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ÚVOD

Náuka a zmluvy je zbierka božských zjavení a inšpirovaných pre-
hlásení daných pre založenie a správu kráľovstva Božieho na zemi 

v posledných dňoch  Napriek tomu, že väčšina oddielov je určená čle-
nom Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, posolstvá, varovania 
a nabádania sú na prospech celého ľudstva a obsahujú výzvu všetkým 
ľuďom, nech sú kdekoľvek, aby počúvali hlas Pána Ježiša Krista, ktorý 
k nim hovorí pre ich časné blaho a ich večnú spásu 

Väčšina zjavení v tejto zbierke bolo prijatých skrze Josepha Smitha 
ml , prvého proroka a prezidenta Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskor-
ších dní  Ďalšie boli vydané skrze niektorých z  jeho nasledovníkov 
v predsedníctve (pozri záhlavia NaZ 135, 136 a 138 a Oficiálne pre-
hlásenie 1 a 2) 

Kniha Náuka a zmluvy je jedným zo základných diel Cirkvi spo-
ločne s Bibliou, Knihou Mormonovou a Drahocennou perlou  Avšak 
Náuka a zmluvy je jedinečná, pretože nie je prekladom dávneho do-
kumentu, ale je novodobého pôvodu a bola daná Bohom skrze Jeho 
vyvolených prorokov pre znovuzriadenie Jeho svätého diela a zalo-
ženie kráľovstva Božieho na zemi v týchto dňoch  V týchto zjaveniach 
počúvame jemný, ale pevný hlas Pána Ježiša Krista hovoriaceho znova 
v dispenzácii plnosti časov; a dielo, ktoré je v nej započaté, je prípra-
vou pre Jeho druhý príchod, pre naplnenie slov a v zhode so slovami 
všetkých svätých prorokov od počiatku sveta 

Joseph Smith ml  sa narodil 23  decembra 1805 v Sharone v kraji 
Windsor, v štáte Vermont  V útlom veku sa presťahoval s rodinou 
do dnešného Manchesteru na západe štátu New York  Práve v dobe, 
kedy tam žil, na jar roku 1820, keď mal štrnásť rokov, zažil svoje prvé 
videnie, v ktorom ho osobne navštívil Boh, Večný Otec, a Jeho Syn 
Ježiš Kristus  V tomto videní mu bolo povedané, že pravá Cirkev 
Ježiša Krista, ktorá bola zriadená v novozákonných dobách a ktorá 
poskytovala plnosť evanjelia, už na zemi nie je  Nasledovali ďalšie 
božské prejavy, v ktorých bol poučovaný mnohými anjelmi; bolo mu 
ukázané, že Boh má pre neho zvláštnu prácu, ktorú má na zemi učiniť, 
a že skrze neho bude na zemi znovuzriadená Cirkev Ježiša Krista 

Po čase bolo Josephovi Smithovi umožnené skrze božskú pomoc pre-
ložiť a vydať Knihu Mormonovu  Medzitým boli on a Oliver Cowdery 
v máji roku 1829 vysvätení Jánom Krstiteľom do Áronovho kňazstva 
(pozri NaZ 13) a čoskoro potom boli tiež vysvätení do Melchisede-
kovho kňazstva dávnymi apoštolmi Petrom, Jakubom a Jánom (pozri 
NaZ 27:12)  Nasledovali ďalšie vysvätenia, v ktorých boli udelené 



kľúče kňazstva Mojžišom, Eliášom, Eliasom a mnohými dávnymi pro-
rokmi (pozri NaZ 110; 128:18, 21)  Tieto vysvätenia boli v skutočnosti 
znovuzriadením božskej právomoci človeku na zemi  6  apríla 1830, 
pod nebeským vedením, prorok Joseph Smith zorganizoval Cirkev, 
a tak pravá Cirkev Ježiša Krista pôsobí znova ako inštitúcia medzi 
ľuďmi, s právomocou učiť evanjelium a poskytovať obrady spásy  
(Pozri NaZ 20 a Drahocenná perla, Joseph Smith – Životopis 1 )

Tieto posvätné zjavenia boli prijaté ako odpoveď na modlitbu, v čase 
potreby, a vychádzali zo skutočných životných situácií zahŕňajúc 
skutočných ľudí  Prorok a jeho spoločníci sa usilovali o božské vede-
nie a tieto zjavenia potvrdzujú, že ho dostávali  V zjaveniach vidíme 
znovuzriaďovanie a odhaľovanie evanjelia Ježiša Krista a uvádzanie 
dispenzácie plnosti časov  V týchto zjaveniach je tiež ukázaný pohyb 
Cirkvi na západ zo štátov New York a Pensylvánia do štátov Ohio, Mis-
souri, Illinois a nakoniec do Veľkej panvy západnej Ameriky, a veľké 
úsilie Svätých snažiacich sa vybudovať Sion na zemi v novodobých 
dejinách 

Niekoľko prvých oddielov sa spája so záležitosťami týkajúcich sa 
prekladu a vydania Knihy Mormonovej (pozri oddiely 3, 5, 10, 17 a 19)  
Niektoré ďalšie oddiely odrážajú prácu proroka Josepha Smitha na 
príprave inšpirovaného prekladu Biblie, počas ktorej bolo prijatých 
mnoho veľkých náukových oddielov (pozri napríklad oddiely 37, 
45, 73, 76, 77, 86, 91 a 132, z ktorých každý má nejaký priamy vzťah 
k prekladu Biblie) 

V zjaveniach sú uvedené náuky evanjelia s vysvetlením takých 
základných záležitostí, ako sú podstata Božstva, pôvod človeka, re-
álnosť Satana, účel smrteľnosti, nutnosť poslušnosti, potreba poká-
nia, pôsobenie Ducha Svätého, obrady a úkony, ktoré patria k spáse, 
osud zeme, budúce podmienky človeka po vzkriesení a súde, večnosť 
manželského vzťahu a večná podstata rodiny  Rovnako je uvedené 
postupné odhaľovanie administratívnej štruktúry Cirkvi s povoláva-
ním biskupov, Prvého predsedníctva, Rady Dvanástich a Sedemde-
siatnikov a zriadenie ďalších predsedajúcich úradov a kvór  Nakoniec, 
svedectvo, ktoré je dané o Ježišovi Kristovi – o Jeho božskosti, o Jeho 
majestátnosti, o Jeho dokonalosti, o Jeho láske a o Jeho vykupujúcej 
moci – robí z tejto knihy knihu veľkej hodnoty pre ľudskú rodinu 
a knihu „cennejšiu pre Cirkev než bohatstvo celej Zeme“ (pozri zá-
hlavie NaZ 70) 

Zjavenia boli pôvodne zaznamenané pisármi Josepha Smitha 
a členovia Cirkvi nadšene medzi sebou zdieľali ručne písané kópie  
Pre vytvorenie trvácnejšieho záznamu, pisári čoskoro skopírovali 
tieto zjavenia do kníh rukopisných záznamov, ktoré cirkevní vedúci 
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použili pri príprave zjavení pre tlač  Joseph a prví Svätí sa pozerali 
na zjavenia rovnako ako na Cirkev: živú, dynamickú a ako niečo, čo 
sa môže zušľachtiť dodatočným zjavením  Tiež rozpoznali, že v pro-
cese kopírovania zjavení a ich prípravy na vydanie sa zaiste vyskytli 
neúmyselné chyby  Preto cirkevná konferencia v roku 1831 požiadala 
Josepha Smitha, aby „opravil oné chyby alebo omyly, ktoré by objavil 
skrze Ducha Svätého“ 

Keď boli zjavenia skontrolované a opravené, členovia Cirkvi v Mis-
souri začali tlač knihy pod názvom A Book of Commandments for the 
Government of the Church of Christ [Kniha prikázaní pre správu Cirkvi 
Kristovej], ktorá obsahovala Prorokove skoršie zjavenia  Avšak, tento 
prvý pokus o vydanie zjavení skončil, keď 20   júla 1833 dav zničil 
tlačiareň Svätých v okrese Jackson 

Joseph Smith a ostatní cirkevní vedúci, keď sa dopočuli o zničení 
tlačiarne v Missouri, začali prípravy na vydanie zjavení v Kirtlande 
v Ohiu  Aby opäť opravil chyby, objasnil formulácie a rozpoznal vývoj 
v cirkevnej náuke a organizácii, dohliadal Joseph Smith na úpravu 
textu niektorých zjavení, aby ich v roku 1835 pripravil na vydanie 
ako Doctrine and Covenants of the Church of the Latter Day Saints [Náuka 
a zmluvy Cirkvi Svätých neskorších dní]  Joseph Smith autorizoval 
ďalšie vydanie Náuky a zmlúv, ktoré bolo vydané v roku 1844, iba 
niekoľko mesiacov po Prorokovej mučeníckej smrti 

Prví Svätí neskorších dní si cenili zjavenia a vnímali ich ako posol-
stvá od Boha  Pri jednej príležitosti koncom roka 1831 vydali niekoľkí 
starší Cirkvi závažné svedectvo, že Pán dosvedčil ich duši, že tieto zja-
venia sú pravdivé  Toto svedectvo bolo publikované vo vydaní Náuky 
a zmlúv z roku 1835 ako písomné svedectvo Dvanástich apoštolov:

SVEDECTVO  
DVANÁSTICH APOŠTOLOV O PRAVDIVOSTI  

KNIHY NÁUKA A ZMLUVY
Svedectvo svedkov o Knihe Pánových prikázaní, ktoré to 
prikázania dal Svojej Cirkvi skrze Josepha Smitha ml., 
ktorý bol ustanovený hlasom Cirkvi za týmto účelom:

Takže, my sme ochotní vydať svedectvo ľudstvu celého sveta, 
každému stvoreniu na tvári zeme, že Pán dal svedectvo našim 
dušiam, skrze Ducha Svätého vyliateho na nás, že tieto prikázania 
boli dané inšpiráciou Božou a sú prospešné všetkým ľuďom, a sú 
skutočne pravdivé 

Vydávame toto svedectvo svetu, s  Pánom ako naším 
pomocníkom; a práve skrze milosť Boha Otca a Jeho Syna, Ježiša 
Krista, je nám umožnené mať túto výsadu vydať toto svedectvo 
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svetu, z ktorého sa nesmierne radujeme, modliac sa k Pánovi 
neustále, aby deti ľudské mohli mať z toho prospech 
Mená Dvanástich boli:

Thomas B  Marsh
David W  Patten
Brigham Young
Heber C  Kimball

Orson Hyde
William E  McLellin
Parley P  Pratt
Luke S  Johnson

William Smith
Orson Pratt
John F  Boynton
Lyman E  Johnson

V nasledujúcich vydaniach Náuky a zmlúv boli pripojené dodatočné 
zjavenia alebo iné záležitosti hodné záznamu, tak ako boli prijaté a ako 
to bolo potvrdené kompetentnými zhromaždeniami alebo konferen-
ciami Cirkvi  Vo vydaní z roku 1876, ktoré pod vedením Brighama 
Younga pripravil Starší Orson Pratt, boli zjavenia usporiadané chro-
nologicky a doplnené o nové záhlavia s historickými úvodmi 

Do vydania od roku 1835 bola tiež začlenená séria siedmich teolo-
gických lekcií; tie boli nazvané Lectures on Faith (Prednášky o viere)  
Boli pripravené pre využitie v Škole prorokov v Kirtlande v štáte Ohio, 
od roku 1834 do roku 1835  Aj keď tieto prednášky sú prospešné pre 
náuku a učenie, boli z Náuky a zmlúv od vydania v roku 1921 vy-
pustené, pretože neboli dané či predložené ako zjavenia celej Cirkvi 

V anglickom vydaní Náuky a zmlúv z roku 1981 boli po prvýkrát 
zahrnuté tri dokumenty  Sú to oddiely 137 a 138, kladúce základy 
spásy pre mŕtvych; a Oficiálne prehlásenie 2, oznamujúce, že všetci 
hodní mužskí členovia Cirkvi môžu byť vysvätení do kňazstva bez 
ohľadu na rasu a farbu pleti 

Každé nové vydanie Náuky a zmlúv opravilo predchádzajúce chyby 
a pridalo nové informácie, obzvlášť do historických častí záhlaví od-
dielov  Súčasné vydanie ďalej pokračuje v úpravách dátumov a mies-
topisných názvov a obsahuje ďalšie opravy  Tieto zmeny boli učinené, 
aby zjednotili materiál s najpresnejšími historickými informáciami  
Ďalšie špeciálne prvky tohto najnovšieho vydania obsahujú revido-
vané mapy znázorňujúce hlavné zemepisné miesta, kde boli prijaté 
zjavenia, plus vylepšené fotografie z cirkevných historických pamia-
tok, krížové odkazy, záhlavia oddielov a stručné prehľady obsahov, to 
všetko učinené so zámerom pomôcť čitateľom porozumieť posolstvu 
Pána, tak ako je dané v Náuke a zmluvách  Záhlavia k oddielom boli 
prevzaté z Rukopisu cirkevnej histórie a z vydaného diela History of the 
Church [Dejiny Cirkvi] (spoločne odkazujúce v záhlaviach na životopis 
Josepha Smitha) a Joseph Smith Papers [Písomnosti Josepha Smitha] 
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* V označenom mieste alebo neďaleko.

CHRONOLOGICKÉ PORADIE OBSAHU

Dátum Miesto Oddiely
1823 september Manchester, New York 2
1828 júl Harmony, Pensylvánia 3
1829 február Harmony, Pensylvánia 4

marec Harmony, Pensylvánia 5
apríl Harmony, Pensylvánia 6, 7, 8, 9, 10
máj Harmony, Pensylvánia 11, 12, 13*
jún Fayette, New York 14, 15, 16, 17, 18
Leto Manchester, New York 19

1830 Okres Wayne, New York 74
apríl Fayette, New York 20*, 21
apríl Manchester, New York 22, 23
júl Harmony, Pensylvánia 24, 25, 26
august Harmony, Pensylvánia 27
september Fayette, New York 28, 29, 30, 31
október Manchester, New York 32
október Fayette, New York 33
november Fayette, New York 34
december Fayette, New York 35*, 36*, 37*

1831 január Fayette, New York 38, 39, 40
február Kirtland, Ohio 41, 42, 43, 44
marec Kirtland, Ohio 45, 46, 47, 48
máj Kirtland, Ohio 49, 50
máj Thompson, Ohio 51
jún Kirtland, Ohio 52, 53, 54, 55, 56
júl Sion, kraj Jackson, Missouri 57
august Sion, kraj Jackson, Missouri 58, 59
august Independence, Missouri 60
august rieka Missouri, Missouri 61
august Chariton, Missouri 62
august Kirtland, Ohio 63
september Kirtland, Ohio 64
október Hiram, Ohio 65, 66
november Hiram, Ohio 1, 67, 68, 69, 70, 133
december Hiram, Ohio 71
december Kirtland, Ohio 72

1832 január Hiram, Ohio 73
január Amherst, Ohio 75
február Hiram, Ohio 76
marec Hiram, Ohio 77, 79, 80, 81
marec Kirtland, Ohio 78

                              
                              
                              
                              
                        
                        
                     
                              
                              
                           
                            
                          
                              
                       
                              
                              
                              
                        
                         
                       
                       
                            
                              
                    
                              
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                            
                    
                              
                              
                              
                              
                              
                       
                              



Dátum Miesto Oddiely
apríl Independence, Missouri 82, 83
august Hiram, Ohio 99
september Kirtland, Ohio 84
november Kirtland, Ohio 85
december Kirtland, Ohio 86, 87*, 88

1833 február Kirtland, Ohio 89
marec Kirtland, Ohio 90, 91, 92
máj Kirtland, Ohio 93
jún Kirtland, Ohio 95, 96
august Kirtland, Ohio 94, 97, 98
október Perrysburg, New York 100
december Kirtland, Ohio 101

1834 február Kirtland, Ohio 102, 103
apríl Kirtland, Ohio 104*
jún rieka Fishing, Missouri 105
november Kirtland, Ohio 106

1835 apríl Kirtland, Ohio 107
august Kirtland, Ohio 134
december Kirtland, Ohio 108

1836 január Kirtland, Ohio 137
marec Kirtland, Ohio 109
apríl Kirtland, Ohio 110
august Salem, Massachusetts 111

1837 júl Kirtland, Ohio 112
1838 marec Far West, Missouri 113*

apríl Far West, Missouri 114, 115
máj Spring Hill, kraj Daviess, Missouri 116
júl Far West, Missouri 117, 118, 119, 120

1839 marec žalár Liberty, kraj Clay, Missouri 121, 122, 123
1841 január Nauvoo, Illinois 124

marec Nauvoo, Illinois 125
júl Nauvoo, Illinois 126

1842 september Nauvoo, Illinois 127, 128
1843 február Nauvoo, Illinois 129

apríl Ramus, Illinois 130
máj Ramus, Illinois 131
júl Nauvoo, Illinois 132

1844 jún Nauvoo, Illinois 135
1847 január Winter Quarters (teraz v štáte 

Nebraska) 136
1890 október Salt Lake City, Utah Oficiálne prehlásenie 1
1918 október Salt Lake City, Utah 138
1978 jún Salt Lake City, Utah Oficiálne prehlásenie 2

* V označenom mieste alebo neďaleko.

                            
                              
                              
                              
                        
                              
                          
                              
                            
                          
                             
                             
                          
                            
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
                          
                             
                    
                       
                             
                             
                             
                          
                             
                             
                             
                             
                             

                             
                 
                            
                 



1 1 a 3. Nefi 27:3;  
NaZ 20:1.  
sp Cirkev Ježiša Krista.

  b NaZ 38:7–8.  
sp Boh, Božstvo.

  c Deut. 32:1.
 2 a NaZ 133:16.
  b Fil. 2:9–11.

  c sp Srdce.
 3 a sp Vzbura.
  b Luk. 8:17; 12:3;  

2. Nefi 27:11;  
Morm. 5:8.

 4 a Ez. 3:17–21;  
NaZ 63:37.  
sp Misionárska práca;  

Varovať, varovanie.
  b sp Posledné dni, 

neskoršie dni.
 6 a sp Ježiš Kristus – 

Právomoc.
  b NaZ 72:21.
 7 a Deut. 5:29;  

Kaz. 12:13.

1–7, Hlas varovania je pre všet-
kých ľudí; 8–16, Odpadlíctvo 
a zlovoľnosť predchádzajú druhý 
príchod; 17–23, Joseph Smith je po-
volaný znovuzriadiť na zemi Pá-
nove pravdy a moci; 24–33, Kniha 
Mormonova je vynesená na svetlo 
a pravá Cirkev je zriadená; 34–36, 
Mier bude odňatý zo zeme; 37–39, 
Skúmajte tieto prikázania.

POČÚVAJTE, ó vy ľudia a cir
kvi mojej, hovorí hlas toho, 

kto prebýva na výsostiach a kto
rého b oko spočíva na všetkých 
ľuďoch; áno, veru hovorím: c Po
čúvajte, vy ľudia zďaleka; a vy, 
ktorí ste na ostrovoch morských, 
počúvajte spoločne.

2 Lebo veru a hlas Pána je pre 
všetkých ľudí a niet b nikoho, kto 
mu unikne; a niet oka, ktoré ne

bude vidieť, ani ucha, ktoré ne
bude počuť, ani c srdca, ktoré 
nebude preniknuté.

3 A a vzdorovití budú stíhaní 
veľkým trápením; lebo ich neprá
vosti budú b oznamované na stre
chách domov a ich tajné skutky 
budú zjavené.

4 A a hlas varovania bude pre 
všetkých ľudí, skrze ústa učení
kov mojich, ktorých som vyvolil 
v týchto b posledných dňoch.

5 A oni vyjdú a nikto ich neza
staví, lebo ja, Pán, som im to pri
kázal.

6 Hľa, toto je a právomoc moja 
a právomoc služobníkov mojich, 
a predhovor môj ku knihe priká
zaní mojich, ktoré som im dal, 
aby vám ich b vydali, ó obyvate
lia zeme.

7 A preto, a bojte sa a traste sa, 

ODDIEL 1
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, 1. novembra 1831 po-
čas zvláštnej konferencie starších Cirkvi konanej v Hirame v štáte 
Ohio. Mnohé zjavenia boli prijaté od Pána pred touto dobou a zbierka 
týchto zjavení pre vydania v knižnej forme bola jedným z hlavných 
predmetov schválených na konferencii. Tento oddiel tvorí Pánov pred-
hovor k náukám, zmluvám a prikázaniam daným v tejto dispenzácii.

   

NÁUKA A ZMLUVY



 7 b NaZ 1:38.
 8 a sp Spečatiť, spečatenie.
  b sp Vzbura.
 9 a Zjav. 19:15–16;  

1. Nefi 22:16–17.
  b Mos. 16:2;  

JS – M 1:31, 55.
 10 a sp Druhý príchod 

Ježiša Krista.
  b Ez. 7:4;  

NaZ 56:19.  
sp Ježiš Kristus – 
Sudca.

  c Pr. 24:12;  
Alma 9:28; 41:2–5;  
NaZ 6:33.

  d Mat. 7:2.
 13 a NaZ 63:6.
  b Ez. 21:3; NaZ 35:14.
 14 a Iz. 53:1.
  b 2. Nefi 9:31;  

Mos. 26:28.
  c NaZ 11:2.
  d Skut. 3:23;  

Alma 50:20;  
NaZ 50:8; 56:3.

 15 a Joz. 23:16; Iz. 24:5.
  b sp Obrady.
  c sp Odpadlíctvo.
  d sp Nová a večná 

zmluva.
 16 a Mat. 6:33.

  b Iz. 53:6.
  c NaZ 82:6.
  d Ex. 20:4;  

3. Nefi 21:17.  
sp Modlárstvo.

  e Iz. 50:9.
  f NaZ 64:24; 133:14.  

sp Bábel, Babylon;  
Svetskosť.

 17 a Iz. 24:1–6.
 19 a Skut. 4:13; 1. Kor. 1:27;  

NaZ 35:13; 133:58–59.  
sp Mierny, miernosť.

  b 2. Nefi 28:31.  
sp Dôvera.

 20 a sp Svedčiť.

ó vy ľudia, lebo to, čo ja, Pán, som 
v nich nariadil, bude b naplnené.

8 A veru hovorím vám, že tí, 
ktorí vychádzajú, nesúc tieto 
zvesti obyvateľom zeme, tým je 
daná moc a pečatiť na zemi aj na 
nebi neveriacich a b vzdorovitých;

9 Áno, veru, spečatiť ich ku dňu, 
kedy a hnev Boží bude bez obme
dzenia vyliaty na b zlovoľných –

10 Ku a dňu, kedy Pán príde, 
aby b odplatil každému človeku 
podľa c skutkov jeho a d odmeral 
každému človeku podľa miery, 
ktorou meral blížnemu svojmu.

11 A preto hlas Pána siaha do 
končín zeme, aby všetci, ktorí 
chcú počuť, mohli počuť:

12 Pripravte sa, pripravte sa na 
to, čo príde, lebo Pán je blízko;

13 A a hnev Pána vzplanul 
a b meč jeho je vykúpaný v nebi 
a padne na obyvateľov zeme.

14 A a rameno Pána bude zja
vené; a prichádza deň, kedy tí, 
ktorí nechcú b počúvať hlas Pána 
ani hlas služobníkov jeho, ani 
nechcú c dbať na slová prorokov 
a apoštolov, budú d odrezaní spro
stred ľudu;

15 Lebo sa a odklonili od b ob
radov mojich a c porušili d večnú 
zmluvu moju;

16 a Nehľadajú Pána, aby nasto
lili spravodlivosť jeho, ale každý 
človek kráča po svojej b vlastnej 
c ceste a podľa d obrazu svojho 
vlastného boha, ktorého obraz má 
podobu sveta a ktorého podstata 
je podstatou modly, ktorá e starne 
a zahynie v f Babylone, dokonca 
v Babylone veľkom, ktorý padne.

17 A preto ja, Pán, poznajúc po
hromu, ktorá má prísť na a oby
vateľov zeme, zavolal som na 
služobníka svojho Josepha Smitha 
ml. a hovoril som k nemu z neba, 
a dal som mu prikázania;

18 A tiež som dal prikázania 
ďalším, aby hlásali tieto veci 
svetu; a to všetko som učinil, aby 
mohlo byť naplnené, čo bolo na
písané prorokmi –

19 a Slabé veci sveta vyjdú a skon
cujú s mocnými a silnými, aby člo
vek neradil blížnemu svojmu ani 
b nedôveroval ramenu tela –

20 Ale aby každý človek mohol 
a hovoriť v mene Boha Pána, do
konca Spasiteľa sveta;
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 22 a NaZ 39:11.  
sp Nová a večná 
zmluva;  
Zmluva.

 23 a sp Evanjelium.
  b sp Misionárska práca.
  c 1. Kor. 1:26–29.
 24 a 2. Nefi 33:10–11;  

Moroni 10:27–28.
  b 2. Nefi 31:3; Eter 12:39.
  c NaZ 50:12.  

sp Porozumenie.
 26 a Jak. 1:5;  

NaZ 42:68.  
sp Múdrosť.

 27 a sp Trestať, potrestať.
  b sp Pokánie.

 28 a sp Pokorný, pokoriť 
sa, pokora.

  b sp Poznanie.
 29 a sp Kniha Mormonova.
 30 a NaZ 1:4–5, 17–18.
  b sp Cirkev Ježiša Krista 

Svätých neskorších 
dní;  
Znovuzriadenie 
evanjelia.

  c sp Temnota, duchovná.
  d Ef. 4:5, 11–14.  

sp Cirkev, znamenia 
tej pravej.

  e NaZ 38:10.
 31 a Alma 45:16;  

NaZ 24:2.  

sp Hriech.
 32 a NaZ 58:42–43.  

sp Odpustiť.
 33 a Mos. 26:32.
  b Alma 24:30;  

NaZ 60:2–3.
  c sp Duch Svätý.
  d Gen. 6:3; 2. Nefi 26:11;  

Morm. 5:16;  
Eter 2:15;  
Moroni 9:4.

 34 a Mat. 28:19;  
NaZ 1:2; 42:58.

 35 a Deut. 10:17;  
Skut. 10:34;  
Moroni 8:12;  
NaZ 38:16.

21 Aby tiež viera mohla rásť na 
zemi;

22 Aby moja večná a zmluva 
mohla byť utvrdená;

23 Aby plnosť a evanjelia môjho 
mohla byť b hlásaná c slabými 
a prostými do končín sveta a pred 
kráľmi a panovníkmi.

24 Hľa, ja som Boh a pove
dal som to; tieto a prikázania sú 
odo mňa a boli dané služobní
kom mojim v ich slabosti, v ich 
b  jazyku, aby mohli prísť k c poro
zumeniu.

25 A nakoľko by chybili, aby to 
mohlo byť učinené známym;

26 A nakoľko by hľadali a múd
rosť, aby mohli byť poučení;

27 A nakoľko by hrešili, aby 
mohli byť a potrestaní, aby mohli 
b činiť pokánie;

28 A nakoľko by boli a pokorní, 
aby mohli byť učinení silnými 
a aby mohli byť požehnaní z vý
sosti, a z času na čas obdržali b po
znanie.

29 A potom ako obdržal záznam 
Nefitov, áno, dokonca služobník 
môj Joseph Smith ml., aby mohol 

mať moc preložiť skrze milosr
denstvo Božie, mocou Božou, 
a Knihu Mormonovu.

30 A tiež tí, ktorým boli tieto 
prikázania dané, aby mohli mať 
a moc položiť základ tejto b cirkvi 
a vyniesť ju z mrákavy a z c tem
noty, jedinú pravú a živú d cir
kev na tvári celej zeme, v ktorej 
sa mne, Pánovi, dobre e zaľúbilo, 
hovorím k cirkvi ako celku, a nie 
k jednotlivcom –

31 Lebo ja, Pán, nemôžem po
zerať na a hriech ani s najmenšou 
mierou zhovievavosti;

32 A predsa tomu, kto činí poká
nie a poslúcha prikázania Pána, 
bude a odpustené;

33 A ten, kto a pokánie nečiní, od 
toho bude b odňaté dokonca aj to 
svetlo, ktoré obdržal; lebo c Duch 
môj sa nebude neustále d namáhať 
s človekom, hovorí Pán mocností.

34 A znova, veru hovorím vám, 
ó obyvatelia zeme: Ja, Pán, som 
ochotný oznámiť tieto veci a kaž
dému telu;

35 Lebo ja a nečiním rozdiely me
dzi osobami a chcem, aby všetci 

NÁUKA A ZMLUVY 1:21–353



1, Eliáš zjaví kňazstvo; 2–3, Prí-
sľuby otcov sú zasadené do sŕdc detí.

Hľa, zjavím vám Kňazstvo ru
kou a Eliáša, proroka, pred prí
chodom b veľkého a hrozného dňa 
Pánovho.

2 A a on zasadí do sŕdc detí b prí
sľuby učinené otcom a srdcia detí 
sa obrátia k ich otcom.

3 A keby tomu tak nebolo, celá 
zem by bola úplne spustošená pri 
jeho príchode.

 35 b sp Posledné dni, 
neskoršie dni.

  c NaZ 87:1–2.  
sp Mier, pokoj;  
Znamenia časov.

  d sp Diabol.
 36 a sp Svätý (člen Cirkvi).
  b sp Ježiš Kristus – 

Mileniálna vláda 
Kristova.

  c Zach. 2:10–11;  
NaZ 29:11; 84:118–119.

  d sp Súd, súdiť.
  e sp Svet.

 37 a sp Písma.
  b NaZ 58:31; 62:6; 82:10.
 38 a 2. Kr. 10:10;  

Mat. 5:18; 24:35;  
2. Nefi 9:16;  
JS – M 1:35.

  b NaZ 101:64.
  c Deut. 18:18;  

NaZ 18:33–38; 21:5.  
sp Hlas;  
Zjavenie.

  d sp Prorok.
  e sp Podpora cirkevných 

vedúcich;  

Právomoc.
 39 a 1. Ján. 5:6;  

NaZ 20:27; 42:17.
  b sp Pravda.
2 1 a Mal. 4:5–6;  

3. Nefi 25:5–6;  
NaZ 110:13–15; 128:17;  
JS – Ž 1:38–39.  
sp Eliáš;  
Kľúče kňazstva.

  b NaZ 34:6–9; 43:17–26.
 2 a NaZ 27:9; 98:16–17.
  b sp Spása pre mŕtvych;  

Spečatiť, spečatenie.

ODDIEL 2
Výňatok zo životopisu Josepha Smitha obsahujúci slová anjela Mo-
roniho Josephovi Smithovi, Prorokovi, keď bol v dome Prorokovho 
otca v Manchestri v štáte New York, večer 21. septembra 1823. Mo-
roni bol posledný v dlhej rade dejepiscov, ktorí písali záznam, ktorý 
je teraz pred svetom ako Kniha Mormonova. (Porovnaj s Malachiá-
šom 3:23–24; tiež s oddielmi 27:9; 110:13–16 a 128:18.)

ľudia vedeli, že ten b deň rýchlo 
prichádza; tá hodina ešte nie je, 
ale je blízko, na dosah, kedy bude 
c mier odňatý zo zeme a d diabol 
bude mať moc nad svojím vlast
ným panstvom.

36 A tiež Pán bude mať moc nad 
a svätými svojimi a bude b vlád
nuť v ich c strede, a zostúpi dole 
v d súde na e Idumeu, čiže svet.

37 Skúmajte tieto a prikázania, 
lebo sú pravdivé a verné, a pro
roctvá a b zasľúbenia, ktoré sú 
v nich, budú všetky naplnené.

38 Čo som ja, Pán, povedal, po
vedal som a neospravedlňujem 
sa; a aj keď nebesia a zem po
minú, a slovo moje nepominie, 
ale všetko bude b naplnené, či už 
vlastným hlasom mojím alebo 
c hlasom d služobníkov mojich, to 
je e to isté.

39 Lebo pozrite a uzrite, Pán 
je Boh a a Duch vydáva svedec
tvo, a svedectvo je pravdivé, 
a b pravda trvá na veky vekov. 
Amen.
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1–4, Pánova cesta je jeden večný 
kolobeh; 5–15, Joseph Smith musí 
činiť pokánie, inak stratí dar pre-
kladať; 16–20, Kniha Mormonova 
vychádza, aby spasila semeno Le-
chího.

a Diela a plány, a zámery Božie 
nemôžu byť zmarené ani nemôžu 
vyjsť navnivoč.

2 Lebo a Boh nekráča po krivo
lakých chodníkoch, ani sa neo
bracia napravo ani naľavo, ani sa 
neodchyľuje od toho, čo povedal, 
a preto sú chodníky jeho priame 
a b cesta jeho je jeden večný kolo
beh.

3 Pamätaj, pamätaj, že to nie je 
a dielo Božie, čo je zmarené, ale 
dielo ľudí;

4 Lebo i keď človek môže mať 
mnohé zjavenia a mať moc činiť 
mnohé mocné diela, avšak, ak sa 
a chvastá svojou vlastnou silou 

a pokladá za nič b rady Božie, 
a nasleduje príkazy svojej vlast
nej vôle a c telesných prianí, musí 
padnúť a privodiť na seba d od
platu spravodlivého Boha.

5 Hľa, boli ti zverené tieto veci, 
ale aké prísne boli prikázania tebe 
dané; a spomeň si tiež na prí
sľuby, ktoré ti boli dané, ak ich 
neprestúpiš.

6 A hľa, ako často si a prestupo
val prikázania a zákony Božie 
a nasledoval si b presviedčania 
ľudí.

7 Lebo, hľa, nemal si sa a báť člo
veka viac než Boha. I keď ľudia 
pokladajú za nič rady Božie a b po
hŕdajú slovami jeho –

8 Avšak, ty si mal byť verný; 
a on by vztiahol rameno svoje 
a posilňoval ťa proti všetkým oh
nivým a šípom b protivníka; a bol 
by s tebou v každej dobe c trápe
nia.

3 1 a Ž 8:3–9;  
NaZ 10:43.

 2 a Alma 7:20.  
sp Boh, Božstvo.

  b 1. Nefi 10:18–19;  
NaZ 35:1.

 3 a Skut. 5:38–39;  
Morm. 8:22;  
NaZ 10:43.

 4 a NaZ 84:73.  
sp Pýcha.

  b Jákob 4:10;  
Alma 37:37.  
sp Prikázania Božie;  
Rada.

  c sp Telesný.
  d sp Odplata.
 6 a NaZ 5:21;  

JS – Ž 1:28–29.
  b NaZ 45:29; 46:7.
 7 a Ž 27:1; Luk. 9:26;  

NaZ 122:9.  

sp Báť sa, bázeň, 
strach;  
Odvaha, odvážny.

  b Lev. 26:42–43;  
1. Nefi 19:7;  
Jákob 4:8–10.

 8 a Ef. 6:16;  
1. Nefi 15:24;  
NaZ 27:17.

  b sp Diabol.
  c Alma 38:5.

ODDIEL 3
Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, v Harmony v štáte 
Pensylvánia v júli 1828, týkajúce sa straty 116 strán rukopisu pre-
loženého z prvej časti Knihy Mormonovej, ktorá sa nazývala Kniha 
Lechího. Prorok zdráhavo dovolil, aby tieto strany prešli z jeho opa-
tery do opatery Martina Harrisa, ktorý slúžil krátke obdobie ako pi-
sár pri prekladaní Knihy Mormonovej. Toto zjavenie bolo dané skrze 
urím a tummím. (Pozri oddiel 10.)
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ODDIEL 4
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, jeho otcovi, Josephovi 
Smithovi st., v Harmony v štáte Pensylvánia vo februári 1829.
 12 a NaZ 1:29; 5:4.
  b NaZ 10:6–8.
 13 a sp Pýcha.
 15 a vi Pán.
 16 a sp Spasiteľ.
  b 1. Nefi 13:23–25;  

2. Nefi 29:4–6.
  c Mos. 3:20.

 17 a 2. Nefi 5:8–9.
 18 a sp Kniha Mormonova.
  b 2. Nefi 5:14;  

Enóš 1:13–18.
  c 2. Nefi 26:15–16.
  d Morm. 8:2–3.
 19 a 1. Nefi 9:3, 5.
  b sp Zlaté dosky.

  c 3. Nefi 5:14–15;  
NaZ 10:46–50.

 20 a 2. Nefi 30:3–6;  
NaZ 28:8; 49:24.

  b Morm. 3:19–21.
  c 2. Nefi 31:19;  

Moroni 6:4.
  d Moroni 7:26, 38.

9 Hľa, ty si Joseph, a bol si vy
volený konať dielo Pána, ale pre 
priestupok, ak nebudeš bdelý, 
padneš.

10 Ale pamätaj, Boh je milo
srdný; takže, čiň pokánie z toho, 
čo si učinil, čo je proti prikázaniu, 
ktoré som ti dal, a ty si stále vyvo
lený a si znova povolaný k dielu;

11 Pokiaľ tak neučiníš, budeš 
opustený a staneš sa ako ostatní 
ľudia, a nebudeš už mať žiaden 
dar.

12 A keď si vydal to, k čomu ti 
Boh dal dar vidieť a moc a prekla
dať, vydal si to, čo bolo posvätné, 
do rúk zlovoľného b muža,

13 Ktorý pokladal za nič rady 
Božie a porušil najposvätnejšie 
sľuby, ktoré boli učinené pred 
Bohom, a spoliehal sa na svoj 
vlastný súd a a vychvaľoval sa 
svojou vlastnou múdrosťou.

14 A toto je dôvod, prečo si na
čas stratil výsady svoje –

15 Lebo si strpel, aby rada 
a vodcu tvojho bola pošliapaná 
od počiatku.

16 A predsa, dielo moje pôjde 

ďalej, lebo tak, ako poznanie 
a Spasiteľa prišlo do sveta skrze 
b svedectvo Židov, práve tak 
príde c poznanie Spasiteľa k ľudu 
môjmu –

17 A k a Nefitom a Jákobitom, 
a Jozefitom, a Zórámitom, skrze 
svedectvo ich otcov –

18 A toto a svedectvo vojde 
v známosť u b Lámánitov a Lemú
élitov, a Izmaelitov, ktorí c upadli 
do neviery pre neprávosť otcov 
svojich, ktorým Pán strpel, aby 
d zničili bratov svojich Nefitov pre 
ich neprávosti a ich ohavnosti.

19 A práve pre tento a zámer sú 
tieto b dosky, ktoré obsahujú tieto 
záznamy, zachované – aby c prí
sľuby Pána, ktoré učinil ľudu 
svojmu, mohli byť naplnené;

20 A aby a Lámániti mohli prísť 
k poznaniu otcov svojich a aby 
mohli poznať prísľuby Pána, 
a aby mohli b veriť evanjeliu 
a c spoliehať sa na zásluhy Ježiša 
Krista, a byť d oslávení skrze vieru 
v jeho meno a aby, skrze pokánie 
svoje, mohli byť spasení. Amen.
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ODDIEL 5
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Harmony v štáte 
Pensylvánia v marci 1829, na žiadosť Martina Harrisa.

4 1 a Iz. 29:14;  
1. Nefi 14:7; 22:8;  
NaZ 6:1; 18:44.  
sp Znovuzriadenie 
evanjelia.

 2 a sp Služba.
  b Joz. 22:5; 1. Sam. 7:3;  

NaZ 20:19; 76:5.
  c sp Myseľ;  

Srdce.
  d 1. Kor. 1:8; Jákob 1:19;  

3. Nefi 27:20.
 3 a NaZ 11:4, 15;  

36:5; 63:57.  
sp Povolať, povolaný 
Bohom, povolanie.

 4 a Ján 4:35;  
Alma 26:3–5;  
NaZ 11:3; 33:3, 7.

  b sp Žatva.
  c 1. Tim. 6:19.
 5 a sp Viera.
  b sp Dúfať, nádej.
  c sp Pravá láska.
  d sp Láska.
  e Ž 141:8; Mat. 6:22;  

Morm. 8:15.
  f sp Sláva.
 6 a sp Cnosť.
  b sp Trpezlivosť.
  c sp Pokorný, pokoriť 

sa, pokora.
  d sp Usilovnosť.
 7 a Mat. 7:7–8;  

2. Nefi 32:4.  
sp Modlitba.

5 1 a NaZ 5:23–24;  
JS – Ž 1:61.

  b sp Zlaté dosky.

1–4, Statočná služba prináša Páno-
vým služobníkom spásu; 5–6, Bož-
ské vlastnosti ich činia schopnými 
k službe; 7, O veci Božie je nutné 
usilovať.

Teraz, hľa, a podivuhodné dielo 
čoskoro vyjde k deťom ľudským.

2 Takže, ó vy, ktorí vstupujete 
do a služby Božej, hľaďte, aby ste 
mu b slúžili celým svojím c srdcom, 
mocou, mysľou a silou, aby ste 
posledného dňa mohli stáť pred 
Bohom d bez viny.

3 Takže, ak máte prianie slú
žiť Bohu, ste a povolaní k tomuto 
dielu;

4 Lebo hľa, a pole sa už zabelelo 
k b žatve, a hľa, ten, kto sa oháňa 
kosákom v celej sile svojej, ten 
ukladá do c zásoby, takže nezahy
nie, ale prinesie spásu duši svojej;

5 A a viera, b nádej, c pravá láska 
a d láska, s e okom upretým na 
f slávu Božiu, činia ho schopným 
pre toto dielo.

6 Pamätajte na vieru, a cnosť, 
poznanie, zdržanlivosť, b trpez
livosť, bratskú láskavosť, zbož
nosť, pravú lásku, c pokoru, 
d usilovnosť.

7 a Proste, a obdržíte; klopte, 
a bude vám otvorené. Amen.

1–10, Toto pokolenie obdrží Pá-
novo slovo skrze Josepha Smitha; 
11–18, Traja svedkovia budú sved-
čiť o Knihe Mormonovej; 19–20, 
Slovo Pánovo bude potvrdzované 
ako v dobách predošlých; 21–35, 
Martin Harris môže činiť pokánie 
a byť jedným zo svedkov.

Hľa, hovorím ti, že keďže si môj 
služobník a Martin Harris prial 
svedectvo z ruky mojej, že ty, slu
žobník môj Joseph Smith ml., máš 
b dosky, o ktorých si svedčil a vy
dával svedectvo, že si ich obdr
žal odo mňa;

2 A teraz, hľa, ty mu povieš 

NÁUKA A ZMLUVY 4:1–5:27



 2 a sp Svedok.
 3 a 2. Nefi 27:13.  

Pozri tiež „Svedectvo 
troch svedkov“ 
a „Svedectvo 
ôsmich svedkov“ na 
úvodných stranách 
Knihy Mormonovej.

  b 2. Nefi 3:11.
 5 a Jer. 26:4–5;  

Alma 5:37–38;  
NaZ 1:14.

 6 a NaZ 20:2–3.  

sp Vysvätiť, 
vysvätenie.

  b 2. Nefi 29:7.
 7 a Luk. 16:27–31;  

NaZ 63:7–12.
 8 a sp Neviera.
  b Morm. 8:33.  

sp Pýcha.
 9 a Alma 37:18.
 11 a 2. Nefi 27:12;  

Eter 5:3–4;  
NaZ 17:1–5.

 14 a 2. Nefi 27:13.

  b sp Cirkev Ježiša Krista;  
Znovuzriadenie 
evanjelia.

  c NaZ 105:31; 109:73.
 15 a NaZ 17.  

sp Svedkovia Knihy 
Mormonovej.

 16 a Eter 4:11.
  b 1. Nefi 2:16.
  c NaZ 8:1–3.
  d sp Duch Svätý.

toto – ten, ktorý hovoril k tebe, ti 
povedal: Ja, Pán, som Boh a dal 
som tieto veci tebe, služobníkovi 
svojmu Josephovi Smithovi ml., 
a prikázal som ti, aby si stál ako 
a svedok týchto vecí;

3 A ja som dal, aby si so mnou 
vstúpil do zmluvy, že ich neuká
žeš, iba ak tým a osobám, ktorým 
som ti prikázal; a nemáš nad nimi 
žiadnu b moc, iba ak ti ju ja dám.

4 A ty máš dar prekladať dosky; 
a toto je prvý dar, ktorý som ti ude
lil; a prikázal som, že si nemáš činiť 
nárok na žiadny ďalší dar, pokiaľ 
zámer môj nebude v tomto napl
nený; lebo ja ti nedám žiadny iný 
dar, pokiaľ to nebude dokončené.

5 Veru hovorím ti, že beda príde 
na obyvateľov zeme, ak a nebudú 
počúvať slová moje;

6 Lebo neskôr budeš a vysvä
tený a vyjdeš, a budeš odovzdá
vať b slová moje deťom ľudským.

7 Hľa, ak nebudú a veriť slovám 
mojim, neverili by tebe, služobník 
môj Joseph, aj keby bolo možné, 
aby si im ukázal všetky tieto veci, 
ktoré som ti zveril.

8 Ó, toto a neveriace a b tvrdošijné 
pokolenie – hnev môj vzplanul 
proti nim.

9 Hľa, veru hovorím ti, a ucho
val som tieto veci, ktoré som zve
ril tebe, služobník môj Joseph, pre 
múdry zámer vo mne, a ten bude 
oznámený budúcim pokoleniam;

10 Ale toto pokolenie bude mať 
slovo moje skrze teba;

11 A okrem svedectva tvojho 
bude mať a svedectvo troch slu
žobníkov mojich, ktorých povo
lám a vysvätím, ktorým ukážem 
tieto veci, a oni vyjdú so slo
vami mojimi, ktoré sú dané skrze  
teba.

12 Áno, budú vedieť s istotou, 
že tieto veci sú pravdivé, lebo 
z neba im to oznámim.

13 Dám im moc, aby mohli uzrieť 
a vidieť tieto veci tak, ako sú;

14 A a nikomu inému medzi 
týmto pokolením nedám túto 
moc obdržať rovnaké svedec
tvo, na tomto začiatku, kedy 
b cirkev moja povstáva a vychá
dza z pustatiny – jasná ako c me
siac a žiarivá ako slnko, a desivá 
ako vojsko so zástavami.

15 A svedectvo troch a svedkov 
ja vyšlem o slove mojom.

16 A hľa, ktokoľvek a uverí slo
vám mojim, tých b navštívim c pre
javom d Ducha svojho; a oni budú 
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 16 e sp Dar Ducha Svätého;  
Krst, krstiť;  
Znovuzrodený, 
narodený z Boha.

 17 a sp Právomoc;  
Vysvätiť, vysvätenie.

 18 a 1. Nefi 14:7;  
NaZ 20:13–15.

 19 a NaZ 29:8; 35:11;  
43:17–27.  
sp Posledné dni, 

neskoršie dni;  
Znamenia časov.

  b sp Pokánie.
  c Iz. 24:1, 5–6.
  d Iz. 66:15–16;  

NaZ 133:41.  
sp Druhý príchod 
Ježiša Krista.

 20 a 1. Nefi 1:18;  
2. Nefi 25:9.

  b NaZ 1:38.

 22 a sp Poslušnosť, 
poslušný, poslúchať.

  b Alma 60:13;  
NaZ 6:30; 135.

 23 a NaZ 5:1.
 24 a Pozri „Svedectvo 

troch svedkov“ na 
úvodných stranách 
Knihy Mormonovej.

 25 a Eter 5:3.

e zrodení zo mňa, dokonca z vody 
a z Ducha –

17 A vy musíte ešte veľmi malú 
chvíľu počkať, lebo ešte nie ste 
a vysvätení –

18 A ich svedectvo tiež vyjde 
k a odsúdeniu tohto pokolenia, 
ak zatvrdia srdcia svoje proti slo
vám Pána;

19 Lebo a bič pustošenia vyjde 
medzi obyvateľov zeme a bude 
naďalej z času na čas vylievaný, 
ak b nebudú činiť pokánie, až po
kiaľ bude zem c prázdna a jej oby
vatelia budú strávení a úplne 
zničení jasom d príchodu môjho.

20 Hľa, hovorím ti tieto veci, do
konca ako som a hovoril ľuďom 
o zničení Jeruzalema; a b slovo 
moje bude potvrdzované v tejto 
dobe, tak ako bolo potvrdzované 
doposiaľ.

21 A teraz ti prikazujem, slu
žobník môj Joseph, aby si činil 
pokánie a kráčal predo mnou 
vzpriamene, a nepoddával sa viac 
už presviedčaniu ľudí;

22 A aby si bol pevný v a zacho
vávaní prikázaní, ktoré som ti pri
kázal; a ak budeš toto činiť, hľa, 
dám ti večný život, aj keby si bol 
b zabitý.

23 A teraz, znova, hovorím ti, 

služobník môj Joseph, ohľadom 
a muža, ktorý si praje svedectvo –

24 Hľa, hovorím mu, on sa po
vyšuje a nepokoruje sa dosta
točne predo mnou; ale ak sa skloní 
predo mnou a pokorí sa v moc
nej modlitbe a viere, v úprimnosti 
srdca svojho, potom mu dám 
a uzrieť veci, ktoré si praje vidieť.

25 A potom povie ľuďom tohto 
pokolenia: Hľa, videl som veci, 
ktoré Pán ukázal Josephovi Smi
thovi ml., a a viem s istotou, že sú 
pravdivé, lebo som ich videl, lebo 
mi boli ukázané mocou Boha, 
a nie človeka.

26 A ja Pán mu prikazujem, 
služobníkovi svojmu Martinovi 
Harrisovi, aby im ohľadom týchto 
vecí nepovedal viac, iba ak povie: 
Videl som ich a boli mi ukázané 
mocou Božou; a toto sú slová, 
ktoré povie.

27 A ak to poprie, poruší 
zmluvu, ktorú predtým so mnou 
učinil, a hľa, je odsúdený.

28 A teraz, pokiaľ sa nepokorí 
a neprizná predo mnou tie veci, 
ktoré učinil, ktoré sú zlé, a neu
činí so mnou zmluvu, že bude za
chovávať prikázania moje, a ak 
nebude preukazovať vieru vo 
mňa, hľa, hovorím mu, nebude 

NÁUKA A ZMLUVY 5:17–289



1–6, Pracovníci na Pánovom poli 
získavajú spásu; 7–13, Niet žiad-
neho väčšieho daru než daru spásy; 
14–27, Svedectvo o pravde prichá-
dza mocou Ducha; 28–37, Hľaďte 
ku Kristovi a čiňte neustále dobro.

Veľké a a podivuhodné dielo čo
skoro vyjde k deťom ľudským.

2 Hľa, ja som Boh; dbajte na 
a slovo moje, ktoré je živé a mocné, 
b ostrejšie než dvojsečný meč, 
k rozštiepeniu kĺbov a špiku vo 
dvoje; takže, dbajte na slová moje.

ODDIEL 6
Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, a Oliverovi Cow-
derymu v Harmony v štáte Pensylvánia v apríli 1829. Oliver Cow-
dery začal svoju prácu ako pisár pri prekladaní Knihy Mormonovej 
7. apríla 1829. Obdržal už božské prejavenie o pravde Prorokovho 
svedectva týkajúceho sa dosiek, na ktorých bol vyrytý záznam Knihy 
Mormonovej. Prorok sa pýtal Pána skrze urím a tummím a obržal 
túto odpoveď.

 33 a NaZ 10:6; 38:13, 28.
 34 a 1. Nefi 3:7.
 35 a Ex. 15:26;  

NaZ 11:20.
  b Ján 6:39–40;  

1. Tes. 4:17;  
3. Nefi 15:1;  
NaZ 9:14; 17:8; 
75:16, 22.

6 1 a Iz. 29:14;  

NaZ 4; 18:44.
 2 a Žid. 4:12;  

Zjav. 1:16;  
NaZ 27:1.

  b Hel. 3:29; NaZ 33:1.

vidieť tie veci, lebo mu nedám 
pohliadnuť na tie veci, o ktorých 
som hovoril.

29 A keby tomu tak bolo, prika
zujem ti, služobník môj Joseph, 
aby si mu povedal, že už nebude 
ohľadom tejto záležitosti viac či
niť ani ma viac obťažovať.

30 A keby tomu tak bolo, hľa, 
hovorím ti, Joseph, keď preložíš 
niekoľko ďalších strán, prestaneš 
načas, dokiaľ ti opäť neprikážem; 
potom môžeš znova prekladať.

31 A pokiaľ toto neučiníš, hľa, 
nebudeš už viac mať dar a odní
mem ti veci, ktoré som ti zveril.

32 A teraz, pretože predvídam, 
že budú snovať úklady, aby ťa 
zničili, áno, predvídam, že ak sa 

nepokorí služobník môj Martin 
Harris a ak neobdrží svedectvo 
z ruky mojej, upadne do prie
stupku;

33 A sú mnohí, ktorí snujú 
 úklady, aby ťa a vyhladili z tváre 
zeme; a z toho dôvodu, aby dni 
tvoje mohli byť predĺžené, som 
ti dal tieto prikázania.

34 Áno, a z toho dôvodu som 
povedal: Prestaň a pokojne stoj, 
dokiaľ ti neprikážem, a ja a zais
tím prostriedky, s ktorými môžeš 
uskutočniť vec, ktorú som ti pri
kázal.

35 A ak budeš a verný v zacho
vávaní prikázaní mojich, budeš 
posledného dňa b pozdvihnutý. 
Amen.
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 3 a Ján 4:35;  
NaZ 31:4; 33:3; 101:64.

 4 a Zjav. 14:15–19;  
Alma 26:5;  
NaZ 11:3–4, 27.

 5 a Mat. 7:7–8.
 6 a 1. Nefi 13:37.
  b sp Sion.
 7 a Alma 39:14;  

NaZ 68:31.
  b 1. Kr. 3:10–13;  

Mat. 19:23;  
Jákob 2:18–19.  
sp Bohatstvo;  

Svetskosť.
  c sp Múdrosť.
  d NaZ 42:61, 65.  

sp Tajomstvá Božie.
  e NaZ 14:7.
 9 a Alma 29:9;  

NaZ 15:6; 18:14–15; 
34:6.  
sp Misionárska práca;  
Pokánie.

 10 a NaZ 63:64.
 11 a NaZ 102:23;  

JS – Ž 1:18, 26.
  b Mat. 11:25; 13:10–11;  

Alma 12:9.
  c sp Dar;  

Dary Ducha.
  d Jak. 5:20;  

Alma 62:45;  
NaZ 18:44.

 12 a Mat. 7:6.
 13 a 1. Nefi 15:24.
  b Mos. 2:41;  

Eter 4:19;  
NaZ 51:19; 63:47.

  c sp Vytrvať.
  d sp Spása.
 14 a sp Modlitba.

3 Hľa, a pole sa už zabelelo 
k žatve; takže každý, kto si praje 
žať, nech sa oháňa kosákom svo
jím v sile svojej a žne, pokiaľ trvá 
deň, aby mohol uchovať ako pok
lad pre dušu svoju večnú spásu 
v kráľovstve Božom.

4 Áno, každý kto sa oháňa a ko
sákom svojím a bude žať, ten je 
povolaný Bohom.

5 Takže, ak ma budete a prosiť, 
obdržíte; ak budete klopať, bude 
vám otvorené.

6 Teraz, pretože ste prosili, hľa, 
hovorím vám, zachovávajte pri
kázania moje a a usilujte o nasto
lenie a utvrdenie veci b Sionu;

7 a Nehľadajte b bohatstvo, ale 
c múdrosť, a hľa, d tajomstvá Bo
žie vám budú odhaľované, a po
tom budete učinení bohatými. 
Hľa, ten, kto má e večný život, je 
bohatý.

8 Veru, veru hovorím ti, do
konca ako ma žiadaš, tak sa ti 
stane; a ak si to praješ, budeš pro
striedkom k vykonaniu mnohého 
dobra v tomto pokolení.

9 Nehovor nič tomuto pokole
niu, iba ak o a pokání; zachová
vaj prikázania moje a pomáhaj 

nastoliť dielo moje, podľa priká
zaní mojich, a budeš požehnaný.

10 Hľa, ty máš dar, a pre dar svoj 
si požehnaný. Pamätaj, je a po
svätný a prichádza zhora –

11 A ak sa budeš a pýtať, bu
deš poznať b tajomstvá, ktoré sú 
veľké a podivuhodné; takže ty 
budeš používať c dar svoj, aby si 
mohol odhaliť tajomstvá, aby si 
mohol priviesť mnohých k po
znaniu pravdy, áno, d presvedčiť 
ich o omyloch ich ciest.

12 Nedaj nikomu dar svoj po
znať, iba ak to budú tí, ktorí sú 
tvojej viery. Nezahrávaj si s a po
svätnými vecami.

13 Ak budeš činiť dobro, áno, 
a ak a vydržíš b verne do c konca, 
budeš spasený v kráľovstve Bo
žom, čo je najväčší zo všetkých 
darov Božích; lebo nie je žiaden 
väčší dar než dar d spásy.

14 Veru, veru hovorím ti, požeh
naný si pre to, čo si učinil; lebo si 
sa ma a pýtal, a hľa, tak často, ako 
si sa pýtal, obdržal si poučenie od 
Ducha môjho. Keby tomu tak ne
bolo, nebol by si prišiel k miestu, 
kde si v tejto dobe.

15 Hľa, ty vieš, že si sa ma pýtal 
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 15 a sp Myseľ.
 16 a 1. Kron. 28:9;  

Mat. 12:25; Žid. 4:12;  
Mos. 24:12;  
3. Nefi 28:6.  
sp Vševediaci.

  b 1. Kr. 8:39.
 17 a NaZ 18:2.
 18 a sp Usilovnosť.
  b NaZ 124:95–96.
 20 a Eter 3:21;  

NaZ 84:85.
 21 a sp Ježiš Kristus.
  b Ján 1:10–12;  

Skut. 3:13–17;  
3. Nefi 9:16;  
NaZ 45:8.

  c Ján 1:5; NaZ 10:58.  
sp Svetlo, Svetlo 
Kristovo.

  d sp Temnota, duchovná.
 22 a sp Rozoznávanie, dar.

 23 a sp Mier, pokoj.
  b 1. Ján. 5:9;  

NaZ 18:2.
 25 a Mos. 8:13;  

NaZ 5:4; 9:1–5, 10.
 26 a NaZ 8:1; 9:2.  

sp Písma – Príchod 
písiem prorokovaný.

  b sp Zlovoľný, 
zlovoľnosť.

 27 a NaZ 35:20.

a ja som osvietil a myseľ tvoju; 
a teraz, hovorím ti tieto veci, aby 
si mohol vedieť, že si bol osvie
tený Duchom pravdy;

16 Áno, hovorím ti, aby si mohol 
vedieť, že nie je nikto iný okrem 
Boha, kto a pozná myšlienky tvoje 
a zámery b srdca tvojho.

17 Hovorím ti tieto veci ako sve
dectvo pre teba – že slová či dielo, 
ktoré píšeš, je a pravdivé.

18 Takže buď a usilovný; b stoj pri 
služobníkovi mojom Josephovi, 
verne, nech sa už pre slovo na
chádza v akýchkoľvek ťažkých 
okolnostiach.

19 Napomínaj ho v chybách 
jeho, a tiež prijímaj napomenu
tie od neho. Buď trpezlivý; buď 
rozvážny; buď umiernený; maj 
trpezlivosť, vieru, nádej a pravú 
lásku.

20 Hľa, ty si Oliver a ja som 
hovoril k tebe pre priania tvoje; 
takže uchovávaj ako a poklad tieto 
slová v srdci svojom. Buď verný 
a usilovný v zachovávaní priká
zaní Božích a ja ťa objímem v ná
ručí lásky svojej.

21 Hľa, ja som Ježiš Kristus, a Syn 
Boží. Ja som ten istý, ktorý prišiel 
k svojim b vlastným, a moji vlastní 
ma neprijali. Ja som to c svetlo, 

ktoré svieti v d temnote, a temnota 
ho nechápe.

22 Veru, veru hovorím ti, ak si 
praješ ďalšie svedectvo, obráť 
myseľ svoju k onej noci, kedy si 
volal ku mne v srdci svojom, aby 
si mohol a poznať pravdu o týchto 
veciach.

23 Nevniesol som a pokoj do 
mysle tvojej ohľadom tejto záleži
tosti? Aké väčšie b svedectvo mô
žeš mať než od Boha?

24 A teraz, hľa, obdržal si sve
dectvo; lebo ak som ti hovoril veci, 
ktoré žiadny človek nepozná, ne
obdržal si svedectvo?

25 A hľa, dávam ti dar, ak si ho 
odo mňa praješ, aby si a prekla
dal, dokonca ako služobník môj 
Joseph.

26 Veru, veru hovorím ti, že sú 
a záznamy, ktoré obsahujú mnoho 
z evanjelia môjho, ktoré boli zadr
žané pre b zlovoľnosť ľudu;

27 A teraz, ja ti prikazujem, 
že ak máš dobré priania – pria
nie ukladať si poklady v nebi – 
potom budeš pomáhať priniesť 
na svetlo, prostredníctvom daru 
svojho, tie časti a písiem mojich, 
ktoré boli ukryté pre neprávosť.

28 A teraz, hľa, dávam tebe, a tiež 
služobníkovi svojmu Josephovi, 
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 28 a Deut. 19:15;  
2. Kor. 13:1;  
2. Nefi 27:12–14;  
NaZ 128:3.

 30 a NaZ 5:22; 135.  
sp Mučeník, 
mučeníctvo.

  b Zjav. 3:21.
  c sp Sláva.
 31 a 3. Nefi 16:10–14;  

NaZ 20:8–15.
  b sp Svedectvo.

 32 a Mat. 18:19–20.  
sp Jednota.

  b NaZ 29:5; 38:7.
 33 a sp Odvaha, odvážny.
  b Gal. 6:7–8;  

Mos. 7:30–31;  
Alma 9:28; NaZ 1:10.

 34 a Ž 71:3; Mat. 7:24–25;  
1. Kor. 10:1–4; Hel. 5:12;  
NaZ 10:69; 18:4, 17; 
33:13;  
Mojž. 7:53.  

sp Skala.
 35 a Ján 8:3–11.
 36 a Iz. 45:22; NaZ 43:34.
 37 a sp Ježiš Kristus – 

Kristove prejavenia 
sa po smrti.

  b sp Ukrižovanie.
  c Mat. 5:3, 10;  

3. Nefi 12:3, 10.
  d sp Kráľovstvo Božie 

alebo kráľovstvo 
nebeské.

kľúče tohto daru, ktoré prinesú 
na svetlo túto službu; a v ústach 
dvoch alebo troch a svedkov bude 
každé slovo utvrdené.

29 Veru, veru hovorím vám, ak 
odmietnu slová moje a túto časť 
môjho evanjelia a služby, požeh
naní ste, lebo oni vám nemôžu 
učiniť viac než mne.

30 A aj keď vám a učinia tak ako 
mne, požehnaní ste, lebo budete 
b prebývať so mnou v c sláve.

31 Ale ak a neodmietnu slová 
moje, ktoré budú utvrdené b sve
dectvom, ktoré bude dané, sú 
požehnaní, a potom budete mať 
radosť z ovocia práce svojej.

32 Veru, veru hovorím vám, 
ako som hovoril učeníkom svo
jim, kde sa dvaja alebo traja a zhro
maždia v mene mojom, ohľadom 
nejakej veci, hľa, tam ja budem 
b medzi nimi – tak ako som me
dzi vami.

33 a Nebojte sa činiť dobro, sy
novia moji, lebo čokoľvek b rozsie
vate, to budete tiež žať; takže, ak 
rozsievate dobré, budete tiež žať 
dobré ako odmenu svoju.

34 Takže, neboj sa, malé stádo; 
čiňte dobro; nech sa zem a peklo 
spolčia proti vám, lebo ak ste po
stavení na a skale mojej, nemôžu 
zvíťaziť.

35 Hľa, neodsudzujem vás; 
choďte cestou svojou a a nehrešte 
viac; konajte s rozvážnosťou 
dielo, ktoré som vám prikázal.

36 a Hľaďte ku mne v každej 
myšlienke; nepochybujte, ne
bojte sa.

37 a Uzrite rany, ktoré prebodli 
bok môj, a tiež stopy b klincov 
v rukách a nohách mojich; buďte 
verní, zachovávajte prikázania 
moje, a c zdedíte d kráľovstvo ne
beské. Amen.

ODDIEL 7
Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, a Oliverovi Cow-
derymu v Harmony v štáte Pensylvánia v apríli 1829, keď sa pý-
tali skrze urím a tummím ohľadom toho, či Ján, milovaný učeník, 
zostal v tele, alebo zomrel. Zjavenie je preloženou verziou záznamu, 
ktorý Ján učinil na pergamene a ukryl ho.
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1–5, Zjavenie prichádza mocou Du-
cha Svätého; 6–12, Poznanie tajom-
stiev Božích a moc prekladať dávne 
záznamy prichádza vierou.

a Oliver Cowdery, veru, veru 
hovorím ti, že tak isto, ako žije 
Pán, ktorý je Boh tvoj a Vy
kupiteľ tvoj, dokonca tak isto 

ODDIEL 8
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Oliverovi Cowderymu 
v Harmony v štáte Pensylvánia v apríli 1829. Počas prekladania Knihy 
Mormonovej si Oliver, ktorý naďalej slúžil ako pisár a ktorý písal 
podľa Prorokovho diktovania, prial byť obdarený darom preklada-
nia. Pán odpovedal na jeho úpenlivú prosbu udelením tohto zjavenia.

7 1 a sp Ján, syn Zebedejov.
  b 3. Nefi 28:1–10.
 2 a Luk. 9:27.  

sp Smrť, telesná.
 3 a Ján 21:20–23.  

sp Prenesené bytosti.
  b sp Druhý príchod 

Ježiša Krista;  

Sláva.
  c Zjav. 10:11.
 4 a sp Kráľovstvo Božie 

alebo kráľovstvo 
nebeské.

 6 a NaZ 130:5.
  b NaZ 76:86–88.
  c Ján 10:8–11;  

NaZ 77:14.
 7 a Mat. 16:19;  

Skut. 15:7;  
JS – Ž 1:72.  
sp Kľúče kňazstva.

 8 a sp Radosť.
8 1 a JS – Ž 1:66.  

sp Cowdery, Oliver.

1–3, Ján Milovaný bude žiť, pokiaľ 
Pán nepríde; 4–8, Peter, Jakub a Ján 
držia kľúče evanjelia.

A Pán hovoril ku mne: a Ján, mi
lovaný môj, čo si b praješ? Lebo ak 
požiadaš o to, čo chceš, bude ti 
dané.

2 A ja som mu povedal: Pane, 
daj mi moc nad a smrťou, aby 
som mohol žiť a privádzať duše 
k tebe.

3 A Pán mi povedal: Veru, veru 
hovorím ti, pretože si toto pra
ješ, a zostaneš, pokiaľ neprídem 
v b sláve svojej, a budeš c proroko
vať pred národmi, pokoleniami, 
jazykmi a ľuďmi.

4 A z toho dôvodu Pán pove
dal Petrovi: Ak chcem, aby zo
stal, pokiaľ neprídem, čo je teba 
do toho? Lebo on si prial odo 

mňa, aby mohol privádzať duše 
ku mne, ale ty si praješ, aby si mo
hol rýchlo prísť ku mne do a krá
ľovstva môjho.

5 Hovorím ti, Peter, toto bolo 
dobré prianie; ale milovaný môj si 
prial, aby mohol učiniť viac alebo 
ešte väčšie dielo medzi ľuďmi, 
než to, čo učinil predtým.

6 Áno, vzal na seba väčšie dielo; 
takže učiním ho ako planúci oheň 
a a slúžiacim anjelom; bude slúžiť 
tým, ktorí budú b dedičmi spásy, 
ktorí prebývajú na c zemi.

7 A učiním ťa služobníkom pre 
neho a pre brata tvojho Jakuba; 
a vám trom dám túto moc a a kľúče 
tejto služby, pokiaľ neprídem.

8 Veru hovorím vám, vy obaja 
budete mať podľa prianí svojich, 
lebo vy obaja sa a radujete z toho, 
čo ste si priali.
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obdržíš b poznanie akýchkoľvek 
vecí, o ktoré c požiadaš vo viere, 
s úprimným srdcom, veriac, že 
obdržíš poznanie ohľadom ry
tín starých d záznamov, ktoré sú 
dávne, ktoré obsahujú tie časti 
písma môjho, o ktorých bolo ho
vorené e prejavom Ducha môjho.

2 Áno, hľa, budem a hovoriť 
k tebe v mysli tvojej a v b srdci tvo
jom, skrze c Ducha Svätého, ktorý 
zostúpi na teba a ktorý bude pre
bývať v srdci tvojom.

3 Teraz, hľa, toto je duch zjave
nia; hľa, toto je duch, ktorým Moj
žiš previedol deti Izraela skrze 
a Červené more po suchej zemi.

4 Takže toto je tvoj dar; používaj 
ho a budeš požehnaný, lebo ťa vy
slobodí z rúk nepriateľov tvojich, 
zatiaľ čo, keby tomu tak nebolo, 
zabili by ťa a priviedli by dušu 
tvoju do skazy.

5 Ó, pamätaj na tieto a slová a za
chovávaj prikázania moje. Pamä
taj, toto je tvoj dar.

6 Teraz, toto nie sú všetky dary 
tvoje; lebo ty máš ďalší dar, čo je 
dar Áronov; hľa, on ti povedal 
veľa vecí;

7 Hľa, niet inej moci okrem moci 
Božej, ktorá môže spôsobiť, aby 
tento dar Áronov bol s tebou.

8 Takže, nepochybuj, lebo je to 
dar Boží; a ty ho budeš držať 
v rukách svojich a budeš konať 
podivuhodné diela; a žiadna moc 
nebude schopná ho odobrať z rúk 
tvojich, lebo on je dielom Božím.

9 A, takže, o čokoľvek ma po
žiadaš, aby som ti povedal skrze 
tento prostriedok, to ti dám, a ty 
budeš mať poznanie ohľadom 
toho.

10 Pamätaj, že bez a viery ne
môžeš učiniť nič; takže žiadaj vo 
viere. Nezahrávaj sa s týmito ve
cami; b nežiadaj o to, o čo nemáš.

11 Žiadaj, aby si mohol poznať 
tajomstvá Božie a aby si mohol 
a prekladať, a obdržať poznanie 
zo všetkých tých dávnych zázna
mov, ktoré boli uschované, ktoré 
sú posvätné; a podľa viery tvojej 
sa ti stane.

12 Hľa, som to ja, kto to pove
dal; a ja som ten istý, ktorý hovo
ril k tebe od počiatku. Amen.

 1 b sp Poznanie.
  c sp Modlitba.
  d NaZ 6:26–27; 9:2.
  e NaZ 5:16.
 2 a NaZ 9:7–9.  

sp Zjavenie.

  b sp Srdce.
  c sp Duch Svätý.
 3 a Ex. 14:13–22;  

Deut. 11:4;  
1. Nefi 4:2;  
Mos. 7:19.  

sp Červené more.
 5 a Deut. 11:18–19.
 10 a sp Viera.
  b NaZ 88:63–65.
 11 a NaZ 9:1, 10.

ODDIEL 9
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Oliverovi Cowderymu 
v Harmony v štáte Pensylvánia v apríli 1829. Oliver je napomenutý, 
aby bol trpezlivý, a je vyzvaný, aby bol v tejto dobe skôr spokojný 
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1–6, Ďalšie dávne záznamy majú 
ešte byť preložené; 7–14, Kniha 
Mormonova je prekladaná skrze 
štúdium a skrze duchovné potvr-
denie.

Hľa, hovorím ti, syn môj, pretože 
si a neprekladal podľa toho, čo si si 
prial odo mňa, a započal si znova 
b písať pre služobníka môjho, Jo
sepha Smitha ml., dokonca preto 
by som chcel, aby si pokračoval, 
pokiaľ nedokončíš tento záznam, 
ktorý som mu zveril.

2 A potom, hľa, mám a ďalšie 
b záznamy, pre ktoré ti dám moc, 
aby si ich mohol pomáhať pre
kladať.

3 Buď trpezlivý, syn môj, lebo to 
je múdrosť vo mne; a nie je nutné, 
aby si prekladal v tejto súčasnej 
dobe.

4 Hľa, práca, ktorú si povolaný 
konať, je písať pre služobníka 
môjho Josepha.

5 A, hľa, pretože si nepokračo
val, ako si započal, keď si začal 
prekladať, odňal som ti túto vý
sadu.

6 a Nereptaj, syn môj, lebo je to 
múdrosť vo mne, že som jednal 
s tebou týmto spôsobom.

7 Hľa, ty si nerozumel; myslel si 
si, že ti to dám, aj keď tomu ne
venuješ žiadnu myšlienku, iba ak 
tú, aby si ma požiadal.

8 Ale, hľa, hovorím ti, že si to 
musíš a premyslieť v mysli svo
jej; potom sa ma musíš b spýtať, 
či je to správne, a ak je to správne, 
ja spôsobím, aby c vnútro tvoje 
v tebe d horelo; takže e pocítiš, že 
je to správne.

9 Ale ak to nebude správne, ne
budeš mať žiadne také pocity, 
ale budeš mať a otupenosť mysle, 
ktorá spôsobí, že zabudneš tú vec, 
ktorá je nesprávna; takže, nemô
žeš písať to, čo je posvätné, iba ak 
ti to bude dané odo mňa.

10 Teraz, keby si toto vedel, bol 
by si mohol a prekladať; a predsa, 
nie je nutné, aby si prekladal te
raz.

11 Hľa, bolo to nutné, keď si za
počal; ale ty si sa a bál a čas je preč, 
a nie je to nutné teraz;

12 Lebo, nevidíš, že som dal 
služobníkovi svojmu a Josephovi 
dostatočnú silu, čím je to vyrov
nané? A žiadneho z vás som ne
odsúdil.

13 Čiň tú vec, ktorú som ti pri
kázal, a bude sa ti dariť. Buď 

9 1 a NaZ 8:1, 11.
  b JS – Ž 1:67.
 2 a Zmienka o ďalšej 

prekladateľskej 
činnosti, vrátane 
prekladu Biblie 
a Knihy Abrahámovej 
od Josepha Smitha, 
pri ktorých Oliver 

Cowdery pomáhal 
ako pisár. sp Preklad 
Josepha Smitha (pjs).

  b NaZ 6:26; 8:1.
 6 a sp Reptať.
 8 a sp Premýšľať.
  b sp Modlitba.
  c Luk. 24:32.
  d sp Inšpirácia, 

inšpirovať;  
Svedectvo.

  e NaZ 8:2–3.
 9 a NaZ 10:2.
 10 a NaZ 8:11.
 11 a sp Báť sa, bázeň, 

strach.
 12 a NaZ 18:8.

s písaním podľa diktovania prekladateľa, než aby sa pokúšal pre-
kladať.
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 13 a sp Pokúšať, pokušenie.
 14 a 1. Kor. 16:13.
  b sp Povolať, povolaný 

Bohom, povolanie.
  c Alma 13:29; 

   NaZ 17:8.
10 1 a sp Urím a Tummím.
  b NaZ 3:1–15.
 2 a sp Myseľ.
 3 a NaZ 3:10.

 4 a Mos. 4:27.
  b Ex. 18:13–26.
  c Mat. 10:22.  

sp Usilovnosť.

verný a nepoddávaj sa žiadnemu 
a pokušeniu.

14 Stoj pevne v a diele, ku kto
rému som ťa b povolal, a vlas 

z tvojej hlavy nebude stratený 
a ty budeš posledného dňa c po
zdvihnutý. Amen.

ODDIEL 10
Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, v Harmony v štáte Pen-
sylvánia pravdepodobne v apríli 1829, aj keď niektoré časti mohli 
byť obdržané počiatkom leta 1828. Pán v ňom informuje Josepha 
o zmenách učinených zlovoľnými mužmi na 116 stranách rukopisu 
z prekladu knihy Lechího v Knihe Mormonovej. Tieto strany ruko-
pisu boli stratené z vlastníctva Martina Harrisa, ktorému boli tieto 
listy dočasne zverené. (Pozri záhlavie k oddielu 3.) Zlovoľným plá-
nom bolo čakať do očakávaného opätovného preloženia tohto mate-
riálu obsiahnutého na ukradnutých stránkach, a potom diskreditovať 
prekladateľov poukázaním na nezhody vytvorené zmenami. Že tento 
zlovoľný zámer bol zosnovaný oným zlým a bol známy Pánovi do-
konca vtedy, keď Mormon, dávny nefitský dejepisec, zhotovoval 
svoje skrátenie zhromaždených dosiek, je ukázané v Knihe Mormo-
novej (pozri Slová Mormonove 1:3–7).

1–26, Satan podnecuje zlovoľných 
ľudí, aby odporovali Pánovmu 
dielu; 27–33, Usiluje o to, aby zni-
čil duše ľudské; 34–52, Evanjelium 
pôjde k Lámánitom a všetkým náro-
dom skrze Knihu Mormonovu; 53–
63, Pán zriadi Svoju Cirkev a Svoje 
evanjelium medzi ľuďmi; 64–70, 
Zhromaždí kajúcnych do Svojej Cir-
kvi a spasí poslušných.

Teraz, hľa, hovorím ti, pretože 
si vydal tie záznamy, pre ktoré 
ti bola daná moc prekladať pro
stredníctvom a urímu a tummímu, 

do rúk b zlovoľného muža, stra
til si ich.

2 A tiež si stratil dar svoj v tom 
istom čase a a myseľ tvoja bola za
temnená.

3 A predsa, je ti teraz znova 
a znovuzriadený; takže hľaď, aby 
si bol verný a pokračoval na do
končení zvyšku práce preklada
nia tak, ako si začal.

4 Nebež a rýchlejšie ani nepracuj 
viac, než máš b silu a prostriedky 
tebe poskytnuté, aby ti umožnili 
prekladať; ale buď c usilovný do 
konca.
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5 a Modli sa vždy, aby si mohol 
vyjsť ako víťaz; áno, aby si mo
hol poraziť Satana a aby si mohol 
uniknúť rukám služobníkov Sa
tanových, ktorí podporujú dielo 
jeho.

6 Hľa, oni usilovali o to, aby ťa 
a zničili; áno, dokonca aj ten b muž, 
ktorému si dôveroval, usiloval 
o to, aby ťa zničil.

7 A z tohto dôvodu som pove
dal, že je zlovoľným mužom, lebo 
on usiloval o to, aby ti odňal veci, 
ktoré ti boli zverené; a on sa tiež 
usiloval to, aby zničil tvoj dar.

8 A pretože si vydal zápisy do 
rúk jeho, hľa, zlovoľní ľudia ti ich 
vzali.

9 Takže, ty si ich vydal, áno, to, 
čo bolo posvätné, zlovoľnosti.

10 A hľa, a Satan vložil do ich 
sŕdc, aby zmenili slová, ktoré si 
dal, aby boli napísané, či ktoré si 
preložil, ktoré vyšli z rúk tvojich.

11 A hľa, hovorím ti, pretože 
zmenili slová, sú v rozpore s tým, 
čo si preložil a dal, aby bolo na
písané;

12 A, týmto spôsobom, diabol 
usiloval o to, aby založil ľstivý 
plán, aby mohol zničiť toto dielo;

13 Lebo on vložil do ich sŕdc, 
aby toto učinili, aby skrze lož 
mohli povedať, že ťa a pristihli 
ohľadom slov, o ktorých si tvr
dil, že si ich preložil.

14 Veru hovorím ti, že ja 

nestrpím, aby Satan uskutočnil 
svoj zlovoľný plán v tejto veci.

15 Lebo hľa, on vložil do ich 
sŕdc, aby ťa primäli pokúšať 
Pána, tvojho Boha, žiadosťou pre
ložiť to znova.

16 A potom, hľa, oni hovoria 
a myslia si v srdciach svojich – 
Uvidíme, či mu Boh dal moc pre
kladať; ak je tomu tak, dá mu tiež 
moc znova;

17 A ak mu Boh znova dá moc 
či ak bude znova prekladať, alebo 
inými slovami, ak prinesie rov
naké slová, hľa, my máme tie isté 
u seba a my sme ich zmenili;

18 Takže nebudú súhlasiť a my 
povieme, že klamal v slovách 
svojich a že nemá žiaden dar, a že 
nemá žiadnu moc;

19 Takže my ho zničíme, a tiež 
to dielo; a učiníme to, aby sme 
na konci nemuseli byť zahan
bení a aby sme mohli získať slávu 
sveta.

20 Veru, veru hovorím ti, že 
Satan má veľkú vládu nad ich 
srdcami; a podnecuje ich k b ne
právosti proti tomu, čo je dobré;

21 A ich srdcia sú a skazené 
a plné b zlovoľnosti a ohavností; 
a c milujú d temnotu radšej než 
svetlo, pretože ich e skutky sú zlé; 
takže ma nechcú prosiť.

22 a Satan ich podnecuje, aby 
mohol b viesť ich duše k zničeniu.

23 A tak založil ľstivý plán, 

 5 a 3. Nefi 18:15–21.  
sp Modlitba.

 6 a NaZ 5:32–33; 38:13.
  b NaZ 5:1–2.
 10 a sp Diabol.
 13 a Jer. 5:26.

 20 a 2. Nefi 28:20–22.
  b sp Hriech.
 21 a NaZ 112:23–24.
  b sp Zlovoľný, 

zlovoľnosť.
  c Mojž. 5:13–18.

  d Mos. 15:26.  
sp Temnota, duchovná.

  e Ján 3:18–21;  
NaZ 29:45.

 22 a 2. Nefi 2:17–18.
  b sp Pokúšať, pokušenie.
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 23 a Hel. 8:25;  
NaZ 121:23–25.

 25 a 2. Nefi 2:18; 28:8–9;  
Alma 10:17;  
Mojž. 4:4.  
sp Luhať.

 26 a sp Odpadlíctvo.

  b sp Peklo.
  c Pr. 29:5–6;  

1. Nefi 14:3.
 27 a Jób 1:7.
  b 2. Nefi 28:19–23;  

NaZ 76:28–29.
 28 a sp Klam, klamať.

  b Rím. 2:3.  
sp Spravodlivosť.

 29 a Mat. 4:7.
 33 a sp Diabol.
 34 a sp Múdrosť.
 37 a Mat. 23:28.
  b Ex. 14:14.

zamýšľajúc zničiť dielo Božie; 
ale ja si to vyžiadam z ich rúk 
a v deň súdu sa to obráti k ich 
hanbe a a odsúdeniu.

24 Áno, on podnecuje ich srdcia 
k hnevu proti tomuto dielu.

25 Áno, on im hovorí: Klamte 
a snujte úklady, aby ste chytili, 
aby ste mohli zničiť; hľa, to nie 
je nič zlé. A tak im lichotí a ho
vorí im, že to nie je žiadny hriech 
a klamať, aby mohli chytiť človeka 
v lži, aby ho mohli zničiť.

26 A tak im lichotí a a vedie ich 
ďalej, pokiaľ nestiahne ich duše 
dole do b pekla; a tak spôsobuje, 
že sa sami chytia do svojej vlast
nej c pasce.

27 A tak chodí po zemi hore 
a dole, a sem a tam, a usiluje o to, 
aby b zničil duše ľudské.

28 Veru, veru hovorím ti, beda 
buď tomu, kto klame, aby a okla
mal, pretože si myslí, že iný 
klame, aby oklamal, lebo takí nie 
sú vyňatí zo b spravodlivosti Božej.

29 Teraz, hľa, oni zmenili tieto 
slová, pretože Satan im hovorí: 
On vás oklamal – a tak ich zvádza 
lichotením, aby činili neprávosť, 
aby ťa primäli a pokúšať Pána, 
tvojho Boha.

30 Hľa, hovorím ti, že nebudeš 
znova prekladať tie slová, ktoré 
vyšli z rúk tvojich;

31 Lebo, hľa, oni neuskutočnia 

zlovoľné plány svoje v lži proti 
oným slovám. Lebo, hľa, keby si 
priniesol rovnaké slová, oni po
vedia, že si klamal a že si pred
stieral, že prekladáš a že si si 
protirečil.

32 A hľa, oni to vydajú a Satan 
zatvrdí srdcia ľudí, aby ich pod
nietil k hnevu proti tebe, takže ne
budú veriť slovám mojim.

33 Tak a Satan zamýšľa premôcť 
svedectvo tvoje v tomto poko
lení, aby toto dielo nemohlo vyjsť 
v tomto pokolení.

34 Ale hľa, tu je múdrosť, a pre
tože ja ti ukazujem a múdrosť 
a dávam ti prikázania ohľadom 
týchto vecí, čo máš činiť, neuka
zuj ju svetu, pokiaľ nedokončíš 
dielo prekladania.

35 Nediv sa, že som ti hovo
ril: Tu je múdrosť, neukazuj ju 
svetu – lebo som povedal, neu
kazuj ju svetu, aby si mohol byť 
zachovaný.

36 Hľa, nehovorím, že ju nebu
deš ukazovať spravodlivým;

37 Ale keďže nemôžeš vždy 
rozpoznať a spravodlivého alebo 
keďže nemôžeš vždy rozlíšiť zlo
voľného od spravodlivého, takže, 
hovorím ti, b zamĺkni, pokiaľ ne
uvidím, že je vhodné oznámiť 
svetu všetky veci ohľadom tejto 
záležitosti.

38 A teraz, veru hovorím ti, že 
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 38 a V úvode k prvému 
vydaniu Knihy 
Mormonovej Prorok 
vysvetlil, že text zo 
stratených 116 strán 
bol preložený z časti 
dosiek nazvanej 

„Kniha Lechího“.
  b sp Dosky.
 41 a Sl. Morm. 1:3–7.
 46 a sp Kniha Mormonova.
  b sp Evanjelium.
  c Enóš 1:12–18;  

Morm. 8:24–26; 

9:34–37.
 47 a 3. Nefi 5:13–15;  

NaZ 3:19–20.
  b sp Viera.
 48 a Moroni 10:1–5;  

NaZ 109:65–66.

správa o týchto a veciach, ktoré si 
napísal, ktoré vyšli z rúk tvojich, 
je vyrytá na b doskách Nefiho;

39 Áno, a spomínaš si na to, že 
v oných zápisoch bolo povedané, 
že podrobnejšia správa o týchto 
veciach bola daná na doskách Ne
fiho.

40 A teraz, pretože správa, 
ktorá je vyrytá na doskách Ne
fiho, je podrobnejšia ohľadom 
vecí, ktoré, podľa múdrosti svojej, 
chcem priviesť v známosť u ľudí 
touto správou –

41 Takže, budeš prekladať ry
tiny, ktoré sú na a doskách Nefiho, 
postupne ďalej až prídeš k pano
vaniu kráľa Benjamína, alebo až 
prídeš k tomu, čo si preložil, čo si 
si ponechal;

42 A hľa, vydáš to ako záznam 
Nefiho; a tak zahanbím tých, 
ktorí zmenili slová moje.

43 Nestrpím, aby zničili dielo 
moje; áno, ukážem im, že múd
rosť moja je väčšia než ľstivosť 
diablova.

44 Hľa, oni dostali len časť, čiže 
skrátenie správy Nefiho.

45 Hľa, na doskách Nefiho je vy
rytých mnoho vecí, ktoré vrhajú 
viac svetla na evanjelium moje; 
takže, je to múdrosť vo mne, aby 
si preložil túto prvú časť rytín 
Nefiho a vydal ju v tomto diele.

46 A hľa, celý zvyšok tohto 

a diela obsahuje všetky tie časti 
b evanjelia môjho, ktoré si svätí 
proroci moji, áno, a tiež učeníci 
moji c priali v modlitbách svojich, 
aby vyšli k tomuto ľudu.

47 A ja som im povedal, že im to 
bude a dané podľa ich b viery v ich 
modlitbách;

48 Áno, a toto bola ich viera – 
že evanjelium moje, ktoré som 
im dal, aby mohli kázať za dní 
svojich, mohlo prísť k ich bratom 
a Lámánitom, a tiež ku všetkým, 
ktorí sa stali Lámánitmi pre od
štiepenia svoje.

49 Teraz, toto nie je všetko – ich 
viera v ich modlitbách bola, aby 
bolo toto evanjelium tiež oznamo
vané, pokiaľ by bolo možné, aby 
iné národy vlastnili túto krajinu;

50 A tak oni zanechali požehna
nie na tejto krajine v modlitbách 
svojich, aby každý, kto v tejto kra
jine bude veriť v toto evanjelium, 
mohol mať večný život;

51 Áno, aby mohla byť slobodná 
pre všetkých, nech už sú z akého
koľvek národa, pokolenia, jazyka 
alebo ľudu.

52 A teraz, hľa, podľa ich viery 
v ich modlitbách prinesiem túto 
časť evanjelia svojho v známosť 
ľudu svojmu. Hľa, neprinesiem 
ju, aby som zničil to, čo obdržali, 
ale aby som to vybudoval.

53 A z tohto dôvodu som 
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 55 a sp Báť sa, bázeň, strach.
  b Mat. 5:10.
  c sp Kráľovstvo Božie 

alebo kráľovstvo 
nebeské.

 56 a Kaz. 12:13–14.
  b sp Diabol – Cirkev 

diablova.
  c 4. Nefi 1:26.

 57 a Rím. 1:4.
 58 a NaZ 6:21.
 59 a Ján 10:16.
  b sp Dobrý Pastier.
  c 3. Nefi 15:16–18.
 60 a sp Vinica Pána.
 62 a 3. Nefi 11:31–40.
 63 a sp Diabol.
  b sp Svár.

  c 2. Pet. 3:16.
 65 a Luk. 13:34;  

3. Nefi 10:4–6;  
NaZ 43:24.

 66 a sp Živá voda.
 67 a Mat. 11:28–30.
  b sp Cirkev Ježiša Krista.
 68 a 3. Nefi 11:40.
  b Luk. 11:23.

povedal: Ak nebude toto pokole
nie zatvrdzovať srdcia svoje, za
ložím medzi nimi cirkev svoju.

54 Teraz, nehovorím to, aby som 
zničil cirkev svoju, ale hovorím to, 
aby som cirkev svoju vybudoval;

55 Takže, každý, kto patrí k cir
kvi mojej, sa nemusí a báť, lebo 
takí b zdedia c kráľovstvo nebeské.

56 Ale to sú tí, ktorí sa ma a ne
boja ani nezachovávajú priká
zanie moje, ale budujú pre seba 
b cirkvi, aby dosahovali c zisk, áno, 
a všetci tí, ktorí konajú zlovoľne 
a budujú kráľovstvo diablovo – 
áno, veru, veru hovorím ti, že to 
sú tí, ktorých rozruším, a spôso
bím, aby sa chveli a triasli až do 
vnútra.

57 Hľa, ja som Ježiš Kristus, a Syn 
Boží. Prišiel som k svojim vlast
ným, a moji vlastní ma neprijali.

58 Ja som to a svetlo, ktoré svieti 
v temnote, a temnota ho nechápe.

59 Ja som ten, ktorý povedal – 
Mám aj a iné b ovce, ktoré nie sú 
z tohto ovčinca – učeníkom svo
jim, a boli mnohí, ktorí mi c nero
zumeli.

60 A ja ukážem tomuto ľudu, že 
som mal iné ovce a že boli vetvou 
a domu Jákobovho;

61 A vynesiem na svetlo ich po
divuhodné diela, ktoré vykonali 
v mene mojom;

62 Áno, a ja tiež vynesiem na 
svetlo evanjelium svoje, ktoré 
boli vyučovaní, a hľa, oni ne
budú popierať to, čo si obdržal, 
ale budú to budovať a vynesú na 
svetlo pravdivé body a náuky mo
jej, áno, a jedinú náuku, ktorá je 
vo mne.

63 A toto ja učiním, aby som 
mohol utvrdiť evanjelium svoje, 
aby nemuselo byť tak veľa svá
rov; áno, a Satan podnecuje srd
cia ľudí k b sváru ohľadom bodov 
náuky mojej; a v týchto veciach 
chybujú, lebo c prekrúcajú písma 
a nerozumejú im.

64 Takže, ja im odhalím toto 
veľké tajomstvo;

65 Lebo, hľa, budem ich a zhro
mažďovať, tak ako sliepka zhro
mažďuje kuriatka svoje pod 
krídla svoje, ak nebudú zatvrdzo
vať srdcia svoje;

66 Áno, ak chcú prísť, môžu, 
a môžu voľne požívať z a vôd ži
vota.

67 Hľa, toto je náuka moja – kto
koľvek činí pokánie a a príde ku 
mne, ten je b cirkvou mojou.

68 Ktokoľvek a oznamuje viac 
alebo menej než toto, ten nie je 
zo mňa, ale je b proti mne; takže 
nie je z cirkvi mojej.

69 A teraz, hľa, ktokoľvek je 
z cirkvi mojej a vytrvá v cirkvi 
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1–6, Robotníci na vinici získajú 
spásu; 7–14, Hľadaj múdrosť, hlá-
saj pokánie, dôveruj Duchu; 15–22, 
Zachovávaj prikázania a študuj Pá-
novo slovo; 23–27, Nepopieraj du-
cha zjavenia a proroctva; 28–30, 
Tí, ktorí prijímajú Krista sa stá-
vajú synmi Božími.

a Veľké a podivuhodné dielo čo
skoro vyjde medzi deti ľudské.

2 Hľa, ja som Boh; a dbaj na b slovo 
moje, ktoré je živé a c mocné, 
d ostrejšie než dvojsečný meč, 
k rozštiepeniu kĺbov a špiku 
vo dvoje; takže, dbaj na slovo  
moje.

3 Hľa, pole sa už a zabelelo 
k žatve; takže každý, kto si praje 
žať, nech sa oháňa kosákom 

svojím v sile svojej a žne, pokiaľ 
trvá deň, aby mohol uchovať ako 
b poklad pre dušu svoju c večnú 
spásu v kráľovstve Božom.

4 Áno, každý kto sa oháňa a ko
sákom svojím a bude žať, ten je 
povolaný Bohom.

5 Takže, ak ma budeš a prosiť, 
obdržíš; ak budeš klopať, bude 
ti otvorené.

6 Teraz, pretože si prosil, hľa, 
hovorím ti, zachovávaj priká
zania moje a usiluj o nastolenie 
a utvrdenie veci a Sionu.

7 Nehľadaj a bohatstvo, ale 
b múdrosť; a hľa, tajomstvá Božie 
ti budú odhaľované, a potom bu
deš učinený bohatým. Hľa, ten, 
kto má večný život, je bohatý.

8 Veru, veru hovorím ti, dokonca 

ODDIEL 11
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, jeho bratovi Hyrumovi 
Smithovi v Harmony v štáte Pensylvánia v máji 1829. Toto zjavenie 
bolo prijaté skrze urím a tummím ako odpoveď na Josephovu úpen-
livú prosbu a otázku. Životopis Josepha Smitha naznačuje, že toto 
zjavenie bolo prijaté po znovuzriadení Áronovho kňazstva.

 69 a sp Skala.
  b Mat. 16:18;  

2. Nefi 4:31–32;  
NaZ 17:8; 128:10.

 70 a sp Svetlo, Svetlo 
Kristovo.

  b sp Ježiš Kristus.
11 1 a Iz. 29:14; NaZ 4.  

sp Znovuzriadenie 
evanjelia.

 2 a 1. Nefi 15:23–25;  
NaZ 1:14; 84:43–45.

  b Žid. 4:12.
  c Alma 4:19; 31:5.
  d Hel. 3:29–30;  

NaZ 6:2.
 3 a NaZ 12:3.
  b Luk. 18:22;  

Hel. 5:8.
  c 1. Tim. 6:19.

 4 a Zjav. 14:15;  
NaZ 14:3–4.

 5 a sp Modlitba.
 6 a Iz. 52:7–8; NaZ 66:11.  

sp Sion.
 7 a 1. Kr. 3:11–13;  

2. Nefi 26:31;  
Jákob 2:17–19;  
NaZ 38:39.

  b sp Múdrosť.

mojej do konca, toho utvrdím na 
a skale svojej a b brány pekelné ho 
nepremôžu.

70 A teraz, pamätaj na slová 

toho, kto je život a a svetlo sveta, 
Vykupiteľa svojho, b Pána svojho 
a Boha svojho. Amen.
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 9 a NaZ 19:21–22.
  b sp Pokánie.
  c NaZ 105:5.
 10 a NaZ 46:8–12.
  b Luk. 8:15.
 11 a sp Svetlo, Svetlo 

Kristovo.
  b sp Moc.
 12 a NaZ 84:116.  

sp Dôvera.
  b Rím. 8:1–9;  

1. Ján. 4:1–6.

  c sp Kráčať, Kráčať 
s Bohom.

  d sp Pokorný, pokoriť 
sa, pokora.

  e Mat. 7:1–5;  
Alma 41:14–15.

 13 a NaZ 76:12.
  b sp Myseľ.
  c sp Radosť.
 14 a sp Spravodlivý, 

spravodlivosť.
 15 a ČV 1:5.  

sp Povolať, povolaný 
Bohom, povolanie;  
Právomoc.

 16 a NaZ 6:34.  
sp Skala.

 19 a Jákob 6:5;  
NaZ 98:11.

 20 a sp Poslušnosť, 
poslušný, poslúchať.

 21 a Alma 17:2–3;  
NaZ 84:85.

ako ma žiadaš, stane sa ti; a, ak 
si to praješ, budeš prostriedkom 
k vykonaniu mnohého dobra 
v tomto pokolení.

9 a Nehovor nič tomuto pokole
niu, iba ak o b pokání. Zachovávaj 
prikázania moje a pomáhaj nasto
liť dielo moje, c podľa prikázaní 
mojich, a budeš požehnaný.

10 Hľa, ty máš a dar, alebo bu
deš mať dar, ak si budeš priať odo 
mňa vo viere, s b úprimným srd
com, veriac v moc Ježiša Krista 
alebo v moju moc, ktorý hovorí 
k tebe;

11 Lebo, hľa, to som ja, kto ho
vorí; hľa, ja som to a svetlo, ktoré 
svieti v temnote, a b mocou svojou 
dávam tieto slová tebe.

12 A teraz, veru, veru hovo
rím ti, vlož a dôveru svoju v toho 
b Ducha, ktorý podnecuje činiť 
dobro – áno, činiť správne, c krá
čať d pokorne, e súdiť spravodlivo; 
a toto je Duch môj.

13 Veru, veru hovorím ti, udelím 
ti zo svojho Ducha, ktorý a osvieti 
b myseľ tvoju, ktorý naplní dušu 
tvoju c radosťou;

14 A potom budeš poznať, alebo 
skrze to budeš poznať všetky 
veci, ktorékoľvek si odo mňa bu
deš priať, ktoré sa týkajú vecí 

a spravodlivosti, vo viere, veriac 
vo mňa, že obdržíš.

15 Hľa, prikazujem ti, že sa 
nepotrebuješ domnievať, že si 
povolaný kázať, pokiaľ nie si a po
volaný.

16 Počkaj ešte chvíľu, pokiaľ 
nebudeš mať slovo moje, a skalu 
moju, cirkev moju a evanjelium 
moje, aby si mohol poznať s isto
tou náuku moju.

17 A potom, hľa, podľa prianí 
tvojich, áno, dokonca podľa viery 
tvojej sa ti stane.

18 Zachovávaj prikázania moje; 
zamĺkni; dovolávaj sa Ducha 
môjho;

19 Áno, a priľni ku mne celým 
srdcom svojím, aby si mohol po
máhať priniesť na svetlo tie veci, 
o ktorých bolo hovorené – áno, 
preklad diela môjho; buď trpez
livý, pokiaľ to nedokončíš.

20 Hľa, toto je dielo tvoje, a za
chovávať prikázania moje, áno, 
celou svojou mocou, mysľou a si
lou.

21 Neusiluj o to, aby si ozna
moval slovo moje, ale najprv usi
luj o to, aby si slovo moje a získal, 
a potom bude jazyk tvoj uvoľ
nený; potom, ak si budeš slovo 
moje priať, budeš mať Ducha 
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1–6, Robotníci na vinici získajú 
spásu; 7–9, Všetci, ktorí si to prajú 
a sú uschopnení, môžu pomáhať 
v Pánovom diele.

a Veľké a podivuhodné dielo čo
skoro vyjde medzi deti ľudské.

2 Hľa, ja som Boh; dbaj na slovo 
moje, ktoré je živé a mocné, 

ODDIEL 12
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Josephovi Knightovi 
st. v Harmony v štáte Pensylvánia v máji 1829. Joseph Knight uveril 
prehláseniam Josepha Smitha ohľadom jeho vlastníctva dosiek Knihy 
Mormonovej a diela prekladania, ktoré vtedy prebiehalo, a niekoľko-
krát poskytol Josephovi Smithovi a jeho pisárovi hmotnú pomoc, ktorá 
im umožnila pokračovať v prekladaní. Na žiadosť Josepha Knighta 
sa Prorok pýtal Pána a obdržal zjavenie.

môjho a slovo moje, áno, moc Bo
žiu k presviedčaniu ľudí.

22 Ale teraz zamĺkni; študuj 
a slovo moje, ktoré vyšlo medzi 
deti ľudské, a tiež b študuj c slovo 
moje, ktoré vyjde medzi deti ľud
ské, alebo to, ktoré je teraz pre
kladané, áno, až získaš všetko, 
čo d dám deťom ľudským v tomto 
pokolení, a potom budú všetky 
veci k tomu pridané.

23 Hľa, ty si a Hyrum, syn môj; 
b hľadaj kráľovstvo Božie a všetky 
veci budú pridané podľa toho, čo 
je spravodlivé.

24 a Stavaj na skale mojej, ktorou 
je b evanjelium moje;

25 Nepopieraj ducha a zjave
nia ani ducha b proroctva, lebo 

beda tomu, kto popiera tieto  
veci;

26 Takže, a uchovávaj ako pok
lad v srdci svojom slovo moje, až 
do doby, ktorá je podľa múdrosti 
mojej, kedy vyjdeš.

27 Hľa, hovorím ku všetkým, 
ktorí majú dobré priania a a rozhá
ňajú sa kosákom svojím, aby žali.

28 Hľa, ja som a Ježiš Kristus, Syn 
Boží. Ja som život a b svetlo sveta.

29 Ja som ten istý, ktorý prišiel 
k svojim vlastným, a moji vlastní 
ma neprijali.

30 Ale veru, veru hovorím vám, 
že toľkým, koľkí ma prijímajú, 
dám a moc, aby sa stali b synmi 
Božími, dokonca tým, ktorí veria 
v meno moje. Amen.

 22 a vi Biblia.
  b sp Písma – 

Hodnota písiem.
  c vi Knihu Mormonovu.
  d Alma 29:8.
 23 a JS – Ž 1:4.
  b Mat. 6:33.
 24 a Mat. 7:24–27.
  b sp Evanjelium.

 25 a sp Zjavenie.
  b Zjav. 19:10.  

sp Proroctvo, 
prorokovať.

 26 a Deut. 11:18;  
NaZ 6:20; 43:34;  
JS – M 1:37.

 27 a sp Misionárska práca.
 28 a sp Ježiš Kristus.

  b sp Svetlo, Svetlo 
Kristovo.

 30 a Ján 1:12.
  b sp Synovia 

a dcéry Božie.
12 1 a Pozri podobné 

odkazy v NaZ 11:1–6.
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 8 a sp Pokorný, pokoriť 
sa, pokora.

  b sp Láska.
  c sp Viera.
  d sp Dúfať, nádej.

  e sp Pravá láska.
13 1 a JS – Ž 1:68–75.  

sp Vysvätiť, 
vysvätenie.

  b NaZ 27:8; 84:18–34.

   sp Áronovo kňazstvo.
  c sp Anjeli.
  d sp Pokánie.
  e sp Krst, krstiť.

ostrejšie než dvojsečný meč, 
k rozštiepeniu kĺbov a špiku vo 
dvoje; takže, dbaj na slovo moje.

3 Hľa, pole sa už zabelelo 
k žatve; takže každý, kto si praje 
žať, nech sa oháňa kosákom svo
jím v sile svojej a žne, pokiaľ trvá 
deň, aby mohol uchovať ako pok
lad pre dušu svoju večnú spásu 
v kráľovstve Božom.

4 Áno, každý kto sa oháňa kosá
kom svojím a bude žať, ten je po
volaný Bohom.

5 Takže, ak ma budeš prosiť, 
obdržíš; ak budeš klopať, bude 
ti otvorené.

6 Teraz, pretože si prosil, hľa, 
hovorím ti, zachovávaj prikázania 

moje a usiluj o nastolenie a utvr
denie veci Sionu.

7 Hľa, hovorím k tebe, a tiež 
k všetkým tým, ktorí majú pria
nia nastoliť a utvrdiť toto dielo;

8 A nikto nemôže pomáhať 
v tomto diele, iba ak bude a po
korný a plný b lásky, majúc 
c vieru, d nádej a e pravú lásku, súc 
umiernený vo všetkých veciach, 
ktorékoľvek budú zverené do sta
rostlivosti jeho.

9 Hľa, ja som svetlo a život 
sveta, ten, ktorý hovorí tieto 
slová, takže dbaj na ne s mocou 
svojou, a potom si povolaný. 
Amen.

ODDIEL 13
Výňatok zo Životopisu Josepha Smitha opisujúci vysvätenie Pro-
roka a Olivera Cowderyho do Áronovho kňazstva neďaleko Harmony 
v štáte Pensylvánia 15. mája 1829. Vysvätenie bolo učinené rukami 
anjela, ktorý sa ohlásil ako Ján, ten istý, ktorý je v Novom zákone 
nazývaný Ján Krstiteľ. Anjel vysvetlil, že koná pod vedením Petra, 
Jakuba a Jána, dávnych apoštolov, ktorí držia kľúče vyššieho kňaz-
stva, ktoré sa nazýva kňazstvo Melchisedekovo. Josephovi a Olive-
rovi bol daný sľub, že im bude v príhodnom čase udelené toto vyššie 
kňazstvo. (Pozri oddiel 27:7–8, 12.)

Sú prinesené kľúče a moci Áro-
novho kňazstva.

Vám, spoluslužobníci moji, 

v mene Mesiáša, a udeľujem 
b kňazstvo Áronovo, ktoré drží 
kľúče služby c anjelov a evanje
lia d pokánia, a e krstu ponorením 
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 1 f Pozri správu 
Olivera Cowderyho 
o znovuzriadení 
Áronovho kňazstva 
na konci textu Joseph 
Smith – Životopis. 
Deut. 10:8; 

   1. Kron. 6:48;  
NaZ 128:24.

  g sp Spravodlivý, 
spravodlivosť.

14 1 a Pozri podobné 
odkazy v NaZ 11:1–6.

 7 a Lev. 26:3–12; 

   Ján 15:10;  
Mos. 2:22, 41;  
NaZ 58:2.

  b sp Vytrvať.
  c 2. Nefi 31:20;  

NaZ 6:13.  
sp Večný život.

na odpustenie hriechov; a to už 
nebude nikdy vzaté zo zeme, až 
kým f synovia Léviho nebudú 

znova obetovať obeť Pánovi 
v g spravodlivosti.

ODDIEL 14
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Davidovi Whitme-
rovi vo Fayette v štáte New York v júni 1829. Whitmerova rodina 
sa veľmi zaujímala o prekladanie Knihy Mormonovej. Prorok sa usí-
dlil v dome Petra Whitmera st., kde prebýval, pokiaľ prekladateľské 
dielo nebolo dokončené a autorské práva na vychádzajúcu knihu ne-
boli zaistené. Traja zo synov Whitmerovcov, každý obdržiac svedec-
tvo o pravdivosti diela, sa hlboko zaujímali o svoje osobné povinnosti. 
Toto zjavenie a dve nasledujúce (oddiely 15 a 16) boli dané ako od-
poveď na otázku skrze urím a tummím. David Whitmer sa neskôr 
stal jedným z troch svedkov Knihy Mormonovej.

1–6, Robotníci na vinici získajú 
spásu; 7–8, Večný život je najväčší 
z Božích darov; 9–11, Kristus stvo-
ril nebesia a zem.

a Veľké a podivuhodné dielo čo
skoro vyjde k deťom ľudským.

2 Hľa, ja som Boh; dbaj na slovo 
moje, ktoré je živé a mocné, 
 ostrejšie než dvojsečný meč, 
k rozštiepeniu kĺbov a špiku 
vo dvoje; takže, dbaj na slovo  
moje.

3 Hľa, pole sa už zabelelo 
k žatve; takže každý, kto si praje 
žať, nech sa oháňa kosákom svo
jím v sile svojej a žne, pokiaľ trvá 
deň, aby mohol uchovať ako 

poklad pre dušu svoju večnú 
spásu v kráľovstve Božom.

4 Áno, každý kto sa oháňa kosá
kom svojím a bude žať, ten je po
volaný Bohom.

5 Takže, ak ma budeš prosiť, 
obdržíš; ak budeš klopať, bude 
ti otvorené.

6 Usiluj o nastolenie a utvrdenie 
môjho Sionu. Zachovávaj priká
zania moje vo všetkých veciach.

7 A ak budeš a zachovávať pri
kázania moje a ak b vytrváš do 
konca, budeš mať c večný život, 
ktorý je najväčší zo všetkých da
rov Božích.

8 A stane sa, že ak budeš pro
siť Otca v mene mojom, vo viere 
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 8 a sp Duch Svätý.
  b Mos. 18:8–10.  

sp Svedok.
  c Pozri „Svedectvo 

troch svedkov“ na 
úvodných stranách 
Knihy Mormonovej.

 9 a Mos. 4:2;  
NaZ 76:20–24.

  b Rím. 1:4.
  c Dan. 6:26; Alma 7:6;  

NaZ 20:19.
  d Ján 1:1–3, 14;  

3. Nefi 9:15; NaZ 45:1.  
sp Stvoriť, stvorenie.

  e Abr. 4:12, 24–25.
  f 2. Sam. 22:29.  

sp Svetlo, Svetlo 
Kristovo.

  g sp Temnota, duchovná.
 10 a NaZ 20:8–9;  

JS – Ž 1:34.

  b sp Pohania.
15 2 a Hel. 3:29–30.  

sp Moc.
 6 a NaZ 18:15–16.  

sp Misionárska práca.
  b sp Odpočinutie, 

Odpočinok.
  c sp Kráľovstvo Božie 

alebo kráľovstvo 
nebeské.

  d sp Otec v Nebi.

veriac, obdržíš a Ducha Svätého, 
ktorý dáva hovoriť, aby si mohol 
stáť ako b svedok tých vecí, o kto
rých budeš c počuť a ktoré uvidíš, 
a tiež aby si mohol hlásať poká
nie tomuto pokoleniu.

9 Hľa, ja som a Ježiš Kristus, b Syn 
c živého Boha, ktorý d stvoril nebe
sia a e zem, f svetlo, ktoré nemôže 
byť skryté v g temnote.

10 Takže, musím preniesť a pl
nosť evanjelia svojho od b poha
nov na dom Izraela.

11 A hľa, ty si David, a si povo
laný, aby si pomáhal; a ak budeš 
činiť túto vec a ak budeš verný, 
budeš požehnaný ako duchovne, 
tak časne, a veľká bude tvoja od
mena. Amen.

ODDIEL 15
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Johnovi Whitmerovi vo 
Fayette v štáte New York v júni 1829 (pozri záhlavie k oddielu 14). 
Posolstvo je dôverné a pôsobivo osobné v tom, že Pán hovorí o tom, 
čo bolo známe iba Johnovi Whitmerovi a Jemu. John Whitmer sa ne-
skôr stal jedným z ôsmich svedkov Knihy Mormonovej.

1–2, Pánovo rameno je nad celou ze-
mou; 3–6, Kázať evanjelium a spa-
siť duše je vecou najcennejšou.

Počúvaj, služobník môj John, 
a počúvaj slová Ježiša Krista, 
svojho Pána a svojho Vykupiteľa.

2 Lebo hľa, hovorím ti s ostro
sťou a s a mocou, lebo rameno 
moje je nad celou zemou.

3 A poviem ti to, čo žiaden člo
vek nevie, okrem mňa a teba 
samotného –

4 Lebo veľakrát si si odo mňa 

prial dozvedieť sa to, čo bude pre 
teba najcennejšie.

5 Hľa, požehnaný si pre túto vec 
a za hovorenie slov mojich, ktoré 
som ti dal, podľa prikázaní mo
jich.

6 A teraz, hľa, hovorím ti, že 
vec, ktorá bude pre teba naj
cennejšia, bude a hlásať pokánie 
tomuto ľudu, aby si mohol privá
dzať duše ku mne, aby si mohol 
s nimi b odpočívať v c kráľovstve 
d Otca môjho. Amen.
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16 1 a Pozri podobné 
odkazy v NaZ 15.

17 1 a 2. Nefi 27:12;  
Eter 5:2–4; 

   NaZ 5:15.  
Pozri tiež „Svedectvo 
troch svedkov“ na 
úvodných stranách 

Knihy Mormonovej.
  b Morm. 6:6;  

JS – Ž 1:52.  
sp Dosky.

ODDIEL 16
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Petrovi Whitmerovi 
ml. vo Fayette v štáte New York v júni 1829 (pozri záhlavie k od-
dielu 14). Peter Whitmer ml. sa neskôr stal jedným z ôsmich sved-
kov Knihy Mormonovej.

1–2, Pánovo rameno je nad celou ze-
mou; 3–6, Kázať evanjelium a spa-
siť duše je vecou najcennejšou.

a Počúvaj, služobník môj Peter, 
a počúvaj slová Ježiša Krista, 
svojho Pána a svojho Vykupiteľa.

2 Lebo hľa, hovorím ti s ostro
sťou a s mocou, lebo rameno 
moje je nad celou zemou.

3 A poviem ti to, čo žiaden člo
vek nevie, okrem mňa a teba 
samotného –

4 Lebo veľakrát si si odo mňa 

prial dozvedieť sa to, čo bude pre 
teba najcennejšie.

5 Hľa, požehnaný si pre túto 
vec a za hovorenie slov mojich, 
ktoré som dal tebe, podľa priká
zaní mojich.

6 A teraz, hľa, hovorím ti, že 
vec, ktorá bude pre teba naj
cennejšia, bude hlásať pokánie 
tomuto ľudu, aby si mohol pri
vádzať duše ku mne, aby si mo
hol s nimi odpočívať v kráľovstve 
Otca môjho. Amen.

ODDIEL 17
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Oliverovi Cowderymu, 
Davidovi Whitmerovi a Martinovi Harrisovi vo Fayette v štáte New 
York v júni 1829 predtým ako videli dosky s rytinami, ktoré obsaho-
vali záznam Knihy Mormonovej. Joseph a jeho pisár, Oliver Cowdery, 
sa dozvedeli z prekladu dosiek Knihy Mormonovej, že budú určení 
traja zvláštni svedkovia (pozri Eter 5:2–4; 2. Nefi 11:3; 27:12). Oli-
ver Cowdery, David Whitmer a Martin Harris boli pohnutí inšpi-
rovaným prianím byť týmito tromi svedkami. Prorok sa pýtal Pána 
a toto zjavenie bolo dané ako odpoveď skrze urím a tummím.

1–4, Vierou traja svedkovia uvidia 
dosky a ďalšie posvätné veci; 5–
9, Kristus vydáva svedectvo o bož-
skosti Knihy Mormonovej.

Hľa, hovorím vám, že sa musíte 
spoliehať na slovo moje, a ak tak 
budete činiť s celým úmyslom 
srdca, a uvidíte b dosky, a tiež 
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 1 c 1. Nefi 4:8–9;  
2. Nefi 5:14;  
Jákob 1:10;  
Mos. 1:16.

  d sp Urím a Tummím.
  e Eter 3.
  f Gen. 32:30; Ex. 33:11;  

Mojž. 1:2.

  g 1. Nefi 16:10, 16, 26–29;  
Alma 37:38–47.

  h 1. Nefi 2:5.
 3 a sp Svedčiť;  

Svedok.
 6 a sp Kniha Mormonova.
  b 2. Nefi 27:22;  

3. Nefi 26:7–10.

 8 a Mat. 16:18;  
3. Nefi 11:39;  
NaZ 10:69.

  b sp Milosť.
  c 1. Nefi 13:37;  

3. Nefi 27:14–15, 22;  
NaZ 9:14.

 9 a sp Pán.

náprsník, c meč Lábánov, d urím 
a tummím, ktoré boli dané e bra
tovi Járedovmu na hore, keď 
hovoril s Pánom f tvárou v tvár, 
a g zázračné ukazovatele, ktoré 
boli dané Lechímu, keď bol v pus
tatine pri okraji h Červeného mora.

2 A svojou vierou ich uvidíte, 
dokonca tou vierou, ktorú mali 
proroci za stara.

3 A potom, čo získate vieru 
a uvidíte ich očami svojimi, bu
dete o nich a svedčiť mocou Božou;

4 A toto učiníte, aby služob
ník môj Joseph Smith ml. nemo
hol byť zničený, aby som mohol 
uskutočniť spravodlivé zámery 
svoje pre deti ľudské skrze toto 
dielo.

5 A budete svedčiť, že ste ich 
videli, dokonca ako ich videl 

služobník môj Joseph Smith ml.; 
lebo to bolo mojou mocou, že ich 
videl, a to preto, že mal vieru.

6 A on preložil onú a knihu, do
konca tú b časť, ktorú som mu pri
kázal, a akože Pán váš a Boh váš 
žije, je pravdivá.

7 A preto, vy ste obdržali rov
nakú moc a rovnakú vieru, a rov
naký dar ako on;

8 A ak budete činiť tieto moje 
posledné prikázania, ktoré som 
vám dal, a brány pekelné vás ne
premôžu; lebo b milosť moja je 
postačujúca pre vás a budete po
sledného dňa c pozdvihnutí.

9 A ja, Ježiš Kristus, váš a Pán 
a váš Boh, som vám to hovoril, 
aby som mohol uskutočniť spra
vodlivé zámery svoje pre deti 
ľudské. Amen.

ODDIEL 18
Zjavenie Josephovi Smithovi, Prorokovi, Oliverovi Cowderymu a Da-
vidovi Whitmerovi dané vo Fayette v štáte New York v júni 1829. 
Toto zjavenie bolo podľa Proroka známe ako „povolanie dvanástich 
apoštolov v týchto posledných dňoch, a tiež pokyny vzťahujúce sa 
k budovaniu Cirkvi“.
1–5, Písma ukazujú, ako budovať 
Cirkev; 6–8, Svet dozrieva v neprá-
vosti; 9–16, Cena duší je veľká; 17–
25, Aby ľudia získali spásu, musia 
vziať na seba meno Krista; 26–36, 

Povolanie a poslanie Dvanástich je 
zjavené; 37–39, Oliver Cowdery 
a David Whitmer majú vyhľadať 
Dvanástich; 40–47, Aby ľudia zís-
kali spásu, musia činiť pokánie,  
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18 2 a NaZ 6:15–17.
 3 a NaZ 98:11.  

sp Písma – 
Hodnota písiem.

 4 a sp Evanjelium.
  b sp Skala.
 6 a sp Svet.
  b sp Pohania.
 7 a JS – Ž 1:70–71.
 8 a sp Usilovnosť.
  b sp Poslušnosť, 

   poslušný, poslúchať.
  c sp Požehnať, 

požehnaný, 
požehnanie.

  d 2. Nefi 3:14–15.  
sp Smith, Joseph, ml.

 9 a Rím. 1:1.
 10 a sp Duša – Cena duší.
  b sp Duša.
 11 a sp Vykupiteľ.
  b sp Ukrižovanie.

  c sp Vykúpiť, 
vykúpený, vykúpiť.

  d Iz. 53:4–5.  
sp Uzmieriť, 
Uzmierenie.

 12 a sp Vzkriesenie.
  b NaZ 19:4–18.  

sp Pokánie.
 13 a Luk. 15:7.
 14 a Alma 29:1–2;  

NaZ 34:5–6; 63:57.

byť pokrstení a zachovávať priká-
zania.

Teraz, hľa, pre vec, ktorú si si ty, 
služobník môj Oliver Cowdery, 
prial vedieť odo mňa, dávam ti 
tieto slová:

2 Hľa, prejavil som ti Duchom 
svojím v mnohých prípadoch, že 
veci, ktoré si písal, sú a pravdivé; 
a preto ty vieš, že sú pravdivé.

3 A ak vieš, že sú pravdivé, 
hľa, dávam ti prikázanie, aby si 
sa spoliehal na veci, ktoré sú a na
písané;

4 Lebo v nich sú napísané všetky 
veci ohľadom založenia cirkvi 
mojej, a evanjelia môjho a b skaly 
mojej.

5 A preto, ak budeš budovať 
cirkev moju na základe evanje
lia môjho a skaly mojej, brány pe
kelné ťa nepremôžu.

6 Hľa, a svet dozrieva v neprá
vosti; a musí nevyhnutne byť, 
aby deti ľudské boli podneco
vané k pokániu, ako b pohania, 
tak aj dom Izraela.

7 A preto, pretože si bol a pokrs
tený rukami služobníka môjho Jo
sepha Smitha ml., podľa toho, čo 
som mu prikázal, on splnil vec, 
ktorú som mu prikázal.

8 A teraz, nediv sa, že som ho 
povolal k svojmu vlastnému zá
meru, ktorý to zámer je známy 
mne; a preto, ak bude a usilovný 
v b zachovávaní prikázaní mojich, 
bude c požehnaný večným živo
tom; a jeho meno je d Joseph.

9 A teraz, Oliver Cowdery, 
hovorím ti, a tiež Davidovi 
Whitmerovi, cestou prikázania; 
lebo, hľa, prikazujem všetkým 
ľuďom všade, aby činili poká
nie, a hovorím vám, tak ako Pav
lovi, svojmu a apoštolovi, lebo vy 
ste povolaní dokonca tým istým 
povolaním, ktorým bol on povo
laný.

10 Pamätajte, a cena b duší je 
veľká v očiach Božích;

11 Lebo, hľa, Pán, váš a Vykupi
teľ, vytrpel b smrť v tele; a preto, 
on c vytrpel d bolesť všetkých ľudí, 
aby všetci ľudia mohli činiť poká
nie a prísť k nemu.

12 A on a vstal znova z mŕtvych, 
aby mohol priviesť všetkých ľudí 
k sebe, pod podmienkou b poká
nia.

13 A aká veľká je a radosť jeho 
z duše, ktorá činí pokánie!

14 A preto, vy ste povolaní a hlá
sať pokánie týmto ľuďom.

15 A ak tomu bude tak, že 
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 15 a sp Duša – Cena duší.
 16 a sp Kráľovstvo Božie 

alebo kráľovstvo 
nebeské.

  b Alma 26:11.  
sp Radosť.

  c sp Misionárska práca.
 17 a sp Spása.
 18 a sp Modlitba.
  b Ján 15:16.
  c NaZ 88:63–65.
 19 a sp Viera.
  b sp Dúfať, nádej.

  c sp Pravá láska.
 20 a 2. Tim. 2:23–24;  

3. Nefi 11:29–30.
  b sp Diabol – Cirkev 

diablova.
 21 a 2. Nefi 31:13;  

Mos. 5:8;  
3. Nefi 27:5;  
NaZ 20:37.

  b NaZ 100:5–8.
  c Rím. 12:3.
 22 a sp Krst, krstiť.
  b sp Vytrvať.

 23 a Mal. 1:11; Skut. 4:12;  
Mos. 3:17;  
Hel. 3:28–29.

 25 a Mos. 5:9–14.
  b sp Celestiálna sláva.
 26 a NaZ 90:8–9; 112:4.
 27 a sp Apoštol.
  b NaZ 27:12.
 28 a Mar. 16:15–16.
  b sp Evanjelium.
  c NaZ 1:2; 42:58.
 29 a 3. Nefi 11:21–28;  

NaZ 20:72–74.

budete pracovať po všetky dni 
svoje pri hlásaní pokánia týmto 
ľuďom a privediete len jednu 
a dušu ku mne, aká veľká bude 
radosť vaša s ňou v kráľovstve 
môjho Otca!

16 A teraz, ak budete mať veľkú 
radosť s jednou dušou, ktorú ste 
priviedli ku mne do a kráľov
stva môjho Otca, akú veľkú b ra
dosť budete mať, ak c privediete 
mnoho duší ku mne!

17 Hľa, máte pred sebou evanje
lium moje a skalu moju, a a spásu 
moju.

18 a Proste Otca v mojom b mene, 
vo viere, veriac, že obdržíte, a bu
dete mať Ducha Svätého, ktorý 
prejavuje všetky veci, ktoré sú 
c nutné pre deti ľudské.

19 A ak nemáte a vieru, b nádej 
a c pravú lásku, nemôžete učiniť 
nič.

20 a Nebojujte proti žiadnej cir
kvi, iba ak by to bola b cirkev diab
lova.

21 Vezmite na seba a meno Krista 
a b hovorte pravdu s c rozvážnos
ťou.

22 A toľko, koľko ich bude či
niť pokánie a bude a pokrstených 
v mene mojom, ktoré je Ježiš 

Kristus, a b vytrvá do konca, toľko 
bude spasených.

23 Hľa, Ježiš Kristus je to a meno, 
ktoré je dané Otcom, a nie je dané 
žiadne iné meno, ktorým by člo
vek mohol byť spasený;

24 A preto, všetci ľudia musia 
na seba vziať meno, ktoré je dané 
Otcom, lebo tým menom budú 
volaní posledného dňa;

25 A preto, ak nepoznajú a meno, 
ktorým sú volaní, nemôžu mať 
miesto v b kráľovstve Otca môjho.

26 A teraz, hľa, sú ďalší, ktorí 
sú volaní, aby oznamovali eva
njelium moje, ako a pohanom, tak 
Židom;

27 Áno, dokonca dvanásť; 
a a Dvanásti budú učeníci moji 
a vezmú na seba meno moje; 
a Dvanásti sú tí, ktorí si budú 
priať vziať na seba b meno moje 
s celým úmyslom srdca.

28 A ak si prajú vziať na seba 
meno moje s celým úmyslom 
srdca, sú povolaní, aby išli do 
celého a sveta kázať b evanjelium 
moje c každému stvoreniu.

29 A to sú tí, ktorí sú mnou vy
svätení a krstiť v mene mojom, 
podľa toho, čo je napísané;

30 A vy máte to, čo je napísané, 
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 31 a NaZ 107:23–35.
 32 a Moroni 3;  

NaZ 20:60; 107:58.  
sp Vysvätiť, 
vysvätenie.

  b 2. Pet. 1:21;  
NaZ 68:3–4.

  c NaZ 20:27.
 34 a sp Písma.

 35 a NaZ 1:38.  
sp Hlas.

 36 a sp Svedčiť.
 38 a sp Skutky.
 40 a sp Uctievanie, 

uctievať.
 42 a NaZ 20:71; 29:47; 68:27.  

sp Vydávať počet, 
zodpovedný, 

zodpovednosť.
 43 a sp Prikázania Božie.
 44 a Iz. 29:14;  

NaZ 4:1.
  b Alma 36:12–19; 62:45.
 45 a NaZ 84:35–38.
 46 a NaZ 82:3.

pred sebou; a preto, musíte to vy
konávať podľa slov, ktoré sú na
písané.

31 A teraz hovorím vám, a Dva
násti – Hľa, milosť moja je po
stačujúca pre vás; musíte kráčať 
predo mnou vzpriamene a ne
hrešiť.

32 A hľa, vy ste tí, ktorí sú vy
svätení mnou a vysväcovať kňa
zov a učiteľov; hlásať evanjelium 
moje b podľa moci Ducha Svätého, 
ktorý je vo vás, a podľa c povolaní 
a darov Božích ľudom;

33 A ja, Ježiš Kristus, Pán váš 
a Boh váš, som to povedal.

34 Tieto a slová nie sú od ľudí ani 
od človeka, ale odo mňa; a preto, 
vy budete svedčiť, že sú odo mňa, 
a nie od človeka;

35 Lebo je to môj a hlas, ktorý ich 
k vám hovorí; lebo sú vám dané 
Duchom mojím a mojou mocou 
ich môžete čítať jeden druhému; 
a pokiaľ by to nebolo mojou mo
cou, nemohli by ste ich mať;

36 A preto, môžete a svedčiť, 
že ste počuli hlas môj a poznáte 
slová moje.

37 A teraz, hľa, dávam tebe, 
Oliver Cowdery, a tiež Davidovi 
Whitmerovi úlohu, aby ste vyhľa
dali Dvanástich, ktorí budú mať 
priania, o ktorých som hovoril;

38 A podľa ich prianí a ich a skut
kov ich spoznáte.

39 A keď ich nájdete, ukážete im 
tieto veci.

40 A padnete a budete a uctievať 
Otca v mene mojom.

41 A musíte kázať svetu, hovo
riac: Musíte činiť pokánie a byť 
pokrstení v mene Ježiša Krista;

42 Lebo všetci ľudia musia činiť 
pokánie a byť pokrstení, a nie
len mužovia, ale tiež ženy a deti, 
ktoré dosiahli roky a zodpoved
nosti.

43 A teraz, potom, čo ste obr
žali toto, musíte zachovávať 
a prikázania moje vo všetkých 
veciach;

44 A skrze ruky vaše vykonám 
a podivuhodné dielo medzi deťmi 
ľudskými k b presvedčeniu mno
hých o ich hriechoch, aby mohli 
dôjsť k pokániu a aby mohli prísť 
do kráľovstva môjho Otca.

45 A preto, požehnania, ktoré 
vám dávam, sú a nad všetky veci.

46 A potom, čo ste obdržali toto, 
ak nebudete a zachovávať priká
zania moje, nemôžete byť spasení 
v kráľovstve môjho Otca.

47 Hľa, ja, Ježiš Kristus, Pán váš 
a Boh váš, a Vykupiteľ váš, mo
cou Ducha svojho som to hovo
ril. Amen.
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19 1 a Zjav. 1:8, 11;  
3. Nefi 9:18;  
NaZ 35:1; 61:1.  
sp Alfa a Omega.

  b sp Ježiš Kristus.
 2 a Ján 17:4;  

3. Nefi 11:11.
  b Fil. 3:21.
 3 a sp Moc.
  b Iz. 14:12–17;  

1. Ján. 3:8; 

   1. Nefi 22:26;  
NaZ 88:111–115.

  c sp Svet – Koniec sveta.
  d sp Súd, posledný.
  e sp Skutky.
 4 a sp Pokánie.
  b Luk. 13:3;  

Hel. 14:19.
  c Mojž. 1:3.
 5 a NaZ 56:4; 58:32.
  b Mat. 13:42.

  c Mat. 25:41–43.
 6 a NaZ 76:105–

106; 138:59.
  b NaZ 76:33, 44–45.
 7 a Hel. 12:25–26;  

NaZ 29:44.
 9 a sp Odpočinutie, 

Odpočinok.
 10 a Jákob 4:8;  

NaZ 76:114–116.

ODDIEL 19
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha v Manchestri v štáte New York 
pravdepodobne v lete 1829. Vo svojom životopise ho Prorok uvie-
dol ako „prikázanie od Boha, a nie od človeka, Martinovi Harrisovi, 
dané tým, kto je Večný“.

1–3, Kristus má všetku moc; 4–5, 
Všetci ľudia musia činiť pokánie, 
alebo trpieť; 6–12, Večný trest je 
Boží trest; 13–20, Kristus trpel za 
všetkých, aby nemuseli trpieť, ak 
budú činiť pokánie; 21–28, Káž eva-
njelium pokánia; 29–41, Oznamuj 
radostné zvesti.

Ja som a Alfa i Omega, b  Kristus 
Pán; áno, dokonca ja som on, 
počiatok i koniec, Vykupiteľ  
sveta.

2 Ja, uskutočniac a a dokončiac 
vôľu toho, ktorému patrím, do
konca Otca, ohľadom mňa – 
učiniac to, aby som si mohol 
b podmaniť všetky veci –

3 Držiac všetku a moc, až k b zni
čeniu Satana a diela jeho na c konci 
sveta a v posledný veľký deň 
súdu, ktorý uvediem na obyva
teľov jeho, d súdiac každého člo
veka podľa diela jeho a e skutkov, 
ktoré vykonal.

4 A určite každý človek musí 

a činiť pokánie, alebo b trpieť, lebo 
ja, Boh, som c nekonečný.

5 A preto, a neodvolávam súdy, 
ktoré uvediem, ale bedy vyjdú, 
plač, b nárek a škrípanie zubov, 
áno, k tým, ktorí budú nájdení 
po c ľavici mojej.

6 A predsa, a nie je napísané, že 
nebude žiadneho konca týmto 
mukám, ale je napísané b neko-
nečné muky.

7 Znova, je napísané a večné za-
tratenie; a preto je to jasnejšie než 
iné písma, aby to mohlo pôsobiť 
na srdcia detí ľudských, to všetko 
pre slávu mena môjho.

8 A preto, vysvetlím vám toto 
tajomstvo, lebo je pre vás vhodné 
ho poznať, dokonca ako ho po
znajú apoštoli moji.

9 Hovorím k vám, ktorí ste vy
volení v tejto veci, dokonca ako 
jednému, aby ste mohli vojsť do 
odpočinutia a môjho.

10 Lebo, hľa, a tajomstvo bož
skosti, aké je veľké! Lebo, hľa, ja 

NÁUKA A ZMLUVY 19:1–1033



som nekonečný a trest, ktorý je 
daný z ruky mojej, je nekonečný 
trest, lebo b Nekonečný je meno 
moje. A preto –

11 a Večný trest je Boží trest.
12 Nekonečný trest je Boží trest.
13 A preto, prikazujem ti, aby si 

činil pokánie a zachovával a pri
kázania, ktoré si obdržal rukou 
služobníka môjho Josepha Smi
tha ml. v mene mojom;

14 A bolo to všemohúcou mo
cou mojou, že si ich obdržal;

15 Takže prikazujem ti, aby si 
činil pokánie – čiň pokánie, inak 
ťa budem biť palicou úst svojich 
a rozhorčením svojím, a hnevom 
svojím, a a utrpenia tvoje budú 
ťažké – ako ťažké, nevieš, ako 
prenikavé, nevieš, áno, ako ťažko 
znesiteľné, nevieš.

16 Lebo hľa, ja, Boh, som a vy
trpel tieto veci za všetkých, aby 
oni b nemuseli trpieť, ak budú či
niť c pokánie;

17 Ale ak nebudú činiť pokánie, 
musia a trpieť dokonca ako ja;

18 Utrpenie ktoré spôsobilo 
mne, dokonca Bohu, najväčšiemu 
zo všetkých, že som sa chvel  
bolesťou a krvácal v každom 
póre, a trpel v tele i v duchu – 
a prial som si, aby som a nemusel 

piť ten horký kalich, a stiahnuť 
sa –

19 A predsa, sláva buď Otcovi, 
a ja som vypil a a dokončil som 
prípravy svoje pre deti ľudské.

20 A preto, prikazujem ti znova, 
aby si činil pokánie, inak ťa po
korím všemohúcou mocou svo
jou; a aby si a vyznal hriechy svoje, 
inak budeš trpieť tieto tresty, 
o ktorých som hovoril, z ktorých 
v najmenšej, áno, dokonca v naj
nižšej miere si zakúsil v dobe, 
kedy som odňal Ducha svojho.

21 A prikazujem ti, aby si a neká
zal nič než pokánie a aby si b neu
kazoval tieto veci svetu, pokiaľ to 
nebude múdrosť vo mne.

22 Lebo oni teraz nemôžu 
a zniesť mäso, ale b mlieko musia 
obdržať; a preto, nesmú poznať 
tieto veci, aby nezahynuli.

23 Uč sa odo mňa a počúvaj 
slová moje; a kráčaj v b miernosti 
Ducha môjho, a budeš mať c po
koj vo mne.

24 Ja som a Ježiš Kristus; prišiel 
som skrze vôľu Otca a činím jeho 
vôľu.

25 A znova, prikazujem ti, že 
a nepožiadaš b manželku blížneho 
svojho; ani sa nebudeš usilovať 
o život blížneho svojho.

 10 b Mojž. 1:3; 7:35.  
sp Nekonečný.

 11 a Mat. 25:46.
 13 a NaZ 5:2; 10:6–7; 17.
 15 a Alma 36:11–19.
 16 a Alma 11:40–41.  

sp Uzmieriť, 
Uzmierenie.

  b sp Milosrdný, 
milosrdenstvo.

  c sp Odpustenie 

hriechov.
 17 a NaZ 29:17.
 18 a Luk. 22:42–44.
 19 a Ján 17:4; 19:30.
 20 a Num. 5:6–7;  

Mos. 26:29;  
NaZ 58:43; 64:7.  
sp Vyznať, vyznanie.

 21 a NaZ 11:9.
  b JS – Ž 1:42.
 22 a NaZ 78:17–18.

  b Žid. 5:11–14;  
NaZ 50:40.

 23 a Moroni 7:3–4.
  b sp Mierny, miernosť.
  c sp Mier, pokoj.
 24 a sp Ježiš Kristus.
 25 a sp Požiadať, 

žiadostivosť.
  b Ex. 20:17;  

1. Kor. 7:2–4.  
sp Cudzoložstvo.
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26 A znova, prikazujem ti, že 
nebudeš žiadostivý svojho vlast
ného majetku, ale udeľ z neho 
štedro na tlač Knihy Mormo
novej, ktorá obsahuje a pravdu 
a slovo Božie –

27 Ktorá je slovom mojím k a po
hanom, aby čoskoro mohla ísť 
k b Židom, z ktorých Lámániti 
sú c zvyškom, aby mohli uveriť 
v evanjelium a neočakávali prí
chod d Mesiáša, ktorý už prišiel.

28 A znova, prikazujem ti, aby 
si sa a modlil b nahlas, rovnako ako 
v srdci svojom; áno, pred svetom, 
rovnako ako v skrytosti, na ve
rejnosti, rovnako ako v súkromí.

29 A budeš a oznamovať ra
dostné zvesti, áno, budeš ich 
zvestovať na horách a na kaž
dom vysokom mieste, a medzi 
každým ľudom, ktorý ti bude do
volené uzrieť.

30 A budeš to činiť vo všetkej 
pokore, a dôverujúc vo mňa, ne
hanobiac tých, ktorí hanobia.

31 A o a zložitých náukách ne
budeš hovoriť, ale budeš hlá
sať pokánie a b vieru v Spasiteľa, 
a c odpustenie hriechov d krstom 
a e ohňom, áno, dokonca f Duchom 
Svätým.

32 Hľa, toto je veľké a posledné 
a prikázanie, ktoré ti dám ohľa
dom tejto záležitosti; lebo toto 
postačí pre každodenný život 
tvoj, dokonca až do konca života 
tvojho.

33 A biedy sa ti dostane, ak ne
budeš dbať na tieto a rady, áno, 
dokonca zničenia teba a majetku.

34 a Udeľ časť z majetku svojho, 
áno, dokonca časť zo svojich po
zemkov a všetkého, okrem toho, 
čo potrebuješ pre podporu rodiny 
svojej.

35 Zaplať a dlh, ktorý si b dohodol 
s tlačiarom. Osloboď sa z c poroby.

36 a Opusti dom svoj a domov, 
okrem toho, keď si budeš priať 
vidieť rodinu svoju;

37 A a hovor otvorene ku všet
kým; áno, káž, nabádaj, hlásaj 
b pravdu, dokonca hlasom hlas
ným, so zvukom radosti, vola
júc – Hosana, hosana, požehnané 
buď meno Pána Boha!

38 a Modli sa vždy, a ja b vylejem 
Ducha svojho na teba a veľké 
bude požehnanie tvoje – áno, do
konca väčšie, než keby si obdržal 
poklady zeme a skazenosť v rov
nakej miere.

39 Hľa, môžeš toto čítať bez 

 26 a sp Pravda.
 27 a sp Pohania.
  b sp Židia.
  c Omni 1:14–19;  

Mos. 25:2–4;  
Hel. 8:21;  
3. Nefi 2:12–16.

  d sp Mesiáš.
 28 a 1. Tim. 2:8.  

sp Modlitba.
  b NaZ 20:47, 51; 23:6.
 29 a sp Misionárska práca.
 30 a sp Dôvera.

 31 a 2. Tim. 2:23–24.
  b sp Viera.
  c sp Odpustenie 

hriechov.
  d sp Krst, krstiť.
  e Mat. 3:11.
  f sp Dar Ducha Svätého.
 32 a NaZ 58:26–29.
 33 a sp Prikázania Božie.
 34 a Skut. 4:34–35.
 35 a sp Dlh.
  b vi zaplatiť za 

vytlačenie prvého 

vydania Knihy 
Mormonovej.

  c Pr. 22:7.
 36 a Mat. 19:29.
 37 a NaZ 58:47; 68:8; 71:7.
  b NaZ 75:4.
 38 a Luk. 18:1;  

2. Nefi 32:9;  
NaZ 10:5.

  b Pr. 1:23;  
Skut. 2:17.
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ODDIEL 20
Zjavenie o cirkevnej organizácii a správe dané skrze Josepha  
Smitha, Proroka, vo Fayette, alebo v jeho blízkosti, v štáte New 
York. Časti tohto zjavenia mohli byť dané počiatkom leta 1829. Celé 
zjavenie, známe v tej dobe ako Články a zmluvy, bolo pravdepo-
dobne zaznamenané krátko po 6. apríli 1830 (deň, kedy bola zorga-
nizovaná Cirkev.) Prorok napísal: „Obdržali sme od Neho [Ježiša 
Krista] nasledujúce, duchom proroctva a zjavenia; ktoré nám dalo 
nielen mnohé informácie, ale tiež nám ukázalo presný deň, v ktorom, 
podľa Jeho vôle a prikázania, máme pristúpiť k zorganizovaniu Jeho  
Cirkvi ešte raz tu na zemi.“

toho, aby si sa radoval a pozdvi
hoval srdce svoje veselosťou?

40 Alebo môžeš naďalej pobeho
vať ako slepý vodca?

41 Alebo môžeš byť a pokorný 
a mierny, a správať sa múdro 
predo mnou? Áno, b poď ku mne, 
k Spasiteľovi svojmu. Amen.

 41 a sp Pokorný, pokoriť 
sa, pokora.

  b Mat. 11:28–30.
20 1 a JS – Ž 1:2.
  b 3. Nefi 27:1–8. 

   sp Cirkev Ježiša Krista 
Svätých neskorších 
dní;  
Cirkev, jej meno.

  c NaZ 21:3.

 2 a sp Povolať, povolaný 
Bohom, povolanie;  
Právomoc.

  b sp Apoštol.
  c sp Starší.

1–16, Kniha Mormonova dokazuje 
božskosť diela neskorších dní; 17–
28, Náuky o stvorení, páde, uzmie-
rení a krste sú potvrdené; 29–37, 
Sú uvedené zákony spravujúce po-
kánie, ospravedlnenie, posvätenie 
a krst; 38–67, Sú zhrnuté povin-
nosti starších, kňazov, učiteľov 
a diakonov; 68–74, Sú zjavené po-
vinnosti členov, požehnanie detí 
a spôsob krstu; 75–84, Sú dané 
modlitby sviatosti a predpisy ria-
diace členstvo v Cirkvi.

a Vznik b Cirkvi Kristovej v týchto 
posledných dňoch, a to jeden ti
síc osemsto tridsať rokov od prí
chodu Pána nášho a Spasiteľa 

Ježiša Krista v tele, ktorá bola 
riadne c zorganizovaná a zria
dená v súlade so zákonmi našej 
zeme, podľa vôle a prikázaní Bo
žích, vo štvrtom mesiaci a v šies
tom dni toho mesiaca, ktorý sa 
nazýva apríl –

2 Ktoré to prikázania boli dané 
Josephovi Smithovi ml., ktorý bol 
a povolaný Bohom a vysvätený 
b apoštolom Ježiša Krista, aby bol 
prvým c starším tejto cirkvi;

3 A Oliverovi Cowderymu, 
ktorý bol tiež povolaný Bohom 
za apoštola Ježiša Krista, aby bol 
druhým starším tejto cirkvi, a bol 
vysvätený pod jeho rukou;

4 A to podľa milosti Pána nášho 
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 5 a JS – Ž 1:28–29.
 6 a JS – Ž 1:30–35.  

sp Anjeli.
  b Mat. 28:2–3.
 8 a sp Urím a Tummím.
 9 a JS – Ž 1:34.
  b sp Evanjelium.
 10 a Moroni 7:29–32;  

NaZ 5:11.
  b Pozri „Svedectvo 

troch svedkov“ 
a „Svedectvo 

ôsmich svedkov“ na 
úvodných stranách 
Knihy Mormonovej.

 11 a sp Písma – 
Hodnota písiem.

  b sp Inšpirácia, 
inšpirovať.

  c sp Svätý (vlastnosť).
 12 a Žid. 13:8;  

1. Nefi 10:18–19;  
Morm. 9:9–10;  
NaZ 35:1; 38:1–4.

 14 a sp Spravodlivý, 
spravodlivosť.

  b sp Povýšenie;  
Večný život.

 15 a sp Neviera.
 17 a NaZ 76:22–23.
  b Joz. 2:11.  

sp Boh, Božstvo.
 18 a sp Stvoriť, stvorenie.
  b Gen. 1:26–27;  

Mos. 7:27;  
Eter 3:14–17.

a Spasiteľa Ježiša Krista, ktorému 
buď všetka sláva, teraz a naveky. 
Amen.

5 Potom, čo bolo skutočne pre
javené tomuto prvému staršiemu, 
že obdržal odpustenie hriechov 
svojich, bol a zapletený znova 
v márnostiach sveta;

6 Ale po úprimnom pokání 
a pokorení sa, skrze vieru, Boh 
mu slúžil skrze svätého a anjela, 
ktorého b tvár bola ako blesk a kto
rého odev bol čistý a biely nad 
všetku inú belosť;

7 A dal mu prikázania, ktoré ho 
inšpirovali;

8 A dal mu moc z výsosti skrze 
a prostriedky, ktoré boli pripra
vené vopred, preložiť Knihu Mor
monovu;

9 Ktorá obsahuje záznam pad
lého ľudu a a plnosť b evanjelia 
 Ježiša Krista pre pohanov, a tiež 
pre Židov;

10 Ktorá bola daná inšpiráciou 
a je potvrdená skrze službu anje
lov a ďalším, a je nimi b ohlasovaná 
svetu –

11 Dokazujúc svetu, že sväté 
písma sú a pravdivé a že Boh 
b inšpiruje ľudí a povoláva ich 
k svojmu c svätému dielu v tomto 

veku a pokolení, tak ako v poko
leniach za stara;

12 Tým ukazuje, že on je a rov
naký Boh včera, dnes a naveky. 
Amen.

13 Takže, majúc také veľké sve
dectvá, nimi bude svet súdený, 
dokonca toľko, koľko ich neskôr 
dôjde k poznaniu tohto diela.

14 A tí, ktorí ho prijímajú vo 
viere a činia a spravodlivosť, ob
držia b korunu večného života;

15 Ale tým, ktorí zatvrdzujú 
srdcia svoje v a neviere a zavrhujú 
ho, sa to obráti k ich vlastnému 
odsúdeniu –

16 Lebo Pán Boh to povedal; 
a my, starší cirkvi, sme to počuli 
a vydávame svedectvo o slovách 
nádhernej Majestátnosti na výsos
tiach, ktorému buď sláva na veky 
vekov. Amen.

17 Skrze tieto veci a vieme, že 
v nebi je b Boh, ktorý je neko
nečný a večný, od večnosti do 
večnosti rovnaký nepremenlivý 
Boh, tvorca neba a zeme a všet
kých vecí, ktoré sú na nich;

18 A že a stvoril človeka, muža 
a ženu, podľa svojho vlastného 
b obrazu a podľa svojej vlastnej 
podoby ich stvoril;
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 19 a Deut. 11:1;  
Mat. 22:37;  
Moroni 10:32;  
NaZ 59:5–6.

  b Deut. 6:13–15.  
sp Služba.

  c sp Uctievanie, 
uctievať.

 20 a sp Zmyselný, 
zmyselnosť.

  b sp Diabol.
  c sp Prirodzený človek.
 21 a sp Jednorodený.
 22 a Mat. 4:1–11; 27:40.
 23 a sp Ukrižovanie.
  b sp Vzkriesenie.

 24 a sp Nanebovstúpenie.
  b sp Boh, Božstvo –  

Boh Otec;  
Otec v Nebi.

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

  b sp Vytrvať.
 26 a NaZ 39:1–3.
  b Jákob 4:4; 7:11;  

Mos. 13:33.
  c Mojž. 5:58.  

sp Duch Svätý.
  d sp Ježiš Kristus – 

Proroctvá o narodení 
a smrti Ježiša Krista.

 27 a NaZ 18:32.

  b NaZ 42:17.
 28 a Ján 17:20–22;  

3. Nefi 11:27, 36.  
sp Boh, Božstvo.

 29 a sp Pokánie.
  b sp Viera.
  c sp Plán vykúpenia;  

Spása.
 30 a sp Ospravedlnenie, 

ospravedlniť.
  b sp Milosť.
 31 a sp Posvätenie.
  b Deut. 6:5;  

Moroni 10:32.

19 A dal im prikázania, že ho 
majú a milovať a b slúžiť mu, jedi
nému živému a pravému Bohu, 
a že má byť jedinou bytosťou, 
ktorú majú c uctievať.

20 Ale priestupkom proti týmto 
svätým zákonom sa človek stal 
a zmyselným a b diabolským a stal 
sa c padlým človekom.

21 A preto, Všemohúci Boh dal 
svojho a Jednorodeného Syna, ako 
je napísané v oných písmach, 
ktoré boli dané o ňom.

22 Vytrpel a pokušenia, ale ne
dbal na ne.

23 Bol a ukrižovaný, zomrel 
a b vstal znova tretieho dňa;

24 A a vystúpil do neba, aby za
sadol na pravici b Otcovej, aby vlá
dol s všemohúcou mocou podľa 
vôle Otca;

25 Aby toľko, koľko ich bude 
a veriť a bude pokrstených v svä
tom mene jeho a b vytrvá vo viere 
do konca, bolo spasených –

26 Nielen tí, ktorí uverili po
tom, čo prišiel v a zenite času, 
v tele, ale všetci tí od počiatku, 
dokonca toľko, koľko ich bolo 
predtým, než prišiel, ktorí verili 

v slová b svätých prorokov, ktorí 
hovorili tak, ako boli inšpirovaní 
c darom Ducha Svätého, ktorí sku
točne d svedčili o ňom vo všetkých 
veciach, budú mať život večný,

27 Rovnako tí, ktorí prídu po
tom, ktorí budú veriť v a dary 
a v povolania Božie skrze Ducha 
Svätého, ktorý b vydáva svedectvo 
o Otcovi a o Synovi;

28 Ktorý to Otec, Syn a Duch 
Svätý sú a jeden Boh, nekonečný 
a večný, bez konca. Amen.

29 A my vieme, že všetci ľu
dia musia a činiť pokánie a veriť 
v meno Ježiša Krista a uctievať 
Otca v jeho mene, a vytrvať vo 
b viere v jeho meno do konca, inak 
nemôžu byť c spasení v kráľovstve 
Božom.

30 A my vieme, že a ospravedl
nenie skrze b milosť Pána nášho 
a Spasiteľa Ježiša Krista je spra
vodlivé a pravdivé;

31 A vieme tiež, že a posvätenie 
skrze milosť Pána nášho a Spasi
teľa Ježiša Krista je spravodlivé 
a pravdivé pre všetkých tých, ktorí 
milujú Boha a slúžia mu celou svo
jou b mocou, mysľou a silou.
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32 Ale je možnosť, že človek 
môže a odpadnúť od milosti a od
vrátiť sa od živého Boha;

33 Takže, nech sa cirkev má na 
pozore a modlí sa vždy, aby neu
padli do a pokušenia;

34 Áno, a dokonca nech aj tí, 
ktorí sú posvätení, sa majú tiež 
na pozore.

35 A my vieme, že tieto veci sú 
pravdivé a podľa zjavení Jána, 
ani a nedoplňujú, ani nezmen
šujú proroctvá jeho knihy, sväté 
b písma alebo zjavenia Božie, ktoré 
budú prichádzať naďalej darom 
a mocou Ducha Svätého, c hlasom 
Božím alebo službou anjelov.

36 A Pán Boh to hovoril; a česť, 
moc a sláva buď vzdávaná svä
tému menu jeho, teraz aj naveky. 
Amen.

37 A znova, cestou prikázania cir-
kvi ohľadom spôsobu krstu – Všetci 
tí, ktorí sa pokoria pred Bohom 
a prajú si byť a pokrstení, a pri
chádzajú so b srdcom zlomeným 
a s duchom skrúšeným, a do
svedčujú pred cirkvou, že sku
točne činili pokánie zo všetkých 
hriechov svojich, a sú ochotní 
vziať na seba c meno Ježiša Krista, 
majúc d odhodlanie slúžiť mu 
do konca, a skutočne e skutkami 

svojimi prejavujú, že prijali Du
cha Kristovho na f odpustenie 
hriechov svojich, budú prijatí krs
tom do jeho cirkvi.

38 Povinnosti starších, kňazov, uči-
teľov, diakonov a členov cirkvi Kris-
tovej – a apoštol je starší a jeho 
povolaním je b krstiť;

39 A a vysväcovať ďalších star
ších, kňazov, učiteľov a diakonov;

40 A a žehnať chlieb a víno – 
symboly tela a krvi Kristovej –

41 A a konfirmovať tých, ktorí 
sú pokrstení do cirkvi, kladením 
b rúk pre krst ohňom a c Duchom 
Svätým, podľa písiem;

42 A učiť, vysvetľovať, nabá
dať, krstiť a bdieť nad cirkvou;

43 A konfirmovať cirkev kla
dením rúk a udeľovaním Ducha 
Svätého;

44 A prevziať vedenie všetkých 
zhromaždení.

45 Starší majú a viesť zhromaž
denia tak, ako budú vedení Du
chom Svätým, podľa prikázaní 
a zjavení Božích.

46 Povinnosťou a kňazov je ká
zať, b učiť, vysvetľovať, nabádať 
a krstiť a žehnať sviatosť,

47 A navštevovať príbytok kaž
dého člena a nabádať ich, aby 
sa a modlili b nahlas i v skrytosti 

 32 a sp Odpadlíctvo;  
Vzbura.

 33 a sp Pokúšať, pokušenie.
 35 a Zjav. 22:18–19.
  b sp Písma.
  c NaZ 18:33–36.
 37 a sp Krst, krstiť.
  b sp Zlomené srdce.
  c Mos. 5:7–9; 18:8–10.  

sp Ježiš Kristus – 
Vziať meno Ježiša 

Krista na seba.
  d sp Vytrvať.
  e Jak. 2:18.  

sp Skutky.
  f sp Odpustenie 

hriechov.
 38 a sp Apoštol.
  b 3. Nefi 11:21–22.
 39 a Moroni 3;  

NaZ 107:58.
 40 a sp Sviatosť.

 41 a NaZ 33:11, 14–15; 55:3.
  b sp Ruky, ich kladenie.
  c sp Dar Ducha Svätého.
 45 a Moroni 6:9;  

NaZ 46:2.
 46 a NaZ 84:111; 107:61.  

sp Kňaz, Áronovo 
kňazstvo.

  b sp Učiť, učiteľ.
 47 a 1. Tim. 2:8.
  b NaZ 19:28.
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a konali všetky c rodinné povin
nosti.

48 A môže tiež a vysväcovať ďal
ších kňazov, učiteľov a diakonov.

49 A má prevziať vedenie zhro
maždenia, keď žiaden starší nie je 
prítomný;

50 Ale keď je starší prítomný, má 
iba kázať, učiť, vysvetľovať, na
bádať a krstiť,

51 A navštevovať príbytok kaž
dého člena, nabádajúc ich, aby sa 
modlili nahlas i v skrytosti a ko
nali všetky rodinné povinnosti.

52 Vo všetkých týchto povin
nostiach má kňaz a pomáhať star
šiemu, ak si to vyžadujú okolnosti.

53 Povinnosťou a učiteľa je vždy 
b bdieť nad cirkvou a byť s jej 
členmi, a posilňovať ich;

54 A hľadieť, aby v cirkvi ne
bola žiadna neprávosť ani a tvr
dosť jedného k druhému, ani 
klamstvo, ohováranie, ani b zlé 
reči;

55 A hľadieť, aby sa cirkev často 
zhromažďovala, a tiež hľadieť, 
aby všetci členovia konali svoju 
povinnosť.

56 A v neprítomnosti staršieho 
alebo kňaza má prevziať vedenie 
zhromaždení –

57 A vždy mu majú pomáhať 
vo všetkých jeho povinnostiach 
v cirkvi a diakoni, ak si to vyža
dujú okolnosti.

58 Ale ani učitelia, ani diakoni 

nemajú právomoc krstiť, žehnať 
sviatosť alebo klásť ruky;

59 Majú však varovať, vysvet
ľovať, nabádať a učiť a pozývať 
všetkých, aby prišli ku Kristovi.

60 Každý a starší, kňaz, učiteľ 
alebo diakon má byť vysvätený 
podľa darov a b povolaní Božích 
pre neho; a má byť vysvätený 
mocou Ducha Svätého, ktorý je 
v tom, kto ho vysväcuje.

61 Jednotliví starší tvoriaci túto 
cirkev Kristovu sa majú schádzať 
na konferencii raz za tri mesiace 
alebo z času na čas, ako zmienené 
konferencie určia alebo ustano
via;

62 A zmienené konferencie majú 
vybaviť akúkoľvek cirkevnú zá
ležitosť, ktorá je nutná, aby bola 
vybavená v tej dobe.

63 Starší majú obdržať svoje 
oprávnenia od iných starších, 
a hlasovaním cirkvi, ku ktorej pat
ria, alebo od konferencií.

64 Každý kňaz, učiteľ alebo dia
kon, ktorý je vysvätený kňazom, 
si môže vziať od neho v tej dobe 
osvedčenie, ktoré to osvedčenie, 
keď je predložené staršiemu, mu 
dá právo obdržať a oprávnenie, 
ktoré ho splnomocní vykoná
vať povinnosti svojho povola
nia, alebo ho môže obdržať od 
konferencie.

65 Žiadna osoba nemá byť a vy
svätená k žiadnemu úradu v tejto 

 47 c sp Rodina.
 48 a sp Vysvätiť, 

vysvätenie.
 52 a NaZ 107:14.
 53 a sp Učiteľ, Áronovo 

kňazstvo.

  b sp Bdieť, strážnici.
 54 a 1. Tes. 5:11–13.
  b sp Zlé reči.
 57 a sp Diakon.
 60 a sp Starší.
  b sp Povolať, povolaný 

Bohom, povolanie.
 63 a sp Všeobecný súhlas.
 64 a NaZ 20:84; 52:41.
 65 a sp Vysvätiť, 

vysvätenie.
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cirkvi, kde je riadne zorganizo
vaná jej pobočka, bez b hlasova
nia onej cirkvi;

66 Ale predsedajúci starší, ces
tujúci biskupi, vysokí radcovia, 
vysokí kňazi a starší môžu mať 
výsadu vysväcovať tam, kde nie 
je žiadna pobočka cirkvi, aby hla
sovanie mohlo byť vyhlásené.

67 Každý prezident vysokého 
kňazstva (alebo predsedajúci 
starší), a biskup, vysoký radca 
a b vysoký kňaz má byť vysvätený 
pod vedením c vysokej rady alebo 
generálnej konferencie.

68 a Povinnosti členov potom, čo 
sú prijatí krstom – Starší alebo 
kňazi majú mať postačujúci 
čas na to, aby vysvetlili všetky 
veci ohľadom cirkvi Kristovej, 
aby im b porozumeli, skôr než 
prijmú c sviatosť a budú konfir
movaní kladením d rúk starších, 
aby všetky veci mohli byť konané 
v poriadku.

69 A členovia prejavia pred cir
kvou, a tiež pred staršími, zbož
ným kráčaním a rečou, že sú jej 
hodní, aby mohli byť a skutky 
a viera v súlade so svätými pís
mami – kráčajúc v b svätosti pred 
Pánom.

70 Každý člen cirkvi Kristovej, 
ktorý má deti, má ich priviesť ku 

starším pred cirkev, ktorí na ne 
majú vložiť svoje ruky v mene 
 Ježiša Krista a a požehnať ich 
v jeho mene.

71 Nikto nemôže byť prijatý do 
cirkvi Kristovej, pokiaľ nedosia
hol roky a zodpovednosti pred Bo
hom a nie je schopný b pokánia.

72 a Krst má byť vykonaný nasle
dovným spôsobom pre všetkých 
tých, ktorí činia pokánie –

73 Osoba, ktorá je povolaná Bo
hom a má právomoc od Ježiša 
Krista krstiť, zostúpi do vody 
s osobou, ktorá sa dostavila 
ku krstu, a povie, oslovujúc ho 
alebo ju menom: Z poverenia Je
žiša Krista, krstím ťa v mene Otca 
a Syna, a Ducha Svätého. Amen.

74 A potom ho alebo ju a ponorí 
do vody a znova on alebo ona 
z vody vyjde.

75 Je nutné, aby sa cirkev schá
dzala často, aby a prijímala chlieb 
a víno na b pamiatku Pána Ježiša;

76 A starší alebo kňaz ho bude 
žehnať; a týmto a spôsobom ho 
bude žehnať – pokľakne s cir
kvou a bude vzývať Otca vo váž
nej modlitbe, hovoriac:

77 Ó Bože, Večný Otče, pro
síme ťa v mene tvojho Syna, Je
žiša Krista, aby si požehnal 
a posvätil tento a chlieb dušiam 

 65 b NaZ 26:2.  
sp Všeobecný súhlas.

 67 a sp Biskup.
  b sp Vysoký kňaz.
  c sp Vysoká rada.
 68 a sp Povinnosť.
  b sp Porozumenie.
  c sp Sviatosť.
  d sp Ruky, ich kladenie.
 69 a Jak. 2:14–17.

  b sp Svätosť.
 70 a sp Požehnať, 

požehnaný, 
požehnanie – 
Požehnanie detí.

 71 a NaZ 18:42; 29:47; 
68:25–27.  
sp Krst, krstiť – 
Podmienky pre krst;  
Vydávať počet, 

zodpovedný, 
zodpovednosť.

  b sp Pokánie.
 72 a 3. Nefi 11:22–28.
 74 a sp Krst, krstiť – 

Krst ponorením.
 75 a Skut. 20:7.
  b sp Sviatosť.
 76 a Moroni 4.
 77 a Luk. 22:19.
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ODDIEL 21
Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, vo Fayette v štáte 
New York 6. apríla 1830. Toto zjavenie bolo dané pri organizovaní 
 Cirkvi, uvedeného dňa, v domácnosti Petra Whitmera st. Zúčast-
nilo sa ho šesť mužov, ktorí boli predtým pokrstení. Jednomyseľným 
 77 b Mos. 18:8–10;  

NaZ 20:37.
  c Mos. 5:8–12.
  d sp Poslušnosť, 

poslušný, poslúchať.

  e Ján 14:16.
 78 a Moroni 5.
  b Luk. 22:20.
 79 a NaZ 27:2–4.
 82 a Moroni 6:4.

 83 a Ex. 32:33;  
Alma 5:57;  
Moroni 6:7.  
sp Exkomunikácia.

všetkých tých, ktorí ho požívajú; 
aby ho mohli jesť na pamiatku 
tela tvojho Syna a b dosvedčiť ti, 
ó Bože, Večný Otče, že sú ochotní 
c zobrať na seba meno tvojho Syna 
a vždy na neho pamätať, a d do
držiavať jeho prikázania, ktoré 
im dal, aby mohli vždy mať jeho 
e Ducha, aby bol s nimi. Amen.

78 a Spôsob žehnania vína – zo
berie tiež b kalich a povie:

79 Ó Bože, Večný Otče, prosíme 
ťa v mene tvojho Syna, Ježiša 
Krista, aby si požehnal a posvätil 
toto a víno dušiam všetkých tých, 
ktorí ho pijú, aby to mohli činiť 
na pamiatku krvi tvojho Syna, 
ktorá bola za nich preliata, aby ti 
mohli dosvedčiť, ó Bože, Večný 
Otče, že na neho vždy pamätajú, 
aby mohli mať jeho Ducha, aby 
bol s nimi. Amen.

80 S ktorýmkoľvek členom cir
kvi Kristovej, ktorý činí prie
stupky alebo je pristihnutý pri 
chybe, bude nakladané tak, ako 
požadujú písma.

81 Povinnosťou jednotlivých 
cirkví tvoriacich cirkev Kristovu 

bude posielať jedného alebo viac 
svojich učiteľov, aby sa zúčast
nili jednotlivých konferencií ko
naných staršími cirkvi,

82 So zoznamom a mien jedno
tlivých členov, ktorí sa pripojili 
k cirkvi od minulej konferencie; 
alebo ho poslať rukou nejakého 
kňaza; tak aby mohol byť ucho
vaný riadny zoznam všetkých 
mien celej cirkvi v knihe jedným 
zo starších, ktorého z času na čas 
ustanovia ostatní starší;

83 A tiež, ak boli niektorí z cir
kvi a vylúčení, aby ich mená mohli 
byť vymazané zo všeobecného 
cirkevného záznamu mien.

84 Všetci členovia sťahujúci sa 
z cirkvi, kde bývajú, ak idú do 
cirkvi, kde nie sú známi, môžu si 
vziať list osvedčujúci, že sú riad
nymi členmi a v dobrom posta
vení, ktoréto osvedčenie môže 
byť podpísané ktorýmkoľvek 
starším alebo kňazom, ak sa člen 
dostávajúci list osobne pozná 
s týmto starším alebo kňazom, 
alebo môže byť podpísané uči
teľmi alebo diakonmi cirkvi.
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hlasovaním tieto osoby vyjadrili svoje prianie a odhodlanie organizo-
vať sa podľa prikázania Božieho (pozri oddiel 20). Odhlasovali tiež, 
že uznávajú Josepha Smitha ml. a Olivera Cowderyho ako predse-
dajúcich úradníkov Cirkvi a že ich budú podporovať. Joseph potom 
kladením rúk vysvätil Olivera za staršieho Cirkvi a Oliver podobne 
vysvätil Josepha. Po uskutočnení obradu sviatosti Joseph a Oliver 
položili jednotlivo ruky na účastníkov, aby udelili Ducha Svätého 
a konfirmovali každého ako člena Cirkvi.

21 1 a NaZ 47:1; 69:3–8; 85:1.
  b sp Videc.
  c sp Apoštol.
 2 a sp Inšpirácia, 

inšpirovať.
 3 a sp Cirkev Ježiša 

Krista Svätých 
neskorších dní.

  b NaZ 20:1.

 4 a sp Písma.
  b sp Svätosť.
 5 a NaZ 1:38.  

sp Podpora cirkevných 
vedúcich;  
Prorok.

 6 a Mat. 16:18;  
NaZ 10:69.

  b Kol. 1:12–13.

  c NaZ 35:24.
  d sp Sláva.
 7 a sp Sion.
 8 a NaZ 20:5–6.
 9 a 1. Nefi 13:37;  

Jákob 5:70–76.
  b sp Vinica Pána.

1–3, Joseph Smith je povolaný, aby 
bol vidcom, prekladateľom, proro-
kom, apoštolom a starším; 4–8, Jeho 
slovo bude riadiť vec Sionu; 9–12, 
Svätí budú veriť jeho slovám, keď 
hovorí skrze Utešiteľa.

Hľa, medzi vami bude vedený 
a záznam; a v ňom budeš nazý
vaný b vidcom, prekladateľom, 
prorokom, c apoštolom Ježiša 
Krista, starším cirkvi skrze vôľu 
Boha Otca a milosť tvojho Pána 
 Ježiša Krista,

2 Súc a inšpirovaný Duchom 
Svätým položiť jej základy a vy
budovať ju k najsvätejšej viere.

3 a Cirkev, ktorá bola b zorgani
zovaná a zriadená v roku vášho 
Pána tisíc osemsto tridsať, v štvr
tom mesiaci a šiesteho dňa me
siaca, ktorý sa nazýva apríl.

4 A preto, myslím tým cirkev, 
budeš dbať na všetky jeho a slová 
a prikázania, ktoré ti bude dávať, 

keď ich obdrží, kráčajúc vo všet
kej b svätosti predo mnou;

5 Lebo a slovo jeho budete prijí
mať ako z mojich vlastných úst, 
vo všetkej trpezlivosti a viere.

6 Lebo konaním týchto vecí vás 
a brány pekelné nepremôžu; áno, 
a Pán Boh rozptýli pred vami 
moci b temnoty a spôsobí, aby sa 
nebesia c zachveli pre vaše dobro 
a d slávu jeho mena.

7 Lebo tak hovorí Pán Boh: Jeho 
som inšpiroval, aby pohol vecou 
a Sionu s veľkou mocou pre dobro, 
a jeho usilovnosť poznám a jeho 
modlitby som počul.

8 Áno, jeho plač pre Sion som 
videl a spôsobím, že nebude na
ďalej pre neho žialiť, lebo jeho 
dni radosti prichádzajú v a odpus
tení hriechov jeho a v prejavoch 
požehnaní mojich na skutkoch 
jeho.

9 Lebo, hľa, a požehnám všet
kých tých, ktorí pracujú na b vinici 
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mojej mocným požehnaním a oni 
budú veriť slovám jeho, ktoré sú 
mu dávané c Utešiteľom skrze 
mňa, ktorý d zjavuje, že Ježiš bol 
e ukrižovaný f hriešnymi ľuďmi pre 
hriechy g sveta, áno, pre odpuste
nie hriechov h skrúšeného srdca.

10 A preto, je to moja vôľa, aby 
bol a vysvätený tebou, Oliver 
Cowdery, apoštol môj;

11 A toto je obrad pre teba, aby 
si bol starším pod jeho rukou, tak, 
že on je pre teba a prvým, aby si 
mohol byť starším pre túto cirkev 
Kristovu, ktorá nesie moje meno –

12 A prvým kazateľom tejto 
cirkvi pre cirkev a pred svetom, 
áno, pre pohanov; áno, a tak ho
vorí Pán Boh, hľa, hľa! pre a Židov 
tiež. Amen.

 9 c sp Utešiteľ.
  d sp Svedčiť.
  e sp Ukrižovanie.
  f sp Hriech.
  g 1. Ján. 2:2.  

sp Svet – Ľudia, 
ktorí neposlúchajú 
prikázania.

  h sp Zlomené srdce.
 10 a sp Vysvätiť, 

   vysvätenie.
 11 a NaZ 20:2.
 12 a 1. Nefi 13:42;  

NaZ 19:27; 90:8–9.
22 1 a Žid. 8:13;  

3. Nefi 12:46–47.
  b NaZ 66:2.  

sp Nová a večná 
zmluva;  
Zmluva.

 2 a Gal. 2:16.  
sp Zákon Mojžišov.

  b Moroni 8:23–26.
 4 a Mat. 7:13–14;  

Luk. 13:24;  
2. Nefi 9:41;  
31:9, 17–18;  
3. Nefi 14:13–14.  
sp Krst, krstiť.

  b Jákob 4:10.

ODDIEL 22
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Manchestri v štáte 
New York 16. apríla 1830. Toto zjavenie bolo dané Cirkvi v dôsledku 
toho, že niektorí, ktorí boli pokrstení už predtým, si priali pripojiť 
sa k Cirkvi bez opätovného pokrstenia.

1, Krst je nová a večná zmluva; 2–
4, Je požadovaný oprávnený krst.

Hľa, hovorím vám, že všetky 
a staré zmluvy som dal touto 
vecou ukončiť; a toto je b nová 
a večná zmluva, dokonca tá, ktorá 
bola od počiatku.

2 A preto, aj keby bol človek 
pokrstený stokrát, nič mu to ne
prospeje, lebo nemôžete vstúpiť 

tesnou bránou skrze a zákon Moj
žišov, ani skrze mŕtve b skutky 
svoje.

3 Lebo pre mŕtve skutky vaše 
som dal, aby táto posledná 
zmluva a táto cirkev boli vybu
dované pre mňa, dokonca ako za 
dávnych dní.

4 A preto, vstúpte tou a bránou, 
ako som prikázal, a b nesnažte sa 
radiť svojmu Bohu. Amen.

ODDIEL 23
Séria piatich zjavení daných skrze Josepha Smitha, Proroka, 
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23 1 a sp Pýcha.
  b sp Pokúšať, 

pokušenie.
 3 a NaZ 81:4–5; 108:7.

 4 a JS – Ž 1:4.
 6 a Mat. 10:38;  

3. Nefi 12:30.
  b sp Modlitba.

  c NaZ 20:47, 51.
 7 a sp Krst, krstiť – 

Je nevyhnutný.

v Manchestri v štáte New York v apríli 1830 Oliverovi Cowderymu, 
Hyrumovi Smithovi, Samuelovi H. Smithovi, Josephovi Smithovi 
st. a Josephovi Knightovi st. Na základe vrúcneho priania zo strany 
menovaných piatich osôb poznať svoje vlastné povinnosti sa Prorok 
pýtal Pána a obdržal zjavenie pre každú osobu.

1–7, Títo prvotní učeníci sú povo-
laní kázať, nabádať a posilňovať 
Cirkev.

Hľa, hovorím ti, Oliver, niekoľko 
slov. Hľa, ty si požehnaný a nie si 
pod žiadnym odsúdením. Ale va
ruj sa a pýchy, aby si neprišiel do 
b pokušenia.

2 Učiň známym svoje povolanie 
cirkvi, a tiež pred svetom, a srdce 
tvoje bude otvorené, aby kázalo 
pravdu odteraz naďalej a naveky. 
Amen.

3 Hľa, hovorím ti, Hyrum, nie
koľko slov; lebo ty tiež nie si pod 
žiadnym odsúdením a srdce tvoje 
je otvorené, a jazyk tvoj uvoľ
nený; a povolaním tvojím je nabá
dať a neustále a posilňovať cirkev. 
A preto, tvoja povinnosť je voči 
cirkvi naveky, a to kvôli svojej ro
dine. Amen.

4 Hľa, hovorím niekoľko slov 

tebe, a Samuel; lebo ty tiež nie si 
pod žiadnym odsúdením a povo
laním tvojím je nabádať a posilňo
vať cirkev; a ty nie si ešte povolaný 
kázať pred svetom. Amen.

5 Hľa, hovorím niekoľko slov 
tebe, Joseph; lebo ty tiež nie si pod 
žiadnym odsúdením a povolaním 
tvojím je tiež nabádať a posilňo
vať cirkev; a toto je povinnosťou 
tvojou odteraz naďalej a naveky. 
Amen.

6 Hľa, zjavujem ti, Joseph Kni
ght, týmito slovami, že musíš 
vziať a kríž svoj, v ktorom sa mu
síš b modliť c nahlas pred svetom, 
a tiež v skrytosti a v rodine svojej, 
a medzi priateľmi svojimi, a na 
všetkých miestach.

7 A hľa, povinnosťou tvojou 
je a pripojiť sa k pravej cirkvi 
a neustále venovať reč svoju na
bádaniu, aby si mohol obdržať 
odmenu robotníka. Amen.

ODDIEL 24
Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, a Oliverovi Cow-
derymu v Harmony v štáte Pensylvánia v júli 1830. Napriek tomu, 
že od doby, kedy bola zorganizovaná Cirkev neuplynuli ani štyri me-
siace, prenasledovanie zosilnelo a vodcovia museli hľadať bezpečie 
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24 2 a NaZ 1:31–32.
 3 a Jákob 1:19; 2:2.
  b NaZ 26:1; 37:2.
  c NaZ 70:12.
 5 a sp Utešiteľ.
 6 a Ex. 4:12; Mat. 10:19–20; 

   Luk. 12:11–12;  
Hel. 5:18–19;  
NaZ 84:85; 100:5–8;  
Mojž. 6:32.

 7 a sp Služba.
 8 a sp Trpezlivosť.

  b sp Protivenstvo.
  c sp Vytrvať.
  d Mat. 28:20.
 9 a sp Správca, 

správcovstvo.
 12 a sp Kázať.

v čiastočnom ústraní. Nasledovné tri zjavenia boli dané v tejto dobe, 
aby ich posilnili, povzbudili a poučili.

1–9, Joseph Smith je povolaný pre-
kladať, kázať a vysvetľovať písma; 
10–12, Oliver Cowdery je povolaný 
kázať evanjelium; 13–19, Je zja-
vený zákon týkajúci sa zázrakov, 
prekliatí, strasenia prachu z nôh 
a chodenia bez mešca a kapsy.

Hľa, ty si bol povolaný a vyvo
lený napísať Knihu Mormonovu 
a do služby mojej; a ja som ťa po
zdvihol zo strastí tvojich a radil 
som ti, takže si bol oslobodený 
od všetkých nepriateľov svojich 
a bol si vyslobodený z moci Sa
tanovej a z temnoty!

2 A predsa, priestupky tvoje sa 
nedajú a ospravedlniť; a predsa, 
choď cestou svojou a viac nehreš.

3 a Zvelebuj úrad svoj; a po
tom, čo oseješ polia svoje a zao
patríš ich, choď rýchlo k cirkvi, 
ktorá je v b Colesville, vo Fayette 
a v Manchestri, a oni ťa budú 
c podporovať; a ja im požehnám 
ako duchovne, tak časne.

4 Ale ak ťa však neprijmú, poš
lem na nich preklatie namiesto 
požehnania.

5 A ty budeš pokračovať vo vzý
vaní Boha v mene mojom a v za
pisovaní vecí, ktoré ti budú dané 
a Utešiteľom, a vo vysvetľovaní 
všetkých písiem cirkvi.

6 A bude ti dané v pravú chvíľu, 
čo budeš a hovoriť a písať, a oni to 
budú počúvať, inak na nich zo
šlem prekliatie namiesto požeh
nania.

7 Lebo ty budeš venovať celú 
a službu svoju Sionu; a v tomto 
budeš mať silu.

8 Buď a trpezlivý v b strastiach, 
lebo ich budeš mať mnoho, ale 
c znášaj ich, lebo hľa, ja som s te
bou, až do d konca tvojich dní.

9 A v časných prácach nebudeš 
mať silu, lebo to nie je povola
ním tvojím. Venuj sa a povolaniu 
svojmu a budeš mať to, čím by 
si zveleboval úrad svoj a vysvet
ľoval všetky písma, a pokračuj 
v kladení rúk a v konfirmovaní 
cirkví.

10 A brat tvoj Oliver bude po
kračovať v prinášaní mena môjho 
pred svet, a tiež cirkvi. A nebude 
sa domnievať, že môže povedať 
dosť vo veci mojej; a hľa, budem 
s ním do konca.

11 Vo mne bude mať slávu, a nie 
zo seba, či už v slabosti, alebo 
v sile, či už v putách, alebo slo
bodný;

12 A vo všetkých dobách a na 
všetkých miestach bude otvá
rať ústa svoje a a hlásať eva
njelium moje akoby hlasom  
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 12 b NaZ 34:6.
 13 a sp Zázrak;  

Znamenie.
  b 1. Nefi 17:50.
  c Mar. 16:17.
  d sp Duch – Zlí 

duchovia.
  e sp Uzdraviť, 

uzdravenie.

  f Skut. 28:3–9;  
NaZ 84:71–72; 
124:98–99.

 14 a sp Služba chorým.
 15 a Mat. 10:11–15.
  b Mar. 6:11;  

Luk. 10:11;  
NaZ 60:15; 75:19–22;  
99:4–5.

 18 a Mat. 10:9–10;  
Luk. 10:4;  
NaZ 84:78–79.

 19 a Jákob 5:61–74;  
NaZ 39:17; 71:4.

  b sp Vysvätiť, 
vysvätenie.

b trúby, vo dne i v noci. A dám 
mu takú silu, ktorá nie je známa 
medzi ľuďmi.

13 Nežiadajte a zázraky, iba ak 
vám to b prikážem, okrem c vy
háňania d diablov, e uzdravovania 
chorých a proti f jedovatým ha
dom a proti smrteľným jedom;

14 A a tieto veci nebudete činiť, 
iba ak to bude od vás požadované 
tými, ktorí si to prajú, aby písma 
mohli byť naplnené; lebo budete 
činiť podľa toho, čo je napísané.

15 A na akomkoľvek mieste, 
kam a vstúpite a kde vás neprijmú 
v mene mojom, zanecháte pre
kliatie namiesto požehnania stra
sením b prachu z nôh svojich proti 
nim ako svedectvo a očistením 
nôh svojich povedľa cesty.

16 A stane sa, že ktokoľvek 
vztiahne ruku svoju na vás 

s násilím, prikážete v mene mo
jom, aby bol udretý; a hľa, ja 
ich udriem podľa vašich slov, 
vo vlastnom príhodnom čase 
 svojom.

17 A ktokoľvek s vami pôjde 
pred zákon, bude prekliaty zá
konom.

18 A nebudete si brať žiaden 
a mešec, ani kapsu, ani palice, ani 
dva plášte, lebo cirkev vám dá 
v pravý čas to, čo budete potre
bovať ohľadom jedla a ohľadom 
odevu, a ohľadom obuvi, a ohľa
dom peňazí, a ohľadom kapsy.

19 Lebo vy ste povolaní a pre
rezávať vinicu moju mocným 
prerezávaním, áno, dokonca na
posledy; áno, a tiež všetci tí, kto
rých ste b vysvätili, a oni budú 
pracovať dokonca podľa tohto 
vzoru. Amen.

ODDIEL 25
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Harmony v štáte Pen-
sylvánia v júli 1830 (pozri záhlavie oddielu 24) Toto zjavenie preja-
vuje vôľu Pána Emme Smithovej, Prorokovej manželke.

1–6, Emma Smithová, vyvolená 
pani, je povolaná, aby pomáhala 
svojmu manželovi a utešovala 
ho; 7–11, Je tiež povolaná, aby pí-
sala, vysvetľovala písma a vybrala 

náboženské piesne; 12–14, Pieseň 
spravodlivých je pre Pána modlit-
bou; 15–16, Zásady poslušnosti 
v tomto zjavení sa týkajú všetkých.
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25 1 a Ján 1:12.  
sp Synovia 
a dcéry Božie.

  b sp Kráľovstvo Božie 
alebo kráľovstvo 
nebeské.

 2 a sp Kráčať, Kráčať 
s Bohom.

  b sp Cnosť.
  c NaZ 52:42; 64:30; 

101:18.  
sp Sion.

 3 a Mat. 9:2.
  b sp Povolať, povolaný 

Bohom, povolanie.
 5 a sp Súcit.
 7 a av ustanovená. 

sp Ustanovenie.
 8 a sp Ruky, ich kladenie.
 9 a sp Povolať, povolaný 

Bohom, povolanie;  
Prorok.

  b sp Proroctvo, 
prorokovať;  

Zjavenie.
 10 a sp Bohatstvo;  

Požiadať, žiadostivosť.
  b sp Svetskosť.
  c Eter 12:4.
 11 a sp Náboženská pieseň.
 12 a 1. Kron. 16:9.  

sp Spev.
  b sp Srdce.
 14 a sp Mierny, miernosť.
  b sp Pýcha.

Počúvaj hlas Pána, svojho Boha, 
keď hovorím k tebe Emma Smi
thová, dcéra moja; lebo veru ho
vorím ti, všetci tí, ktorí a prijmú 
evanjelium moje, sú synmi a dcé
rami v b kráľovstve mojom.

2 Zjavenie ti dávam ohľadom 
vôle svojej; a ak budeš verná a ak 
budeš a kráčať predo mnou po 
cestách b cnosti, zachovám život 
tvoj a obdržíš c dedičstvo v Sione.

3 Hľa, a hriechy tvoje sú ti od
pustené a ty si vyvolenou paňou, 
ktorú som b povolal.

4 Nereptaj pre veci, ktoré si ne
videla, lebo sú zadržané pred 
 tebou a pred svetom, čo je múd
rosť vo mne pre čas, ktorý príde.

5 A úrad povolania tvojho bude 
pre a útechu služobníkovi môjmu, 
Josephovi Smithovi ml., manže
lovi tvojmu, v strastiach jeho, 
skrze utešujúce slová, v duchu 
miernosti.

6 A ty pôjdeš s ním v dobe, 
kedy on pôjde, a budeš pre neho 
pisárkou, keď niet nikoho, kto by 
bol pre neho pisárom, aby som 
mohol poslať služobníka svojho, 
Olivera Cowderyho, kamkoľvek 
chcem.

7 A ty budeš a vysvätená pod 
jeho rukou, aby si vysvetľovala 

písma a nabádala cirkev, podľa 
toho, ako ti to bude dané Du
chom mojím.

8 Lebo on položí a ruky svoje na 
teba a ty obdržíš Ducha Svätého, 
a čas tvoj bude venovaný písaniu 
a mnohému učeniu sa.

9 A nemusíš sa báť, lebo manžel 
tvoj ťa bude v cirkvi podporovať; 
lebo pre nich je jeho a povolanie, 
aby im mohli byť b zjavené všetky 
veci, ktorékoľvek chcem, podľa 
ich viery.

10 A veru hovorím ti, že odložíš 
a veci tohto b sveta a budeš c hľadať 
veci sveta lepšieho.

11 A bude ti tiež dané učiniť vý
ber posvätných a náboženských 
piesní, ako ti bude dané, čo je mi 
príjemné, aby bolo v cirkvi mojej.

12 Lebo duša moja sa teší 
z a piesne b srdca; áno, pieseň spra
vodlivých je pre mňa modlitbou 
a bude zodpovedaná požehna
ním na ich hlavy.

13 A preto, pozdvihni srdce 
svoje a raduj sa, a priľni k zmlu
vám, ktoré si uzatvorila.

14 Pokračuj v duchu a miernosti 
a varuj sa b pýchy. Nech sa duša 
tvoja teší z manžela tvojho a zo 
slávy, ktorá na neho zostúpi.

15 Zachovávaj neustále pri
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 15 a sp Koruna;  
Povýšenie.

  b sp Spravodlivý, 
spravodlivosť.

  c Ján 7:34.

 16 a NaZ 1:38.
26 1 a sp Písma – 

Hodnota písiem.
  b NaZ 24:3; 37:2.
 2 a 1. Sam. 8:7;  

Mos. 29:26.  
sp Všeobecný súhlas.

27 1 a Hel. 3:29;  
NaZ 6:2.

kázania moje, a a korunu b spra
vodlivosti obdržíš. A pokiaľ to 
nebudeš činiť, tam, kde som ja, 
c nemôžeš prísť.

16 A veru, veru hovorím ti, že 
toto je a hlas môj pre všetkých. 
Amen.

ODDIEL 26
Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, Oliverovi Cowderymu 
a Johnovi Whitmerovi v Harmony v štáte Pensylvánia v júli 1830 
(pozri záhlavie k oddielu 24).

1, Sú poučení, aby študovali písma 
a kázali; 2, Je potvrdený zákon vše-
obecného súhlasu.

Hľa, hovorím vám, že budete 
venovať čas svoj a štúdiu písiem 
a kázaniu, a konfirmovaniu cir
kvi v b Colesville, a konaniu prác 
svojich na pôde, tak ako je to 

potrebné, pokiaľ potom nepôj
dete na západ, aby ste konali bu
dúcu konferenciu; a potom bude 
oznámené, čo budete činiť.

2 A všetky veci budú v cirkvi 
konané so a všeobecným súhla
som, s mnohou modlitbou a vie
rou, lebo všetky veci obdržíte 
skrze vieru. Amen.

ODDIEL 27
Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, v Harmony v štáte Pen-
sylvánia v auguste 1830. Pri príprave na náboženské zhromaždenie, pri 
ktorom mala byť požehnaná sviatosť chleba a vína, išiel Joseph zaobsta-
rať víno. Bol ale navštívený nebeským poslom a obdržal toto zjavenie, 
ktorého časť bola zapísaná v tej dobe a zvyšok v septembri. Pri cirkev-
ných zhromaždeniach sviatosti sa teraz používa voda namiesto vína.

1–4, Sú určené symboly, ktoré sa 
budú používať pri prijímaní svia-
tosti; 5–14, Kristus a Jeho služob-
níci zo všetkých dispenzácií budú 
prijímať sviatosť; 15–18, Oblečte 
sa do celého brnenia Božieho.

Počúvajte hlas Ježiša Krista,  
Pána svojho, Boha svojho a Vy
kupiteľa svojho, ktorého slovo je 
a živé a mocné.

2 Lebo hľa, hovorím vám, že 
nezáleží na tom, čo budete jesť 

NÁUKA A ZMLUVY 25:16–27:249



 2 a sp Sviatosť.
  b sp Sláva.
  c sp Krv.
  d sp Odpustenie 

hriechov.
 5 a Mat. 26:29; Mar. 14:25;  

Luk. 22:18.
  b JS – Ž 1:30–34.
  c Ez. 37:16.  

sp Efrajim – Drevo 
Efrajimovo alebo 
Jozefovo.

 6 a sp Elias.
 7 a Luk. 1:17–19.
  b Luk. 1:13;  

NaZ 84:27–28.
 8 a NaZ 13.  

sp Áronovo kňazstvo.
  b sp Vysvätiť, 

vysvätenie.
  c Ex. 28:1–3, 41;  

NaZ 107:13.
 9 a 1. Kr. 17:1–22;  

2. Kr. 1–2;  

NaZ 2; 110:13–16;  
JS – Ž 1:38–39.  
sp Eliáš.

  b sp Rodokmeň.
 10 a sp Abrahámova 

zmluva.
 11 a sp Adam.
 12 a JS – Ž 1:72.  

sp Melchisedekovo 
kňazstvo.

  b sp Apoštol.
  c Skut. 1:8.

alebo čo budete piť, keď prijímate 
a sviatosť, ak je tomu tak, že to či
níte s okom upreným na b slávu 
moju – pamätajúc pred Otcom na 
telo moje, ktoré bolo za vás po
ložené, a c krv moju, ktorá bola 
preliata na d odpustenie hriechov 
vašich.

3 A preto, dávam vám prikáza
nie, aby ste nekupovali víno ani 
silný nápoj od nepriateľov svo
jich;

4 A preto, nebudete prijímať 
žiadne, iba ak by to bolo vami 
nové pripravené; áno, v tomto 
kráľovstve Otca môjho, ktoré 
bude vybudované na zemi.

5 Hľa, toto je múdrosť vo mne, 
a preto, nedivte sa, lebo prichá
dza hodina, kedy budem a piť 
z plodov vínneho kmeňa s vami 
na zemi, a s b Moronim, ktorého 
som ti poslal, aby zjavil Knihu 
Mormonovu, obsahujúcu plnosť 
večného evanjelia môjho, kto
rému som zveril kľúče záznamu 
c dreva Efrajimovho;

6 A tiež s a Eliasom, ktorému 
som zveril kľúče uskutočňujúce 
znovuzriadenie všetkých vecí, 
hovorených ústami všetkých svä
tých prorokov, od počiatku sveta, 
ohľadom posledných dní;

7 A tiež s Jánom, synom Zacha
riášovým, ktorého Zachariáša on 
a (Elias) navštívil a dal mu sľub, 
že bude mať syna a meno jeho 
bude b Ján, a bude naplnený du
chom Eliasovým;

8 Ktorého Jána som poslal 
k vám, služobníci moji, Joseph 
Smith ml. a Oliver Cowdery, aby 
vás vysvätil k prvému a kňazstvu, 
ktoré ste obdržali, aby ste mohli 
byť povolaní a b vysvätení rov
nako ako c Áron;

9 A tiež s a Eliášom, ktorému 
som zveril kľúče moci k b obráte
niu sŕdc otcov k deťom a sŕdc detí 
k otcom, aby celá zem nemusela 
byť zasiahnutá prekliatím;

10 A tiež s Jozefom a Jákobom, 
a Izákom, a Abrahámom, otcami 
vašimi, skrze ktorých a zasľúbenia 
pretrvávajú;

11 A tiež s Michaelom, teda 
a Adamom, otcom všetkých, knie
žaťom všetkých, vekom starým;

12 A tiež s Petrom a Jakubom, 
a Jánom, ktorých som k vám pos
lal, skrze ktorých som vás a vy
svätil a konfirmoval, aby ste boli 
b apoštolmi a zvláštnymi c sved
kami mena môjho a niesli kľúče 
služby svojej a tých istých vecí, 
ktoré som im zjavil;
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 13 a Mat. 16:19.
  b sp Kľúče kňazstva.
  c sp Dispenzácia.
  d sp Evanjelium.
  e Jákob 5:71;  

NaZ 43:28–30.
  f Ef. 1:9–10;  

NaZ 112:30; 124:41.
  g NaZ 84:100.
 14 a Ján 6:37; 17:9, 11;  

3. Nefi 15:24;  
NaZ 50:41–42; 84:63.

 15 a Rím. 13:12;  
Ef. 6:11–18.

  b Mal. 3:2;  
NaZ 87:8.

 16 a Iz. 11:5.
  b sp Pravda.
  c Iz. 59:17.
  d sp Spravodlivý, 

spravodlivosť.
  e 2. Nefi 19:6.
  f NaZ 128:19–21.
 17 a 1. Nefi 15:24;  

NaZ 3:8.
 18 a 1. Nefi 13:37;  

NaZ 17:8.
  b Ján 14:3.

13 Vám som a zveril b kľúče 
svojho kráľovstva a c dispenzá
cie d evanjelia pre e posledné časy; 
a pre f plnosť časov, v ktorej zhro
maždím v g jedno všetky veci, ako 
tie, ktoré sú na nebi, tak tie, ktoré 
sú na zemi;

14 A tiež so všetkými tými, kto
rých mi Otec môj a dal zo sveta.

15 A preto, pozdvihnite srd
cia svoje a radujte sa, a opášte 
bedrá svoje, a vezmite na seba 
celé a  brnenie moje, aby ste mohli 
byť schopní odolať dňu zlému, 
učiniac všetko, aby ste mohli byť 
schopní b obstáť.

16 Stojte, takže, majúc bedrá 
svoje a opásané b pravdou, majúc 

c náprsný pancier d spravodlivosti 
a nohy svoje obuté do prípravy 
v evanjelium e pokoja, ktoré som 
vám zveril skrze f anjelov svojich, 
ktorých som vám poslal;

17 Berúc štít viery, ktorým bu
dete schopní uhasiť všetky a oh
nivé šípy zlovoľného;

18 A vezmite prilbu spásy a meč 
Ducha môjho, ktorého na vás vy
lejem, a slovo moje, ktoré vám 
zjavujem, a buďte svorní ohľa
dom všetkých vecí, ktoré odo 
mňa žiadate, a buďte verní, po
kiaľ neprídem, a vy budete a ucho
pení a vyzdvihnutí, aby ste, kde 
som ja, boli vy b tiež. Amen.

ODDIEL 28
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Oliverovi Cowderymu, 
vo Fayette v štáte New York v septembri 1830. Hiram Page, člen 
Cirkvi, mal určitý kameň a tvrdil, že jeho pomocou prijíma zjave-
nia týkajúce sa vybudovania Sionu a rádu Cirkvi. Niekoľkí členo-
via boli týmito tvrdeniami zvedení, a dokonca aj Oliver Cowdery 
bol nimi nesprávne ovplyvnený. Tesne pred stanovenou konferen-
ciou sa Prorok naliehavo pýtal Pána ohľadom tejto záležitosti a na-
sledovalo toto zjavenie.

1–7, Joseph Smith drží kľúče ta-
jomstiev a iba on dostáva zjavenia 
pre Cirkev; 8–10, Oliver Cowdery 

má kázať Lámánitom; 11–16, Satan 
oklamal Hirama Pagea a dal mu fa-
lošné zjavenia.
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28 1 a NaZ 20:3.
  b sp Učiť, učiteľ – 

Učenie s Duchom.
  c sp Utešiteľ.
 2 a NaZ 35:17–18; 43:4.
  b 2. Nefi 3:14–20.  

sp Smith, Joseph, ml.
 3 a sp Áron, 

Mojžišov brat.

  b sp Právomoc.
 4 a Ex. 4:12–16;  

NaZ 24:5–6.
 7 a NaZ 64:5; 84:19.
  b sp Tajomstvá Božie.
 8 a 2. Nefi 3:18–22;  

NaZ 30:5–6; 32:1–3.
  b NaZ 3:19–20.
 9 a NaZ 57:1–3.

  b NaZ 52:42–43.  
sp Sion.

 11 a Mat. 18:15.
  b Zjav. 20:10.
  c NaZ 43:5–7.
 13 a sp Všeobecný súhlas.
 15 a 2. Nefi 32:3, 5.

Hľa, hovorím ti, a Oliver, že ti 
bude dané, že budeš vypočutý 
cirkvou vo všetkých veciach, kto
rékoľvek ich budeš b učiť skrze 
c Utešiteľa, ohľadom zjavení a pri
kázaní, ktoré som dal.

2 Ale hľa, veru, veru hovorím 
ti, a nikto nebude určený prijí
mať prikázania a zjavenia v tejto 
cirkvi okrem služobníka môjho 
b Josepha Smitha ml., lebo on ich 
dostáva dokonca ako Mojžiš.

3 A ty budeš poslušný vo ve
ciach, ktoré mu dám, dokonca 
ako a Áron, a budeš oznamo
vať verne prikázania a zjavenia, 
s mocou a b právomocou, cirkvi.

4 A ak si vedený v akejkoľvek 
dobe Utešiteľom, aby si a hovoril 
k cirkvi alebo ju učil, alebo vždy, 
keď je ti to prikázané, môžeš to 
činiť.

5 Ale nebudeš písať cestou pri
kázania, ale podľa múdrosti;

6 A nebudeš prikazovať tomu, 
kto je hlavou tvojou a hlavou cir
kvi;

7 Lebo som mu dal a kľúče b ta
jomstiev a zjavení, ktoré sú zape
čatené, pokiaľ im neurčím iného 
na jeho miesto.

8 A teraz, hľa, hovorím ti, že pôj
deš k a Lámánitom a budeš im ká
zať b evanjelium moje; a nakoľko 
prijmú učenia tvoje, spôsobíš, aby 

cirkev moja bola medzi nimi zria
dená; a budeš mať zjavenia, ale 
nepíš ich cestou prikázania.

9 A teraz, hľa, hovorím ti, že nie 
je zjavené a žiadny človek nevie, 
kde bude vybudované a mesto 
b Sion, ale bude to dané neskôr. 
Hľa, hovorím ti, že to bude pri 
hraniciach s Lámánitmi.

10 Neopustíš toto miesto, až po 
konferencii; a služobník môj Jo
seph bude určený hlasom konfe
rencie, aby jej predsedal, a čo ti 
povie, to budeš hovoriť.

11 A znova, vezmeš brata 
svojho, Hirama Pagea, a medzi 
teba a neho osamote a povieš mu, 
že oné veci, ktoré napísal z oného 
kameňa, nie sú odo mňa a že ho 
b Satan c klame;

12 Lebo, hľa, tieto veci neboli 
ustanovené pre neho, ani nebude 
nič ustanovené pre nikoho z tejto 
cirkvi proti cirkevným zmluvám.

13 Lebo všetky veci musia byť 
konané v poriadku a so a všeo
becným súhlasom v cirkvi, skrze 
modlitbu viery.

14 A ty pomôžeš urovnať všetky 
tieto veci podľa zmlúv cirkvi, 
skôr ako sa vydáš na cestu svoju 
medzi Lámánitov.

15 A bude ti a dané, od doby, 
kedy vyjdeš, až do doby, kedy sa 
vrátiš, čo budeš činiť.
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29 1 a sp JA SOM.
  b sp Milosrdný, 

milosrdenstvo.
  c sp Uzmieriť, 

Uzmierenie.
 2 a Mat. 23:37;  

3. Nefi 10:4–6.
  b sp Pokorný, pokoriť 

sa, pokora.

 3 a sp Odpustiť.
 4 a Alma 29:1–2;  

NaZ 19:37; 30:9.
 5 a Mat. 18:20;  

NaZ 6:32; 38:7; 
88:62–63.

  b sp Obhajca.
  c sp Kráľovstvo Božie 

alebo kráľovstvo 

nebeské.
 6 a Mat. 21:22; Ján 14:13.
  b Mar. 11:24.
  c 3. Nefi 27:1–2;  

NaZ 84:1.
 7 a sp Izrael – 

Zhromaždenie Izraela.
  b Mar. 13:20; NaZ 84:34.  

sp Vyvolený.

16 A vo všetkých dobách mu
síš otvárať ústa svoje, hlásajúc 

evanjelium moje so zvukom ra
dosti. Amen.

ODDIEL 29
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v prítomnosti šiestich 
starších vo Fayette v štáte New York v septembri 1830. Toto zjave-
nie bolo dané niekoľko dní pred konferenciou, ktorá začala 26. sep-
tembra 1830.

1–8, Kristus zhromažďuje Svojich 
vyvolených; 9–11, Jeho príchod je 
začiatkom milénia; 12–13, Dva-
násti budú súdiť celý Izrael; 14–21, 
Znamenia, morové rany a pustoše-
nia budú predchádzať druhý prí-
chod; 22–28, Posledné vzkriesenie 
a konečný súd nasledujú po milé-
niu; 29–35, Všetky veci sú pre Pána 
duchovné; 36–39, Diabol a jeho zá-
stupy boli vyvrhnutí z neba, aby 
pokúšali človeka; 40–45, Pád a uz-
mierenie prinášajú spásu; 46–50, 
Malé deti sú vykúpené skrze uz-
mierenie.

Počúvajte hlas Ježiša Krista, Vy
kupiteľa svojho, Veľkého a Ja som, 
ktorého rameno b milosrdenstva 
c uzmierilo hriechy vaše;

2 Ktorý a zhromaždí ľud svoj do
konca ako sliepka zhromažďuje 
kuriatka svoje pod krídla svoje, 
dokonca toľko, koľko ich bude 

počúvať hlas môj a b pokorí sa 
predo mnou, a bude ma vzývať 
v mocnej modlitbe.

3 Hľa, veru, veru hovorím vám, 
že v tejto dobe sú vám a odpus
tené hriechy vaše, takže dostávate 
tieto veci; ale pamätajte, aby ste 
už nehrešili, aby na vás neprišli 
nebezpečenstvá.

4 Veru hovorím vám, že ste vy
volení zo sveta, aby ste hlásali 
evanjelium moje so zvukom ra
dosti, akoby a hlasom trúby.

5 Pozdvihnite srdcia svoje a ra
dujte sa, lebo ja som vo vašom 
a strede a som vaším b obhajcom 
u Otca, a je to jeho dobrá vôľa dať 
vám c kráľovstvo.

6 A ako je napísané – O čokoľ
vek budete a prosiť vo b viere, súc 
c zjednotení v modlitbe podľa prí
kazu môjho, to obdržíte.

7 A ste povolaní uskutočniť 
a zhromaždenie b vyvolených 
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 7 c Alma 5:37–41.
  d sp Srdce.
 8 a NaZ 45:64–66; 57:1.
  b NaZ 58:6–9; 78:7.
  c NaZ 5:19; 43:17–27.
 9 a 2. Nefi 20:33;  

3. Nefi 25:1.  
sp Pýcha.

  b Nah. 1:10; Mal. 4:1;  
1. Nefi 22:15, 23;  
JS – Ž 1:37.

  c NaZ 45:57; 63:34, 54; 
64:24; 88:94; 101:23–25; 
133:64.  
sp Zem – Očistenie 
zeme.

 10 a sp Druhý príchod 
Ježiša Krista.

 11 a JS – M 1:37.
  b sp Spravodlivý, 

spravodlivosť.
  c sp Ježiš Kristus – 

Mileniálna vláda 
Kristova;  
Milénium.

 12 a sp Apoštol.
  b Iz. 66:15–16;  

NaZ 130:7; 133:41.
  c sp Ježiš Kristus – Sláva 

Ježiša Krista;  
Sláva.

  d Mat. 19:28;  

Luk. 22:30;  
1. Nefi 12:9;  
Morm. 3:18–19.

 13 a NaZ 43:18; 45:45.
  b NaZ 76:50.
  c NaZ 88:97; 133:56.
  d sp Koruna;  

Povýšenie.
  e NaZ 76:94–

95; 84:35–39.
 14 a sp Druhý príchod 

Ježiša Krista.
  b Joel 2:10;  

JS – M 1:33.
  c sp Znamenia časov.
 15 a Mat. 13:42.

mojich; lebo vyvolení moji c po
čujú hlas môj a nezatvrdzujú d srd
cia svoje;

8 A preto vyšlo od Otca naria
denie, že budú a zhromaždení na 
jednom mieste na tvári tejto kra
jiny, aby pripravili srdcia svoje 
a boli b pripravení vo všetkých 
veciach na deň, kedy c súženie 
a pustošenie bude zoslané na zlo
voľných.

9 Lebo hodina je blízko a deň čo
skoro na dosah, kedy bude zem 
zrelá; a všetci a pyšní a tí, ktorí či
nia zlovoľne, budú ako b strnisko; 
a ja ich c spálim, hovorí Pán moc
ností, takže zlovoľnosť na zemi 
nebude;

10 Lebo tá hodina je blízko a to, 
čo bolo a hovorené apoštolmi mo
jimi, musí byť naplnené; lebo ako 
hovorili, tak sa stane;

11 Lebo zjavím sa z neba s mo
cou a veľkou slávou, so všetkými 
jeho a zástupmi, a budem prebý
vať v b spravodlivosti s ľuďmi na 
zemi c tisíc rokov, a zlovoľní ne
obstoja.

12 A znova, veru, veru hovorím 
vám, a vyšlo to v pevnom naria

dení, vôľou Otcovou, že a apoštoli 
moji, oných dvanásť, ktorí boli so 
mnou počas služby mojej v Jeru
zaleme, budú stať na pravici mo
jej v deň príchodu môjho v stĺpe 
b ohňa, súc odetí rúchom spravod
livosti, s korunou na hlave svo
jej, v c sláve, dokonca ako ja som, 
aby d súdili celý dom Izraela, do
konca toľko, koľko ich mňa mi
lovalo a dodržiavalo prikázania 
moje, a nikoho iného.

13 Lebo a trúba zaznie dlho 
a hlasno, dokonca ako na hore 
Sinaj, a celá zem sa bude triasť 
a oni b vyjdú – áno, dokonca mŕ
tvi, ktorí c zomreli vo mne, aby 
prijali d korunu spravodlivosti 
a boli odetí, e dokonca ako ja som, 
aby boli so mnou, aby sme mohli 
byť jedno.

14 Ale hľa, hovorím vám, že 
skôr než príde tento veľký a deň, 
b slnko bude zatemnené a mesiac 
bude obrátený v krv, a hviezdy 
budú padať z neba, a budú väč
šie c znamenia na nebi hore i na 
zemi dole;

15 A medzi zástupmi ľudí bude 
plač a a nárek;
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 16 a Ez. 38:22;  
Zjav. 11:19; 16:21.

 17 a Zjav. 16:7–11;  
2. Nefi 30:10;  
JS – M 1:53–55.  
sp Odplata.

  b sp Zlovoľný, 
zlovoľnosť.

  c 1. Ján. 1:7;  
Alma 11:40–41;  
NaZ 19:16–18.

 19 a Zach. 14:12.
 20 a Iz. 18:6; Ez. 39:17;  

Zjav. 19:17–18.
 21 a sp Diabol – Cirkev 

diablova.

  b Zjav. 19:2.
  c Joel 1:19–20; 2:3;  

NaZ 97:25–26.  
sp Zem – Očistenie 
zeme.

  d NaZ 1:38.
 22 a sp Milénium.
  b Zjav. 20:3;  

NaZ 43:30–31; 
88:110–111.

 23 a Mat. 24:14.  
sp Svet – Koniec sveta.

  b Mat. 24:35;  
JS – M 1:35.

  c sp Zem – Konečný 
stav zeme.

 24 a Zjav. 21:1–4.
 25 a Alma 40:23.
 26 a sp Adam;  

Michael.
  b sp Archanjel.
  c 1. Kor. 15:52–55.
  d sp Nesmrteľný, 

nesmrteľnosť;  
Vzkriesenie.

  e Ján 5:28–29.
 27 a sp Spravodlivý, 

spravodlivosť.
  b Mat. 25:33.  

sp Súd, posledný.
 28 a Mat. 25:41;  

NaZ 29:41.

16 A bude zoslané veľké a kru
pobitie, aby zničilo úrodu zeme.

17 A stane sa, pre zlovoľnosť 
sveta, že privediem a odplatu na 
b zlovoľných, lebo nechcú činiť 
pokánie; lebo kalich rozhorče
nia môjho je plný; lebo hľa, c krv 
moja ich neočistí, ak ma nebudú 
počúvať.

18 A preto, ja, Pán Boh, zošlem 
na tvár zeme muchy, ktoré za
chvátia jej obyvateľov, a budú 
žrať ich mäso a spôsobia, že na 
nich prídu červy;

19 A ich jazyk bude zadržaný, 
takže nebudú a hovoriť proti mne; 
a ich mäso odpadne od ich kostí 
a ich oči im vypadnú z ich jamôk;

20 A stane sa, že budú zožratí 
lesnou a zverou a vtáctvom vo 
vzduchu.

21 A oná veľká a a ohavná cirkev, 
ktorá je b smilnicou celej zeme, 
bude zrazená c stravujúcim oh
ňom, podľa toho, ako to bolo 
hovorené ústami Ezechiela, pro
roka, ktorý hovoril o týchto ve
ciach, ktoré sa nestali, ale určite 
sa d musia stať, akože žijem, lebo 
ohavnosti vládnuť nebudú.

22 A znova, veru, veru hovo
rím vám, že až sa tých a tisíc rokov 
skončí a ľudia znova začnú po
pierať Boha svojho, potom ušet
rím zem, ale len na b krátky čas;

23 A príde a koniec, a nebo a zem 
budú strávené a b pominú, a bude 
nové nebo a c nová zem.

24 Lebo všetky staré veci sa a po
minú a všetky veci sa stanú no
vými, dokonca aj nebo a zem 
a celá ich plnosť, ľudia aj zvie
ratá, vtáctvo vo vzduchu a ryby 
morské;

25 A ani jeden a vlas, ani smietka 
nebude stratená, lebo je to dielo 
rúk mojich.

26 Ale hľa, veru hovorím 
vám, skôr ako sa zem pominie, 
a  Michael, môj b archanjel, zatrúbi 
na c trúbu svoju, a potom sa všetci 
mŕtvi d prebudia, lebo ich hroby 
budú otvorené a oni e vyjdú – áno, 
dokonca všetci.

27 A a spravodliví budú zhro
maždení na b pravici mojej k več
nému životu; a k zlovoľným 
na ľavici svojej sa budem pred 
 Otcom hanbiť doznať;

28 A preto im poviem – a Odíďte 
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 28 b NaZ 43:33.
  c sp Diabol.
 29 a Ján 7:34;  

NaZ 76:112.
 30 a Mat. 19:30;  

1. Nefi 13:42.
 31 a sp Stvoriť, stvorenie.
  b Mojž. 3:4–5.
 32 a sp Duchovné 

stvorenie.
 33 a Ž 111:7–8;  

Mojž. 1:4.
 35 a sp Sloboda jednania.
  b sp Prikázania Božie.
 36 a NaZ 76:25–26;  

Mojž. 4:1–4.
  b sp Rada v nebi.
  c sp Ctiť.
  d Iz. 14:12–14;  

NaZ 76:28–29.
  e Zjav. 12:3–4.
  f NaZ 38:1; 45:1.  

sp Predpozemský 
život.

  g sp Sloboda jednania.
 37 a sp Diabol.
  b 2. Pet. 2:4; Jud. 1:6;  

Mojž. 7:26.  
sp Anjeli.

 38 a sp Peklo.
 39 a Mojž. 4:3–4.  

sp Pokúšať, pokušenie.
  b Mojž. 6:55.

odo mňa, vy prekliati, do večného 
b ohňa, pripraveného pre c diabla 
a anjelov jeho.

29 A teraz, hľa, hovorím vám, 
nikdy, v žiadnej dobe, som svo
jimi vlastnými ústami nehlásal, 
že sa vrátia, lebo a kde som ja, tam 
oni nemôžu prísť, lebo nemajú 
žiadnu moc.

30 Pamätajte ale, že všetky súdy 
moje ľuďom nie sú dané; a ako 
slová vyšli z úst mojich, dokonca 
tak budú splnené, že a prví budú 
poslední a že poslední budú prví 
vo všetkých veciach, ktoré som 
stvoril slovom moci svojej, ktorá 
je mocou Ducha môjho.

31 Lebo mocou Ducha svojho 
som ich a stvoril; áno, všetky veci, 
b duchovné aj časné –

32 Najprv a duchovné, po druhé 
časné, čo je počiatok diela môjho; 
a znova, najprv časné a po druhé 
duchovné, čo je to posledné 
z diela môjho –

33 Hovorím vám to, aby ste 
mohli prirodzene porozumieť; 
ale pre mňa samého nemajú diela 
moje žiadneho a konca ani po
čiatku; ale toto je vám dané, aby 
ste mohli porozumieť, pretože ste 
ma o to žiadali a ste svorní.

34 A preto, veru hovorím vám, 

že všetky veci sú pre mňa du
chovné, a nikdy som vám ne
dal zákon, ktorý bol časný; ani 
žiadnemu človeku, ani deťom 
ľudským; ani Adamovi, otcovi 
vášmu, ktorého som stvoril.

35 Hľa, dal som mu, aby sám za 
seba a jednal; a dal som mu priká
zanie, ale žiadne časné prikázanie 
som mu nedal, lebo b prikázania 
moje sú duchovné; nie sú priro
dzené, ani časné, ani telesné, ani 
zmyselné.

36 A stalo sa, že Adam, súc po
kúšaný diablom – lebo hľa, a dia
bol bol pred Adamom, lebo sa 
b vzbúril proti mne, hovoriac: Daj 
mi svoju c česť, čo je d moc moja; 
a tiež e tretinu f zástupov nebe
ských odo mňa odvrátil kvôli ich 
g slobode jednania;

37 A boli zvrhnutí, a tak prišiel 
a diabol a b anjeli jeho;

38 A hľa, od počiatku je pre 
nich pripravené miesto, ktorým 
to miestom je a peklo.

39 A musí nevyhnutne byť, aby 
diabol a pokúšal deti ľudské, inak 
by nemohli konať sami za seba; 
lebo keby nikdy nemali b horké, 
nemohli by poznať sladké –

40 A preto, stalo sa, že diabol 
pokúšal Adama a on požil zo 
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 40 a Gen. 3:6;  
Mojž. 4:7–13.

  b 2. Nefi 10:24;  
Mos. 16:3–5;  
Alma 5:41–42.

 41 a sp Pád Adama a Evy.
  b sp Éden.
  c sp Smrť, duchovná.
  d Alma 40:26.
  e NaZ 29:27–

28; 76:31–39.
 42 a 2. Nefi 2:21.  

sp Smrť, telesná.
  b Alma 12:28–30.
  c sp Pokánie.

  d sp Vykúpiť, 
vykúpený, vykúpiť.

  e Mojž. 5:6–8.
 43 a Alma 12:24; 42:10.
  b sp Vzkriesenie.
  c Mojž. 1:39.  

sp Nesmrteľný, 
nesmrteľnosť.

  d sp Večný život.
 44 a NaZ 19:7–12.  

sp Zatratenie.
 45 a Ján 3:18–20;  

NaZ 93:31–32.
  b Mos. 2:32–33;  

Alma 3:26–27; 

5:41–42; 30:60.
 46 a Moroni 8:8, 12;  

NaZ 93:38.  
sp Dieťa, deti.

  b NaZ 74:7.  
sp Vykúpiť, 
vykúpený, vykúpiť.

 47 a sp Pokúšať, pokušenie.
  b sp Vydávať počet, 

zodpovedný, 
zodpovednosť.

 48 a NaZ 68:25.
 50 a NaZ 137:7–10.  

sp Porozumenie.

zakázaného a ovocia a prestúpil 
prikázanie, čím sa stal podrobe
ným b vôli diabla, pretože sa pod
dal pokušeniu.

41 A preto, ja, Pán Boh, som dal, 
aby bol a vyvrhnutý zo záhrady 
b Éden, z prítomnosti mojej, pre 
priestupok svoj, čím sa stal c du
chovne mŕtvym, čo je prvá smrť, 
dokonca rovnaká smrť, ktorá je 
poslednou d smrťou, ktorá je du
chovná, ktorá bude vyslovená 
nad zlovoľnými, keď poviem: 
 Odíďte, vy e prekliati.

42 Ale hľa, hovorím vám, že ja, 
Pán Boh, som dal Adamovi a se
menu jeho, že a nezomrú časnou 
smrťou, pokiaľ ja, Pán Boh, ne
vyšlem b anjelov, aby im ohlá
sili c pokánie a d vykúpenie skrze 
vieru v meno e Jednorodeného 
Syna môjho.

43 A tak som ja, Pán Boh,  určil 
človeku dni a skúšky jeho – aby 
skrze prirodzenú smrť svoju 
mohol byť b pozdvihnutý do c ne
smrteľnosti k d večnému životu, 
dokonca toľko, koľko by ich uve
rilo;

44 A tí, ktorí neveria, k večnému 

a zatrateniu; lebo nemôžu byť 
vykúpení z duchovného pádu 
svojho, pretože nečinia pokánie;

45 Lebo milujú temnotu radšej 
než svetlo a ich a skutky sú zlé, 
a oni dostávajú b mzdu svoju od 
toho, koho chcú poslúchať.

46 Ale hľa, hovorím vám, že 
malé a deti sú b vykúpené od za
loženia sveta skrze môjho Jedno
rodeného;

47 A preto, nemôžu hrešiť, lebo 
Satanovi nie je daná moc a pokú
šať malé deti, pokiaľ nezačnú byť 
predo mnou b zodpovedné;

48 Lebo im je dané tak, dokonca 
ako ja chcem, podľa môjho vlast
ného potešenia, aby veľké veci 
mohli byť žiadané z rúk ich 
a  otcov.

49 A znova, hovorím vám ohľa
dom tých, ktorí majú poznanie, 
neprikázal som im, aby činili po
kánie?

50 A ohľadom toho, kto nemá 
žiadne a porozumenie, zostáva na 
mne učiniť podľa toho, ako je na
písané. A teraz, v tejto dobe vám 
už nehlásam viac. Amen.
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30 1 a sp Whitmer, David.
  b Skut. 5:29.
  c 2. Kron. 16:7–9.
 2 a NaZ 25:10.
 3 a sp Premýšľať.
 4 a sp Služba;  

Slúžiť, služobník.

 5 a sp Whitmer, Peter, ml.
  b NaZ 32:1–3.
  c NaZ 11:15.
  d sp Podpora cirkevných 

vedúcich;  
Rada.

 6 a sp Cirkev Ježiša Krista  

Svätých 
neskorších dní.

  b NaZ 3:20; 49:24.  
sp Lámániti.

 7 a NaZ 20:2–3.

ODDIEL 30
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Davidovi Whitmerovi, 
Petrovi Whitmerovi ml. a Johnovi Whitmerovi vo Fayette v štáte New 
York v septembri 1830 po trojdennej konferencii vo Fayette, ale pred-
tým, než sa starší Cirkvi rozišli. Pôvodne bol tento materiál vydaný 
ako tri zjavenia; Prorokom bol spojený do jedného oddielu pre vyda-
nie Náuky a zmlúv z roku 1835.

1–4, David Whitmer je potrestaný, 
pretože zanedbával slúžiť usilovne; 
5–8, Peter Whitmer ml. má sprevá-
dzať Olivera Cowderyho na misii 
k Lámánitom; 9–11, John Whitmer 
je povolaný kázať evanjelium.

Hľa, hovorím ti, a David, že si sa 
b bál človeka a c nespoliehal si sa 
na silu odo mňa, tak ako si mal.

2 Ale myseľ tvoja bola zamest
návaná vecami a pozemskými 
viac než vecami odo mňa, tvojho 
Tvorcu, a službou, ku ktorej si 
bol povolaný; a ty si nedbal na 
Ducha môjho a tých, ktorí boli 
ustanovení nad tebou, ale bol si 
presvedčený tými, ktorým som 
neprikázal.

3 A preto, si ponechaný, aby si 
sa pýtal sám pre seba z ruky mo
jej a a premýšľal o veciach, ktoré 
si obdržal.

4 A domov tvoj bude v dome 
tvojho otca, pokiaľ ti nedám ďal
šie prikázania. A budeš sa ve
novať a službe v cirkvi a pred 

svetom, a v okolitých krajoch. 
Amen.

5 Hľa, hovorím ti, a Peter, že sa 
vydáš na b cestu svoju s bratom 
svojím Oliverom; lebo prišiel 
c čas, kedy je pre mňa nutné, aby 
si otvoril ústa svoje, aby si hlá
sal evanjelium moje; takže, neboj 
sa, ale d dbaj na slová a radu brata 
svojho, ktoré ti bude dávať.

6 A buď sužovaný všetkými 
strasťami jeho, dokonca pozdvi
hujúc srdce svoje ku mne v mod
litbe a viere pre jeho i svoje 
oslobodenie; lebo som mu dal 
moc vybudovať a cirkev moju me
dzi b Lámánitmi;

7 A nikoho som neurčil, aby 
bol radcom jeho a nad ním v cir
kvi, ohľadom cirkevných záleži
tostí, okrem brata jeho, Josepha 
Smitha ml.

8 A preto, dbaj na veci tieto 
a buď usilovný v zachovávaní 
prikázaní mojich, a budeš po
žehnaný večným životom. Amen.

9 Hľa, hovorím ti, služobník môj 
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 9 a NaZ 15:6.
  b NaZ 33:2.
 11 a sp Báť sa, bázeň, 

strach;  
Odvaha, odvážny.

  b Iz. 51:7.

  c Mat. 28:19–20.
31 1 a sp Marsh, Thomas B.
 3 a Iz. 52:7; Luk. 2:10–11;  

Mos. 3:3–5.
 4 a Mos. 18:19;  

NaZ 42:12; 52:36.

  b NaZ 4:4–6.
 5 a Zjav. 14:15.
  b sp Odpustiť.
  c NaZ 79:3.
  d Luk. 10:3–11;  

NaZ 75:24.

John, že ty započneš od tejto doby 
naďalej a hlásať evanjelium moje 
ako keby b hlasom trúby.

10 A práca tvoja bude u brata 
tvojho Philipa Burroughsa 
a v onom okolitom kraji, áno, 
kdekoľvek môžeš byť vypočutý, 
pokiaľ ti neprikážem odtiaľ odísť.

11 A všetka práca tvoja bude 
odo dnes v Sione, s celou dušou 
tvojou; áno, budeš vždy otvárať 
ústa svoje vo veci mojej, a nebojac 
sa toho, čo môže učiniť b človek, 
lebo ja som c s tebou. Amen.

ODDIEL 31
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Thomasovi B. Mar-
shovi v septembri 1830. Bolo dané bezprostredne po konferencii Cir-
kvi (pozri záhlavie k oddielu 30). Thomas B. Marsh bol pokrstený 
začiatkom tohto mesiaca a bol vysvätený starším v Cirkvi predtým, 
ako bolo dané toto zjavenie.

1–6, Thomas B. Marsh je povolaný 
kázať evanjelium a je uistený, že 
jeho rodina je v poriadku; 7–13, Dos-
táva radu, aby bol trpezlivý, vždy sa 
modlil a nasledoval Utešiteľa.

a Thomas, syn môj, požehnaný si 
pre vieru svoju v dielo moje.

2 Hľa, mal si veľa strastí kvôli 
rodine svojej; a predsa, požeh
nám teba a rodinu tvoju, áno, 
maličkých tvojich; a prichádza 
deň, kedy oni uveria a budú po
znať pravdu, a budú jedno s te
bou v cirkvi mojej.

3 Pozdvihni srdce svoje a raduj 
sa, lebo hodina misie tvojej pri
chádza; a jazyk tvoj bude uvoľ
nený a budeš oznamovať tomuto 

pokoleniu a radostné zvesti veľ
kej radosti.

4 Budeš a oznamovať veci, ktoré 
boli zjavené služobníkovi môjmu 
Josephovi Smithovi ml. Začneš 
kázať od tejto doby naďalej, áno, 
žať na poli, ktoré sa už b zabelelo, 
aby bolo spálené.

5 Takže, a oháňaj sa kosákom 
svojím celou dušou svojou a hrie
chy tvoje sú ti b odpustené, a bu
deš obťažkaný c snopmi na chrbte 
svojom, lebo d robotník je hodný 
mzdy svojej. A preto, rodina tvoja 
bude žiť.

6 Hľa, veru hovorím ti, odíď od 
nich len na malú chvíľu a hlásaj 
slovo moje, a ja pripravím miesto 
pre nich.
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 7 a sp Obrátenie, obrátený.
 8 a NaZ 81:5; 108:7.
 9 a sp Trpezlivosť.
  b sp Protivenstvo.
  c sp Rodina – 

Zodpovednosti 
rodičov.

 11 a sp Duch Svätý;  

Utešiteľ.
 12 a 3. Nefi 18:17–21.  

sp Modlitba.
  b sp Pokúšať, pokušenie.
 13 a sp Vytrvať.
  b Mat. 28:20.
  c sp Ježiš Kristus – 

Právomoc.

32 1 a sp Pratt, Parley 
Parker.

  b Mat. 11:28–30.
 2 a NaZ 28:8; 30:5.
  b NaZ 3:18–20.
 3 a NaZ 58:60.
  b Mat. 18:20;  

NaZ 6:32; 38:7.

7 Áno, a otvorím srdcia ľudí, 
a oni ťa prijmú. A ja zriadim cir
kev rukou tvojou;

8 A ty ich budeš a posilňovať 
a pripravovať na dobu, kedy 
budú zhromažďovaní.

9 Buď a trpezlivý v b strastiach, 
nehanob tých, ktorí hanobia. Riaď 
c dom svoj v miernosti a buď stály.

10 Hľa, hovorím ti, že budeš 
 lekárom pre cirkev, ale nie pre 
svet, lebo oni ťa neprijmú.

11 Choď cestou svojou, kamkoľ

vek chcem, a bude ti dané a Ute
šiteľom, čo budeš činiť a kam 
pôjdeš.

12 a Modli sa vždy, aby si nevo
šiel do b pokušenia a nestratil od
menu svoju.

13 Buď a verný do konca a hľa, 
ja som b s tebou. Tieto slová nie sú 
od človeka ani od ľudí, ale odo 
mňa, dokonca od Ježiša Krista, 
tvojho Vykupiteľa, c vôľou Otco
vou. Amen.

ODDIEL 32
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Parleymu P. Prattovi 
a Zibovi Petersonovi v Manchestri v štáte New York, počiatkom 
 októbra 1830. Starší cítili veľký záujem o Lámánitov a mali prianie, 
ktoré sa týkalo ich predpovedaných požehnaní, o ktorých sa Cirkev 
dozvedela z Knihy Mormonovej. Následkom toho predložili Pánovi 
úpenlivú prosbu, aby prejavil Svoju vôľu ohľadom toho, či starší 
majú byť v tej dobe vyslaní k indiánskym kmeňom na západ. Na-
sledovalo toto zjavenie.

1–3, Parley P. Pratt a Ziba Peterson 
sú povolaní, aby kázali Lámánitom 
a sprevádzali Olivera Cowderyho 
a Petra Whitmera ml.; 4–5, Majú 
sa modliť o porozumenie písiem.

A teraz ohľadom služobníka 
môjho a Parleyho P. Pratta, hľa, ho
vorím mu, že akože žijem, chcem, 
aby hlásal evanjelium moje a b učil 

sa odo mňa, a bol mierny a po
korný v srdci.

2 A pre neho som určil, že a pôjde 
so služobníkmi mojimi Oliverom 
Cowderym a Petrom Whitmerom 
ml. do pustatiny medzi b Lámá
nitov.

3 A a Ziba Peterson pôjde s nimi 
tiež; a ja sám pôjdem s nimi 
a budem v ich b strede; a som ich 
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 3 c sp Obhajca.
 4 a 1. Nefi 15:25;  

NaZ 84:43–44.
  b NaZ 28:2.
  c JS – Ž 1:74.
  d sp Porozumenie.
33 1 a Žid. 4:12;  

Hel. 3:29–30.
  b Alma 18:32; NaZ 6:16.

 2 a Iz. 58:1.
 3 a Ján 4:35;  

NaZ 4:4; 12:3; 14:3.
  b Mat. 20:1–16.
  c Jákob 5:71; NaZ 43:28.
 4 a sp Vinica Pána.
  b 2. Nefi 28:2–14;  

Morm. 8:28–41.
  c Rím. 3:12; NaZ 35:12.

  d 2. Nefi 28:14.
  e sp Kňazská ľstivosť.
 5 a sp Cirkev Ježiša 

Krista Svätých 
neskorších dní.

  b sp Znovuzriadenie 
evanjelia.

 6 a sp Izrael – 
Zhromaždenie Izraela.

c obhajcom u Otca, a nič ich nepre
môže.

4 A budú a dbať na to, čo je na
písané, a nebudú si uplatňovať 
nárok na žiadne iné b zjavenie; 
a budú sa vždy modliť, aby som 

toto mohol c odhaľovať ich d poro
zumeniu.

5 A budú dbať na tieto slová 
a nebudú si s nimi zahrávať, a ja 
im požehnám. Amen.

ODDIEL 33
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Ezrovi Thayreovi 
a Northropovi Sweetovi vo Fayette v štáte New York v októbri 1830. 
Pri predstavení tohto zjavenia Životopis Josepha Smitha prehlasuje, 
že „Pán . . . je vždy pripravený poučiť takých, ktorí usilovne hľa-
dajú vo viere“.

1–4, Pracovníci sú povolaní, aby hlá-
sali evanjelium v jedenástej hodine; 
5–6, Cirkev je zriadená a vyvolení 
budú zhromažďovaní; 7–10, Čiňte 
pokánie, lebo kráľovstvo nebeské je 
na dosah; 11–15, Cirkev je vybudo-
vaná na skale evanjelia; 16–18, Pri-
pravte sa na príchod Ženícha.

Hľa, hovorím vám, služobníci 
moji Ezra a Northrop, otvorte 
uši svoje a počúvajte hlas Pána, 
svojho Boha, ktorého a slovo je 
živé a mocné, ostrejšie než dvoj
sečný meč, k rozštiepeniu vo 
dvoje kĺbov a špiku, duše i du
cha; a je rozpoznávateľom myš
lienok a b zámerov srdca.

2 Lebo veru, veru hovorím vám, 

že ste povolaní pozdvihnúť hlas 
svoj akoby a zvukom trúby, aby ste 
hlásali evanjelium moje pokrive
nému a zvrátenému pokoleniu.

3 Lebo hľa, a pole sa už zabelelo 
k žatve; a toto je b jedenásta ho
dina a c naposledy, kedy budem 
povolávať robotníkov na vinicu 
svoju.

4 A a vinica moja sa b skazila, 
každý kúsok; a niet nikoho, kto 
činí c dobro, okrem niekoľkých; 
a oni d chybujú v mnohých prí
padoch kvôli e kňazským ľstivos
tiam, majúc všetci myseľ skazenú.

5 A veru, veru hovorím vám, že 
túto a cirkev som b zriadil a povo
lal z pustatiny.

6 A dokonca tak a zhromaždím 
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 6 b 1. Nefi 19:15–17.
 8 a NaZ 88:81.
  b 2. Nefi 1:26–28.
 9 a Ž 126:6;  

Alma 26:3–5;  
NaZ 75:5.

 10 a Mat. 3:1–3.
 11 a sp Krst, krstiť.
 12 a 3. Nefi 27:13–22.

 13 a sp Skala.
  b Mat. 16:16–19;  

NaZ 10:69–70.
 14 a vi NaZ 20  

(pozri záhlavie 
oddielu 20).  
NaZ 42:13.

 15 a NaZ 20:41.
  b sp Ruky, ich kladenie.

  c sp Dar Ducha Svätého.
 16 a sp Písma.
  b 2. Tim. 3:16.
  c Ján 6:63.
 17 a Mat. 25:1–13.  

sp Ženích.
 18 a Zjav. 22:20.  

sp Druhý príchod 
Ježiša Krista.

vyvolených svojich zo b štyroch 
strán zeme, dokonca toľko, koľko 
ich bude veriť vo mňa a bude po
čúvať hlas môj.

7 Áno, veru, veru hovorím vám, 
že pole sa už zabelelo k žatve; 
a preto, oháňajte sa kosákom svo
jím a žnite s celou svojou mocou, 
mysľou a silou.

8 a Otvárajte ústa svoje, a ony 
budú naplnené a vy sa stanete 
dokonca ako b Nefi za stara, ktorý 
putoval z Jeruzalema v pustatine.

9 Áno, otvárajte ústa svoje a ne
šetrite, a budete obťažkaní a sno
pmi na chrbtoch svojich, lebo hľa, 
ja som s vami.

10 Áno, otvárajte ústa svoje 
a ony budú naplnené, hovoriac: 
a Čiňte pokánie, čiňte pokánie 
a pripravujte cestu Pánovi a pria
mymi čiňte chodníky jeho; lebo 
kráľovstvo nebeské je na dosah;

11 Áno, čiňte pokánie a buďte 
a pokrstení, jeden každý z vás, na 
odpustenie hriechov svojich; áno, 
buďte pokrstení dokonca vodou, 
a potom prichádza krst ohňom 
a Duchom Svätým.

12 Hľa, veru, veru hovorím vám, 
toto je a evanjelium moje; a pamä
tajte, že oni budú mať vieru vo 
mňa, inak nemôžu byť nijako spa
sení;

13 A na tejto a skale vybudujem 
cirkev svoju; áno, na tejto skale 
ste vybudovaní vy, a ak budete 
pokračovať, b brány pekelné vás 
nepremôžu.

14 A budete pamätať na cir
kevné a články a zmluvy, aby ste 
ich dodržiavali.

15 A tých, ktorí majú vieru, bu
dete a konfirmovať v cirkvi mo
jej kladením b rúk, a ja im udelím 
c dar Ducha Svätého.

16 A Kniha Mormonova a sväté 
a písma sú mnou dané pre vaše 
b poučenie; a moc Ducha môjho 
c obživuje všetky veci.

17 A preto buďte verní, vždy sa 
modliac, majúc lampy svoje pri
pravené a horiace, a olej pri sebe, 
aby ste mohli byť pripravení pri 
príchode a Ženícha –

18 Lebo hľa, veru, veru hovo
rím vám, že a prídem rýchlo. Tak 
je. Amen.

ODDIEL 34
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Orsonovi Prattovi vo 
Fayette v štáte New York 4. novembra 1830. Brat Pratt mal v tej  
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34 1 a sp Pratt, Orson.
 2 a Ján 1:1–5.  

sp Svetlo, Svetlo 
Kristovo.

 3 a sp Vykupiteľ.
  b Ján 3:16; 15:13.  

sp Láska.
  c sp Uzmieriť, 

Uzmierenie;  
Vykúpiť, vykúpený, 
vykúpiť.

  d Ján 1:9–12;  
Rím. 8:14, 16–17;  
Mojž. 6:64–68.  
sp Synovia 
a dcéry Božie.

 4 a Ján 20:29.
 5 a sp Povolať, povolaný 

Bohom, povolanie.
 6 a NaZ 6:9.
  b sp Druhý príchod 

Ježiša Krista.

 7 a Zjav. 1:3.
  b Luk. 21:27.
 8 a Joel 2:11;  

Mal. 4:5;  
NaZ 43:17–26.  
sp Druhý príchod 
Ježiša Krista.

  b Iz. 64:2.
 10 a Iz. 58:1.
  b 2. Pet. 1:21.

dobe devätnásť rokov. Bol obrátený a pokrstený, keď po prvýkrát 
počul kázanie znovuzriadeného evanjelia svojím starším bratom, 
 Parleym P. Prattom, pred šiestimi týždňami. Toto zjavenie bolo pri-
jaté v dome Petra Whitmera st.

1–4, Verní sa stávajú synmi Božími 
skrze uzmierenie; 5–9, Kázanie eva-
njelia pripravuje cestu pre druhý 
príchod; 10–12, Proroctvo prichá-
dza mocou Ducha Svätého.

Syn môj a Orson, počúvaj a počuj, 
a pozri, čo ti ja, Pán Boh, poviem, 
dokonca Ježiš Kristus, Vykupiteľ 
tvoj;

2 a Svetlo a život sveta, svetlo, 
ktoré svieti v temnote, a temnota 
ho nechápe;

3 a Ktorý tak b miloval svet, že 
c dal svoj vlastný život, aby toľko, 
koľko by uverilo, sa mohlo stať 
d synmi Božími. A preto, ty si syn 
môj;

4 A a požehnaný si, pretože si 
uveril;

5 A požehnanejší si, pretože si 
mnou a povolaný kázať evanje
lium moje –

6 Pozdvihnúť hlas svoj akoby 
zvukom trúby, dlho a hlasno, 
a a hlásať pokánie pokrivenému 

a zvrátenému pokoleniu, pripra
vujúc cestu Pána pre jeho b druhý 
príchod.

7 Lebo hľa, veru, veru hovorím 
ti, a čas bude čoskoro na dosah, 
kedy prídem v b oblaku s mocou 
a veľkou slávou.

8 A bude to a veľký deň v čase 
príchodu môjho, lebo všetky ná
rody sa budú b triasť.

9 Ale skôr, než príde oný veľký 
deň, sa slnko zatmie a mesiac sa 
obráti v krv; a hviezdy odmietnu 
svit svoj a niektoré budú padať, 
a veľké zničenia očakávajú zlo
voľných.

10 A preto, pozdvihni hlas svoj 
a a nešetri, lebo Pán Boh prehovo
ril; takže prorokuj, a to bude dané 
b mocou Ducha Svätého.

11 A ak si verný, hľa, som 
s  tebou, pokiaľ neprídem –

12 A veru, veru hovorím ti, ja 
prídem rýchlo. Ja som Pán tvoj 
a Vykupiteľ tvoj. Tak je. Amen.
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35 1 a sp Pán.
  b Zjav. 1:8.  

sp Alfa a Omega.
  c 1. Nefi 10:19;  

NaZ 3:2.
  d Žid. 13:8;  

NaZ 38:1–4; 39:1–3.
 2 a sp Ukrižovanie.

  b NaZ 20:25; 45:5, 8.
  c sp Synovia 

a dcéry Božie.
  d Ján 17:20–23.  

sp Jednota.
  e sp Boh, Božstvo.
 4 a Mal. 3:1;  

Mat. 11:10;  

1. Nefi 11:27;  
NaZ 84:27–28.

  b 3. Nefi 25:5–6;  
NaZ 2:1; 110:13–15.

 5 a Skut. 19:1–6.
 6 a sp Krst, krstiť.
  b sp Dar Ducha Svätého.
  c sp Ruky, ich kladenie.

ODDIEL 35
Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdo-
novi vo Fayette, alebo v jeho blízkosti, v štáte New York v 7. decem-
bra 1830. V tejto dobe bol Prorok skoro každý deň zamestnaný prácou 
na preklade Biblie. Preklad začal už v júni 1830 a Oliver Cowdery 
a John Whitmer slúžili ako pisári. Pretože boli teraz povolaní k iným 
povinnostiam, bol povolaný božským ustanovením Sidney Rigdon, 
aby slúžil ako Prorokov pisár v tejto práci (pozri verš 20). Životo-
pis Josepha Smitha v úvode k záznamu tohto zjavenia uvádza: „Sid-
ney Rigdon prišiel v decembri [zo štátu Ohio], aby sa opýtal Pána, 
a s ním prišiel Edward Partridge . . . Krátko po príchode týchto dvoch 
bratov takto prehovoril Pán.“

1–2, Ako sa ľudia môžu stať synmi 
Božími; 3–7, Sidney Rigdon je po-
volaný, aby krstil a udeľoval Ducha 
Svätého; 8–12, Znamenia a zázraky 
sú konané vierou; 13–16, Pánovi 
služobníci budú mlátiť národy mo-
cou Ducha; 17–19, Joseph Smith 
drží kľúče tajomstiev; 20–21, Vy-
volení obstoja v deň Pánovho prí-
chodu; 22–27, Izrael bude spasený.

Počúvajte hlas a Pána, svojho 
Boha, dokonca b Alfu i Omegu, 
počiatku i konca, ktorého c cesta 
je jeden večný kolobeh, d ten istý 
dnes ako včera a naveky.

2 Ja som Ježiš Kristus, Syn Boží, 
ktorý bol a ukrižovaný za hriechy 
sveta, dokonca za toľkých, koľkí 
b uveria v meno moje, aby sa mohli 
stať c synmi Božími, dokonca 

d jedno vo mne, ako ja som e jedno 
v Otcovi, ako Otec je jedno vo 
mne, aby sme mohli byť jedno.

3 Hľa, veru, veru hovorím slu
žobníkovi svojmu Sidneymu, hľa
del som na teba a na diela tvoje. 
Počul som modlitby tvoje a pri
pravil som ťa pre väčšie dielo.

4 Ty si požehnaný, lebo budeš 
konať veľké veci. Hľa, ty si bol 
vyslaný, dokonca ako a Ján, aby 
si pripravil cestu predo mnou 
a pred b Eliášom, ktorý má prísť, 
a ty si to nevedel.

5 Krstil si vodou k pokániu, ale 
oni a neobdržali Ducha Svätého;

6 Ale teraz ti dávam prikáza
nie, že budeš a krstiť vodou a oni 
obdržia b Ducha Svätého klade
ním c rúk, dokonca ako apoštoli 
za stara.
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 7 a sp Pohania.
 8 a Iz. 50:2; 59:1.
  b sp Zázrak.
  c sp Znamenie.
  d sp Viera, veriť.
 9 a sp Viera.
  b Mar. 16:17.
  c Mar. 1:21–45.
  d sp Uzdraviť, 

uzdravenie.
 11 a NaZ 63:11–12.
  b NaZ 5:19–20.
  c sp Bábel, Babylon.
  d Zjav. 18:2–4.

 12 a Rím. 3:10–12;  
NaZ 33:4; 38:10–11;  
84:49.

 13 a 1. Kor. 1:27;  
NaZ 1:19–23; 124:1.

  b Skut. 4:13.
 14 a 2. Sam. 22:2–3.
  b NaZ 98:34–38.
  c NaZ 1:13–14.
  d NaZ 128:24.
 15 a Mat. 11:5.
  b sp Mierny, miernosť.
  c 2. Pet. 3:10–13;  

NaZ 39:23; 45:39;  

Mojž. 7:62.
  d NaZ 63:53.
 16 a Mat. 24:32;  

NaZ 45:36–38;  
JS – M 1:38.  
sp Znamenia časov.

 17 a NaZ 42:12.
  b NaZ 135:3.
 18 a NaZ 84:19.
  b Dan. 12:9; Mat. 13:35;  

2. Nefi 27:10–11;  
Eter 4:4–7;  
JS – Ž 1:65.

  c NaZ 128:18.

7 A stane sa, že bude veľké dielo 
v krajine, dokonca medzi a po
hanmi, lebo ich pochabosť a ich 
ohavnosti budú prejavené očiam 
všetkých ľudí.

8 Lebo ja som Boh, a rameno 
moje nie je a skrátené; a ja budem 
ukazovať b zázraky, c znamenia 
a divy všetkým tým, ktorí d veria 
v meno moje.

9 A tí, ktorí o to budú žiadať 
v mene mojom vo a viere, budú 
b vyháňať c diablov; budú d uzdra
vovať chorých; spôsobia, že slepí 
obdržia zrak svoj a hluchí budú 
počuť, a nemí budú hovoriť, 
a chromí chodiť.

10 A rýchlo prichádza čas, kedy 
budú veľké veci ukázané deťom 
ľudským;

11 Ale a bez viery nebude uká
zané nič, okrem b spustošenia c Ba
bylonu, toho, ktorý nútil všetky 
národy, aby pili z vína hnevu 
d smilstva jeho.

12 A niet a nikoho, kto činí 
dobro, okrem tých, ktorí sú pri
pravení prijať plnosť evanjelia 
môjho, ktoré som vyslal tomuto 
pokoleniu.

13 A preto, povolávam a slabé 

veci sveta, tých, ktorí sú b neu
čení a opovrhovaní, aby mlátili 
národy mocou Ducha môjho;

14 A ich rameno bude mojím 
ramenom a ja budem ich a ští
tom a ich pavézou; a opášem ich 
bedrá, a budú pre mňa chrabro 
bojovať; a ich b nepriatelia budú 
pod ich nohami; a nechám c pad
núť meč v ich prospech a d ohňom 
rozhorčenia svojho ich zachovám.

15 A a chudobným a b miernym 
bude kázané evanjelium a oni 
budú c vyzerať dobu príchodu 
môjho, lebo je d blízko, na dosah –

16 A naučia sa podobenstvo 
o a figovníku, lebo dokonca teraz 
je leto už blízko.

17 A vyslal som a plnosť eva
njelia svojho rukou služobníka 
svojho b Josepha; a v slabosti som 
mu požehnal;

18 A dal som mu a kľúče tajom
stva tých vecí, ktoré boli b zape
čatené, dokonca vecí, ktoré boli 
od c založenia sveta, a vecí, ktoré 
prídu od tohto času až do doby 
príchodu môjho, ak zostane vo 
mne, a ak nie, iného dosadím na 
jeho miesto.

19 A preto, bdej nad ním, aby ho 
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 19 a Ján 14:16, 26; 15:26.  
sp Utešiteľ.

  b sp Duch Svätý.
 20 a Prorok bol v tejto 

dobe zamestnaný 
zjavovaným 
prekladom Biblie, 
ku ktorému bol 
Sidney Rigdon 
povolaný ako pisár.

  b sp Vyvolený.
 21 a Joel 2:11;  

NaZ 43:17–25; 88:90;  
133:50–51.

  b Mal. 3:2–3.
  c sp Druhý príchod 

Ježiša Krista.
  d sp Čistý, čistota.
 22 a NaZ 100:9–11.
 23 a vi kedykoľvek, keď 

Sidney Rigdon nebol 
zamestnaný písaním.

  b vi písma.
 24 a NaZ 103:7.

  b NaZ 21:6.
  c 1. Nefi 22:26.
  d sp Radosť.
 25 a sp Izrael.
  b Iz. 45:17;  

1. Nefi 19:15–16; 22:12.
  c sp Kľúče kňazstva.
 26 a Luk. 21:28.
 27 a sp Kráľovstvo Božie 

alebo kráľovstvo 
nebeské.

  b Zjav. 22:20.

viera jeho neopustila, a bude to 
dané a Utešiteľom, b Duchom Svä
tým, ktorý pozná všetky veci.

20 A dávam ti prikázanie – že 
budeš pre neho a písať; a písma 
budú dané tak, dokonca ako sú 
v mojom vlastnom vnútre, k spáse 
mojich vlastných b vyvolených;

21 Lebo oni budú počuť a hlas 
môj a uvidia ma, a nebudú spať, 
a b obstoja v deň c príchodu môjho; 
lebo budú očistení tak, dokonca 
ako ja som d čistý.

22 A teraz hovorím a ti, zostaň 
s ním, a on bude s tebou puto
vať; neopúšťaj ho, a tieto veci sa 
určite splnia.

23 A a pokiaľ nebudeš písať, hľa, 
bude mu dané prorokovať; a ty 
budeš kázať evanjelium moje 

a odvolávať sa na b svätých pro
rokov, aby si dokázal slová jeho, 
ako mu budú dávané.

24 a Zachovávajte všetky priká
zania a zmluvy, ktorými ste via
zaní; a ja spôsobím, aby sa nebesia 
b zachveli pre dobro vaše, a c Satan 
sa bude triasť, a Sion sa bude na 
pahorkoch d radovať a prekvitať;

25 A a Izrael bude b spasený 
v mojom vlastnom príhodnom 
čase; a c kľúčmi, ktoré som dal, 
budú vedení a nijako už nebudú 
zmätení.

26 Pozdvihnite srdcia svoje a ra
dujte sa, a vykúpenie vaše sa pri
bližuje.

27 Neboj sa, maličké stádo, a krá
ľovstvo je vaše, pokiaľ neprídem. 
Hľa, b prídem rýchlo. Tak je. Amen.

ODDIEL 36
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Edwardovi Partridgeovi 
v blízkosti Fayette v štáte New York 9. decembra 1830 (pozri záhla-
vie oddielu 35). Životopis Josepha Smitha uvádza, že Edward Par-
tridge „je vzorom zbožnosti a jedným z Pánových veľkých mužov“.

1–3, Pán kladie Svoju ruku na 
Edwarda Partridgea skrze ruku Sid-
neyho Rigdona; 4–8, Každý muž, 

ktorý prijíma evanjelium a kňaz-
stvo, má byť povolaný, aby išiel 
a kázal.
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36 1 a sp Jehova;  
Ježiš Kristus.

  b NaZ 41:9–11.
 2 a sp Ruky, ich kladenie.
  b sp Duch Svätý;  

Utešiteľ.

  c NaZ 42:61.
 5 a NaZ 63:57.  

sp Vysvätiť, 
vysvätenie.

  b sp Kázať.
 6 a Skut. 2:40.

  b Jud. 1:23.
 8 a Mal. 3:1.
37 1 a vi prekladanie Biblie, 

ktoré už prebiehalo.
 2 a NaZ 24:3; 26:1.

Tak hovorí Pán Boh, a Mocný 
 Izraelský: Hľa, hovorím ti, služob
ník môj b Edward, že si požehnaný 
a hriechy tvoje sú ti odpustené, 
a si povolaný kázať evanjelium 
moje akoby hlasom trúby;

2 A položím na teba a ruku svoju 
skrze ruku služobníka svojho Sid
neyho Rigdona a obdržíš Ducha 
môjho, Ducha Svätého, dokonca 
b Utešiteľa, ktorý ťa bude učiť c po
kojné veci kráľovstva;

3 A ty to budeš oznamovať hlas
ným hlasom, hovoriac: Hosana, 
požehnané buď meno Boha naj
vyššieho.

4 A teraz toto povolanie a priká
zanie ti dávam ohľadom všetkých 
mužov –

5 Že toľko, koľko ich príde pred 
služobníkov mojich Sidneyho 

Rigdona a Josepha Smitha ml., 
prijímajúc toto povolanie a pri
kázanie, bude a vysvätených a vy
slaných b kázať večné evanjelium 
medzi národy –

6 Hlásajúc pokánie, hovoriac: 
a Zachráňte sa z tohto zvráteného 
pokolenia, vyjdite z ohňa, nená
vidiac dokonca aj b odev poškvr
nený telom.

7 A toto prikázanie bude dané 
starším cirkvi mojej, aby každý 
muž, ktorý ho prijme s úprimno
sťou srdca, mohol byť vysvätený 
a vyslaný, dokonca ako som po
vedal.

8 Ja som Ježiš Kristus, Syn Boží; 
a preto, opášte bedrá svoje a ja 
náhle prídem do a chrámu svojho. 
Tak je. Amen.

ODDIEL 37
Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi 
v blízkosti Fayette v štáte New York v decembri 1830. Je v ňom dané 
prvé prikázanie ohľadom zhromaždenia v tejto dispenzácii.
1–4, Svätí sú zvolávaní, aby sa 
zhromaždili v štáte Ohio.

Hľa, hovorím vám, že nie je pre 
mňa nutné, aby ste a preložili ešte 
viac, než pôjdete do Ohia, a to 
kvôli nepriateľom a pre dobro 
vaše.

2 A znova, hovorím vám, že ne
pôjdete, pokiaľ nebudete kázať 
evanjelium moje v oných častiach 
a neposilníte cirkev, kdekoľvek sa 
nachádza, a hlavne v a Colesville; 
lebo, hľa, oni sa ku mne modlia 
s veľkou vierou.

3 A znova, dávam prikázanie 
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 3 a vi v štáte Ohio. 
NaZ 38:31–32.

 4 a sp Sloboda jednania.
38 1 a sp JA SOM.
  b Zjav. 1:8.
  c NaZ 45:1.
  d sp Predpozemský 

život.
  e Ž 90:2.
 2 a NaZ 88:41;  

Mojž. 1:35. 

   sp Vševediaci.
  b Pr. 5:21;  

2. Nefi 9:20.
 3 a Ž 33:6–9.  

sp Stvoriť, stvorenie.
 4 a pjs Gen. 14:25–40 

(Dodatok);  
NaZ 45:11–14;  
76:66–67; 84:99–100;  
Mojž. 7:18–21.  
sp Sion.

  b NaZ 20:25; 35:2; 
45:3–5.

  c sp Uzmieriť, 
Uzmierenie.

 5 a sp Nespravodlivý, 
nespravodlivosť.

  b 2. Pet. 2:4;  
Jud. 1:6.  
sp Peklo.

  c sp Súd, posledný.

cirkvi, že je pre mňa nutné, aby 
sa zhromaždili v a Ohiu pre dobu, 
kedy sa k nim vráti služobník môj 
Oliver Cowdery.

4 Hľa, tu je múdrosť, a nech sa 
každý človek a rozhoduje sám za 
seba, pokiaľ neprídem. Tak je. 
Amen.

ODDIEL 38
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, vo Fayette v štáte New 
York 2. januára 1831. Bolo to pri príležitosti konferencie Cirkvi.

1–6, Kristus stvoril všetky veci; 
7–8, Je uprostred Svojich Svä-
tých, ktorí Ho čoskoro uvidia; 9–
12, Všetko telo je pred Ním skazené; 
13–22, Krajinu zasľúbenia vyhradil 
pre Svojich Svätých na čas i na več-
nosť; 23–27, Svätým je prikázané, 
aby boli jedno a aby si vážili jeden 
druhého ako bratia; 28–29, Sú pred-
povedané vojny; 30–33, Svätým 
bude daná moc z výsosti a vyjdú 
medzi všetky národy; 34–42, Cirkvi 
je prikázané, aby sa starala o chu-
dobných a núdznych a aby sa sna-
žila o bohatstvo večnosti.

Tak hovorí Pán, váš Boh, dokonca 
Ježiš Kristus, Veľký a Ja som, Alfa 
i Omega, b počiatok i koniec, ten 
istý, ktorý hľadel na široké roz
pätie večnosti a na všetky sera
fínske c zástupy nebies, d predtým 
ako bol svet e učinený;

2 Ten istý, ktorý a pozná všetky 
veci, lebo b všetky veci sú prí
tomné pred očami mojimi;

3 Ja som ten istý, ktorý prehovo
ril, a svet bol a učinený, a všetky 
veci prišli skrze mňa.

4 Ja som ten istý, ktorý vzal 
a Sion Enochov do svojho vlast
ného lona; a veru, hovorím, do
konca toľko, koľko ich b uverilo 
v meno moje, lebo ja som Kristus 
a svojím vlastným menom, mo
cou c krvi, ktorú som prelial, som 
za nich prosil pred Otcom.

5 Ale hľa, zvyšok a zlovoľných 
držím v b reťaziach temnoty až do 
c súdu veľkého dňa, ktorý príde na 
konci zeme;

6 A práve tak dám, aby boli 
 držaní zlovoľní, ktorí nechcú po
čuť hlas môj, ale zatvrdzujú srd
cia svoje, a beda, beda, beda je ich 
osud.
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 7 a NaZ 1:1.
  b NaZ 6:32; 29:5.
 8 a Zjav. 22:4–5.  

sp Druhý príchod 
Ježiša Krista.

  b sp Čistý, čistota.
  c Mal. 3:2.
 9 a Luk. 6:20.  

sp Kráľovstvo Božie 
alebo kráľovstvo 
nebeské.

 10 a sp Čistý a nečistý.

  b NaZ 1:30.
 11 a Iz. 1:3–4;  

NaZ 33:4.
  b Mich. 3:6;  

NaZ 112:23;  
Mojž. 7:61–62.

 12 a Mojž. 7:41.
  b NaZ 86:3–7.
  c sp Žatva.
  d NaZ 88:94; 101:65–66.
  e Mat. 13:30.
 13 a NaZ 5:32–33.

 15 a sp Odvaha, odvážny.
  b sp Báť sa, bázeň, 

strach – Strach 
z človeka.

 16 a Mos. 4:16–18.
  b 1. Sam. 2:7.
  c Skut. 10:34;  

Moroni 8:11–12;  
NaZ 1:34–35.

 17 a 1. Nefi 17:39;  
Abr. 2:7.

 20 a NaZ 45:58.

7 Ale hľa, veru, veru hovorím 
vám, že a oči moje spočívajú na 
vás. Som vo vašom b strede, a vy 
ma nemôžete vidieť;

8 Ale čoskoro príde deň, kedy 
ma a uvidíte a budete vedieť, že 
ja som; lebo závoj temnoty bude 
čoskoro roztrhaný a ten, kto nie 
je b očistený, toho dňa c neobstojí.

9 A preto, opášte bedrá svoje 
a buďte pripravení. Hľa, a kráľov
stvo je vaše a nepriateľ vás nepre
môže.

10 Veru hovorím vám, vy ste 
a čistí, ale nie úplne; a niet nikoho 
iného, v kom by sa mi dobre b za
ľúbilo.

11 Lebo všetko a telo je predo 
mnou skazené; a moci b temnoty 
prevládajú na zemi, medzi deťmi 
ľudskými, v prítomnosti všetkých 
zástupov nebies –

12 Čo spôsobuje, že vládne 
 ticho a celá večnosť je a rozbolená, 
a b  anjeli čakajú na veľký príkaz 
c zožať zem, zhromaždiť d kúkoľ, 
aby mohol byť e spálený; a hľa, ne
priateľ je spolčený.

13 A teraz, ukazujem vám ta
jomstvo, vec, ktorá sa deje v taj
ných komnatách, aby uskutočnila 
v priebehu časov dokonca vaše 
a zničenie, a vy ste to nevedeli;

14 Ale teraz vám to hovorím, 
a vy ste požehnaní, nie pre ne
právosť svoju, ani pre neveriace 
srdce svoje, lebo veru niektorí 
z vás sú vinní predo mnou, ale 
budem milosrdný k slabosti vašej.

15 Takže, buďte odteraz a naďa
lej a silní; b nebojte sa, lebo kráľov
stvo je vaše.

16 A pre spásu vašu vám dávam 
prikázanie, lebo som počul mod
litby vaše a a chudobní sa ponoso
vali predo mnou, a b bohatých som 
ja učinil, a všetko telo je moje, a ja 
c nečiním rozdiely medzi osobami.

17 A učinil som zem boha
tou a hľa, je a podnožím mojím, 
a preto znova budem na nej stáť.

18 A ja vám ponúkam väčšie bo
hatstvo a považujem za vhodné 
vám ho dať, dokonca krajinu 
zasľúbenia, krajinu oplývajúcu 
mliekom a medom, na ktorej ne
bude žiadne prekliatie, keď príde 
Pán;

19 A ja vám ju dám ako krajinu 
dedičstva vášho, ak sa o to budete 
snažiť celým srdcom svojím.

20 A toto bude zmluva moja 
s vami, vy ju budete mať ako 
krajinu dedičstva svojho a a de
dičstva detí svojich naveky, po
kiaľ bude zem trvať, a budete ju 
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 21 a Zach. 14:9;  
2. Nefi 10:14;  
Alma 5:50.

 22 a Ján 10:27.
  b sp Ježiš Kristus – 

Mileniálna vláda 
Kristova.

  c Iz. 33:22;  
Mich. 4:2;  
NaZ 45:59.

 23 a NaZ 88:77–79, 118, 122.  
sp Učiť, učiteľ.

 24 a Deut. 17:20;  
1. Kor. 4:6.

  b NaZ 46:33.  
sp Cnosť.

  c sp Svätosť.
 27 a Ján 17:21–23;  

1. Kor. 1:10;  
Ef. 4:11–14;  
3. Nefi 11:28–30;  
Mojž. 7:18.  
sp Jednota.

 28 a NaZ 5:33; 38:13.

 29 a NaZ 45:26, 63; 
87:1–5; 130:12.

 30 a JS – M 1:37.
  b sp Múdrosť.
 31 a 2. Pet. 3:14.
 32 a NaZ 37:3.
  b NaZ 42.
  c Luk. 24:49;  

NaZ 39:15; 95:8; 
110:9–10.

znova vlastniť na večnosti, aby už 
nikdy nepominula.

21 Ale veru hovorím vám, že 
časom nebudete mať žiadneho 
kráľa ani panovníka, lebo ja bu
dem vaším a kráľom a budem 
bdieť nad vami.

22 A preto, počujte môj hlas 
a a nasledujte ma, a budete b slo
bodným ľudom, a nebudete mať 
žiadne zákony, ale zákony moje, 
keď prídem, lebo ja som váš c zá
konodarca, a čo môže zadržať 
ruku moju?

23 Ale veru hovorím vám, a učte 
jeden druhého podľa úradu, ku 
ktorému som vás určil;

24 A nech si každý človek a váži 
brata svojho ako seba samého 
a pestuje b cnosť a c svätosť predo 
mnou.

25 A znova hovorím vám, nech 
si každý človek váži brata svojho 
ako seba samého.

26 Lebo ktorý človek medzi vami 
má dvanásť synov, a nenadŕža im, 
a oni mu slúžia poslušne a on ho
vorí jednému: Buď oblečený do 
rúcha a sadni si sem; a druhému: 
Buď oblečený do handier a sadni 
si tamto – a pozerá na synov svo
jich a hovorí ja som spravodlivý?

27 Hľa, toto som vám dal ako 

podobenstvo, a je to tak, dokonca 
ako ja som. Hovorím vám: Buďte 
a jedno; a ak nie ste jedno, nie ste 
moji.

28 A znova, hovorím vám, že 
nepriateľ v tajných komnatách 
vám usiluje o a život.

29 Počúvate o a vojnách v ďa
lekých krajinách a hovoríte, že 
budú čoskoro veľké vojny v ďa
lekých krajinách, ale nepoznáte 
srdce ľudí vo vlastnej krajine svo
jej.

30 Hovorím vám tieto veci kvôli 
modlitbám vašim; a preto, a ucho
vávajte ako poklad b múdrosť vo 
vnútri svojom, aby vám zlovoľ
nosť ľudí tieto veci nezjavila 
skrze ich zlovoľnosť spôsobom, 
ktorý bude hovoriť do uší vašich 
hlasom silnejším než ten, ktorý 
bude otriasať zemou; ale ak ste 
pripravení, nebudete sa báť.

31 A aby ste mohli uniknúť 
moci nepriateľa a byť zhromaž
dení ku mne ako spravodlivý ľud, 
bez a poškvrny a bez úhony –

32 A preto, z tohto dôvodu som 
vám dal prikázanie, aby ste išli 
do a Ohia; a tam vám dám b zákon 
svoj; a tam budete c obdarovaní 
mocou z výsosti;

33 A odtiaľ všetci, ktorých 
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 33 a sp Misionárska práca.
  b Iz. 45:17;  

Jer. 30:10;  
NaZ 136:22.

  c Dan. 4:35.
 34 a sp Všeobecný súhlas.

 35 a sp Sociálne blaho.
 38 a sp Obdarovanie.
 39 a Jákob 2:17–19;  

NaZ 11:7.
  b Ag. 2:8.
  c sp Pýcha.

  d Moroni 8:27.
 40 a 1. Kor. 4:12.
 41 a sp Kázať.
  b sp Varovať, varovanie.
 42 a Iz. 52:11.

chcem, a vyjdú medzi všetky ná
rody, a bude im povedané, čo 
budú činiť; lebo mám uložené 
v zásobe veľké dielo, lebo Izrael 
bude b spasený a ja ich povediem, 
kdekoľvek chcem, a žiadna moc 
c nezadrží ruku moju.

34 A teraz, dávam cirkvi 
v týchto končinách prikázanie, 
že istí mužovia medzi nimi budú 
ustanovení, a budú ustanovení 
a hlasom cirkvi;

35 A budú sa starať o chudob
ných a núdznych, a budú im po
skytovať a útechu, aby netrpeli; 
a budú ich posielať na miesto, 
ktoré som im prikázal;

36 A toto bude ich práca, spravo
vať záležitosti majetku tejto cirkvi.

37 A tí, ktorí majú farmy, ktoré 
nemôžu byť predané, nech ich 
opustia alebo prenajmú, ako sa 
im zdá dobré.

38 Hľaďte, aby boli všetky veci 
uchovávané; a keď budú mužo
via a obdarovaní mocou z výsosti 

a vyslaní, všetky tieto veci budú 
zhromažďované do lona cirkvi.

39 A ak hľadáte a bohatstvo, čo 
je vôľa Otcova, aby vám ho dal, 
budete najbohatšími zo všetkých 
ľudí, lebo budete mať bohatstvo 
večnosti; a musí to nevyhnutne 
byť, aby b bohatstvo zeme bolo 
moje, aby som ho dával; ale va
rujte sa c pýchy, aby ste sa nestali 
ako d Nefiti za stara.

40 A znovu, hovorím vám, dá
vam vám prikázanie, aby každý 
človek, ako starší, kňaz, učiteľ, 
a tiež člen, išli s mocou svojou, 
s prácou a rúk svojich, aby pripra
vili a uskutočnili veci, ktoré som 
prikázal.

41 A nech a kázanie vaše je hla
som b varovania, každý človek 
blížnemu svojmu, v znášanlivosti 
a v miernosti.

42 A a vyjdite z prostriedku zlo
voľných. Zachráňte sa. Buďte 
čistí, vy, ktorí nosíte nádoby Pána. 
Tak je. Amen.

ODDIEL 39
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Jamesovi Covelovi vo 
Fayette v štáte New York 5. januára 1831. James Covel, ktorý bol asi 
štyridsať rokov metodistickým pastorom, učinil s Pánom zmluvu, že 
poslúchne akýkoľvek príkaz, ktorý mu Pán dá skrze Josepha, Proroka.

1–4, Svätí majú moc stať sa synmi 
Božími; 5–6, Prijať evanjelium 

znamená prijať Krista; 7–14, Ja-
mesovi Covelovi je prikázané, aby 
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39 1 a Žid. 13:8;  
NaZ 20:12; 35:1;  
38:1–4.

  b Ex. 3:14.  
sp Jehova.

 2 a sp Svetlo, Svetlo 
Kristovo.

 3 a NaZ 20:26;  
Mojž. 6:57, 62.

 4 a Ján 1:12. 

   sp Synovia 
a dcéry Božie.

 5 a Ján 13:20.
 6 a sp Evanjelium;  

Krst, krstiť;  
Pokánie.

  b sp Duch Svätý;  
Znovuzrodený, 
narodený z Boha.

  c NaZ 42:61.

 7 a NaZ 40:1.
 9 a Mat. 13:22.
 10 a NaZ 40.  

sp Krst, krstiť.
 11 a sp Izrael – 

Zhromaždenie Izraela.
 12 a 2. Kor. 12:9.
 13 a Mat. 20:1–16.
  b Iz. 52:8.
  c NaZ 117:7.

bol pokrstený a aby pracoval na Pá-
novej vinici; 15–21, Pánovi služob-
níci majú pred druhým príchodom 
kázať evanjelium; 22–24, Tí, ktorí 
prijmú evanjelium, budú zhromaž-
dení na čas a na večnosť.

Počuj a počúvaj hlas toho, kto je 
od celej a večnosti po celú večnosť, 
Veľkého b Ja som, dokonca Ježiša 
Krista –

2 a Svetla a života sveta, svetla, 
ktoré svieti v temnote, a temnota 
ho nechápe;

3 Toho, ktorý prišiel v a zenite 
času ku svojim vlastným, a moji 
vlastní ma neprijali;

4 Ale toľkým, koľkí ma pri
jali som dal moc stať sa a synmi 
mojimi; a dokonca tak dám toľ
kým, koľkí ma prijmú moc stať 
sa synmi mojimi.

5 A veru, veru hovorím ti, ten, 
kto prijíma evanjelium moje, 
mňa a prijíma; a ten, kto evanje
lium moje neprijíma, neprijíma 
mňa.

6 A toto je a evanjelium moje – 
pokánie a krst vodou, a potom 
prichádza b krst ohňom a Du
chom Svätým, dokonca Utešite
ľom, ktorý ukazuje všetky veci 
a c učí pokojné veci kráľovstva.

7 A teraz, hľa, hovorím ti, 

služobník môj a James, hľadel som 
na skutky tvoje a poznám ťa.

8 A veru hovorím ti, srdce tvoje 
je teraz v tejto dobe spravodlivé 
predo mnou; a hľa, udelil som 
veľké požehnania na hlavu tvoju;

9 A predsa, videl si veľký zár
mutok, lebo si ma veľakrát zavr
hol pre pýchu a starosti a sveta.

10 Ale hľa, dni vyslobodenia 
tvojho prišli, ak budeš poslúchať 
hlas môj, ktorý ti hovorí: Povstaň 
a buď a pokrstený, a zmy hriechy 
svoje, vzývajúc meno moje, a ob
držíš Ducha môjho a požehnanie 
také veľké, aké si nikdy nepoz
nal.

11 A ak tak učiníš, pripravil som 
ťa pre väčšie dielo. Budeš kázať 
plnosť evanjelia môjho, ktoré 
som vyslal v týchto posledných 
dňoch, zmluvu, ktorú som vy
slal, aby som a prinavrátil späť 
ľud svoj, ktorý je z domu Izraela.

12 A stane sa, že na tebe a spoči
nie moc; budeš mať veľkú vieru 
a ja budem s tebou, a pôjdem 
pred tvárou tvojou.

13 Ty si povolaný a pracovať 
na vinici mojej a budovať cirkev 
moju, a b nastoliť Sion, aby sa mo
hol na pahorkoch radovať a c pre
kvitať.

14 Hľa, veru, veru hovorím ti, 
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 15 a NaZ 38:32; 95:8; 
110:8–10.

  b NaZ 1:2.
  c sp Misionárska práca.
 17 a Jákob 5:61–75;  

NaZ 24:19.

 18 a sp Ježiš Kristus – 
Sudca.

 20 a sp Druhý príchod 
Ježiša Krista.

 21 a Mat. 24:36.
  b JS – M 1:40.

 23 a sp Ruky, ich kladenie.
  b sp Dar Ducha Svätého.
  c Zjav. 3:3;  

NaZ 35:15; 45:39–44.
  d 2. Pet. 3:10–14.
40 1 a NaZ 39:7–11.

nie si povolaný ísť do východ
ných krajín, ale si povolaný ísť 
do Ohia.

15 A nakoľko sa ľud môj zhro
maždí v Ohiu, uchoval som v zá
sobe a požehnanie také, aké nie je 
známe medzi deťmi ľudskými, 
a bude vyliate na ich hlavy. A od
tiaľ mužovia vyjdú do b všetkých 
c národov.

16 Hľa, veru, veru hovorím 
vám, že ľud v Ohiu ma vzýva 
s veľkou vierou, mysliac si, že za
držím ruku svoju v súde nad ná
rodmi, ale ja nemôžem poprieť 
slovo svoje.

17 A preto zaberte s mocou svo
jou a povolajte verných robotní
kov na vinicu moju, aby mohla 
byť naposledy a prerezávaná.

18 A nakoľko budú činiť po
kánie a prijmú plnosť evanjelia 
môjho, a stanú sa posvätenými, 
zadržím ruku svoju v a súde.

19 A preto, vyjdite volajúc hlas
ným hlasom, hovoriac: Kráľov
stvo nebeské je na dosah; volajúc: 
Hosana! Požehnané buď meno 
Boha Najvyššieho.

20 Vyjdite krstiac vodou, pri
pravujúc cestu pred tvárou mo
jou pre dobu a príchodu môjho;

21 Lebo čas je na dosah; a deň 
alebo hodinu žiadny človek b ne
pozná; ale isto príde.

22 A ten, kto prijíma tieto veci, 
prijíma mňa; a budú zhromaž
dení ku mne na čas a na večnosť.

23 A znova, stane sa, že na všet
kých, ktorých pokrstíte vodou, 
vložíte a ruky svoje, a oni obdržia 
b dar Ducha Svätého a budú c vy
zerať znamenia d príchodu môjho, 
a budú ma poznať.

24 Hľa, prídem rýchlo. Tak je. 
Amen.

ODDIEL 40
Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi 
vo Fayette v štáte New York 6. januára 1831. Prorokov životopis pred 
záznamom tohto zjavenia uvádza: „Pretože James [Covel] zavrhol slovo 
Pánovo a vrátil sa k svojim predošlým zásadám a ľuďom, dal Pán 
mne a Sidneymu Rigdonovi nasledovné zjavenie“ (pozri oddiel 39).

1–3, Strach z prenasledovania a sta-
rosti sveta spôsobujú zavrhnutie 
evanjelia.

Hľa, veru, veru hovorím vám, 
že srdce môjho služobníka a Ja
mesa Covela bolo spravodlivé 
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 2 a Mar. 4:16–19.
  b Mat. 13:20–22.  

sp Prenasledovať, 
prenasledovanie.

  c sp Odpadlíctvo.
41 1 a sp Požehnať, 

požehnaný, 
požehnanie.

  b NaZ 56:1–4; 112:24–26.
  c Deut. 11:26–28;  

1. Nefi 2:23.
 2 a sp Jednota.
 3 a NaZ 42.
 4 a Zach. 14:9;  

NaZ 45:59.  
sp Ježiš 

Kristus – Mileniálna 
vláda Kristova.

  b sp Druhý príchod 
Ježiša Krista.

 5 a Mat. 7:24.
  b Jak. 1:22–25;  

NaZ 42:60.

predo mnou, lebo učinil so mnou 
zmluvu, že bude poslušný slova 
môjho.

2 A a prijal slovo s radosťou, 
ale okamžite ho pokúšal  Satan; 
a strach z b prenasledovania 

a starosti sveta spôsobili, že slovo 
c zavrhol.

3 A preto porušil zmluvu moju 
a zostáva na mne učiniť s ním ako 
sa mi zdá dobré. Amen.

ODDIEL 41
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Cirkvi v Kirtlande v štáte 
Ohio 4. februára 1831. Toto zjavenie dáva pokyny Prorokovi a cirkev-
ným starším, aby sa modlili, aby obdržali Boží „zákon“ (pozri od-
diel 42). Joseph Smith práve dorazil do Kirtlandu z New Yorku a Leman 
Copley, člen Cirkvi z neďalekého Thompsonu v Ohiu, „žiadal, aby Brat 
Joseph a Sidney [Rigdon] . . . bývali s ním a on by im poskytol domy 
a jedlo“. Nasledovné zjavene objasňuje, kde majú Joseph a Sindey žiť, 
a tiež povoláva Edwarda Partridga za prvého biskupa v Cirkvi.
1–3, Starší budú spravovať Cirkev 
duchom zjavenia; 4–6, Praví uče-
níci obdržia Pánov zákon a budú 
ho zachovávať; 7–12, Edward Par-
tridge je menovaný za biskupa pre 
Cirkev.

Počujte a počúvajte, ó vy ľudia 
moji, hovorí Pán a váš Boh, vy, 
ktorým s potešením a žehnám naj
väčším zo všetkých požehnaní, 
vy, ktorí ma počujete; a vás, ktorí 
ma nepočujete, ktorí ste b vyzná
vali meno moje, c prekľajem naj
ťažším zo všetkých prekliatí.

2 Počúvajte, ó vy starší cirkvi 

mojej, ktorých som povolal, hľa, 
dávam vám prikázanie, aby ste sa 
zhromaždili, aby ste sa a zjednotili 
na slove mojom;

3 A modlitbou viery svojej obdr
žíte a zákon môj, aby ste mohli ve
dieť, ako spravovať cirkev moju 
a mať všetky veci správne predo 
mnou.

4 A ja budem a panovníkom va
ším, keď b prídem; a hľa, prídem 
rýchlo, a budete hľadieť, aby zá
kon môj bol zachovávaný.

5 Ten, kto a prijme zákon môj 
a b vykonáva ho, ten je mojím 
učeníkom; a ten, kto hovorí, že 
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 5 c NaZ 50:8–9.  
sp Exkomunikácia.

 6 a Mat. 15:26.
  b Mat. 7:6.
 7 a NaZ 42:71.

  b vi prekladal Bibliu. 
NaZ 45:60–61.

 9 a NaZ 36:1.
  b NaZ 72:9–12;  

107:68–75.  

sp Biskup.
  c NaZ 51.
 11 a Ján 1:47.
  b sp Ľstivosť.

ho prijíma, ale nevykonáva ho, 
ten nie je mojím učeníkom a bude 
c vyvrhnutý z vášho stredu;

6 Lebo nie je správne, aby veci, 
ktoré patria deťom kráľovstva, 
boli dané tým, ktorí nie sú hodní, 
alebo a psom, alebo aby sa b perly 
hádzali sviniam.

7 A znova, je správne, aby slu
žobník môj Joseph Smith ml. mal 
postavený a dom, v ktorom by žil 
a b prekladal.

8 A znova, je správne, aby slu
žobník môj Sidney Rigdon žil tak, 
ako sa mu zdá dobré, nakoľko za
chováva prikázania moje.

9 A znova, povolal som slu
žobníka svojho a Edwarda Par
tridgea; a dávam prikázanie, aby 

bol ustanovený hlasom cirkvi 
a vysvätený b biskupom pre cir
kev, aby zanechal obchodovanie 
svoje a aby c venoval celý čas svoj 
práci cirkvi;

10 Aby dohliadal na všetky veci, 
ako mu to bude ustanovené v zá
konoch mojich v deň, kedy ich 
dám.

11 A to preto, že srdce jeho je 
čisté predo mnou, lebo je ako 
a Natanael za stara, v ktorom niet 
žiadnej b ľsti.

12 Tieto slová sú dané vám a sú 
čisté predo mnou; a preto, majte 
sa na pozore, ako si ich vážite, 
lebo v deň súdu sa z nich budú 
duše vaše zodpovedať. Tak je. 
Amen.

ODDIEL 42
Zjavenie dané v dvoch častiach skrze Josepha Smitha, Proroka, 
v Kirtlande v štáte Ohio 9. a 23. februára 1831. Prvá časť, pozostá-
vajúca z veršov 1 až 72, bola prijatá v prítomnosti dvanástich star-
ších a naplnila Pánov sľub uskutočnený predtým, že „zákon“ bude 
daný v štáte Ohio (pozri oddiel 38:32). Druhá časť pozostáva z ver-
šov 73 až 93. Prorok označuje toto zjavenie ako zjavenie „obsahu-
júce zákon Cirkvi“.

1–10, Starší sú povolaní kázať eva-
njelium, krstiť obrátených a bu-
dovať Cirkev; 11–12, Musia byť 
povolaní a vysvätení a majú učiť 
zásady evanjelia nachádzajúce 
sa v písmach; 13–17, Majú učiť 

a prorokovať mocou Ducha; 18–29, 
Svätým je prikázané nezabíjať, ne-
kradnúť, neklamať, nebyť žiados-
tiví, necudzoložiť a nehovoriť zle 
o iných; 30–39, Sú uvedené zákony 
riadiace zasvätenie majetku; 40–42, 
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42 2 a NaZ 58:23.  
sp Zákon.

 3 a NaZ 38:32.
  b Mat. 18:19.
 5 a sp Duch Svätý.
 6 a Mar. 6:7.  

sp Misionárska práca.

 9 a NaZ 57:1–2.
  b Eter 13:2–11;  

NaZ 45:66–71; 84:2–5;  
Mojž. 7:62;  
ČV 1:10.  
sp Nový Jeruzalem.

  c sp Izrael – 

Zhromaždenie Izraela.
  d Zach. 8:8.
 10 a NaZ 41:9–11; 124:19.
  b NaZ 64:40.
 11 a sp Kázať.

Pýcha a lenivosť sú odsúdené; 43–
52, Chorí majú byť uzdravovaní 
skrze prisluhovania a vierou; 53–
60, Písma riadia Cirkev a majú 
byť hlásané svetu; 61–69, Miesto 
Nového Jeruzalema a tajomstvá 
kráľovstva budú zjavené; 70–73, 
Zasvätený majetok sa má používať 
pre podporu cirkevných úradníkov; 
74–93, Sú uvedené zákony spravu-
júce smilstvo, cudzoložstvo, zabitie, 
krádež a vyznanie hriechov.

Počujte, ó vy starší cirkvi mojej, 
ktorí ste sa zhromaždili v mene 
mojom, dokonca Ježiša Krista, 
Syna žijúceho Boha, Spasiteľa 
sveta; nakoľko veríte v meno 
moje a zachovávate prikázania 
moje.

2 Znova hovorím vám, počujte 
a počúvajte, a buďte poslušní a zá
kona, ktorý vám dám.

3 Lebo veru hovorím, pretože 
ste sa zhromaždili podľa a priká
zania, ktorým som vám prikázal, 
a ste zjednotení b ohľadom tejto 
jednej veci a pýtali ste sa Otca 
v mojom mene, práve tak obdr
žíte.

4 Hľa, veru hovorím vám, dá
vam vám toto prvé prikázanie, 
aby ste vyšli v mene mojom, 
každý z vás, okrem služobníkov 
mojich Josepha Smitha ml. a Sid
neyho Rigdona.

5 A dávam im prikázanie, aby 
vyšli na krátky čas, a bude dané 
mocou a Ducha, kedy sa vrátia.

6 A vy vyjdete v moci Ducha 
môjho, kážuc evanjelium moje, 
a dvaja a dvaja, v mene mojom, 
pozdvihujúc hlas svoj akoby zvu
kom trúby, oznamujúc slovo moje 
ako anjeli Boží.

7 A vy vyjdete, krstiac vodou, 
hovoriac: Čiňte pokánie, čiňte po
kánie, lebo kráľovstvo nebeské je 
na dosah.

8 A z tohto miesta vyjdete do 
západných krajov; a nakoľko náj
dete tých, ktorí sú ochotní vás pri
jať, budete budovať cirkev moju 
v každom kraji –

9 Pokiaľ nepríde doba, kedy 
vám bude zjavené z výsosti, kedy 
a mesto b Nový Jeruzalem bude pri
pravené, aby ste mohli byť c zhro
maždení v jedno, aby ste mohli 
byť d ľudom mojím a ja budem va
ším Bohom.

10 A znova, hovorím vám, že 
služobník môj a Edward Partridge 
bude zastávať úrad, ku ktorému 
som ho ustanovil. A stane sa, že 
ak bude činiť priestupky, bude 
ustanovený b iný na jeho miesto. 
Tak je. Amen.

11 Znova hovorím vám, že ni
komu nebude dané, aby vyšiel 
a kázať evanjelium moje alebo 
budovať cirkev moju, iba ak je 
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 11 b sp Povolať, povolaný 
Bohom, povolanie;  
Vysvätiť, vysvätenie.

  c sp Kňazstvo;  
Právomoc.

 12 a sp Starší.
  b Mos. 18:19–20;  

NaZ 52:9, 36.  
sp Učiť, učiteľ.

  c sp Biblia.
  d sp Kniha Mormonova;  

Písma – Hodnota 
písiem.

  e sp Evanjelium.
 13 a vi NaZ 20 (pozri 

záhlavie oddielu 20).
 14 a NaZ 63:64.  

sp Modlitba.
  b sp Duch Svätý;  

Učiť, učiteľ – Učenie 
s Duchom.

 15 a NaZ 42:56–58.
 16 a 1. Kor. 2:10–14;  

NaZ 68:2–4.  
sp Utešiteľ.

 18 a Ex. 20:13–17;  
Mat. 5:21–37;  
2. Nefi 9:35;  
Mos. 13:21–24;  
3. Nefi 12:21–37.

  b sp Vražda.
 19 a sp Trest smrti.
 20 a sp Krádež, kradnúť.
 21 a sp Čestný, čestnosť;  

Luhať.
 22 a sp Láska;  

Manželstvo, vydávať 
sa, ženiť sa.

  b Gen. 2:23–24;  
Ef. 5:25, 28–33.

 23 a Mat. 5:28;  
3. Nefi 12:28;  
NaZ 63:16.  
sp Žiadostivosť.

 24 a sp Cudzoložstvo.
 25 a sp Pokánie.
  b Ján 8:3–11.  

sp Odpustiť.
 26 a 2. Pet. 2:20–22;  

NaZ 82:7.

b vysvätený niekým, kto má c prá
vomoc, a cirkvi je známe, že 
právomoc má a že bol riadne vy
svätený vedúcimi cirkvi.

12 A znova, a starší, kňazi a uči
telia tejto cirkvi budú b učiť zá
sady evanjelia môjho, ktoré sú 
v c Biblii a v d Knihe Mormonovej, 
v ktorej je plnosť e evanjelia.

13 A budú dodržiavať a zmluvy 
a cirkevné články činiac ich, a tie 
budú ich učením, keď budú ve
dení Duchom.

14 A Duch vám bude daný skrze 
a modlitbu viery; a ak neobdržíte 
b Ducha, nebudete učiť.

15 A toto všetko budete dodr
žiavať, aby ste činili, ako som 
prikázal ohľadom učenia vášho, 
pokiaľ nebude daná plnosť a pí
siem mojich.

16 A keď budete pozdvihovať 
hlas svoj skrze a Utešiteľa, budete 
hovoriť a prorokovať, ako sa mi 
zdá dobré;

17 Lebo hľa, Utešiteľ pozná 
všetky veci a vydáva svedectvo 
o Otcovi a o Synovi.

18 A teraz, hľa, hovorím k cir

kvi. a Nezabiješ; a ten, kto b zabije, 
nebude mať odpustenie v tomto 
svete ani vo svete, ktorý príde.

19 A znova, hovorím, nezabiješ; 
ale ten, kto zabije, a zomrie.

20 a Nepokradneš; a ten, kto 
kradne a nechce činiť pokánie, 
bude vyvrhnutý.

21 Nebudeš a klamať; a ten, kto 
klame a nechce činiť pokánie, 
bude vyvrhnutý.

22 Budeš a milovať man
želku svoju celým srdcom svo
jím a b priľneš k nej a k nikomu 
inému.

23 A ten, kto hľadí na ženu a žia
dostivo, zaprie vieru a nebude 
mať Ducha; a ak nečiní pokánie, 
bude vyvrhnutý.

24 a Nescudzoložíš; a ten, kto 
cudzo loží a nečiní pokánie, bude 
vyvrhnutý.

25 Ale ten, kto scudzoložil 
a a činí pokánie celým srdcom svo
jím a zanechá to, a nečiní to viac, 
tomu b odpustíte;

26 Ale ak to urobí a znova, ne
bude mu odpustené, ale bude vy
vrhnutý.
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 27 a sp Ohováranie.
 28 a sp Exkomunikácia.
 29 a Ján 14:15, 21.
  b sp Služba.
  c sp Poslušnosť, 

poslušný, poslúchať.
 30 a Mos. 4:16–26;  

Alma 1:27.  
sp Chudobní.

  b sp Zasvätiť, zákon 
zasvätenia.

  c sp Sociálne blaho.
 31 a Mos. 2:17.  

sp Almužna, 
dávanie almužny.

  b sp Chudobní.
  c sp Biskup.
  d sp Ustanovenie.
 32 a NaZ 51:4.
  b NaZ 72:3–11.  

sp Vydávať počet, 
zodpovedný, 

zodpovednosť.
  c sp Správca, 

správcovstvo.
  d NaZ 51:3.
 33 a NaZ 42:55; 51:13; 

119:1–3.
 35 a sp Nový Jeruzalem;  

Sion.
 36 a NaZ 36:8.
  b Mal. 3:1.

27 Nebudeš a hovoriť zle o blíž
nom svojom, ani mu nebudeš ni
jako ubližovať.

28 Ty vieš, že zákony moje 
ohľadom týchto vecí sú dané 
v písmach mojich; ten, kto hreší 
a nečiní pokánie, bude a vyvrh
nutý.

29 Ak ma a miluješ, budeš mi 
b slúžiť a c zachovávať všetky pri
kázania moje.

30 A hľa, budeš pamätať na 
a chudobných a b zasvätíš z ma
jetku svojho na ich c podporu to, 
čo máš, aby si im udelil, so zmlu
vou a listinou, ktorá nemôže byť 
porušená.

31 A nakoľko a udelíte z majetku 
svojho b chudobným, mne to uči
níte; a bude to položené pred 
c biskupa cirkvi mojej a radcov 
jeho, dvoch starších alebo vyso
kých kňazov, takých, ako on určí 
alebo určil a d ustanovil k také
muto účelu.

32 A stane sa, že potom, čo je to 
položené pred biskupa cirkvi mo
jej, a potom, čo on obdržal tieto 
svedectvá ohľadom a zasvätenia 
majetku cirkvi mojej, že nemôže 
byť cirkvi odňatý, v súlade s mo
jimi prikázaniami, každý človek 
bude učinený b zodpovedným 

mne, c správcom svojho vlastného 
majetku alebo toho, čo obdržal 
skrze zasvätenie, toľko, koľko je 
dostatočné pre neho samého a pre 
d rodinu.

33 A znova, ak bude majetku 
v rukách cirkvi alebo ktorýchkoľ
vek jej jednotlivcov viac, než je 
nutné pre ich živobytie po tomto 
prvom zasvätení, čo je a zvyšok, 
ktorý má byť zasvätený bisku
povi, ten bude zachovaný, aby po
mohol tým, ktorí nemajú, z času 
na čas, aby každý človek, ktorý 
je núdzny, mohol byť hojne zao
patrený a obdržať podľa svojich 
prianí.

34 Takže, zvyšok bude zacho
vaný v zásobárni mojej, aby po
máhal chudobným a núdznym, 
ako bude určené vysokou radou 
cirkvi a biskupom a radou jeho;

35 A za účelom zakúpenia po
zemkov pre verejný prospech 
cirkvi a stavanie domov uctieva
nia, a vybudovanie a Nového Je
ruzalema, ktorý má byť zjavený 
neskôr –

36 Aby môj ľud zmluvy mohol 
byť zhromaždený v jedno v ten 
deň, kedy a prídem do b chrámu 
svojho. A toto činím pre spásu 
ľudu svojho.
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 37 a NaZ 41:5; 50:8–9.  
sp Exkomunikácia.

  b sp Zasvätiť, zákon 
zasvätenia.

 38 a Mat. 25:34–40.  
sp Pravá láska;  
Sociálne blaho.

 40 a Pr. 16:5.  
sp Pýcha.

  b sp Zdržanlivosť.
 42 a NaZ 68:30–32.  

sp Lenivý, lenivosť.
 43 a sp Choroba, chorý.

 44 a sp Ruky, ich kladenie;  
Služba chorým.

  b Rím. 14:8;  
Zjav. 14:13;  
NaZ 63:49.

 45 a 1. Ján. 4:16, 20–21.
  b sp Láska.
  c Alma 28:11–12.
  d 1. Kor. 15:19–22.  

sp Dúfať, nádej.
 46 a sp Smrť, telesná.
  b Zjav. 14:13.
 48 a NaZ 46:19.  

sp Viera.
  b sp Uzdraviť, 

uzdravenie.
  c Kaz. 3:1–2;  

Skut. 17:26;  
Žid. 9:27;  
NaZ 122:9.

 52 a sp Synovia 
a dcéry Božie.

  b Rím. 15:1.  
sp Spoločenstvo.

 53 a sp Správca, 
správcovstvo.

37 A stane sa, že ten, kto hreší 
a nečiní pokánie, bude a vyvrh
nutý z cirkvi a neobdrží znova to, 
čo b zasvätil chudobným a núdz
nym cirkvi mojej alebo inými 
slovami mne –

38 Lebo nakoľko toto a činíte naj
menším z týchto, mne to činíte.

39 Lebo stane sa, že to, čo som 
hovoril ústami prorokov svojich, 
bude splnené; lebo zasvätím z bo
hatstva tých, ktorí prijímajú eva
njelium moje medzi pohanmi, 
chudobným ľudu svojho, ktorí 
sú z domu Izraela.

40 A znova, nebudeš a pyšný 
v srdci svojom; nech všetok b odev 
tvoj je prostý a krása jeho krásou 
práce tvojich vlastných rúk;

41 A nech všetky veci sú konané 
v čistote predo mnou.

42 Nebudeš a lenivý; lebo ten, 
kto je lenivý, nebude jesť chlieb 
ani nosiť odev robotníka.

43 A tí, ktorí sú medzi vami 
a chorí a nemajú vieru, že budú 
uzdravení, ale veria, budú vy
živovaní so všetkou nehou byli
nami a ľahkou stravou, a to nie 
z ruky nepriateľa.

44 A starší cirkvi, dvaja alebo 
viacerí, budú zavolaní a budú sa 

za nich modliť, a položia a ruky 
svoje na nich v mene mojom; a ak 
b zomrú, zomrú pre mňa, a ak 
budú žiť, budú žiť pre mňa.

45 Budeš a žiť s druhými 
v b láske, natoľko, že budeš c pla
kať pre stratu tých, ktorí zomrú, 
a obzvlášť pre tých, ktorí nemajú 
d nádej na slávne vzkriesenie.

46 A stane sa, že tí, ktorí zomrú 
vo mne, neokúsia a smrť, lebo 
bude pre nich b sladká;

47 A tí, ktorí neumierajú vo 
mne, beda im, lebo ich smrť je 
horká.

48 A opäť, stane sa, že ten, 
kto má a vieru vo mňa, že bude 
b uzdravený, a nie je c určený 
k smrti, bude uzdravený.

49 Ten, kto má vieru, že uvidí, 
bude vidieť.

50 Ten, kto má vieru, že bude 
počuť, bude počuť.

51 Chromý, ktorý má vieru, že 
vyskočí, bude skákať.

52 A tí, ktorí nemajú vieru činiť 
tieto veci, ale veria vo mňa, majú 
moc stať sa a synmi mojimi; a na
koľko neporušujú zákony moje, 
budeš b niesť ich slabosti.

53 Budeš stáť na mieste a správ
covstva svojho.
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 55 a NaZ 82:17–19; 119:1–3.
  b NaZ 42:34; 51:13.
 56 a NaZ 45:60–61.
  b sp Písma – 

Hodnota písiem.
 58 a NaZ 1:2.
 60 a NaZ 41:5.  

sp Poslušnosť, 
poslušný, poslúchať.

  b Mojž. 5:15.  
sp Zatratenie.

 61 a sp Zjavenie.
  b Abr. 1:2.  

sp Poznanie;  
Svedectvo.

  c NaZ 63:23.  
sp Tajomstvá Božie.

  d NaZ 39:6.
  e sp Radosť.
 62 a NaZ 57:1–5.
 64 a NaZ 45:64.
  b sp Tajné spolky.

 67 a NaZ 82:11–15.
 68 a Jak. 1:5.  

sp Múdrosť.
 69 a sp Kráľovstvo Božie 

alebo kráľovstvo 
nebeské.

  b Mat. 16:19;  
NaZ 65:2.  
sp Kľúče kňazstva.

54 Nebudeš brať odev brata 
svojho; zaplatíš za to, čo obdržíš 
od brata svojho.

55 A ak a získaš viac než to, čo by 
bolo pre živobytie tvoje, dáš to do 
b zásobárne mojej, aby všetky veci 
mohli byť konané podľa toho, čo 
som hovoril.

56 Budeš prosiť, a a písma moje 
budú dané, ako som ustanovil, 
a budú b uchovávané v bezpečí;

57 A je žiaduce, aby si bol 
ohľadom nich v tichosti a ne
učil ich, pokiaľ ich neobdržíte  
v plnosti.

58 A dávam vám prikázanie, 
že potom ich budete učiť všet
kých ľudí; lebo im budú vyučo
vané a všetky národy, pokolenia, 
jazyky a ľudia.

59 Budeš brať tieto veci, ktoré si 
obdržal, ktoré ti boli dané v pís
mach mojich, ako zákon, aby boli 
zákonom mojím k správe cirkvi 
mojej;

60 A ten, kto a činí podľa týchto 
vecí, bude spasený, a ten, kto ich 
nečiní, bude b zatratený, ak bude 
tak pokračovať.

61 Ak budeš prosiť, obdržíš a zja
venie za zjavením, b poznanie za 
poznaním, aby si mohol poznať 
c tajomstvá a d pokojné veci – to, čo 

prináša e radosť, to, čo prináša ži
vot večný.

62 Budeš prosiť, a v mojom 
vlastnom príhodnom čase ti bude 
zjavené, kde bude a Nový Jeruza
lem vybudovaný.

63 A hľa, stane sa, že služobníci 
moji budú vyslaní na východ a na 
západ, na sever a na juh.

64 A práve teraz, nech ten, kto 
ide na východ učí tých, ktorí 
budú obrátení, aby ušli na a západ, 
a to v dôsledku toho, čo prichá
dza na zem, a b tajných spolkov.

65 Hľa, budeš dodržiavať všetky 
tieto veci, a veľká bude odmena 
tvoja; lebo vám je dané poznať ta
jomstvá kráľovstva, ale svetu nie 
je dané ich poznať.

66 Budete dodržiavať zákony, 
ktoré ste obdržali, a budete verní.

67 A neskôr obdržíte cirkevné 
a zmluvy, také, že budú dosta
točné, aby vás utvrdili ako tu, tak 
aj v Novom Jeruzaleme.

68 Takže, ten, komu sa nedo
stáva a múdrosť, nech si ju prosí 
odo mňa, a ja mu dám štedro 
a nebudem ho karhať.

69 Pozdvihnite srdcia svoje a ra
dujte sa, lebo vám bolo dané a krá
ľovstvo, alebo inými slovami, 
b kľúče cirkvi. Tak je. Amen.
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 70 a sp Kňaz, Áronovo 
kňazstvo.

  b sp Učiteľ, Áronovo 
kňazstvo.

  c sp Správca, 

správcovstvo.
 71 a sp Zasvätiť, zákon 

zasvätenia.
 74 a sp Pohlavná 

nemorálnosť;  

Smilstvo.
 75 a sp Cudzoložstvo.
  b sp Exkomunikácia.
 76 a sp Bdieť, strážnici.
 79 a sp Vražda.

70 a Kňazi a b učitelia budú mať 
c správcovstvá svoje, dokonca ako 
členovia.

71 A starší alebo vysokí kňazi, 
ktorí sú ustanovení, aby pomáhali 
biskupovi ako radcovia vo všet
kých veciach, majú mať rodiny 
svoje podporované z majetku, 
ktorý je a zasvätený biskupovi pre 
dobro chudobných a pre ďalšie 
účely, ako bolo spomenuté pred
tým;

72 Lebo majú obdržať spravod
livú náhradu za všetky služby 
svoje, buď správcovstvo, alebo 
inak, ako je uznané za najlepšie 
alebo rozhodnuté radcami a bis
kupom.

73 A biskup tiež obdrží živobytie 
svoje alebo spravodlivú náhradu 
za všetky služby svoje v cirkvi.

74 Hľa, veru hovorím vám, kto
rákoľvek osoba medzi vami, zapu
diac spoločníka svojho z dôvodu 
a smilstva, či inými slovami, ak 
bude svedčiť pred vami vo všet
kej pokore srdca, že je tomu tak, 
nevyvrhnete ju zo svojho stredu;

75 Ale ak zistíte, že niektorá 
osoba opustila spoločníka svojho 
kvôli a cudzoložstvu a že ona 
sama je vinníkom, a jej spoločník 
žije, tá bude b vyvrhnutá z vášho 
stredu.

76 A znova, hovorím vám, že 
budete a pozorní a dôkladní, 
so všetkými otázkami, aby ste 
neprijímali žiadnych takých  

medzi seba, ak sú ženatí alebo vy
daté;

77 A ak nie sú ženatí alebo vy
daté, budú činiť pokánie zo všet
kých hriechov svojich, inak ich 
neprijmete.

78 A znova, každá osoba, ktorá 
patrí k tejto cirkvi Kristovej, sa 
bude snažiť zachovávať všetky 
prikázania a zmluvy cirkvi.

79 A stane sa, že keď niektorá 
osoba medzi vami a zabije, bude 
vydaná a bude s ňou zaobchá
dzané podľa zákonov krajiny; 
lebo pamätajte, že nemá žiadne 
odpustenie; a bude to dokazo
vané podľa zákonov krajiny.

80 A ak niektorý muž alebo žena 
scudzoložia, on alebo ona budú 
súdení pred dvoma staršími cir
kvi, alebo viacerými, a každé 
slovo bude utvrdené proti nemu 
alebo nej dvoma svedkami z cir
kvi, a nie z nepriateľov; ale ak sú 
viac než dvaja svedkovia, je to 
lepšie.

81 Ale on alebo ona budú od
súdení ústami dvoch svedkov; 
a starší predložia prípad pred 
cirkev, a cirkev pozdvihne ruky 
svoje proti nemu alebo nej, aby 
s nimi mohlo byť zaobchádzané 
podľa zákona Božieho.

82 A ak to môže byť, je nutné, 
aby biskup bol prítomný tiež.

83 A tak budete činiť vo všet
kých prípadoch, ktoré prídu pred 
vás.
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 85 a sp Krádež, kradnúť.
 86 a sp Čestný, čestnosť;  

Luhať.

 88 a sp Bratia, brat;  
Sestra.

  b Mat. 18:15–17.

  c sp Vyznať, vyznanie.
 90 a sp Trestať, potrestať.

84 A ak muž alebo žena budú 
lúpiť, on alebo ona budú vydaní 
zákonu krajiny.

85 A ak on alebo ona budú 
a kradnúť, on alebo ona budú vy
daní zákonu krajiny.

86 A ak on alebo ona budú a kla
mať, on alebo ona budú vydaní 
zákonu krajiny.

87 A ak on alebo ona činia ne
jaký druh neprávosti, on alebo 
ona budú vydaní zákonu, do
konca zákonu Božiemu.

88 A ak sa a brat tvoj alebo ses
tra proti tebe b prehrešia, vezmeš 
jeho alebo ju medzi neho alebo ju 
a seba samého; a ak sa ona alebo 
on c priznajú, ty budeš zmierený.

89 A ak sa on alebo ona nepri
znajú, vydáš jeho alebo ju cirkvi, 
nie členom, ale starším. A bude to 
učinené na zhromaždení, a to nie 
pred svetom.

90 A ak sa brat tvoj alebo sestra 
tvoja prehrešia proti mnohým, on 
alebo ona budú a potrestaní pred 
mnohými.

91 A ak sa niekto prehreší 
otvorene, on alebo ona budú 
pokarhaní otvorene, aby sa on 
alebo ona mohli hanbiť. A ak 
sa on alebo ona nepriznajú, on 
alebo ona budú vydaní zákonu  
Božiemu.

92 Ak sa niekto prehreší v skry
tosti, on alebo ona budú pokar
haní v skrytosti, aby on alebo ona 
mohli mať príležitosť priznať sa 
v skrytosti jemu alebo jej, proti 
ktorým sa on alebo ona prehre
šili, a Bohu, aby cirkev nemohla 
o ňom alebo o nej hovoriť han
livo.

93 A tak budete konať vo všet
kých veciach.

ODDIEL 43
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte 
Ohio vo februári 1831. V tej dobe boli niektorí členovia Cirkvi zne-
pokojení ľuďmi uvádzajúcimi falošné tvrdenia, že sú zjavovateľmi. 
Prorok sa pýtal Pána a obdržal túto odpoveď určenú starším Cir-
kvi. Prvá časť sa zaoberá záležitosťami cirkevnej správy, druhá časť 
obsahuje varovania, ktoré majú starší odovzdávať národom zeme.

1–7, Zjavenia a prikázania prichá-
dzajú iba skrze jedného ustanove-
ného; 8–14, Svätí sú posvätení tým, 
že jednajú vo všetkej svätosti pred 
Pánom; 15–22, Starší sú posielaní, 

aby hlásali pokánie a pripravovali 
ľudí na veľký deň Pánov; 23–28, 
Pán volá na ľudí Svojím vlastným 
hlasom a skrze sily prírody; 29–35, 
Príde milénium a spútanie Satana.
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43 2 a NaZ 42.
  b sp Prikázania Božie;  

Zjavenie.
 3 a Ján 15:4.
 4 a NaZ 28:2–3.
 6 a NaZ 46:7.  

sp Klam, klamať.
 7 a sp Vysvätiť, 

   vysvätenie.
  b Mat. 7:13–14;  

2. Nefi 9:41;  
31:9, 17–18;  
3. Nefi 14:13–14;  
NaZ 22.

 8 a NaZ 88:77.
 9 a sp Posvätenie.

 10 a Alma 12:10.
  b Mar. 4:25.
 11 a sp Hriech.
 12 a sp Podpora cirkevných 

vedúcich.
 13 a sp Tajomstvá Božie.
 14 a sp Čistý, čistota.

Ó počúvajte, vy starší cirkvi 
mojej, a doprajte sluchu slovám, 
ktoré k vám budem hovoriť.

2 Lebo hľa, veru, veru hovorím 
vám, že ste obdržali prikázanie 
ako a zákon pre cirkev moju skrze 
toho, ktorého som vám ustanovil, 
aby prijímal b prikázania a zjave
nia z ruky mojej.

3 A toto budete vedieť s isto
tou – že nikto iný nie je pre vás 
ustanovený prijímať prikázania 
a zjavenia, pokiaľ nebude vzatý, 
ak a zostane vo mne.

4 Ale veru, veru hovorím vám, 
že a nikto iný nebude ustano
vený k tomuto daru, iba ak by 
to bolo skrze neho; lebo ak mu 
bude  odňatý, nebude mať moc, 
okrem moci ustanoviť iného na 
svoje miesto.

5 A toto bude pre vás zákonom, 
že nebudete prijímať učenia ni
koho, kto príde pred vás, ako zja
venia alebo prikázania;

6 A toto vám dávam, aby ste ne
boli a oklamaní, aby ste mohli ve
dieť, že nie sú odo mňa.

7 Lebo veru hovorím vám, že 
ten, kto je a vysvätený mnou, 
vojde b bránou a bude vysvätený, 
ako som vám povedal predtým, 
aby učil tieto zjavenia, ktoré ste 
obdržali a obdržíte skrze toho, 
koho som ustanovil.

8 A teraz, hľa, dávam vám pri

kázanie, že keď ste zhromaždení, 
budete sa vzájomne a poučovať 
a vzdelávať, aby ste mohli ve
dieť, ako konať a riadiť cirkev 
moju, ako konať ohľadom bodov 
zákona môjho a prikázaní, ktoré 
som dal.

9 A tak budete poučení v zá
kone cirkvi mojej a budete a po
svätení tým, čo ste obdržali, 
a zaviažete sa jednať vo všetkej 
svätosti predo mnou –

10 Takže nakoľko budete toto 
činiť, bude sláva a pridaná ku 
kráľovstvu, ktoré ste obdržali. 
Nakoľko to činiť nebudete, bude 
b odňaté dokonca aj to, čo ste ob
držali.

11 Očistite sa od a neprávosti, 
ktorá je medzi vami; posväťte sa 
predo mnou;

12 A ak si prajete slávy kráľov
stva, ustanovte služobníka môjho 
Josepha Smitha ml. a a podporujte 
ho predo mnou modlitbou viery.

13 A znova, hovorím vám, ak si 
prajete a tajomstvá kráľovstva, za
bezpečte pre neho potravu a odev, 
a akúkoľvek vec, ktorú potrebuje, 
aby uskutočnil dielo, ktoré som 
mu prikázal;

14 A ak to neučiníte, zostane 
s tými, ktorí ho prijali, aby som 
si mohol oddeliť a čistý ľud pred 
sebou.

15 Znova hovorím, počúvajte, 
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 15 a sp Misionárska práca.
  b sp Učiť, učiteľ – 

Učenie s Duchom.
 16 a sp Inšpirácia, 

inšpirovať.
  b sp Posvätenie.
  c Luk. 24:49;  

NaZ 38:32; 95:8–9;  
110:8–10.

 17 a Mal. 4:5;  
NaZ 2:1; 34:6–9.

  b NaZ 29:8.  

sp Druhý príchod 
Ježiša Krista.

 18 a Joel 2:11;  
NaZ 133:50.

  b Joel 2:10; 3:16;  
NaZ 45:48.

  c NaZ 88:87.
  d NaZ 29:13; 45:45.
  e sp Vzkriesenie.
  f NaZ 76:85; 88:100–101.
  g Morm. 9:13–14.
 21 a 2. Nefi 27:2;  

NaZ 88:90.
 24 a Mat. 23:37;  

3. Nefi 10:4–6.
  b sp Vzbura.
 25 a Hel. 12:2–4.
  b Mat. 23:34.  

sp Prorok.
  c NaZ 7:6; 130:4–5.
  d Jer. 24:10;  

Am. 4:6;  
NaZ 87:6;  
JS – M 1:29.

vy starší cirkvi mojej, ktorých som 
ustanovil: Vy nie ste vyslaní, aby 
ste boli učení, ale aby ste a učili 
deti ľudské tieto veci, ktoré som 
vložil do rúk vašich mocou b Du
cha svojho;

16 A vy máte byť a učení z vý
sosti. b Posväťte sa, a budete c ob
darovaní mocou, aby ste mohli 
dávať, dokonca ako som povedal.

17 Počúvajte, lebo hľa, a veľký 
b deň Pánov je blízko, na dosah.

18 Lebo prichádza ten deň, kedy 
Pán prehovorí a hlasom svojím 
z neba; nebesia sa budú b chvieť 
a zem sa bude c triasť, a d trúba 
Božia zaznie dlho a hlasno a po
vie spiacim národom: Vy, svätí, 
e vstaňte a žite; vy, hriešnici, f zo
staňte a g spite, pokiaľ nezavolám 
znova.

19 A preto opášte bedrá svoje, 
aby ste neboli nájdení medzi zlo
voľnými.

20 Pozdvihnite hlasy svoje a ne
šetrite. Volajte k národom, aby či
nili pokánie, k starým i mladým, 
porobeným i slobodným, hovo
riac: Pripravte sa na veľký deň 
Pánov;

21 Lebo ak ja, ktorý som člove
kom, pozdvihujem hlas svoj a vo
lám k vám, aby ste činili pokánie, 

a vy ma nenávidíte, čo poviete, 
keď príde ten deň, kedy a hromy 
prehovoria hlasom svojím z kon
čín zeme, hovoriac k ušiam všet
kých, ktorí žijú, hovoriac – Čiňte 
pokánie a pripravte sa na veľký 
deň Pánov?

22 Áno, a znova, keď blesky 
budú svišťať od východu na zá
pad a prehovoria hlasom svojím 
k všetkému, čo žije, a spôsobí, že 
v ušiach všetkých, ktorí počujú, 
bude znieť, hovoriac tieto slová – 
Čiňte pokánie, lebo veľký deň Pá
nov prichádza?

23 A znova, Pán prehovorí hla
som svojím z neba, hovoriac: 
Počúvajte, ó vy národy zeme, 
a počujte slová toho Boha, ktorý 
vás učinil.

24 Ó vy národy zeme, ako často 
by som vás zhromažďoval, tak 
ako a sliepka zhromažďuje ku
riatka svoje pod krídla svoje, ale 
vy ste b nechceli!

25 Ako často som na vás a vo
lal ústami b služobníkov svojich 
a skrze c službu anjelov, a svo
jím vlastným hlasom, a hla
som hromov, a hlasom bleskov, 
a hlasom búrok, a hlasom zeme
trasení a veľkých krupobití, a hla
som d hladu a moru všemožného 
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 5 e sp Milosrdný, 
milosrdenstvo.

  f sp Nesmrteľný, 
nesmrteľnosť;  
Spása;  
Večný život.

 28 a Jákob 5:71; NaZ 33:3.  
sp Vinica Pána.

 29 a sp Druhý príchod 
Ježiša Krista.

 30 a sp Milénium.

 31 a 1. Nefi 22:26.  
sp Diabol.

  b NaZ 45:55; 
84:100; 88:110.

  c Zjav. 20:3;  
Jákob 5:77;  
NaZ 29:22.

  d sp Svet – Koniec sveta.
 32 a sp Spravodlivý, 

spravodlivosť.
  b 1. Kor. 15:51–52;  

NaZ 63:51; 101:31.  
sp Vzkriesenie.

 33 a Mat. 3:12.
  b sp Ježiš Kristus – 

Sudca.
 34 a sp Spasiteľ.
  b JS – M 1:37.
  c NaZ 84:61; 100:7–8.
  d sp Premýšľať.
  e sp Myseľ.
 35 a Rím. 12:3; NaZ 18:21.

druhu, a hlasným zvukom trúby, 
a hlasom súdu, a hlasom e milo
srdenstva po celý deň, a hlasom 
slávy a pocty, a bohatstva več
ného života, a spasil by som vás 
f večnou spásou, ale vy ste ne
chceli!

26 Hľa, prišiel deň, kedy je ka
lich hnevu rozhorčenia môjho 
plný.

27 Hľa, veru hovorím vám, že 
toto sú slová Pána, vášho Boha.

28 A preto, pracujte, a pracujte 
na vinici mojej naposledy – napo
sledy volajte k obyvateľom zeme.

29 Lebo vo svojom vlastnom 
príhodnom čase a prídem na zem 
k súdu a ľud môj bude vykúpený 
a bude vládnuť so mnou na zemi.

30 Lebo veľké a milénium, o kto
rom som hovoril ústami služob
níkov svojich, príde.

31 Lebo a Satan bude b spútaný, 
a keď bude znova prepustený, 
bude vládnuť len na c krátky čas, 
a potom príde d koniec zeme.

32 A ten, kto žije v a spravodli
vosti, bude v okamihu b preme
nený a zem pominie ako keby 
ohňom.

33 A zlovoľní odídu do neuha
siteľného a ohňa a koniec ich žia
den človek na zemi nepozná ani 
nikdy poznať nebude, pokiaľ ne
prídu predo mňa k b súdu.

34 Počúvajte tieto slová. Hľa, 
ja som Ježiš Kristus, a Spasiteľ 
sveta. Uchovávajte tieto veci ako 
b poklad v srdci svojom a nech 
c vážnosti večnosti d spočívajú na 
e mysli vašej.

35 Buďte a rozvážni. Zachová
vajte všetky prikázania moje. Tak 
je. Amen.

ODDIEL 44
Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdo-
novi v Kirtlande v štáte Ohio v druhej polovici februára 1831. Cir-
kev, v súlade s požiadavkou tu uvedenou, určila, aby sa na začiatku 
mesiaca júna konala konferencia.

1–3, Starší sa majú zhromaž-
diť na konferencii; 4–6, Majú sa 

zorganizovať podľa zákonov kra-
jiny a starať sa o chudobných.
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44 2 a Skut. 2:17.
 3 a sp Kázať.
 4 a sp Obrátenie, 

   obrátený.
  b NaZ 98:5–7.
 5 a 2. Nefi 4:33.

 6 a Jak. 1:27.  
sp Sociálne blaho;  
Súcit.

Hľa, tak hovorí Pán vám, slu
žobníkom svojim, považujem za 
vhodné, aby starší cirkvi mojej 
boli zvolaní, z východu a zo zá
padu, a zo severu a z juhu, listom 
alebo nejakým iným spôsobom.

2 A stane sa, že nakoľko budú 
verní a budú preukazovať vieru 
vo mňa, vylejem na nich a Ducha 
svojho v deň, kedy sa zhromaždia.

3 A stane sa, že vyjdú do okoli
tých krajov a budú ľuďom a  kázať 
pokánie.

4 A mnohí budú a obrátení, 
takže získate moc zorganizovať 
sa b podľa zákonov človeka;

5 Aby vaši a nepriatelia nemohli 
mať moc nad vami; aby ste mohli 
byť zachovávaní vo všetkých ve
ciach; aby vám bolo umožnené 
zachovávať zákony moje; aby 
mohlo byť zlomené každé puto, 
ktorým sa nepriateľ snaží zničiť 
ľud môj.

6 Hľa, hovorím vám, že mu
síte a navštevovať chudobných 
a núdznych a poskytovať im úte
chu, aby mohli byť zachovaní, 
pokiaľ nebude možné vykonať 
všetky veci podľa zákona môjho, 
ktorý ste obdržali. Amen.

ODDIEL 45
Zjavenie dané Cirkvi skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande 
v štáte Ohio 7. marca 1831. Životopis Josepha Smitha v úvode zá-
znamu tohto zjavenia uvádza, že „v tomto období Cirkvi . . . boli 
mnohé falošné správy . . . a pochabé historky vydávané . . . a rozši-
rované, . . . aby bránili ľuďom skúmať dielo alebo prijať vieru . . . 
Ale na radosť Svätých, . . . som obdržal nasledovné.“

1–5, Kristus je náš obhajca u Otca; 
6–10, Evanjelium je posol pripra-
vujúci cestu pred Pánom; 11–15, 
Enoch a jeho bratia boli prijatí Pá-
nom k Nemu; 16–23, Kristus zja-
vil znamenia Svojho príchodu, ako 
boli dané na vrchu Olivovom; 24–
38, Evanjelium bude znovuzria-
dené, časy pohanov budú naplnené 
a pustošiaca choroba pokryje kra-
jinu; 39–47, Znamenia, divy 
a vzkriesenie budú sprevádzať 

druhý príchod; 48–53, Kristus 
bude stáť na vrchu Olivovom 
a Židia uvidia rany na Jeho rukách 
a nohách; 54–59, Pán bude vlád-
nuť počas milénia; 60–62, Prorok 
je poučený, aby začal s prekladom 
Nového zákona, skrze ktorý budú 
oznámené dôležité informácie; 63–
75, Svätým je prikázané, aby sa 
zhromaždili a vybudovali Nový Je-
ruzalem, do ktorého prídu ľudia zo 
všetkých národov.
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45 1 a sp Cirkev Ježiša 
Krista.

  b NaZ 50:35.
  c Jer. 14:22;  

3. Nefi 9:15;  
NaZ 14:9.  
sp Stvoriť, stvorenie.

 2 a Alma 34:33–35.
  b Mat. 24:44.
  c Jer. 8:20;  

NaZ 56:16.  
sp Žatva.

 3 a NaZ 62:1.  
sp Obhajca.

 4 a NaZ 19:18–19. 

   sp Uzmieriť, 
Uzmierenie.

  b Žid. 4:15.
  c Ján 12:28.
 5 a NaZ 20:25; 35:2; 38:4.
  b Ján 3:16.
 6 a Žid. 3:13;  

NaZ 64:23–25.
 7 a Zjav. 1:8; 21:6;  

NaZ 19:1.
  b Ján 1:5.
 8 a Mat. 10:1.  

sp Moc.
  b sp Zázrak.
  c sp Synovia 

a dcéry Božie.
  d sp Viera;  

Viera, veriť.
  e NaZ 14:7.
 9 a sp Nová a večná 

zmluva.
  b Jer. 31:31–34;  

Morm. 5:20.
  c 2. Nefi 29:2.
  d Iz. 42:6;  

2. Nefi 10:9–18.
  e Mal. 3:1.
 10 a Iz. 41:21;  

NaZ 50:10–12.

Počúvajte, ó vy ľudia a cirkvi 
mojej, ktorým bolo dané b kráľov
stvo; počúvajte a doprajte sluchu 
tomu, kto položil základy zeme, 
kto c učinil nebesia a všetky ich zá
stupy a kým bolo učinené všetko, 
čo žije a hýbe sa, a má trvanie.

2 A znova hovorím, počúvajte 
hlas môj, aby vás a smrť neza
stihla; v b hodine, keď si to ne
pomyslíte, leto pominie a c žatva 
bude skončená, a duša vaša ne
bude spasená.

3 Počúvajte toho, kto je a obhaj
com u Otca, kto obhajuje vašu vec 
pred ním –

4 Hovoriac: Otče, pozri na a utr
penia a smrť toho, ktorý žiadny 
b hriech neučinil, v ktorom sa 
ti dobre zaľúbilo; pozri na krv 
Syna svojho, ktorá bola preliata, 
krv toho, ktorého si dal, aby si ty 
sám mohol byť c oslávený;

5 A preto, Otče, ušetri týchto 
bratov mojich, ktorí a veria v meno 
moje, aby mohli prísť ku mne 
a mať b večný život.

6 Počúvajte, ó vy ľudia cirkvi 
mojej, a vy starší, počúvajte spo
ločne a počujte hlas môj, pokiaľ sa 

toto nazýva a dneškom, a nezatvr
dzujte srdcia svoje;

7 Lebo veru hovorím vám, že ja 
som a Alfa i Omega, počiatok i ko
niec, svetlo a život sveta – b svetlo, 
ktoré svieti v temnote, a temnota 
ho nechápe.

8 Prišiel som k svojim vlastným, 
a moji vlastní ma neprijali; ale 
toľkým, koľkí ma prijali som dal 
a moc činiť mnohé b zázraky a stať 
sa c synmi Božími; a dokonca tým, 
ktorí d uverili v meno moje, som 
dal moc získať e večný život.

9 A dokonca tak som poslal do 
sveta a večnú b zmluvu svoju, aby 
bola svetlom svetu a aby bola 
c zástavou pre ľud môj a pre d po
hanov, aby ju vyhľadávali, a aby 
bola e poslom pred tvárou mo
jou, aby pripravila cestu predo 
mnou.

10 A preto, pristúpte k nej 
a s tým, kto pristúpi, sa budem 
rozprávať ako s ľuďmi za stara 
a ukážem vám a mocné úvahy 
svoje.

11 A preto počúvajte spoločne 
a dovoľte mi ukázať vám do
konca múdrosť svoju – múdrosť 
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 11 a Mojž. 7:69.
 12 a pjs Gen. 14:30–34 

(Dodatok);  
NaZ 38:4;  
Mojž. 7:21.

  b Mojž. 7:62–64.  
sp Sion.

 13 a Žid. 11:13;  
1. Pet. 2:11.

 14 a Žid. 11:8–13;  
Mojž. 7:63.

 16 a Mat. 24;  
Luk. 21:7–36;  
JS – M 1.

  b sp Druhý príchod 
Ježiša Krista.

 17 a NaZ 138:50.
  b sp Duch.
  c sp Izrael – 

Zhromaždenie Izraela.
  d 1. Nefi 10:12–14.  

sp Izrael – Rozptýlenie 

Izraela.
 22 a sp Svet – Koniec sveta.
 24 a 2. Nefi 25:15.
 25 a Neh. 1:9;  

Iz. 11:12–14;  
1. Nefi 22:10–12;  
2. Nefi 21:12–14.

  b Luk. 21:24.
 26 a sp Posledné dni, 

neskoršie dni.

toho, o kom hovoríte, že je Bohom 
a Enochovým a bratov jeho,

12 Ktorí boli a oddelení zo zeme 
a boli prijatí ku mne samotnému – 
b mesto uschované, dokiaľ nepríde 
deň spravodlivosti – deň, ktorý 
bol vyhľadávaný všetkými svä
tými mužmi, a oni ho nenašli pre 
zlovoľnosť a ohavnosti;

13 A vyznali, že sú a cudzincami 
a pútnikmi na zemi;

14 Ale obdržali a zasľúbenie, že 
ho nájdu a uvidia ho v tele svo
jom.

15 A preto, počúvajte a ja sa 
s vami budem rozprávať, a bu
dem k vám hovoriť a proroko
vať ako ľuďom za stara.

16 A ukážem to jasne, ako som 
to a ukázal učeníkom svojim, keď 
som stál pred nimi v tele a hovo
ril k nim, hovoriac: Pretože ste sa 
ma pýtali ohľadom b znamení prí
chodu môjho, v deň, kedy prídem 
v sláve svojej v oblakoch neba, 
aby som naplnil zasľúbenia, ktoré 
som učinil otcom vašim,

17 Lebo, pretože ste hľadeli na 
dlhé a odlúčenie b ducha svojho 
od tela svojho ako na porobu, 
ukážem vám, ako príde deň vy
kúpenia, a tiež c znovuzriadenie 
d rozptýleného Izraela.

18 A teraz pozrite na tento 
chrám, ktorý je v Jeruzaleme, 
ktorý nazývate dom Boží, a ne
priatelia vaši hovoria, že tento 
dom nikdy nepadne.

19 Ale, veru hovorím vám, že 
spustošenie príde na toto poko
lenie ako zlodej v noci a tento ľud 
bude zničený a rozptýlený medzi 
všetky národy.

20 A tento chrám, ktorý teraz vi
díte, bude zborený, takže nezo
stane kameň na kameni.

21 A stane sa, že toto pokolenie 
Židov nepominie, pokiaľ každé 
spustošenie, o ktorom som vám 
povedal ohľadom nich, nenastane.

22 Hovoríte, že viete, že prichá
dza a koniec sveta; hovoríte tiež, 
že viete, že nebesia a zem po
minú;

23 A v tomto hovoríte pravdivo, 
lebo tak to je; ale tieto veci, ktoré 
som vám povedal, nepominú, po
kiaľ sa všetky nenaplnia.

24 A toto som vám povedal 
ohľadom Jeruzalema; a až oný 
deň príde, bude zvyšok a rozptý
lený medzi všetky národy;

25 Ale budú znova a zhromaž
dení; ale zostanú rozptýlení, po
kiaľ sa časy b pohanov nenaplnia.

26 A v a oný deň bude počuť 
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 26 b NaZ 87; JS – M 1:23.
  c Luk. 21:26.
  d 2. Pet. 3:3–10.
 28 a 1. Nefi 15:13.
  b sp Svetlo, Svetlo 

Kristovo;  
Znovuzriadenie 
evanjelia.

 29 a Ján 1:5.
  b Mat. 15:8–9.
  c NaZ 3:6–8; 46:7;  

JS – Ž 1:19.

 31 a NaZ 5:19–20; 97:22–25.
 32 a NaZ 101:21–22, 64.
  b Zjav. 16:11, 21.
 33 a NaZ 43:18; 88:87–90.
  b NaZ 63:33.
 35 a Mat. 24:6.
 37 a Mar. 13:28;  

Luk. 21:29–31.
 39 a NaZ 10:55–56.  

sp Báť sa, bázeň, 
strach – Bázeň pred 
Bohom;  

Poslušnosť, poslušný, 
poslúchať.

  b 2. Pet. 3:10–13;  
NaZ 35:15–16;  
Mojž. 7:62.

  c sp Druhý príchod 
Ježiša Krista.

  d sp Znamenia časov.
  e sp Syn Muža.
 41 a NaZ 29:21; 97:25–26.
 42 a Joel 2:10; Zjav. 6:12;  

NaZ 88:87; 133:49.

o b vojnách a o zvestiach o vojnách 
a celá zem bude v zmätku, a srd
cia ľudské im c zamrú, a budú 
hovoriť, že Kristus d odďaľuje prí
chod svoj až na koniec zeme.

27 A láska ľudí ochladne a ne
právosť sa bude rozhojňovať.

28 A keď prídu časy a pohanov, 
b svetlo zažiari medzi tými, ktorí 
sedia v temnote, a bude to plnosť 
evanjelia môjho;

29 Oni ju však a neprijmú; lebo 
nebudú vnímať svetlo a odvrátia 
b srdce svoje odo mňa pre c pred
pisy ľudské.

30 A v onom pokolení sa časy 
pohanov naplnia.

31 A budú v onom pokolení žiť 
ľudia, ktorí nepominú, pokiaľ neu
vidia prekypujúce a pohromy; lebo 
pustošiaca choroba pokryje zem.

32 Ale učeníci moji budú a stáť 
na svätých miestach a nepohnú 
sa; ale medzi zlovoľnými budú 
ľudia pozdvihovať hlas svoj 
a budú b zlorečiť Bohu a umierať.

33 A budú tiež na rôznych 
miestach a zemetrasenia a mnohé 
pustošenia; avšak, ľudia budú za
tvrdzovať srdcia svoje proti mne 
a pozdvihnú b meč, jeden proti 
druhému, a budú sa navzájom 
zabíjať.

34 A teraz, keď som ja, Pán, pre
hovoril tieto slová k učeníkom 
svojim, boli znepokojení.

35 A ja som im povedal: Ne
buďte a znepokojení, lebo keď sa 
všetky tieto veci budú diať, mô
žete vedieť, že zasľúbenia, ktoré 
vám boli učinené, budú splnené.

36 A keď svetlo začne žiariť, 
bude to s nimi ako v podoben
stve, ktoré vám ukážem –

37 Pozeráte a vidíte a figovníky, 
a vidíte ich očami svojimi, a ho
voríte, keď začínajú pučať a ich 
listy sú ešte jemné, že leto je te
raz blízko, na dosah;

38 Práve tak tomu bude v oný 
deň, kedy oni uvidia všetky tieto 
veci, potom budú vedieť, že ho
dina je blízko.

39 A stane sa, že ten, kto sa ma 
a bojí, bude b vyzerať príchod veľ
kého c dňa Pánovho, dokonca 
d znamenia príchodu e Syna Muža.

40 A uvidia znamenia a divy, 
lebo budú ukázané na nebesiach 
hore a na zemi dole.

41 A uvidia krv a a oheň, a pary 
dymu.

42 A skôr ako príde deň Pánov, 
sa a slnko zatmie a mesiac sa ob
ráti v krv, a hviezdy budú padať 
z neba.
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 44 a sp Ježiš Kristus – 
Sláva Ježiša Krista.

  b Mat. 24:43–51;  
Mar. 13:32–37.

 45 a NaZ 29:13; 43:18.
  b NaZ 88:96–97.  

sp Vzkriesenie.
  c 1. Tes. 4:16–17.
 46 a Alma 40:12.
  b Iz. 55:3.
  c sp Večný život.
 47 a NaZ 1:12–16.

 48 a Zach. 14:4.
  b NaZ 43:18; 88:87.
  c Joel 3:16;  

NaZ 49:23.
 49 a NaZ 87:6.
 51 a sp Židia.
  b Zach. 12:10.
 52 a Zach. 13:6.
  b sp Ukrižovanie.
 53 a Zjav. 1:7.
  b Luk. 23:38;  

Ján 19:3, 14–15.

 54 a Ez. 36:23; 39:21.
  b sp Vzkriesenie.
  c NaZ 75:22.
 55 a sp Diabol.
  b Zjav. 20:2;  

1. Nefi 22:26;  
NaZ 43:31; 88:110.

 56 a sp Druhý príchod 
Ježiša Krista.

  b Mat. 25:1–13;  
NaZ 63:54.

 57 a sp Pravda.

43 A zvyšok bude zhromaždený 
na tomto mieste;

44 A potom ma budú vyzerať, 
a hľa, ja prídem; a oni ma uvidia 
v oblakoch neba, odetého mocou 
a veľkou a slávou; so všetkými 
svätými anjelmi; a ten, kto ma 
nebude b vyzerať, bude odrezaný.

45 Ale skôr, než rameno Pána 
dopadne, zatrúbi anjel na a trúbu 
svoju a svätí, ktorí spali, b vyjdú, 
aby sa so mnou stretli v c oblaku.

46 A preto, ak ste spali v a pokoji, 
požehnaní ste; lebo ako ma teraz 
vidíte a viete, že ja som, dokonca 
tak b prídete ku mne a duše vaše 
budú c žiť a vykúpenie vaše bude 
učinené dokonalým; a svätí vyjdú 
zo štyroch strán zeme.

47 Potom dopadne a rameno 
Pána na národy.

48 A potom postaví Pán nohu 
svoju na tento a vrch, a ten sa roz
pukne na dvoje, a zem sa bude 
b triasť a potácať sa sem a tam, 
a nebesia sa tiež c budú chvieť.

49 A Pán prehovorí hlasom 
svojím a všetky končiny zeme to 
budú počuť; a národy zeme budú 
a nariekať a tí, ktorí sa smiali, uvi
dia pochabosť svoju.

50 A pohroma pokryje pohŕdajú

ceho a posmievač bude strávený; 
a tí, ktorí vyzerali neprávosť, 
budú vyťatí a uvrhnutí do ohňa.

51 A potom a Židia na mňa b po
hliadnu a povedia: Čo sú to za 
rany na rukách tvojich a na no
hách tvojich?

52 Potom budú vedieť, že ja 
som Pán; lebo im poviem: Tieto 
rany sú rany, ktoré som a utŕžil 
v dome svojich priateľov. Ja som 
ten, ktorý bol pozdvihnutý. Ja 
som Ježiš, ktorý bol b ukrižovaný. 
Ja som Syn Boží.

53 A potom budú a plakať pre 
neprávosti svoje; potom budú la
mentovať, pretože prenasledovali 
b kráľa svojho.

54 A potom budú vykúpené 
a pohanské národy a tí, ktorí ne
poznali žiaden zákon, budú mať 
podiel na prvom b vzkriesení; 
a bude to pre nich c znesiteľné.

55 A a Satan bude b zviazaný, 
takže nebude mať žiadne miesto 
v srdci detí ľudských.

56 A oného a dňa, kedy prídem 
v sláve svojej, bude naplnené 
podobenstvo, ktoré som hovoril 
ohľadom desiatich b panien.

57 Lebo tí, ktorí sú múdri a pri
jali a pravdu, a vzali si Svätého 
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 57 b sp Duch Svätý.
  c JS – M 1:37.
  d NaZ 29:7–9; 63:34; 

64:23–24; 101:22–25.
 58 a sp Milénium.
  b Mat. 5:5.
  c NaZ 63:51; 101:29–31.
  d sp Spása.
 59 a NaZ 29:11; 104:59.
  b Gen. 49:10;  

Zach. 14:9;  
NaZ 38:21–22.

 60 a sp Preklad Josepha 
Smitha (pjs). Pozri tiež  
Výber z Prekladu 
Biblie Josepha Smitha.

 63 a NaZ 38:29; 87:1–5;  
130:12.

 64 a NaZ 42:64.
 65 a NaZ 63:27.
 66 a Eter 13:5–6;  

Mojž. 7:62;  
ČV 1:10.  
sp Nový Jeruzalem;  

Sion.
  b NaZ 57:1–3.
  c sp Mier, pokoj.
  d Iz. 4:6;  

NaZ 115:6.
 67 a NaZ 64:41–43;  

97:15–18.  
sp Ježiš Kristus – 
Sláva Ježiša Krista.

 69 a Deut. 30:3;  
Jer. 32:37–39;  
NaZ 33:6.

Ducha za b sprievodcu svojho, 
a neboli c oklamaní – veru ho
vorím vám, tí nebudú vyťatí 
a uvrhnutí do d ohňa, ale toho dňa 
obstoja.

58 A a zem im bude daná ako 
b dedičstvo; a budú sa množiť 
a silnieť a ich deti c vyrastú bez 
hriechu k d spáse.

59 Lebo Pán bude v ich a strede 
a sláva jeho bude na nich, a on 
bude ich kráľom a ich b zákono
darcom.

60 A teraz, hľa, hovorím ti, ne
bude ti dané poznať ohľadom 
tejto kapitoly nič viac, pokiaľ ne
bude preložený a Nový zákon, 
a v ňom budú všetky tieto veci 
oznámené;

61 A preto, dovoľujem ti, že ho 
teraz môžeš prekladať, aby si mo
hol byť pripravený na veci, ktoré 
prídu.

62 Lebo veru hovorím vám, že 
vás čakajú veľké veci;

63 Počujete o a vojnách v cudzích 
krajinách; ale, hľa, hovorím vám, 
sú blízko, dokonca vo dverách 
vašich a za neveľa rokov budete 
počuť o vojnách vo svojich vlast
ných krajinách.

64 A preto ja, Pán, som hovoril: 
zhromaždite sa z a východných 

krajín, zhromaždite sa, vy starší 
cirkvi mojej; choďte do západ
ných krajín, volajte k obyvate
ľom, aby činili pokánie, a nakoľko 
budú činiť pokánie, budujte mi 
cirkvi.

65 A s jedným srdcom a s jed
nou mysľou zhromažďujte bohat
stvo svoje, aby ste mohli a zakúpiť 
dedičstvo, ktoré vám bude neskôr 
ustanovené.

66 A bude nazvané a Nový Je
ruzalem, b krajina c pokoja, mesto 
d útočiska, miesto bezpečia pre 
svätých Boha Najvyššieho;

67 A bude tam a sláva Pánova, 
a bude tam tiež hrôza Pánova, 
natoľko, že zlovoľní do neho ne
prídu, a bude nazvané Sion.

68 A stane sa medzi zlovoľnými, 
že každý človek, ktorý nepoz
dvihne meč svoj proti blížnemu 
svojmu, musí nevyhnutne ujsť do 
Sionu kvôli bezpečiu.

69 A budú v ňom a zhromaž
dení z každého národa pod ne
bom; a bude to jediný ľud, ktorý 
nebude jeden s druhým vo vojne.

70 A medzi zlovoľnými sa bude 
hovoriť: Nechoďme bojovať proti 
Sionu, lebo obyvatelia Sionu sú 
desiví; a preto nemôžeme obstáť.

71 A stane sa, že spravodliví 
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 74 a Sof. 2:11.
46 1 a 2. Tim. 3:16–17.
 2 a Alma 6:1.
  b Moroni 6:9; 

   NaZ 20:45.
 3 a 3. Nefi 18:22–25.  

sp Spoločenstvo.
 4 a sp Cirkev Ježiša Krista.

  b 3. Nefi 18:26–32.  
sp Sviatosť.

budú zhromaždení z prostriedku 
všetkých národov a prídu do Si
onu, spievajúc piesne večnej ra
dosti.

72 A teraz, hovorím vám, ucho
vávajte tieto veci, aby nevyšli do 
sveta, pokiaľ to nebude pre mňa 
žiaduce, aby ste mohli usku
točniť toto dielo v očiach ľudí 
a v očiach nepriateľov svojich, 
aby nemohli poznať diela vaše, 

pokiaľ neuskutočníte vec, ktorú 
som vám prikázal;

73 Aby, až to budú poznať, 
mohli o týchto veciach uvažovať.

74 Lebo, keď sa Pán ukáže, bude 
pre nich a strašný, aby ich strach 
mohol zachvátiť, a oni budú stáť 
ďaleko a chvieť sa.

75 A všetky národy sa budú báť 
pre hrôzu Pánovu a moc sily jeho. 
Tak je. Amen.

ODDIEL 46
Zjavenie dané Cirkvi skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande 
v štáte Ohio 8. marca 1831. V tomto počiatočnom období Cirkvi sa 
ešte nepoužíval jednotný vzor pre vedenie cirkevných zhromaždení. 
Avšak dosť bežný bol zvyk prijímať na zhromaždenia sviatosti a na 
ďalšie zhromaždenia Cirkvi iba členov a vážnych záujemcov. Toto 
zjavenie vyjadruje vôľu Pána ohľadom riadenia a vedenia zhromaž-
dení a Jeho nariadenie pri vyhľadávaní a rozoznávaní darov Ducha.

1–2, Starší majú viesť zhromažde-
nia tak, ako sú vedení Duchom Svä-
tým; 3–6, Tí, ktorí hľadajú pravdu 
nemajú byť vylúčení zo zhromaž-
dení sviatosti; 7–12, Proste Boha 
a usilujte o dary Ducha; 13–26, Je 
podaný výpočet niektorých týchto 
darov; 27–33, Cirkevným vedúcim 
je daná moc rozoznávať dary Ducha.

Počúvajte, ó vy ľudia cirkvi mo
jej; lebo veru hovorím vám, že 
tieto veci vám boli povedané na 
váš a úžitok a poučenie.

2 Ale nehľadiac na tie veci, ktoré 

sú napísané, vždy bolo dané a star
ším cirkvi mojej, od počiatku, 
a vždy bude, b viesť všetky zhro
maždenia tak, ako sú riadené 
a vedené Duchom Svätým.

3 Predsa len je vám prikázané 
nikdy nikoho a nevylučovať z ve
rejných zhromaždení vašich, 
ktoré sú konané pred svetom.

4 Je vám tiež prikázané nevylu
čovať nikoho, kto patrí k a cirkvi, 
z vašich zhromaždení sviatosti; 
predsa len, ak sa niekto dopustil 
previnenia, nech b neprijíma, po
kiaľ sa nezmieri.
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 6 a vi na konfirmáciu 
tých, ktorí boli 
nedávno pokrstení.

 7 a Jak. 1:5–6;  
NaZ 88:63.

  b sp Svätosť.
  c sp Premýšľať.
  d Ž 100;  

Alma 34:38.  

sp Vďačnosť, vďaka, 
vďakyvzdanie.

  e 1. Tim. 4:1–4;  
NaZ 43:5–7.

  f sp Diabol.
  g NaZ 3:6–7; 45:29.
 8 a 1. Kor. 12:31.
 9 a sp Znamenie.
  b Jak. 4:3.

 10 a sp Myseľ.
  b 1. Kor. 14:12.  

sp Dary Ducha.
 11 a 1. Kor. 12:4–11.
 13 a sp Svedectvo.
 14 a 3. Nefi 12:2.  

sp Viera, veriť.
 15 a Moroni 10:8.

5 A znova vám hovorím, nebu
dete vylučovať zo svojich zhro
maždení sviatosti nikoho, kto 
naliehavo hľadá kráľovstvo – ho
vorím ohľadom tých, ktorí nie sú 
z cirkvi.

6 A znova vám hovorím, ohľa
dom a konfirmačných zhromaž
dení vašich, že ak sú niektorí, 
ktorí nie sú z cirkvi, ktorí nalie
havo hľadajú kráľovstvo, nebu
dete ich vylučovať.

7 Ale je vám prikázané vo všet
kých veciach a prosiť Boha, ktorý 
dáva štedro; a to, čo vám Duch 
dosvedčuje, práve tak by som 
chcel, aby ste činili vo všetkej 
b svätosti srdca, kráčajúc vzpria
mene predo mnou, c uvažujúc 
o konci spásy svojej, činiac všetky 
veci s modlitbou a d vďakyvzda
ním, aby ste neboli e zvedení zlými 
duchmi alebo náukami f diablo
vými, alebo g prikázaniami ľud
skými; lebo niektoré sú ľudské, 
a iné sú diabolské.

8 A preto, vyvarujte sa toho, aby 
ste neboli oklamaní; a aby ste ne
boli oklamaní, a usilujte naliehavo 
o najlepšie dary, vždy pamätajúc, 
prečo sú dané;

9 Lebo veru hovorím vám, sú 
dané pre dobro tých, ktorí ma 
milujú a zachovávajú všetky pri
kázania moje, a toho, kto sa snaží 

tak činiť; aby mohli byť požeh
naní všetci, ktorí ma hľadajú alebo 
ktorí ma prosia, ktorí prosia, a nie 
pre a znamenie, aby ho mohli b pre
mrhať v žiadostiach svojich.

10 A znova, veru hovorím vám, 
chcel by som, aby ste vždy pamä
tali a vždy uchovávali v a mysli 
svojej, ktoré b dary to sú, ktoré sú 
dané cirkvi.

11 Lebo každému neboli dané 
všetky dary; lebo je mnoho da
rov, a a každému človeku je daný 
dar Duchom Božím.

12 Niektorým je daný jeden 
a niektorým je daný iný, aby to 
všetkým mohlo byť na úžitok.

13 Niektorým je dané Duchom 
Svätým a vedieť, že Ježiš Kristus 
je Syn Boží a že bol ukrižovaný 
pre hriechy sveta.

14 Iným je dané a veriť v ich 
slová, aby tiež mohli mať život 
večný, ak zostanú verní.

15 A znova, niektorým je dané 
Duchom Svätým poznať a roz
diely v prisluhovaní, ako to bude 
tešiť toho istého Pána, podľa Pá
novej vôle, ktorý spôsobuje milo
srdenstvá svoje podľa podmienok 
deti ľudských.

16 A znova, niektorým je dané 
Duchom Svätým rozpoznať rôz
norodosť pôsobení, či sú od Boha, 
aby prejavy Ducha mohli byť 
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 17 a Moroni 10:9.  
sp Múdrosť.

 18 a sp Poznanie.
 19 a NaZ 42:48–52.  

sp Viera.
 20 a sp Uzdraviť, 

uzdravenie.
 21 a sp Zázrak.
 22 a sp Proroctvo, 

prorokovať.

 23 a Mojž. 1:13–15.
 24 a sp Dar jazykov.
 26 a Moroni 10:8–19.
  b sp Synovia 

a dcéry Božie.
 27 a sp Biskup.
  b sp Rozoznávanie, dar.
 28 a NaZ 88:64–65.
 30 a NaZ 50:29.
  b sp Duch Svätý.

  c 2. Nefi 4:35.
 32 a 1. Kron. 16:8–15;  

1. Tes. 1:2;  
Alma 37:37;  
NaZ 59:7, 21.  
sp Vďačnosť, vďaka, 
vďakyvzdanie.

 33 a sp Cnosť.
  b sp Svätosť.

dané každému človeku, aby mu 
boli na úžitok.

17 A znova, veru hovorím vám, 
niektorým je dané Duchom  Božím 
slovo a múdrosti.

18 Iným je dané slovo a pozna
nia, aby všetci mohli byť vyu
čovaní, aby boli múdri a mali 
poznanie.

19 A znova, niektorým je dané 
mať a vieru, že budú uzdravení;

20 A iným je dané mať vieru 
a uzdravovať.

21 A znova, niektorým je dané 
pôsobenie a zázrakov;

22 A iným je dané a prorokovať;
23 A iným a rozoznávanie du

chov.
24 A znova, niektorým je dané 

hovoriť a jazykmi;
25 A iným je dané vykladanie 

jazykov.
26 A všetky tieto a dary prichá

dzajú od Boha pre dobro b detí 
 Božích.

27 A a biskupovi cirkvi a tým, 

ktorých Boh ustanoví a vysvätí, 
aby bdeli nad cirkvou a boli star
šími v cirkvi, tým bude dané b ro
zoznávať všetky tieto dary, aby 
nebol medzi vami nikto, kto by 
tvrdil, že je od Boha, a predsa nie 
je.

28 A stane sa, že ten, kto prosí 
v a Duchu, obdrží v Duchu;

29 Aby niektorým mohlo byť 
dané mať všetky tieto dary, aby 
mohla byť hlava, aby to mohlo 
byť každému členovi na úžitok.

30 Ten, kto a prosí v b Duchu, 
prosí podľa c vôle Božej; a preto 
je to učinené, dokonca ako prosí.

31 A znova, hovorím vám, 
všetky veci musia byť konané 
v mene Krista, čokoľvek činíte 
v Duchu;

32 A musíte vzdávať a vďaky 
Bohu v Duchu za akékoľvek po
žehnanie, ktorým ste požehnaní.

33 A musíte pestovať a cnosť 
a b svätosť predo mnou neustále. 
Tak je. Amen.

ODDIEL 47
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte 
Ohio 8. marca 1831. John Whitmer, ktorý už slúžil ako tajomník Pro-
roka, najskôr váhal, keď bol požiadaný slúžiť ako cirkevný dejepisec 
a zapisovateľ, nahradiac tak Olivera Cowderyho. Napísal: „Radšej by 
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47 1 a NaZ 69:2–8; 85:1–2.
 4 a sp Duch Svätý;  

Utešiteľ.
48 2 a sp Sociálne blaho.

som to nerobil, ale uvedomil som si, nech sa stane vôľa Pánova, a ak 
si to on praje, ja si prajem, aby to dal najavo skrze  Josepha, vidcu.“ 
Potom, keď Joseph Smith obdržal toto zjavenie, John Whitmer pri-
jal jemu pridelený úrad a slúžil v ňom.

1–4, John Whitmer je určený 
k tomu, aby viedol dejiny Cirkvi 
a písal pre Proroka.

Hľa, je pre mňa žiaduce, aby slu
žobník môj John písal a viedol 
riadne a dejiny a pomáhal tebe, 
služobníkovi môjmu Josephovi, 
v zapisovaní všetkých vecí, ktorí 
ti budú dané, dokiaľ nebude po
volaný k ďalším povinnostiam.

2 A znova, veru hovorím vám, 

že môže tiež pozdvihovať hlas 
svoj na zhromaždeniach, kedy
koľvek to bude žiaduce.

3 A znova, hovorím vám, že 
mu bude určené viesť cirkevné 
záznamy a dejiny neustále; lebo 
Olivera Cowderyho som určil 
k inému úradu.

4 A preto, bude mu dané, na
koľko bude verný, a Utešiteľom, 
písať tieto veci. Tak je. Amen.

ODDIEL 48
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte 
Ohio 10. marca 1831. Prorok sa pýtal Pána na spôsob toho, ako po-
stupovať pri zaobstarávaní pozemkov pre osídľovanie Svätých. To 
bola dôležitá záležitosť z hľadiska sťahovania členov Cirkvi z vý-
chodných Spojených štátov, aby poslúchli Pánov príkaz, že sa majú 
zhromaždiť v štáte Ohio (pozri oddiely 37:1–3; 45:64).

1–3, Svätí v štáte Ohio sa majú po-
deliť o svoje pozemky so svojimi 
bratmi; 4–6, Svätí majú kupovať 
pozemky, stavať mesto a nasledo-
vať rady svojich predsedajúcich 
úradníkov.

Je nutné, aby ste v tejto dobe zo
stali v mieste svojho bydliska, ak 
to bude vhodné vo vašich pod
mienkach.

2 A nakoľko máte pozemky, 

a podelíte sa o ne s bratmi z vý
chodu;

3 A nakoľko nemáte pozemky, 
nech si pre túto dobu kúpia 
v oných okolitých krajoch, ako 
sa im zdá dobré, lebo to musí ne
vyhnutne byť, aby mali miesto, 
kde by v tejto dobe žili.

4 Musí nevyhnutne byť nutné, 
aby ste ušetrili všetky peniaze, 
ktoré môžete, a aby ste získali 
všetko, čo môžete, v spravodli
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 4 a NaZ 57:4–5.
  b NaZ 42:35–36;  

45:65–67.

 5 a NaZ 57:6–8.
  b NaZ 57:1–3.
 6 a sp Nový Jeruzalem.

  b NaZ 51:3.
49 1 a sp Kázať.

vosti, aby ste časom mohli byť 
schopní a kúpiť pozemok pre de
dičstvo, b dokonca mesto.

5 To miesto ešte nemá byť zja
vené; ale keď bratia vaši prídu 
z východu, majú byť určení a istí 
muži a im bude dané, aby b po
znali miesto, alebo im to bude 
zjavené.

6 A budú určení, aby zakúpili 

pozemky a aby započali klásť 
základy a mesta; a potom zač
nete byť zhromažďovaní s ro
dinami svojimi, každý človek 
podľa b rodiny svojej, podľa okol
ností svojich a ako je mu to určené 
predsedníctvom a biskupom cir
kvi, podľa zákonov a prikázaní, 
ktoré ste obdržali a ktoré obdr
žíte neskôr. Tak je. Amen.

ODDIEL 49
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Sidneymu Rigdo-
novi, Parleymu P. Prattovi a Lemanovi Copleymu v Kirtlande v štáte 
Ohio 7. mája 1831. Leman Copley prijal evanjelium, ale stále sa 
pridržiaval niektorých učení Shakerov (United Society of Believers 
in Christ’s Second Appearing [Zjednotená spoločnosť veriacich  
v Kristovo druhé zjavenie sa]), ku ktorej predtým patril. K viere 
Shakerov patrilo, že Kristov druhý príchod už nastal a že sa ukázal 
v podobe ženy, Ann Leeovej. Nepokladali krst vodou za nutný. Od-
mietali manželstvo a verili v život úplnom celibáte. Niektorí Sha-
keri tiež zakazovali jedenie mäsa. Životopis Josepha Smitha v úvode 
tohto zjavenia uvádza: „Aby som mal dokonalejšie porozumenie 
ohľadom tohto predmetu, pýtal som sa Pána a obdržal som nasle-
dovné.“ Zjavenie vyvrátilo niektoré základné chápania skupiny Sha-
kerov. Hore uvedení bratia vzali kópiu zjavenia do spoločenstva 
Shakerov (pri Clevelande v štáte Ohio) a celé im ho prečítali, ale bolo  
odmietnuté.
1–7, Deň a hodina Kristovho prí-
chodu zostane neznáma, pokiaľ On 
nepríde; 8–14, Aby ľudia získali 
spásu, musia činiť pokánie, veriť 
v evanjelium a byť poslušní obra-
dov; 15–16, Manželstvo je ustano-
vené Bohom; 17–21, Požívanie mäsa 
je schválené; 22–28, Pred druhým 

príchodom bude Sion prekvitať 
a Lámániti budú kvitnúť ako ruža.

Počúvajte slová moje, služob
níci moji Sidney a Parley, a Le
man; lebo hľa, veru hovorím 
vám, že vám dávam prikázanie, 
aby ste išli a a kázali Shakerom 
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 2 a Skut. 8:21.
 4 a sp Evanjelium;  

Pravda.
 5 a Ján 3:16–17;  

NaZ 132:24.  
sp Ježiš Kristus – 
Právomoc.

  b sp Vykúpiť, vykúpený, 
vykúpiť;  
Vykupiteľ.

  c sp Zatratenie.
 6 a sp Syn Muža.
  b Skut. 7:55–56;  

NaZ 76:20–23.
  c sp Ježiš Kristus – 

Sláva Ježiša Krista.
  d 1. Kor. 15:25;  

NaZ 76:61.
 7 a Mat. 24:36;  

Mar. 13:32–37;  
Zjav. 16:15;  
NaZ 133:11.

 8 a Gal. 3:22;  
Mos. 16:3–5.

  b Žid. 13:2;  
3. Nefi 28:25–29.

 9 a Gen. 17:7;  
NaZ 66:2.  
sp Nová a večná 
zmluva.

 10 a Zach. 2:11;  
NaZ 45:66–69;  
97:18–21.

  b Iz. 60:14.
  c Mat. 23:12.
 11 a sp Misionárska práca.
 13 a 3. Nefi 27:19–20.
 14 a sp Dar Ducha Svätého.
  b sp Ruky, ich kladenie.

evanjelium moje, ktoré ste obdr
žali, dokonca ako ste ho obdržali.

2 Hľa, hovorím vám, že oni si 
prajú poznať pravdu z časti, ale 
nie celú, lebo nie sú a spravodliví 
predo mnou a musia nevyhnutne 
činiť pokánie.

3 A preto, posielam vás, služob
níci moji Sidney a Parley, aby ste 
im kázali evanjelium.

4 A služobník môj Leman bude 
vysvätený k tomuto dielu, aby 
s nimi mohol hovoriť, nie podľa 
toho, čo od nich obdržal, ale podľa 
toho, čo bude a vyučovaný vami, 
služobníci moji; a skrze toto ko
nanie mu požehnám, inak sa mu 
nebude dariť.

5 Tak hovorí Pán; lebo ja som 
Boh a a poslal som Jednorodeného 
Syna svojho na svet pre b vykúpe
nie sveta a nariadil som, že ten, kto 
ho prijíma, bude spasený, a ten, kto 
ho neprijíma, bude c zatratený –

6 A oni učinili a Synovi Muža 
tak, ako sa im zachcelo; a on pre
vzal moc svoju na b pravici c slávy 
svojej a teraz vládne v nebesiach, 
a bude vládnuť, pokiaľ nezostúpi 
na zem, aby položil všetkých ne
priateľov d pod nohy svoje, ktorý 
to čas je blízko, na dosah –

7 Ja, Pán Boh, som to hovoril; ale 
tú hodinu ani a deň žiadny človek 
nepozná, ani anjeli v nebi, ani to 
nebudú poznať, pokiaľ nepríde.

8 A preto, chcem, aby všetci ľu
dia činili pokánie, lebo všetci sú 
pod a hriechom, okrem tých, kto
rých som si ponechal, b svätých 
mužov, o ktorých neviete.

9 A preto, hovorím vám, že som 
vám poslal svoju večnú a zmluvu, 
dokonca tú, ktorá bola od po
čiatku.

10 A to, čo som sľúbil, som tak 
splnil, a a národy zeme sa jej budú 
b klaňať; a ak nie sami od seba, 
klesnú, lebo to, čo sa teraz samé 
vyvyšuje, bude c znížené mocou.

11 A preto, dávam vám prikáza
nie, aby ste a išli medzi tento ľud 
a povedali im, ako apoštol môj za 
stara, ktorého meno bolo Peter:

12 Verte v meno Pána Ježiša, 
ktorý bol na zemi a príde, počia
tok i koniec;

13 a Čiňte pokánie a buďte po
krstení v mene Ježiša Krista, 
podľa svätého prikázania, na od
pustenie hriechov;

14 A ktokoľvek toto činí, ob
drží a dar Ducha Svätého klade
ním b rúk starších cirkvi.
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 15 a 1. Tim. 4:1–3.
  b Gen. 2:18, 24;  

1. Kor. 11:11.  
sp Manželstvo, 
vydávať sa, ženiť sa.

 16 a Jákob 2:27–30.
  b Gen. 2:24;  

Mat. 19:5–6.
  c sp Zem – Stvorená 

pre človeka.
 17 a Mojž. 3:4–5.  

sp Stvoriť, stvorenie.
  b sp Predpozemský 

život.
 18 a vi ponúka zdržať sa.
  b Gen. 9:3;  

1. Tim. 4:1–3.
 19 a NaZ 89:10–13.
 20 a Skut. 4:32;  

NaZ 51:3;  
70:14; 78:6.

  b sp Svetskosť.
 21 a pjs Gen. 9:10–15  

(Dodatok).
 22 a sp Druhý príchod 

Ježiša Krista.
 23 a Mat. 24:4–5.
  b 2. Pet. 3:12;  

NaZ 45:39.
  c Iz. 40:4;  

NaZ 109:74.
  d Mich. 1:3–4.

  e Mat. 24:29–31.
 24 a 3. Nefi 5:21–26.
  b Iz. 35:1;  

2. Nefi 30:5–6;  
3. Nefi 21:22–25;  
NaZ 3:20; 109:65.

 25 a NaZ 35:24.
  b Gen. 49:26;  

2. Nefi 12:2–3.
 26 a NaZ 88:63.
 27 a Iz. 52:12.
  b 3. Nefi 20:22.
  c 1. Pet. 2:6;  

NaZ 84:116.
 28 a NaZ 1:12.

15 A znova, veru hovorím vám, 
že ktokoľvek a zakazuje ženiť sa 
nie je ustanovený Bohom, lebo 
b manželstvo je pre človeka usta
novené Bohom.

16 A preto, je zákonné, aby mal 
jednu a manželku a oni dvaja 
budú b jedno telo, a to všetko, aby 
c zem mohla naplniť účel svojho 
stvorenia;

17 A aby mohla byť naplnená 
mierou človeka, podľa jeho a stvo
renia, b predtým ako bol učinený 
svet.

18 A ktokoľvek a nariaďuje zdr
žať sa b mäsa, že človek ho nemá 
jesť, nie je ustanovený Bohom;

19 Lebo hľa, a zver poľná a vtác
tvo vo vzduchu a to, čo pochádza 
zo zeme, je ustanovené človeku 
na úžitok pre pokrm a pre odev, 
a aby mohol mať v hojnosti.

20 Ale nie je dané, aby jeden 
človek a vlastnil viac než druhý, 
a preto b svet leží v hriechu.

21 A beda buď človeku, ktorý 
a prelieva krv alebo ktorý plytvá 
mäsom, a nemá žiadnu potrebu.

22 A znova, hovorím vám, že 
Syn Muža a neprichádza v podobe 

ženy ani muža putujúceho po 
zemi.

23 A preto, nebuďte a oklamaní, 
ale pokračujte v stálosti, b vyze
rajúc nebesia chvejúce sa a zem 
otriasajúcu sa a potácajúcu sa sem 
a tam ako opitý človek, a c údolia 
vyvyšované, a d hory znižované, 
a nerovné miesta vyrovnávané – 
a to všetko, keď anjel zatrúbi na 
e trúbu svoju.

24 Ale skôr, než príde veľký 
deň Pánov, bude a Jákob prekvi
tať v pustatine a Lámániti budú 
b kvitnúť ako ruža.

25 Sion bude a prekvitať na b pa
horkoch a radovať sa na horách, 
a bude zhromaždený na mieste, 
ktoré som určil.

26 Hľa, hovorím vám, choďte, 
ako som vám prikázal; čiňte po
kánie zo všetkých hriechov svo
jich; a proste, a obdržíte; klopte, 
a bude vám otvorené.

27 Hľa, ja pôjdem pred vami 
a budem a zadným vojom vaším; 
a budem v b strede vašom a vy ne
budete c porazení.

28 Hľa, ja som Ježiš Kristus 
a prídem a rýchlo. Tak je. Amen.
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ODDIEL 50
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte 
Ohio 9. mája 1831. Životopis Josepha Smitha uvádza, že niektorí 
starší nerozumeli prejavom rôznych duchov rozšírených po zemi a že 
toto zjavenie bolo dané ako odpoveď na jeho zvláštnu otázku v tejto 
záležitosti. Takzvané duchovné javy neboli medzi členmi nezvyčajné, 
niektorí z nich tvrdili, že prijímajú videnia a zjavenia.

50 2 a NaZ 129.  
sp Duch – Zlí 
duchovia.

 3 a Luk. 22:31;  
3. Nefi 18:18.

 4 a sp Ježiš Kristus –  
Vziať meno Ježiša 

   Krista na seba.
 5 a sp Vytrvať.
 6 a sp Klam, klamať.
 7 a Mat. 23:13–15;  

Alma 34:28.
  b sp Diabol.
  c Mos. 27:8–9.

  d vi tí, ktorí boli 
oklamaní.

 8 a NaZ 1:14; 56:3; 64:35.  
sp Exkomunikácia.

 10 a Iz. 1:18;  
NaZ 45:10.

1–5, Mnohí falošní duchovia sú 
všade po zemi; 6–9, Beda pokryt-
com a tým, ktorí sú odrezaní od 
Cirkvi; 10–14, Starší majú kázať 
evanjelium Duchom; 15–22, Ka-
zatelia i poslucháči potrebujú byť 
osvietení Duchom; 23–25, To, čo 
nevzdeláva, nie je od Boha; 26–28, 
Verní sú vlastníkmi všetkých vecí; 
29–36, Modlitby očistených sú zod-
povedané; 37–46, Kristus je Dobrý 
Pastier a Kameň Izraela.

Počúvajte, ó vy starší Cirkvi mo
jej, a doprajte sluchu hlasu žijú
ceho Boha; a venujte pozornosť 
slovám múdrosti, ktoré vám budú 
dané, tak ako ste žiadali, a ste jed
notní ohľadom cirkvi a duchov, 
ktorí vyšli po celej zemi.

2 Hľa, veru hovorím vám, že je 
mnoho duchov, ktorí sú a falošní 
duchovia, ktorí chodia po zemi, 
oklamávajúc svet.

3 A tiež a Satan sa snaží o to, aby 
vás oklamal, aby vás mohol zvrh
núť.

4 Hľa, ja, Pán, som na vás pohlia

dol a videl som ohavnosti v cir
kvi, ktorá a vyznáva meno moje.

5 Ale požehnaní sú tí, ktorí sú 
verní a a vytrvajú, či už v živote, 
alebo v smrti, lebo oni zdedia 
večný život.

6 Ale beda tým, ktorí sú a pod
vodníci a pokrytci, lebo tak ho
vorí Pán, tých privediem k súdu.

7 Hľa, veru hovorím vám, sú 
medzi vami a pokrytci, ktorí nie
ktorých oklamali, čím bola daná 
b protivníkovi c moc; ale hľa, d takí 
budú navrátení späť;

8 Ale pokrytci budú odhalení 
a budú a odrezaní, buď v živote, 
alebo v smrti, tak ako chcem ja; 
a beda tým, ktorí sú odrezaní od 
cirkvi mojej, lebo tí sú premožení 
svetom.

9 A preto, nech sa každý člo
vek má na pozore, aby nerobil to, 
čo nie je pravdivé a spravodlivé 
predo mnou.

10 A teraz poďte, hovorí Pán 
skrze Ducha starším cirkvi svo
jej, a a hovorme spoločne, aby ste 
mohli porozumieť.
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11 Hovorme tak, dokonca ako 
hovorí jeden človek s druhým, 
tvárou v tvár.

12 Teraz, keď človek hovorí, je 
pochopený človekom, pretože ho
vorí ako človek; práve tak budem 
ja, Pán, hovoriť s vami, aby ste 
mohli a porozumieť.

13 A preto, ja, Pán, vám kladiem 
túto otázku – k čomu ste boli a vy
svätení?

14 Kázať evanjelium moje a Du
chom, dokonca b Utešiteľom, ktorý 
bol vyslaný učiť pravdu.

15 A potom ste prijali a duchov, 
ktorým ste nemohli porozumieť, 
a prijali ste ich, ako keby boli od 
Boha; a ste v tomto ospravedl
není?

16 Hľa, na túto otázku si od
poviete sami; a predsa, budem 
k vám milosrdný; ten, kto je slabý 
medzi vami, neskôr bude učinený 
a silným.

17 Veru hovorím vám, ten, kto je 
vysvätený mnou a vyslaný a kázať 
slovo pravdy Utešiteľom, v Du
chu pravdy, káže ho b Duchom 
pravdy, alebo nejakým iným spô
sobom?

18 A ak je to nejakým iným spô
sobom, nie je to od Boha.

19 A znova, ten, kto prijíma 
slovo pravdy, prijíma ho Duchom 

pravdy, alebo nejakým iným spô
sobom?

20 Ak je to nejakým iným spô
sobom, nie je to od Boha.

21 Takže, prečo nemôžete po
rozumieť a vedieť, že ten, kto 
prijíma slovo Duchom pravdy, 
prijíma ho tak, ako je kázané Du
chom pravdy?

22 A preto, ten, kto káže, a ten, 
kto prijíma, rozumejú si navzá
jom a obaja sú a vzdelávaní a b ra
dujú sa spolu.

23 A to, čo nevzdeláva, nie je od 
Boha, a je to a temnota.

24 To, čo je od Boha, je a svetlo; 
a ten, kto prijíma svetlo a b zo
stáva v Bohu, prijíma c viac svetla; 
a to svetlo je jasnejšie a jasnejšie, 
až príde dokonalý deň.

25 A znova, veru hovorím 
vám a hovorím to, aby ste 
mohli  poznať a pravdu, aby ste 
mohli zahnať temnotu zo svojho   
stredu;

26 Ten, kto je vysvätený a vy
slaný Bohom, ten je ustanovený, 
aby bol a najväčším, napriek tomu, 
že je najmenším a b služobníkom 
všetkých.

27 A preto, on je a vlastníkom 
všetkých vecí; lebo všetky veci 
sú mu poddané, na nebi i na 
zemi, život a svetlo, Duch a b moc, 

 12 a NaZ 1:24.
 13 a sp Vysvätiť, vysvätenie.
 14 a NaZ 43:15.  

sp Učiť, učiteľ – 
Učenie s Duchom.

  b sp Utešiteľ.
 15 a sp Rozoznávanie, dar.
 16 a Eter 12:23–27.
 17 a sp Kázať;  

Misionárska práca.

  b NaZ 6:15.  
sp Duch Svätý;  
Pravda.

 22 a 1. Kor. 14:26.
  b Ján 4:36.
 23 a sp Temnota, duchovná.
 24 a 1. Ján. 2:8–11;  

Moroni 7:14–19;  
NaZ 84:45–47; 88:49.  
sp Svetlo, Svetlo 

Kristovo.
  b Ján 15:4–5, 10.
  c 2. Nefi 28:30.
 25 a Ján 8:32.
 26 a Mat. 23:11.
  b Mar. 10:42–45.  

sp Služba.
 27 a NaZ 76:5–10, 53–60;  

84:34–41.
  b sp Moc.
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zoslané vôľou Otca skrze Ježiša 
Krista, jeho Syna.

28 Ale žiadny človek nie je vlast
níkom všetkých vecí, iba ak je 
a očistený a b omytý od všetkého 
hriechu.

29 A ak ste očistení a omytí od 
všetkého hriechu, a požiadajte 
o čokoľvek, čo chcete, v mene Je
žiša, a to bude učinené.

30 Ale vedzte toto, bude vám 
dané, o čo požiadate; a pretože 
ste ustanovení do a čela, ducho
via vám budú poddaní.

31 A preto, stane sa, že ak uvidíte 
prejavujúceho sa a ducha, ktorému 
nemôžete rozumieť, a ak neprij
mete oného ducha, budete prosiť 
Otca v mene Ježišovom; a ak vám 
nedá oného ducha, potom môžete 
vedieť, že nie je od Boha.

32 A bude vám daná a moc nad 
oným duchom; a prehlásite proti 
onému duchovi hlasným hlasom, 
že nie je od Boha –

33 Nie s a podpichujúcim ob
vinením, aby ste neboli premo
žení, ani s b vychvaľovaním, ani 
s radosťou, aby ste ním neboli 
uchvátení.

34 Ten, kto prijíma od Boha, 
nech uznáva, že je to od Boha; 
a nech sa z toho raduje, že je Bo
hom uznaný hodným to prijať.

35 A ak budete dbať na tieto 
veci, ktoré ste obdržali a ktoré 
obdržíte neskôr, a ak ich budete 
činiť – a a kráľovstvo je vám dané 
Otcom, a b moc premôcť všetky 
veci, ktoré nie sú ním ustano
vené –

36 A hľa, veru hovorím vám, 
požehnaní ste vy, ktorí teraz po
čujete tieto slová moje z úst slu
žobníka môjho, lebo hriechy vaše 
sú vám a odpustené.

37 Nech služobník môj Joseph 
Wakefield, v ktorom sa mi dobre 
zaľúbilo, a služobník môj a Par
ley P. Pratt idú medzi cirkvi 
a posilňujú ich slovom b nabá
dania;

38 A tiež služobník môj John 
Corrill alebo toľko služobníkov 
mojich, koľko ich je vysvätených 
k tomuto úradu, a nech pracujú 
na a vinici; a nech im žiadny člo
vek nebráni činiť to, čo som im 
určil –

39 A preto, v tejto veci nie je slu
žobník môj a Edward Partridge 
ospravedlnený; predsa len, nech 
činí pokánie, a bude mu odpus
tené.

40 Hľa, vy ste malé deti a nemô
žete a zniesť všetky veci teraz; mu
síte b rásť v c milosti a v poznaní 
d pravdy.

 28 a 3. Nefi 19:28–29;  
NaZ 88:74–75.  
sp Čistý, čistota;  
Posvätenie.

  b 1. Ján. 1:7–9.
 29 a Hel. 10:5; NaZ 46:30.  

sp Modlitba.
 30 a sp Právomoc.
 31 a 1. Ján. 4:1.  

sp Duch – Zlí 

duchovia.
 32 a Mat. 10:1.
 33 a Jud. 1:9.
  b NaZ 84:67, 73.
 35 a sp Kráľovstvo Božie 

alebo kráľovstvo 
nebeské.

  b 1. Ján. 4:4; NaZ 63:20, 47.
 36 a NaZ 58:42–43.  

sp Odpustiť.

 37 a sp Pratt, Parley Parker.
  b NaZ 97:3–5.
 38 a sp Vinica Pána.
 39 a sp Partridge, Edward.
 40 a 3. Nefi 17:2–3;  

NaZ 78:17–18.
  b 1. Kor. 3:2–3;  

NaZ 19:22–23.
  c sp Milosť.
  d sp Pravda.
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41 a Nebojte sa, malé b deti, lebo 
ste moje a ja som c premohol svet, 
a vy ste z tých, ktoré mi Otec môj 
d dal;

42 A žiadny z tých, ktorých mi 
Otec môj dal, nebude a stratený.

43 A Otec a ja a jedno sme. Ja 
som v Otcovi a Otec vo mne; a na
koľko ste mňa prijali, ste vo mne 
a ja vo vás.

44 A preto, ja som vo vašom 
strede a som a dobrý pastier, a b ka
meň Izraela. Ten, kto stavia na 
tejto c skale, d nikdy nepadne.

45 A prichádza deň, kedy bu
dete počuť hlas môj a a uvidíte 
ma, a budete vedieť, že ja som.

46 a Bdejte teda, aby ste mohli 
byť b pripravení. Tak je. Amen.

 41 a 1. Ján. 4:18.
  b sp Synovia 

a dcéry Božie.
  c Ján 16:33.
  d Ján 10:27–29; 17:2;  

3. Nefi 15:24;  
NaZ 27:14; 84:63.

 42 a Ján 17:12;  
3. Nefi 27:30–31.

 43 a Ján 17:20–23;  

3. Nefi 11:35–36.  
sp Boh, Božstvo.

 44 a Ján 10:14–15.  
sp Dobrý Pastier.

  b Gen. 49:24;  
1. Pet. 2:4–8.  
sp Uholný kameň.

  c 1. Kor. 10:1–4.  
sp Ježiš Kristus;  
Skala.

  d Hel. 5:12.
 45 a NaZ 67:10–13.
 46 a sp Bdieť, strážnici.
  b Alma 34:32–33.
51 1 a sp Partridge, Edward.
 2 a NaZ 42:30–39; 105:5.  

sp Zasvätiť, zákon 
zasvätenia.

 3 a NaZ 49:20.

ODDIEL 51
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Thompsone v štáte 
Ohio 20. mája 1831. Svätí sťahujúci sa z východných štátov začali 
v tejto dobe prichádzať do štátu Ohio a stalo sa nutným učiniť pre 
ich usídlenie určité opatrenia. A pretože táto úloha patrila obzvlášť 
k úradu biskupa, biskup Edward Partridge sa snažil získať v tejto 
záležitosti poučenie, a Prorok sa pýtal Pána.

1–8, Edward Partridge je určený 
k tomu, aby riadil správcovstvá 
a záležitosti majetku; 9–12, Svätí 
majú konať čestne a majú dostávať 
rovnako; 13–15, Majú mať biskup-
skú zásobáreň a organizovať záleži-
tosti majetku podľa Pánovho zákona; 
16–20, Štát Ohio má byť dočasným 
zhromažďovacím miestom.

Počúvajte ma, hovorí Pán, váš 
Boh, a ja budem hovoriť k slu
žobníkovi svojmu a Edwardovi 

Partridgeovi a dám mu pokyny; 
lebo to musí nevyhnutne byť, aby 
obdržal pokyny, ako organizovať 
tento ľud.

2 Lebo to musí nevyhnutne byť, 
aby boli organizovaní podľa a zá
konov mojich; lebo inak budú od
rezaní.

3 A preto, nech služobník môj 
Edward Partridge a tí, ktorých 
vyvolil, v ktorých sa mi dobre za
ľúbilo, určia tomuto ľudu ich po
diely, každému človeku a rovnako 
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podľa jeho rodiny, podľa jeho 
okolností a jeho nedostatku a b po
trieb.

4 A nech služobník môj Edward 
Partridge dá človeku, keď mu určí 
jeho podiel, dokument, ktorý 
mu zabezpečí jeho podiel, že 
ho bude vlastniť, dokonca toto 
právo a toto dedičstvo v cirkvi, 
pokiaľ neučiní priestupok a ne
bude považovaný hlasom cirkvi 
za nehodného, podľa zákonov 
a a zmlúv cirkvi, k cirkvi patriť.

5 A ak učiní priestupok a ak 
nebude považovaný za hod
ného patriť k cirkvi, nebude mať 
moc činiť si nárok na oný podiel, 
ktorý zasvätil biskupovi pre chu
dobných a núdznych cirkvi mo
jej; takže, nepodrží si ten dar, ale 
bude mať iba nárok na oný po
diel, ktorý je mu pripísaný.

6 A tak všetky veci budú zais
tené, a podľa b zákonov krajiny.

7 A nech to, čo patrí tomuto 
ľudu, je určené pre tento ľud.

8 A ohľadom a peňazí, ktoré 
ostávajú tomuto ľudu – nech je 
tomuto ľudu určený zmocnenec, 
aby prijímal b peniaze, aby zaob
staral jedlo a odev, podľa potrieb 
tohto ľudu.

9 A nech každý človek koná 
a čestne a je rovný medzi týmto 
ľudom, a dostáva rovnako, aby 

ste mohli byť b jedno, dokonca tak 
ako som vám prikázal.

10 A nech to, čo patrí tomuto 
ľudu, nie je odňaté a dané a inej 
cirkvi.

11 A preto, ak by iná cirkev pri
jala peniaze od tejto cirkvi, nech 
zaplatia tejto cirkvi späť podľa 
toho, ako sa dohodnú;

12 A toto bude učinené skrze 
biskupa alebo zmocnenca, ktorý 
bude určený a hlasom cirkvi.

13 A znova, nech biskup zriadi 
pre túto cirkev a zásobáreň; a nech 
všetky veci, peniaze i potraviny, 
ktorých je viac, než je b nutné pre 
potreby tohto ľudu, sú uchová
vané v rukách biskupa.

14 A nech si tiež uschová pre 
seba a pre svoje vlastné potreby, 
a pre potreby svojej rodiny, pre
tože bude zamestnaný vykoná
vaním týchto záležitostí.

15 A tak udeľujem tomuto ľudu 
výsadu organizovať sa podľa a zá
konov mojich.

16 A zasväcujem im a túto kra
jinu na krátky čas, pokiaľ sa ja, 
Pán, o nich nepostarám inak a ne
prikážem im, aby odtiaľ odišli;

17 A tá hodina a deň im nie je 
daný, a preto nech sa chovajú 
v tejto krajine, ako keby tu mali 
byť roky, a to sa im obráti k ich 
dobru.

 3 b Skut. 2:44–45;  
4. Nefi 1:2–3.

 4 a vi oddiel 20 sa nazýva 
Články a zmluvy 
Cirkvi Kristovej.  
NaZ 33:14; 42:13.  
sp Zmluva.

 6 a 1. Pet. 2:13;  
NaZ 98:5–7.

  b NaZ 58:21–22.
 8 a NaZ 84:104.
  b NaZ 104:15–18.
 9 a sp Čestný, čestnosť.
  b NaZ 38:27.  

sp Jednota.
 10 a vi inej pobočke Cirkvi 

alebo inej denominácii.
 12 a sp Všeobecný súhlas.

 13 a NaZ 42:55.  
sp Zásobáreň.

  b NaZ 42:33–34, 55;  
82:17–19.

 15 a NaZ 51:2.
 16 a vi oblasť Kirtlandu 

v štáte Ohio.
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18 Hľa, toto bude a príkladom 
pre služobníka môjho Edwarda 
Partridgea na iných miestach, vo 
všetkých cirkvách.

19 A ktokoľvek bude nájdený 
verným, spravodlivým a múd

rym a správcom, vojde v b radosť 
Pána svojho a zdedí večný život.

20 Veru hovorím vám, ja som Je
žiš Kristus, ktorý a príde rýchlo, 
v b hodine, kedy si to nepomys
líte. Tak je. Amen.

 18 a vi vzorom.
 19 a Mat. 24:45–47.  

sp Správca, 
správcovstvo.

  b sp Radosť.
 20 a Zjav. 22:6–16.

  b Mat. 24:44.
52 1 a sp Povolať, povolaný 

Bohom, povolanie.
 2 a NaZ 57:1–3.
  b NaZ 58:57; 84:3–4.
  c Ž 135:4; 

   3. Nefi 5:21–26.
  d Abr. 2:6–11.  

sp Abrahámova 
zmluva.

 5 a NaZ 57:1–3.

1–2, Je určené, že budúca konferen-
cia sa má konať v Missouri; 3–8, 
Istí starší sú určení k tomu, aby ces-
tovali spoločne; 9–11, Starší majú 
učiť to, čo apoštoli a proroci napí-
sali; 12–21, Tí, ktorí sú osvietení 
Duchom, prinášajú ovocie chvály 
a múdrosti; 22–44, Rôzni starší sú 
určení k tomu, aby išli kážuc eva-
njelium, zatiaľ čo pocestujú do 
 Missouri na konferenciu.

Hľa, tak hovorí Pán starším, kto
rých povolal a a vyvolil v týchto 
posledných dňoch hlasom svojho 
Ducha –

2 Hovoriac: Ja, Pán, vám ozná
mim, čo chcem, aby ste činili 
od tohto času do budúcej kon
ferencie, ktorá sa bude konať 

v Missouri, v a krajine, ktorú b za
svätím ľudu svojmu, ktorí sú 
c zvyškom Jákoba, a tým, ktorí sú 
dedičmi podľa d zmluvy.

3 A preto, veru hovorím vám, 
nech sa služobníci moji Joseph 
Smith ml. a Sidney Rigdon vydajú 
na cestu svoju, hneď ako budú 
môcť byť vykonané prípravy 
k tomu, aby opustili domov svoj 
a putovali do krajiny Missouri.

4 A nakoľko mi budú verní, 
bude im oznámené, čo budú činiť;

5 A tiež, nakoľko budú verní, 
bude im oznámená a krajina vášho 
dedičstva.

6 A nakoľko verní nebudú, 
budú odrezaní, dokonca ako ja 
chcem, ako sa mi zdá dobré.

7 A znova, veru hovorím vám, 

ODDIEL 52
Zjavenie dané starším Cirkvi skrze Josepha Smitha, Proroka, 
v Kirtlande v štáte Ohio 6. júna 1831. V Kirtlande sa konala konfe-
rencia, ktorá začala 3. júna a skončila 6. júna. Na tejto konferencii 
boli urobené prvé určité vysvätenia do úradu vysokého kňaza a isté 
prejavy falošných a klamúcich duchov boli rozoznané a duchovia 
boli pokarhaní.
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nech sa služobník môj Lyman Wi
ght a služobník môj John Corrill 
vydajú rýchlo na cestu svoju;

8 A tiež služobník môj John 
Murdock a služobník môj Hyrum 
Smith sa vydajú na cestu svoju na 
rovnaké miesto cez Detroit.

9 A odtiaľ nech putujú ká
žuc slovo cestou, nehovoriac 
a žiadne iné veci než to, čo b pro
roci a apoštoli napísali, a to, čo 
sú učení c Utešiteľom skrze mod
litbu viery.

10 Nech idú a dvaja a dvaja, a tak 
nech kážu cestou v každom spo
ločenstve, krstiac b vodou a klade
ním c rúk na brehu pri vode.

11 Lebo tak hovorí Pán: Skrátim 
dielo svoje v a spravodlivosti, lebo 
prichádzajú dni, kedy vyšlem súd 
k víťazstvu.

12 A nech sa služobník môj Ly
man Wight má na pozore, lebo 
Satan si praje a preosiať ho ako 
plevy.

13 A hľa, ten, kto je a verný, bude 
učinený panovníkom nad mno
hými vecami.

14 A znova, dám vám vzor vo 
všetkých veciach, aby ste nemu
seli byť oklamaní; lebo Satan je 
všade v krajine a chodí oklamá
vajúc národy –

15 A preto ten, kto sa modlí, 
ktorého duch je a skrúšený, ten je 

mnou b prijatý, ak je poslušný c ob
radov mojich.

16 Ten, kto hovorí, ktorého duch 
je skrúšený, ktorého reč je mierna 
a povznáša, ten je z Boha, ak je 
poslušný obradov mojich.

17 A znova, ten, kto sa chveje 
pod mocou mojou, bude učinený 
a silným a bude prinášať ovocie 
chvály a b múdrosti, podľa zjavení 
a právd, ktoré som vám dal.

18 A znova, ten, kto je premo
žený a a neprináša ovocie, do
konca podľa tohto vzoru, ten nie 
je zo mňa.

19 A preto, podľa tohto vzoru 
budete a rozoznávať duchov vo 
všetkých prípadoch pod celými 
nebesami.

20 A tie dni prišli; ľuďom sa 
bude a diať podľa ich viery.

21 Hľa, toto prikázanie je dané 
všetkým starším, ktorých som vy
volil.

22 A znova, hovorím vám, 
nech sa služobník môj a Tho
mas B. Marsh a služobník môj 
Ezra Thayre tiež vydajú na cestu 
svoju, kážuc slovo cestou do tej 
istej krajiny.

23 A znova, nech sa služobník 
môj Isaac Morley a služobník môj 
Ezra Booth vydajú na cestu svoju, 
tiež kážuc slovo cestou do tej is
tej krajiny.

 9 a Mos. 18:19–20.
  b NaZ 42:12; 52:36.  

sp Písma.
  c sp Duch Svätý;  

Učiť, učiteľ – Učenie 
s Duchom;  
Utešiteľ.

 10 a Mar. 6:7;  
NaZ 61:35.

  b Ján 1:26.
  c Skut. 8:14–17.
 11 a Rím. 9:28.
 12 a Luk. 22:31;  

3. Nefi 18:17–18.
 13 a Mat. 25:23;  

NaZ 132:53.
 15 a sp Zlomené srdce.
  b NaZ 97:8.

  c sp Obrady.
 17 a NaZ 66:8; 133:58.
  b sp Múdrosť.
 18 a Mat. 3:10.
 19 a sp Rozoznávanie, dar.
 20 a Mat. 8:5–13.
 22 a NaZ 56:5.  

sp Marsh, Thomas B.
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24 A znova, nech sa služobníci 
moji a Edward Partridge a Martin 
Harris vydajú na cestu svoju so 
služobníkmi mojimi Sidneym Ri
gdonom a Josephom Smithom ml.

25 Nech sa služobníci moji Da
vid Whitmer a Harvey Whitlock 
tiež vydajú na cestu svoju a kážu 
cestou do tej istej krajiny.

26 A nech sa služobníci moji 
a Parley P. Pratt a b Orson Pratt vy
dajú na cestu svoju a kážu cestou, 
dokonca do tej istej krajiny.

27 A nech sa služobníci moji So
lomon Hancock a Simeon Carter 
tiež vydajú na cestu svoju do tej 
istej krajiny a kážu cestou.

28 Nech sa služobníci moji Ed
son Fuller a Jacob Scott tiež vy
dajú na cestu svoju.

29 Nech sa služobníci moji 
Levi W. Hancock a Zebedee Col
trin tiež vydajú na cestu svoju.

30 Nech sa služobníci moji Rey
nolds Cahoon a Samuel H. Smith 
tiež vydajú na cestu svoju.

31 Nech sa služobníci moji 
Wheeler Baldwin a William Car
ter tiež vydajú na cestu svoju.

32 A nech služobníci moji a Ne
wel Knight a Selah J. Griffin sú 
obaja vysvätení, a tiež sa vydajú 
na cestu svoju.

33 Áno, veru hovorím, nech sa 
všetci títo vydajú na cestu svoju na 
jedno miesto, vo svojich rôznych 

smeroch, a žiadny človek nebude 
stavať na a základe druhého a ne
bude putovať v stopách druhého.

34 Ten, kto je verný, ten bude za
chovaný a požehnaný mnohým 
a ovocím.

35 A znova, hovorím vám, nech 
sa služobníci moji Joseph Wa
kefield a Solomon Humphrey 
vydajú na cestu svoju do východ
ných krajín;

36 Nech pracujú s rodinami svo
jimi, a neoznamujúc žiadne iné 
veci než to, čo proroci a apoš
toli, to, čo b videli a počuli a čomu 
úplne naisto c veria, aby proroctvá 
mohli byť splnené.

37 V dôsledku priestupku nech 
to, čo bolo udelené Hemanovi 
Bassetovi, je mu a odňaté a vlo
žené na hlavu Simondsa Rydera.

38 A znova, veru hovorím vám, 
nech je Jared Carter a vysvätený za 
kňaza, a tiež nech je George James 
vysvätený za b kňaza.

39 Nech zvyšok starších a bdie 
nad cirkvami a nech oznamujú 
slovo v okolitých krajoch; a nech 
pracujú svojimi vlastnými rukami, 
aby nebolo praktizované žiadne 
b modlárstvo ani zlovoľnosť.

40 A pamätajte vo všetkých ve
ciach na a chudobných a b núdz
nych, na chorých a sužovaných, 
lebo ten, kto nečiní tieto veci, ten 
nie je učeníkom mojím.

 24 a sp Partridge, Edward.
 26 a sp Pratt, Parley Parker.
  b sp Pratt, Orson.
 32 a NaZ 56:6–7.
 33 a Rím. 15:20.
 34 a Ján 15:16;  

NaZ 18:15–16.

 36 a Mos. 18:19–20;  
NaZ 52:9.

  b Ján 3:11.
  c sp Viera, veriť.
 37 a Mat. 25:25–30.
 38 a NaZ 79:1.
  b sp Kňaz, Áronovo 

kňazstvo.
 39 a Alma 6:1.
  b sp Modlárstvo.
 40 a NaZ 104:15–18.  

sp Chudobní.
  b sp Sociálne blaho.
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41 A znova, nech služobníci 
moji Joseph Smith ml. a Sid
ney Rigdon, a Edward Partridge 
vezmú so sebou a odporučenie od 
cirkvi. A nech je tiež jedno zís
kané pre služobníka môjho Oli
vera Cowderyho.

42 A práve tak, dokonca ako 
som hovoril, ak budete verní, 
zhromaždíte sa, aby ste sa rado
vali v krajine a Missouri, ktorá je 

krajinou b dedičstva vášho, ktorá 
je teraz krajinou nepriateľov va
šich.

43 Ale hľa, ja, Pán, urýchlim 
mesto v jeho čase a budem koru
novať verných a radosťou a rado
vaním sa.

44 Hľa, ja som Ježiš Kristus, Syn 
Boží, a ja ich a pozdvihnem po
sledného dňa. Tak je. Amen.

 41 a NaZ 20:64.
 42 a sp Sion.
  b NaZ 25:2; 57:1–3.
 43 a sp Radosť.
 44 a NaZ 88:96–98.
53 1 a sp Povolanie 

   a vyvolenie;  
Vyvolenie;  
Vyvolený.

 2 a sp Ukrižovanie.
  b sp Svet;  

Svetskosť.

 3 a sp Odpustenie 
hriechov.

  b sp Ruky, ich kladenie.
 4 a NaZ 57:6, 8–10, 

14–15; 84:113.

ODDIEL 53
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Algernonovi Sidneymu 
Gilbertovi v Kirtlande v štáte Ohio 8. júna 1831. Prorok, na žiadosť 
Sidneyho Gilberta, sa pýtal Pána ohľadom práce a ustanovenia brata 
Gilberta v Cirkvi.

1–3, Povolaním a vyvolením Sid-
neyho Gilberta v Cirkvi je byť vy-
svätený za staršieho; 4–7, Má tiež 
slúžiť ako biskupov zmocnenec.

Hľa, hovorím ti, služobník môj 
Sidney Gilbert, že som počul 
modlitby tvoje; a volal si ku mne, 
aby ti bolo Pánom, Bohom tvojím, 
oznámené to, čo sa týka tvojho 
povolania a a vyvolenia v cirkvi, 
ktorú som ja, Pán, pozdvihol 
v týchto posledných dňoch.

2 Hľa, ja, Pán, ktorý bol a ukri
žovaný pre hriechy sveta, dávam 
ti prikázanie, aby si sa b vzdal 
sveta.

3 Vezmi na seba vysvätenie 
moje, dokonca vysvätenie za star
šieho, aby si kázal vieru a poká
nie, a a odpustenie hriechov, podľa 
slova môjho, a prijatie Ducha Svä
tého kladením b rúk;

4 A tiež, aby si bol a zmocnen
com pre túto cirkev na mieste, 
ktoré bude určené biskupom, 
podľa prikázaní, ktoré budú dané 
neskôr.

5 A znova, veru hovorím ti, vy
dáš sa na cestu svoju so služob
níkmi mojimi Josephom Smithom 
ml. a Sidneym Rigdonom.

6 Hľa, toto sú prvé obrady, ktoré 
obdržíš; a zvyšok bude oznámený 
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v čase, ktorý príde, podľa práce 
tvojej na vinici mojej.

7 A znova, chcel by som, aby si 

sa naučil, že spasený je iba ten, kto 
a vytrvá do konca. Tak je. Amen.

 7 a sp Vytrvať.
54 1 a Zjav. 1:8;  

NaZ 19:1.  
sp Alfa a Omega.

  b sp Ukrižovanie.

 3 a sp Pokorný, pokoriť 
sa, pokora.

 4 a NaZ 42:30–39.  
sp Zasvätiť, zákon 
zasvätenia.

  b NaZ 58:32–33.
 5 a Mat. 18:6–7.
 6 a sp Milosrdný, 

milosrdenstvo.

1–6, Svätí musia zachovávať 
zmluvy evanjelia, aby získali milo-
srdenstvo; 7–10, Musia byť trpez-
liví v súžení.

Hľa, tak hovorí Pán, dokonca 
a Alfa i Omega, počiatok i koniec, 
dokonca ten, ktorý bol b ukrižo
vaný pre hriechy sveta –

2 Hľa, veru, veru hovorím ti, 
služobník môj Newel Knight, bu
deš stáť pevne v úrade, ku kto
rému som ťa určil.

3 A ak si prajú bratia tvoji unik
núť nepriateľom svojim, nech či
nia pokánie zo všetkých hriechov 
svojich a stanú sa skutočne a po
kornými predo mnou a skrúše
nými.

4 A ako a zmluva, ktorú so mnou 
učinili, bola porušená, dokonca 
tak sa stala b prázdnou a nemá 
žiadny účinok.

5 A beda tomu, skrze ktorého 
toto a pohoršenie prichádza, lebo 
by bolo pre neho lepšie, aby bol 
utopený v hlbine morskej.

6 Ale požehnaní sú tí, ktorý za
chovávajú zmluvu a dodržiavajú 
prikázanie, lebo oni získavajú 
a milosrdenstvo.

7 A preto, choďte teraz a uj
dite z krajiny, aby na vás neprišli 
nepriatelia vaši, a vydajte sa na 
cestu svoju a určite, koho chcete, 
aby bol vodcom vaším a aby pla
til za vás peniazmi.

8 A tak sa vydáte na cestu svoju 

ODDIEL 54
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Newelovi Knigh-
tovi v Kirtlande v štáte Ohio 10. júna 1831. Členovia Cirkvi žijúci 
v Thompsone v štáte Ohio boli rozdelení v otázke týkajúcej sa za-
svätenia majetku. Prejavovali sebectvo a chamtivosť. Po svojej misii 
k Shakerom (pozri záhlavie oddielu 49) Leman Copley porušil svoju 
zmluvu zasvätiť svoju rozsiahlu farmu ako miesto dedičstva pre Svä-
tých prichádzajúcich z Colesville v štáte New York. V dôsledku toho 
Newel Knight (vedúci členov žijúcich v Thompsone) a ďalší starší 
prišli k Prorokovi, aby sa spýtali, ako postupovať. Prorok sa opýtal 
Pána a obdržal toto zjavenie, ktoré prikazuje členom v Thompsone, 
aby opustili farmu Lemana Copleyho a odišli do Missouri.
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do západných krajín, do krajiny 
a Missouri, k hraniciam Lámáni
tov.

9 A až dokončíte cestu, hľa, ho
vorím vám, hľadajte si a obživu 
ako iní ľudia, pokiaľ pre vás ne
pripravím miesto.

10 A znova, buďte a trpezliví 
v súžení, pokiaľ b neprídem; a hľa, 
prídem rýchlo a odmena moja je 
so mnou, a tí, ktorí ma c hľadali 
včas, nájdu d odpočinutie pre dušu 
svoju. Tak je. Amen.

 8 a NaZ 52:42.
 9 a 1. Tes. 4:11.
 10 a sp Trpezlivosť.
  b Zjav. 22:12.  

sp Druhý príchod 
Ježiša Krista.

  c Pr. 8:17. 

   sp Modlitba.
  d Mat. 11:28–30.  

sp Odpočinutie, 
Odpočinok.

55 1 a Deut. 10:14;  
1. Nefi 11:6;  
2. Nefi 29:7.

  b sp Krst, krstiť.
  c sp Ruky, ich kladenie.
 2 a sp Odpustenie 

hriechov.
 4 a NaZ 88:118; 109:7, 14.

ODDIEL 55
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Williamovi W. Phelp-
sovi v Kirtlande v štáte Ohio 14. júna 1831. William W. Phelps, tla-
čiar, a jeho rodina práve prišli do Kirtlandu a Prorok vyhľadal Pána 
kvôli informácii týkajúcej sa jeho.

1–3, William W. Phelps je povolaný 
a vyvolený, aby bol pokrstený, aby 
bol vysvätený za staršieho a aby 
kázal evanjelium; 4, Má tiež písať 
knihy pre deti v cirkevných školách; 
5–6, Má cestovať do Missouri, čo 
bude územie pre jeho prácu.

Hľa, tak hovorí Pán tebe, služob
ník môj William, áno, dokonca 
Pán celej a zeme: Ty si povolaný 
a vyvolený; a keď budeš b pokrs
tený vodou, ak to učiníš s okom 
upretým na slávu moju, budeš 
mať hriechy svoje odpustené 
a prijmeš Ducha Svätého klade
ním c rúk;

2 A potom budeš vysvätený ru
kou služobníka môjho Josepha 
Smitha ml., aby si bol starším 

pre túto cirkev, aby si kázal po
kánie a a odpustenie hriechov pro
stredníctvom krstu v mene Ježiša 
Krista, Syna Boha živého.

3 A na kohokoľvek položíš ruky 
svoje, ak budú skrúšení predo 
mnou, budeš mať moc dať Du
cha Svätého.

4 A znova, budeš vysvätený, aby 
si pomáhal služobníkovi môjmu 
Oliverovi Cowderymu konať 
dielo tlače a vyberania a písania 
a kníh pre školy v tejto cirkvi, aby 
tiež malé deti mohli obdržať po
učenie predo mnou tak, ako je mi 
príjemné.

5 A znova, veru hovorím ti, 
z tohto dôvodu sa vydáš na 
cestu svoju so služobníkmi mo
jimi  Josephom Smithom ml. 
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a Sidneym Rigdonom, aby si mo
hol byť a usadený v krajine de
dičstva svojho, aby si konal toto 
dielo.

6 A znova, nech sa služobník 

môj Joseph Coe tiež s nimi vydá 
na cestu svoju. Zvyšok bude 
oznámený neskôr, dokonca ako 
chcem ja. Amen.

 5 a Am. 9:15.
56 1 a NaZ 41:1.
  b Iz. 10:3–4;  

Morm. 9:2;  
NaZ 1:13–14; 124:10.

 2 a Luk. 14:27.

  b 1. Pet. 2:21;  
2. Nefi 31:10–13;  
Moroni 7:11.  
sp Ježiš Kristus – 
Príklad Ježiša Krista.

 3 a sp Poslušnosť, 

poslušný, poslúchať.
  b NaZ 1:14–16; 50:8.
 4 a NaZ 58:31–33.
  b sp Vzbura.
 5 a sp Marsh, Thomas B.

ODDIEL 56
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte 
Ohio 15. júna 1831. Toto zjavenie karhá Ezru Thayrea za neuposlúch-
nutie predchádzajúceho zjavenia („prikázanie“ odkazuje na verš 8), 
ktoré Joseph Smith obdržal pre neho, poučujúc Thayrea ohľadom jeho 
povinností voči farme Fredericka G. Williamsa, na ktorej žil. Nasle-
dovné zjavenie tiež odvoláva Thayreovo povolanie odísť do Misso-
uri s Thomasom B. Marshom (pozri oddiel 52:22).

1–2, Aby Svätí získali spásu, mu-
sia vziať svoj kríž a nasledovať 
Pána; 3–13, Pán prikazuje a od-
voláva, a neposlušní sú zavrhnutí; 
14–17, Beda bohatým, ktorí ne-
chcú pomáhať chudobným, a beda 
chudobným, ktorých srdce nie je 
zlomené; 18–20, Požehnaní sú chu-
dobní, ktorí sú čistí v srdci, lebo 
oni zdedia zem.

Počúvajte, ó vy ľudia, ktorí a vy
znávate meno moje, hovorí Pán, 
váš Boh; lebo hľa, hnev môj vzpla
nul proti vzdorovitým a oni po
znajú rameno moje a rozhorčenie 
moje v deň b navštívenia a hnevu 
nad národmi.

2 A ten, kto nechce vziať 
a kríž svoj a b nasledovať ma, 

a zachovávať prikázania moje, 
ten nebude spasený.

3 Hľa, ja, Pán, prikazujem; a ten, 
kto nechce a poslúchať, bude b od
rezaný v mojom vlastnom prí
hodnom čase, potom, čo som ja 
prikázal a prikázanie je porušené.

4 A preto ja, Pán, prikazujem 
a a odvolávam, ako sa mi zdá za 
dobré; a to všetko má padnúť na 
hlavu b vzdorovitých, hovorí Pán.

5 A preto, ja odvolávam pri
kázanie, ktoré bolo dané slu
žobníkom mojim a Thomasovi B. 
Marshovi a Ezrovi Thayremu, 
a dávam nové prikázanie služob
níkovi svojmu Thomasovi, aby sa 
vydal na rýchlu cestu do krajiny 
Missouri, a služobník môj Selah J. 
Griffin pôjde s ním tiež.
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 8 a sp Pýcha.
 10 a sp Exkomunikácia.
 11 a 2. Nefi 9:16.
 14 a Jákob 4:10.
 15 a Alma 41:10;  

3. Nefi 27:11.
 16 a Jer. 17:11;  

2. Nefi 9:30.
  b sp Almužna, 

dávanie almužny.
  c Pr. 14:31;  

Alma 5:55–56.  
sp Chudobní.

  d Jak. 5:3.
  e Jer. 8:20;  

Alma 34:33–35;  
NaZ 45:2.

 17 a Mos. 4:24–27;  

NaZ 42:42; 68:30–32.
  b sp Požiadať, 

žiadostivosť.
 18 a Mat. 5:3, 8;  

Luk. 6:20;  
3. Nefi 12:3.  
sp Chudobní.

6 Lebo hľa, odvolávam prikáza
nie, ktoré bolo dané služobníkom 
mojim Selahovi J. Griffinovi a Ne
welovi Knightovi, v dôsledku tvr
došijnosti ľudu môjho, ktorý je 
v Thompsone, a ich vzbúr.

7 A preto, nech služobník môj 
Newel Knight zostáva s nimi; 
a toľko, koľko ich chce ísť, môže 
ísť, ktorí sú skrúšení predo mnou, 
a budú ním vedení do krajiny, 
ktorú som určil.

8 A znova, veru hovorím vám, 
že služobník môj Ezra Thayre 
musí činiť pokánie z a pýchy svojej 
a zo sebectva svojho, a uposlúch
nuť predchádzajúce prikáza
nie, ktoré som mu dal ohľadom 
miesta, na ktorom žije.

9 A ak to učiní, keďže táto kra
jina nebude rozdelená, bude stále 
ešte určený, aby išiel do krajiny 
Missouri;

10 Inak obdrží peniaze, ktoré za
platil, a opustí toto miesto a bude 
a odrezaný z cirkvi mojej, hovorí 
Pán Boh mocností;

11 A aj keď nebo a zem pominú, 
tieto slová a nepominú, ale budú 
splnené.

12 A ak služobník môj Joseph 
Smith ml. musí nevyhnutne za
platiť peniaze, hľa, ja, Pán, mu 
zaplatím späť v krajine Missouri, 
aby tí, od ktorých obdrží, mohli 

byť odmenení späť podľa toho, 
čo konajú;

13 Lebo podľa toho, čo konajú, 
obdržia, dokonca v pozemkoch 
pre dedičstvo svoje.

14 Hľa, tak hovorí Pán k ľudu 
svojmu – máte veľa vecí činiť 
a z mnohých činiť pokánie; lebo 
hľa, hriechy vaše vystúpili ku 
mne a nie sú prepáčené, pretože 
sa snažíte a radiť sa podľa svojich 
vlastných ciest.

15 A srdce vaše nie je uspoko
jené. A neposlúchate pravdu, ale 
máte a potešenie v nespravodli
vosti.

16 Beda vám, a bohatí ľudia, 
ktorí nechcete b dávať majetok 
svoj c chudobným, lebo d bohatstvo 
vaše rozožerie dušu vašu; a toto 
bude bedákanie vaše v deň nav
štívenia a súdu, a rozhorčenia: 
e Žatva pominula, leto je skončené 
a duša moja nie je spasená!

17 Beda vám, a chudobní ľudia, 
ktorých srdce nie je zlomené, kto
rých duch nie je skrúšený a kto
rých brucho nie je uspokojené, 
a ktorých ruky sa nezadržia pred 
uchopením tovaru iných ľudí, 
ktorých oči sú plné b chamtivosti, 
a ktorí nechcete pracovať svojimi 
vlastnými rukami!

18 Ale požehnaní sú a chudobní, 
ktorí sú čistí v srdci, ktorých 
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srdce je b zlomené a ktorých duch 
je skrúšený, lebo oni uvidia c krá
ľovstvo Božie prichádzajúce 
s mocou a veľkou slávou k oslo
bodeniu svojmu; lebo tučnosť 
d zeme bude ich.

19 Lebo hľa, Pán príde a a odplata 

jeho bude s ním, a on odmení 
každého človeka, a chudobní sa 
budú radovať;

20 A ich pokolenia a zdedia zem 
z pokolenia na pokolenie, na veky 
vekov. A teraz ustávam hovoriť 
k vám. Tak je. Amen.

 18 b sp Zlomené srdce.
  c sp Kráľovstvo Božie 

alebo kráľovstvo 
nebeské.

  d sp Zem.
 19 a Zjav. 22:12; NaZ 1:10.
 20 a Mat. 5:5; 

   NaZ 45:56–58.
57 1 a NaZ 52:42.
  b NaZ 29:7–8; 45:64–66.
  c NaZ 61:17.
  d sp Izrael – 

Zhromaždenie 
Izraela.

 2 a NaZ 28:9; 42:9, 62.
  b sp Sion.
 3 a NaZ 58:57; 97:15–17.
 4 a NaZ 48:4.
  b vi Židia tu odkazujú na 

Lámánitov a pohania 
na bielych osadníkov.

1–3, Independence v štáte Missouri 
je miestom pre mesto Sion a chrám; 
4–7, Svätí majú kupovať pozemky 
a získať dedičstvo na tomto území; 
8–16, Sidney Gilbert má zriadiť 
obchod, William W. Phelps má byť 
tlačiarom a Oliver Cowdery má pri-
pravovať materiál pre vydanie.

Počúvajte, ó vy starší cirkvi mo
jej, hovorí Pán, váš Boh, ktorí ste 
sa zhromaždili podľa prikázaní 
mojich v tejto krajine, ktorá je 
krajinou a Missouri, ktorá je b kra
jinou, ktorú som určil a c zasvätil 
pre d zhromaždenie svätých.

2 A preto, toto je krajina zasľú
benia a a miesto pre mesto b Sion.

3 A tak hovorí Pán, váš Boh: 
Ak ste ochotní prijať múdrosť, 
tu je múdrosť. Hľa, miesto, ktoré 
sa teraz nazýva Independence 
je ústredným miestom; a miesto 
pre a chrám leží západne na po
zemku, ktorý nie je ďaleko od bu
dovy súdu.

4 A preto, toto je múdrosť, aby 
bola táto zem a zakúpená svätými, 
a tiež každý kus ležiaci západne, 
dokonca k čiare bežiacej priamo 
medzi b Židmi a pohanmi;

5 A tiež každý kus hraničiaci 

ODDIEL 57
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Sione v kraji Jack-
son v štáte Missouri 20. júla 1831. V súlade s Pánovým príkazom 
putovať do Missouri, kde On zjaví „krajinu dedičstva vášho“ (od-
diel 52), putovali starší z Ohia na západnú hranicu Missouri. Jo-
seph Smith rozjímal nad stavom Lámánitov a podivoval sa: „Kedy 
pustatina zakvitne ako ruža? Kedy bude Sion vybudovaný v sláve 
svojej a kde bude stáť chrám Tvoj, ku ktorému budú všetky národy 
prichádzať v posledných dňoch?“ Následne obdržal toto zjavenie.

NÁUKA A ZMLUVY 56:19–57:5 112



s prériami, nakoľko sú učeníci 
moji schopní a kupovať pozemky. 
Hľa, toto je múdrosť, aby to mohli 
b získať ako večné dedičstvo.

6 A nech služobník môj Sid
ney Gilbert zastáva úrad, do kto
rého som ho určil, aby prijímal 
peniaze, aby bol a zmocnencom 
pre cirkev, aby kupoval pozemky 
vo všetkých okolitých krajoch, 
nakoľko to môže byť učinené 
v spravodlivosti, a ako múdrosť 
bude určovať.

7 A nech služobník môj a Edward 
Partridge zastáva úrad, do kto
rého som ho určil, a b rozdeľuje 
svätým ich dedičstvo, dokonca 
ako som prikázal; a tiež tí, kto
rých som určil, aby mu pomáhali.

8 A znova, veru hovorím vám, 
nech sa služobník môj Sidney Gil
bert usadí na tomto mieste a zriadi 
obchod, aby mohol predávať to
var bez podvodu, aby mohol zís
kať peniaze na nákup pozemkov 
pre dobro svätých a aby mohol 
získať akékoľvek veci, ktoré uče
níci môžu potrebovať, aby sa usa
dili v ich dedičstve.

9 A tiež nech služobník môj Sid
ney Gilbert získa oprávnenie – 
hľa, tu je múdrosť, a kto číta, nech 
rozumie – aby mohol tovar posie
lať tiež ľuďom, dokonca prostred
níctvom kohokoľvek chce, kto sú 
pisári zamestnaní v jeho službe;

10 A tak sa starať o mojich 

svätých, aby evanjelium moje 
mohlo byť kázané tým, ktorí se
dia v a temnote a v kraji a v b tieni 
 smrti.

11 A znova, veru hovorím vám, 
nech je služobník môj a William W. 
Phelps usadený na tomto mieste 
a zavedený ako b tlačiar pre cirkev.

12 A hľa, ak svet prijme ním 
vytlačené spisy – hľa, tu je múd
rosť – nech získa čokoľvek, čo 
môže získať v spravodlivosti, pre 
dobro svätých.

13 A nech mu služobník môj 
a Oliver Cowdery pomáha tak, 
dokonca ako som prikázal, na 
ktoromkoľvek mieste mu určím, 
prepisovať a opravovať, a vy
berať, aby všetky veci mohli 
byť správne predo mnou, ako 
to bude preukazované Duchom 
skrze neho.

14 A tak nech tí, o ktorých som 
hovoril, sú usadení v krajine Sion 
tak rýchlo, ako to len môže byť, so 
svojimi rodinami, aby činili oné 
veci, dokonca ako som hovoril.

15 A teraz ohľadom zhromaž
ďovania – Nech biskup a zmocne
nec učinia prípravy pre tie rodiny, 
ktorým bolo prikázané prísť do 
tejto krajiny, tak skoro, ako je to 
možné, a usadia ich do ich dedič
stva.

16 A zvyšku starších a členov 
budú dané ďalšie pokyny neskôr. 
Tak je. Amen.

 5 a NaZ 58:49, 51; 
101:68–74.

  b NaZ 56:20.
 6 a NaZ 53.
 7 a NaZ 58:24.  

sp Partridge, Edward.
  b NaZ 41:9–11; 58:14–18.
 10 a Iz. 9:2;  

Mat. 4:16.  
sp Temnota, duchovná.

  b Ž 23:4.
 11 a sp Phelps, William W.
  b NaZ 58:37, 40–41.
 13 a sp Cowdery, Oliver.

NÁUKA A ZMLUVY 57:6–16113



ODDIEL 58
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Sione v kraji Jack-
son v štáte Missouri 1. augusta 1831. Predtým, počas prvého sabatu 
po príchode Proroka a jeho skupiny do kraja Jackson v štáte Misso-
uri sa konalo náboženské zhromaždenie a dvaja členovia boli prijatí 
krstom. Niektorí Svätí z Colesville z pobočky Thompson a ďalší do-
razili počas oného týždňa (pozri oddiel 54). Mnohí boli dychtiví po-
znať vôľu Pána ohľadom seba v novom mieste zhromažďovania.

58 1 a NaZ 57:1–8.
 2 a Mos. 2:22.
  b 1. Pet. 4:6.
  c 2. Tes. 1:4.
  d sp Protivenstvo.
 3 a sp Boh, Božstvo.
  b sp Sláva.

 4 a Ž 30:5;  
NaZ 101:2–7;  
103:11–14; 109:76.

  b sp Požehnať, 
požehnaný, 
požehnanie.

  c sp Koruna;  

Povýšenie.
  d Rím. 8:17–18;  

NaZ 136:31.
 5 a Deut. 11:18–19.
 6 a NaZ 29:8.
  b sp Svedectvo.

1–5, Tí, ktorí vytrvajú v súžení 
budú korunovaní slávou; 6–12, 
Svätí sa majú pripraviť na svadbu 
Baránka a na večeru Pána; 13–
18, Biskupi sú sudcami v Izraeli; 
19–23, Svätí majú poslúchať zá-
kony krajiny; 24–29, Ľudia majú 
používať slobodu jednania na to, 
aby činili dobro; 30–33, Pán pri-
kazuje a odvoláva; 34–43, Či-
niť pokánie znamená to, že ľudia 
musia vyznať svoje hriechy a za-
nechať ich; 44–58, Svätí majú za-
kúpiť svoje dedičstvo v Missouri 
a zhromaždiť sa tam; 59–65, Eva-
njelium musí byť kázané každému  
stvoreniu.

Počúvajte, ó vy starší cirkvi mo
jej, a nakloňte ucho slovu môjmu 
a učte sa odo mňa, čo ja chcem 
ohľadom vás, a tiež ohľadom 
a tejto krajiny, do ktorej som vás  
poslal.

2 Lebo veru hovorím vám, po
žehnaný je ten, kto a zachováva 
prikázania moje, či už v živote 

alebo v b smrti; a ten, kto je c verný 
v d súžení, odmena jeho je väčšia 
v kráľovstve nebeskom.

3 Vy nemôžete uzrieť prirodze
nými očami svojimi, v terajšej 
dobe, plán vášho a Boha týkajúci 
sa týchto vecí, ktoré prídu neskôr, 
a b slávu, ktorá bude nasledovať 
po mnohom súžení.

4 Lebo po mnohom a súžení pri
chádzajú b požehnania. A preto 
prichádza deň, kedy budete c ko
runovaní mnohou d slávou; tá ho
dina ešte nie je, ale je blízko, na 
dosah.

5 Pamätajte na to, čo vám hovo
rím dopredu, aby ste si to mohli 
a uložiť do srdca a prijať to, čo 
bude nasledovať.

6 Hľa, veru hovorím vám, 
z tohto dôvodu som vás poslal – 
aby ste mohli byť poslušní a aby 
srdce vaše mohlo byť a pripra
vené vydávať b svedectvo o ve
ciach, ktoré prídu;

7 A tiež aby ste mohli byť 
poctení položením základov 
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 7 a sp Sion.
 8 a sp Chudobní.
  b Iz. 25:6.
 11 a Mat. 22:1–14;  

Zjav. 19:9;  
NaZ 65:3.

  b Luk. 14:16–24.
 13 a Mich. 4:2.

 14 a sp Partridge, Edward.
 15 a 1. Kor. 10:12.
 17 a NaZ 107:72–74.  

sp Biskup.
  b sp Synovia 

a dcéry Božie.
 18 a sp Prorok.
 21 a Luk. 20:22–26;  

NaZ 98:4–10;  
ČV 1:12.  
sp Vláda.

 22 a sp Ježiš Kristus;  
Mesiáš;  
Milénium.

 23 a sp Zákon.

a vydávaním svedectva o krajine, 
na ktorej bude stáť a Sion Boží;

8 A tiež aby hostina z tučných 
vecí mohla byť pripravená pre 
a chudobných; áno, hostina z tuč
ných vecí, z vína s b usadeninou, 
dobre prečisteného, aby zem 
mohla vedieť, že ústa prorokov 
nesklamú;

9 Áno, večera domu Pána, dobre 
pripravená, na ktorú budú po
zvané všetky národy.

10 Najskôr bohatí a učení, múdri 
a urodzení;

11 A potom prichádza deň mo
jej moci; potom chudobní, chromí 
a slepí a hluchí prídu na a svadbu 
Baránkovu a budú jesť b večeru 
Pána, pripravenú pre veľký deň, 
ktorý príde.

12 Hľa, ja, Pán, som to hovoril.
13 A aby a svedectvo mohlo 

vyjsť zo Sionu, áno, z úst mesta 
dedičstva Božieho –

14 Áno, z tohto dôvodu som 
vás poslal sem a vybral som slu
žobníka svojho a Edwarda Par
tridgea, a určil som mu poslanie 
jeho v tejto krajine.

15 Ale ak nebude činiť pokánie 
z hriechov svojich, čo sú neviera 
a zaslepenosť srdca, nech sa má 
na pozore, aby a nepadol.

16 Hľa, poslanie jeho je mu 
dané, a nebude dané znova.

17 A ktokoľvek zastáva toto 

povolanie, je určený, aby bol a sud
com v Izraeli, rovnako ako tomu 
bolo v dávnych dňoch, aby roz
deľoval krajiny dedičstva Božieho 
b deťom jeho;

18 A aby súdil ľud jeho podľa 
svedectva spravodlivých a s po
mocou radcov svojich, podľa zá
konov kráľovstva, ktoré sú dané 
a prorokmi Božími.

19 Lebo veru hovorím vám, môj 
zákon bude v tejto krajine zacho
vávaný.

20 Nech si žiadny človek ne
myslí, že je panovníkom; ale nech 
Boh panuje tomu, kto súdi, podľa 
rady svojej vlastnej vôle, alebo 
inými slovami tomu, kto radí 
alebo sedí na stolici sudcovskej.

21 Nech žiadny človek neporu
šuje a zákony krajiny, lebo ten, kto 
zachováva zákony Božie, nemá 
žiadnu potrebu porušovať zá
kony krajiny.

22 A preto, buďte poddaní moc
ným, ktorí sú, pokiaľ nebude 
vládnuť a ten, ktorého právom je 
vládnuť, a nepodrobí všetkých 
nepriateľov pod nohy svoje.

23 Hľa, a zákony, ktoré ste obdr
žali z ruky mojej, sú zákony cirkvi 
a v tomto svetle ich budete hlá
sať. Hľa, tu je múdrosť.

24 A teraz, ako som pove
dal ohľadom služobníka svojho 
Edwarda Partridgea, táto krajina 
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 24 a NaZ 51:13; 70:7–11.
 26 a Mat. 24:45–51;  

NaZ 107:99–100.
 27 a sp Skutky;  

Usilovnosť.
 28 a sp Sloboda jednania.

 29 a sp Zatratenie.
 30 a Iz. 45:9–10;  

Hel. 12:6.
 31 a NaZ 1:37–38; 82:10.
 32 a NaZ 56:3–4.
 33 a NaZ 29:45.

 35 a NaZ 42:30–32.
 37 a NaZ 57:11–12.
 39 a 2. Nefi 26:29;  

NaZ 121:34–37.
 40 a sp Phelps, William W.

je krajinou bydliska jeho a tých, 
ktorých určil za svojich radcov; 
a tiež krajinou bydliska toho, kto
rého som určil, aby viedol a záso
báreň moju;

25 A preto, nech privedú rodiny 
svoje do tejto krajiny, ako sa pora
dia medzi sebou a so mnou.

26 Lebo hľa, nie je vhodné, aby 
som prikazoval vo všetkých ve
ciach; lebo ten, kto je nútený 
vo všetkých veciach, ten je a ne
dbalý a nie je múdrym služob
níkom; a preto neobdrží žiadnu 
odmenu.

27 Veru hovorím, ľudia majú 
byť a horlivo zamestnaní v dob
rej veci a konať mnoho vecí zo 
svojej vlastnej slobodnej vôle, 
a uskutočňovať mnoho spra
vodlivosti;

28 Lebo tá moc je v nich, čím 
a konajú sami za seba. A nakoľko 
ľudia konajú dobro, nestratia ni
jako odmenu svoju.

29 Ale ten, kto nečiní nič, pokiaľ 
mu nie je prikázané, a prijíma pri
kázanie s pochybujúcim srdcom 
a zachováva ho s lenivosťou, ten 
je a zatratený.

30 Kto som ja, ktorý a učinil člo
veka, hovorí Pán, keby som pok
ladal za nevinného toho, ktorý 
neposlúcha prikázania moje?

31 Kto som ja, hovorí Pán, keby 
som a sľuboval, a neplnil?

32 Ja prikazujem, a ľudia nepo

slúchajú; a odvolávam, a oni ne
dostávajú požehnanie.

33 Potom hovoria v srdci svo
jom: Toto nie je dielo Pána, lebo 
sľuby jeho nie sú splnené. Ale 
beda takým, lebo ich odmena číha 
a dole, a nie zhora.

34 A teraz vám dám ďalšie po
kyny ohľadom tejto krajiny.

35 Je to múdrosť vo mne, aby 
služobník môj Martin Harris bol 
príkladom pre cirkev v tom, že 
a položí peniaze svoje pred bis
kupa cirkvi.

36 A tiež, toto je zákon pre kaž
dého človeka, ktorý prichádza do 
tejto krajiny, aby obdržal dedič
stvo; a učiní so svojimi peniazmi 
podľa toho, ako žiada zákon.

37 A je tiež múdre, aby boli v In
dependence zakúpené pozemky 
ako miesto pre zásobáreň, a tiež 
pre a tlačiareň.

38 A ďalšie pokyny ohľa
dom služobníka môjho Martina 
Harrisa mu budú dané Duchom, 
aby mohol obdržať dedičstvo 
svoje tak, ako sa mu zdá dobré;

39 A nech činí pokánie z hrie
chov svojich, lebo vyhľadáva 
a chválu sveta.

40 A tiež nech služobník môj 
a William W. Phelps zastáva úrad, 
do ktorého som ho určil, a obdrží 
dedičstvo svoje v krajine;

41 A tiež on potrebuje činiť po
kánie, lebo ja, Pán, ním nie som 
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veľmi potešený, lebo sa snaží vy
niknúť a nie je dostatočne mierny 
predo mnou.

42 Hľa, ten, kto a činil pokánie 
z hriechov svojich, tomu je b od
pustené, a ja, Pán, už na ne c ne
pamätám.

43 Podľa toho môžete poznať, 
či činí človek pokánie z hriechov 
svojich – hľa, a vyzná ich a b zane
chá ich.

44 A teraz, veru, hovorím ohľa
dom zvyšku starších cirkvi svo
jej, čas ešte neprišiel, a veľa rokov 
nepríde, aby obdržali dedičstvo 
svoje v tejto krajine, iba ak si to 
budú priať skrze modlitbu viery, 
iba tak, ako im to bude určené Pá
nom.

45 Lebo, hľa, oni budú a tlačiť 
ľudí pospolu z končín zeme.

46 A preto, zhromaždite sa; a tí, 
ktorí nie sú určení, aby zostali 
v tejto krajine, nech kážu evanje
lium v okolitých krajoch; a potom 
nech sa vrátia do svojich domovov.

47 Nech kážu cestou a a vydávajú 
svedectvo o pravde na všetkých 
miestach, a volajú k bohatým, vy
sokým i nízkym, a k chudobným, 
aby činili pokánie.

48 A nech budujú a cirkvi, na
koľko obyvatelia zeme budú či
niť pokánie.

49 A nech je určený hlasom cir
kvi zmocnenec pre cirkev v Ohiu, 
aby prijímal peniaze na zakúpe
nie pozemkov v a Sione.

50 A dávam služobníkovi 
svojmu Sidneymu Rigdonovi 
prikázanie, aby a napísal popis 
krajiny Sion a prehlásenie o vôli 
Božej, ako mu bude oznámená 
Duchom;

51 A list a úpis, aby boli predlo
žené všetkým cirkvám, aby boli 
získané peniaze, aby boli dané 
do rúk biskupa, jeho samotného 
alebo jeho zmocnenca, ako sa mu 
bude zdať dobré alebo ako určí, 
aby boli zakúpené pozemky ako 
dedičstvo pre deti Božie.

52 Lebo, hľa, veru hovorím vám, 
Pán chce, aby učeníci a deti ľud
ské otvorili srdce svoje, dokonca 
aby zakúpili celý tento kraj zeme, 
len čo to čas dovolí.

53 Hľa, tu je múdrosť. Nech tak 
učinia, inak neobdržia žiadne a de
dičstvo, iba ak by to bolo prelia
tím krvi.

54 A znova, nakoľko je krajina 
získaná, nech sú do tejto krajiny 
vyslaní robotníci všetkého druhu, 
aby pracovali pre svätých Božích.

55 Nech sú všetky veci konané 
po poriadku; a nech sú výsady 
pozemkov z času na čas ozna
mované biskupom alebo zmoc
nencom cirkvi.

56 A nech sa dielo zhromažďo
vania nekoná v chvate ani úte
kom; ale nech je vykonávané tak, 
ako bude určené staršími cirkvi 
na konferenciách, podľa pozna
nia, ktoré z času na čas obdržia.

 42 a sp Pokánie.
  b Iz. 1:18.  

sp Odpustiť.
  c Iz. 43:25.
 43 a NaZ 19:20; 64:7.  

sp Vyznať, vyznanie.
  b NaZ 82:7.
 45 a Deut. 33:17.  

sp Izrael – 
Zhromaždenie Izraela.

 47 a NaZ 68:8.
 48 a vi pobočky v Cirkvi.
 49 a sp Sion.
 50 a NaZ 63:55–56.
 53 a NaZ 63:27–31.
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57 A nech služobník môj Sidney 
Rigdon zasvätí a posvätí túto kra
jinu a miesto pre a chrám Pánovi.

58 A nech je zvolané konfe
renčné zhromaždenie; a potom 
nech sa služobníci moji Sidney Ri
gdon a Joseph Smith ml. vrátia, 
a s nimi tiež Oliver Cowdery, aby 
uskutočnili zvyšok práce, ktorú 
som im určil v ich vlastnej kra
jine, a zvyšok, tak ako bude a ur
čené konferenciami.

59 A nech sa žiadny človek ne
vracia z tejto krajiny bez toho, aby 
cestou a vydával svedectvo o tom, 
čo vie a čomu nepochybne verí.

60 Nech to, čo bolo udelené 
 Zibovi Petersonovi, je mu odňaté; 
a nech má postavenie člena cir
kvi a pracuje svojimi vlastnými 
rukami, s bratmi, pokiaľ nebude 
dostatočne a potrestaný za všetky 
hriechy svoje; lebo ich nevyznáva 
a zamýšľa ich skryť.

61 Nech zvyšok starších tejto 
cirkvi, ktorí prichádzajú do tejto 
krajiny, z ktorých niektorí sú ne
smierne požehnaní, dokonca nad
mieru, má tiež konferenciu v tejto 
krajine.

62 A nech služobník môj 
Edward Partridge vedie konfe
renciu, ktorú budú mať.

63 A nech sa tiež vrátia, kážuc 
cestou evanjelium, vydávajúc 
svedectvo o veciach, ktoré im sú 
zjavené.

64 Lebo, veru, hlas musí vychá
dzať z tohto miesta do celého 
sveta a do najzapadnutejších kon
čín zeme – evanjelium musí byť 
a kázané každému stvoreniu, so 
b znameniami sprevádzajúcimi 
tých, ktorí veria.

65 A hľa, Syn Muža a prichádza. 
Amen.

 57 a NaZ 57:3; 84:3–5, 31;  
97:10–17.

 58 a sp Všeobecný súhlas.

 59 a sp Svedectvo.
 60 a sp Trestať, potrestať.
 64 a sp Kázať.

  b sp Znamenie.
 65 a sp Druhý príchod 

Ježiša Krista.

1–4, Verní Svätí v Sione budú po-
žehnaní; 5–8, Majú milovať Pána 
a slúžiť mu, a zachovávať Jeho 

prikázania; 9–19, Svätením dňa 
Pána sú Svätí požehnaní časne 
i duchovne; 20–24, Spravodlivým 

ODDIEL 59
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Sione v kraji Jackson 
v štáte Missouri 7. augusta 1831. Pred týmto zjavením bola krajina 
zasvätená, ako Pán nariadil, a miesto pre budúci chrám bolo posvä-
tené. Tohto dňa bolo obdržané zjavenie, Polly Knightová, manželka 
Josepha Knighta st. zomrela, prvý člen Cirkvi zomrel v Sione. Prví 
členovia charakterizovali toto zjavenie ako „poučenie Svätých ako 
dodržiavať sabat a ako sa postiť a modliť“.
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je prisľúbený pokoj v tomto svete 
a večný život vo svete, ktorý príde.

Hľa, požehnaní, hovorí Pán, sú 
tí, ktorí už vyšli do tejto krajiny 
s a okom upretým na slávu moju, 
podľa prikázaní mojich.

2 Lebo tí, ktorí žijú, a zdedia 
zem, a tí, ktorí b umierajú, si od
počinú od všetkých prác svojich 
a ich skutky ich budú nasledovať; 
a obdržia c korunu v d príbytkoch 
Otca môjho, ktoré som pre nich 
pripravil.

3 Áno, požehnaní sú tí, ktorých 
nohy už stoja na krajine Sion, 
ktorí sú poslušní evanjelia môjho; 
lebo obdržia ako odmenu svoju 
dobré veci zeme, a tá bude vydá
vať v a sile svojej.

4 A budú tiež korunovaní po
žehnaniami zhora, áno, a pri
kázaniami, ktorých nie je málo, 
a a zjaveniami v ich čase – tí, ktorí 
sú b verní a c usilovní predo mnou.

5 A preto, dávam im prikáza
nie, hovoriac toto: a Milovať budeš 
Pána, svojho Boha, celým svojím 
b srdcom, celou svojou mocou, 

mysľou a silou; a v mene Ježiša 
Krista mu budeš c slúžiť.

6 Milovať budeš a blížneho 
svojho ako seba samého. b Nepo
kradneš; ani c nescudzoložíš ani 
d nezabiješ, ani nebudeš činiť nič 
tomu podobné.

7 Budeš a ďakovať Pánovi, svojmu 
Bohu, vo všetkých veciach.

8 Budeš prinášať a obeť Pánovi, 
svojmu Bohu, v b spravodlivosti, 
dokonca srdce zlomené a c ducha 
skrúšeného.

9 A aby si sa mohol viac ucho
vať a nepoškvrneným od sveta, 
pôjdeš do domu modlitby a bu
deš prinášať sviatosti svoje v môj 
b svätý deň;

10 Lebo veru toto je deň určený 
ti k tomu, aby si si odpočinul od 
prác svojich a a prejavil oddanosť 
svoju Najvyššiemu;

11 Predsa len sľuby tvoje budú 
prinášané v spravodlivosti vo 
všetkých dňoch a vo všetkých 
dobách;

12 Ale pamätaj, že v tento deň 
Pána budeš prinášať a obete svoje 
a sviatosti svoje Najvyššiemu, 

59 1 a Mat. 6:22–24;  
NaZ 88:67.

 2 a Mat. 5:5;  
NaZ 63:20, 48–49.

  b Zjav. 14:13.  
sp Raj;  
Smrť, telesná.

  c sp Koruna;  
Povýšenie.

  d Ján 14:2;  
NaZ 72:4; 76:111; 
81:6; 98:18.

 3 a Gen. 4:12;  
Mojž. 5:37.

 4 a NaZ 42:61; 76:7; 98:12; 
121:26–29.  
sp Zjavenie.

  b sp Spôsobilý, 
spôsobilosť.

  c sp Usilovnosť.
 5 a Deut. 11:1;  

Mat. 22:37;  
Moroni 10:32;  
NaZ 20:19.  
sp Láska.

  b sp Srdce.
  c sp Služba.
 6 a sp Spoločenstvo.
  b sp Krádež, kradnúť.
  c sp Cudzoložstvo.
  d sp Vražda.
 7 a Ž 92:1;  

Alma 37:37;  
NaZ 46:32.  

sp Vďačnosť, vďaka, 
vďakyvzdanie.

 8 a sp Obeť.
  b sp Spravodlivý, 

spravodlivosť.
  c sp Zlomené srdce.
 9 a Jak. 1:27.
  b sp Sabatný deň.
 10 a sp Uctievanie, 

uctievať.
 12 a vi obete času, nadania 

a prostriedkov 
v službe Bohu 
a blížnemu.  
sp Obeť.
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 12 b sp Vyznať, vyznanie.
 13 a sp Postiť sa, pôst.
  b sp Radosť.
 15 a sp Vďačnosť, vďaka, 

vďakyvzdanie.
  b Ex. 25:2;  

NaZ 64:34.

  c Pr. 17:22.
  d NaZ 88:69.
 18 a sp Zem.
 21 a sp Ublížiť, uraziť.
  b Jób 1:21.
 23 a sp Spravodlivý, 

spravodlivosť.

  b sp Požehnať, 
požehnaný, 
požehnanie.

  c Mat. 11:28–30.  
sp Mier, pokoj.

  d NaZ 14:7.

b vyznávajúc hriechy svoje bra
tom svojim a pred Pánom.

13 A v tento deň nebudeš ko
nať žiadnu inú vec, len nech jedlo 
tvoje je pripravené s úprimnos
ťou srdca, aby a pôst tvoj mohol 
byť dokonalý, alebo inými slo
vami, aby b radosť tvoja mohla 
byť úplná.

14 Veru, toto je pôst a modlitba, 
alebo inými slovami, radovanie 
a modlitba.

15 A nakoľko tieto veci činíte 
s a vďakyvzdaním, s b veselým 
c srdcom a tvárou, nie s mnohým 
d smiechom, lebo toto je hriech, 
ale s radostným srdcom a vese
lou tvárou –

16 Veru hovorím, že nakoľko tak 
činíte, plnosť zeme je vaša, zver 
poľná a vtáctvo vo vzduchu, a to, 
čo šplhá po stromoch a chodí po 
zemi;

17 Áno, a byliny a dobré veci, 
ktoré pochádzajú zo zeme, či na 
jedlo alebo pre odev, alebo pre 
domy, alebo pre stodoly, alebo pre 
sady, alebo pre záhrady, alebo pre 
vinice;

18 Áno, všetky veci, ktoré po
chádzajú zo a zeme v období svo
jom, sú učinené pre osoh a úžitok 
človeka, aby potešili oko a rozve
selili srdce;

19 Áno, pre jedlo a pre odev, pre 
chuť a pre čuch, aby posilňovali 
telo a oživovali dušu.

20 A teší to Boha, že dal všetky 
tieto veci človeku; lebo k tomu 
účelu boli učinené, aby boli použí
vané so súdnosťou, nie s nestried
mosťou, ani s vynucovaním.

21 A v ničom sa človek tak a ne
prehreší proti Bohu, alebo proti 
nikomu hnev jeho nevzplanul 
okrem tých, ktorí b neuznávajú 
ruku jeho vo všetkých veciach 
a neposlúchajú jeho prikázania.

22 Hľa, toto je podľa zákona 
a prorokov; a preto, neobťažujte 
ma viac ohľadom tejto záležitosti.

23 Ale naučte sa, že ten, kto 
činí diela a spravodlivosti, obdrží 
b odmenu svoju, dokonca c pokoj 
v tomto svete a d večný život vo 
svete, ktorý príde.

24 Ja, Pán, som to hovoril a Duch 
vydáva svedectvo. Amen.

ODDIEL 60
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Independence v kraji 
Jackson v štáte Missouri 8. augusta 1831. Pri tejto príležitosti si 
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60 2 a Ef. 6:19–20.
  b Luk. 8:16, 18.
  c Mat. 25:14–30.  

sp Báť sa, bázeň, 
strach – Strach 

   z človeka.
 3 a Mar. 4:25;  

NaZ 1:33.
 4 a Alma 43:50.
  b Iz. 62:3; Zach. 9:16;  

Mal. 3:17;  
NaZ 101:3.

 7 a sp Svätosť.
  b sp Odpustiť.
 10 a sp Partridge, Edward.

starší, ktorí putovali do kraja Jackson a podieľali sa na zasvätení 
krajiny a chrámového pozemku priali vedieť, čo robiť.

1–9, Starší majú kázať evanjelium 
v spoločenstvách zlovoľných; 10–
14, Nemajú márniť svoj čas ani 
pochovávať svoje talenty; 15–17, 
Môžu si umyť nohy ako svedectvo 
proti tým, ktorí odmietajú evanje-
lium.

Hľa, tak hovorí Pán starším cir
kvi svojej, ktorí sa majú rýchlo 
vrátiť do krajiny, odkiaľ prišli: 
Hľa, teší ma, že ste prišli sem;

2 Ale niektorými nie som veľmi 
potešený, lebo nechcú otvárať 
a ústa svoje, ale b skrývajú talent, 
ktorý som im dal, kvôli c strachu 
z človeka. Beda takým, lebo hnev 
môj vzplanul proti nim.

3 A stane sa, ak mi nebudú 
verní, bude im a odňaté dokonca 
aj to, čo majú.

4 Lebo ja, Pán, panujem hore 
v nebesiach a medzi a vojskami 
zeme; a v deň, kedy zhromaž
dím b klenoty svoje, všetci ľudia 
budú vedieť, čo je to, čo nazna
čuje moc Božiu.

5 Ale, veru, budem k vám ho
voriť ohľadom cesty vašej do 
krajiny, odkiaľ ste prišli. Nech 
je zhotovené plavidlo, alebo kú
pené, ako sa vám zdá dobré, ne
záleží mi na tom, a vydajte sa na 
rýchlu cestu na miesto, ktoré sa 
volá St. Louis.

6 A odtiaľ nech sa služobníci 
moji Sidney Rigdon, Joseph Smith 
ml. a Oliver Cowdery vydajú na 
cestu svoju do Cincinnati;

7 A na tom mieste nech po
zdvihnú hlas svoj a hlásajú slovo 
moje hlasným hlasom, bez hnevu 
alebo pochybovania, pozdvihu
júc na nich sväté ruky. Lebo ja 
som schopný učiniť vás a svä
tými a hriechy vaše sú vám b od
pustené.

8 A nech sa zvyšok vydá na cestu 
svoju zo St. Louis, dvaja a dvaja, 
a kážu slovo, nie v chvate, me
dzi spoločenstvami zlovoľných, 
pokiaľ sa nevrátia do cirkví, od
kiaľ prišli.

9 A to všetko pre dobro cirkví; 
pre tento zámer som ich poslal.

10 A nech služobník môj 
a Edward Partridge dá z peňazí, 
ktoré som mu dal, časť mojim 
starším, ktorým je prikázané, aby 
sa vrátili;

11 A ten, kto je schopný, nech 
ich vráti prostredníctvom zmoc
nenca; a ten, kto nie je, od toho sa 
to nevyžaduje.

12 A teraz hovorím o zvyšku, 
ktorí prídu do tejto krajiny.

13 Hľa, boli poslaní, aby kázali 
evanjelium moje medzi spolo
čenstvami zlovoľných; a preto, 
dávam im prikázanie, takto: 
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 13 a NaZ 42:42.  
sp Lenivý, lenivosť.

  b Mat. 25:24–30;  
NaZ 82:18.

 14 a Pr. 14:29.

 15 a Mat. 10:14; Luk. 9:5;  
Skut. 13:51;  
NaZ 24:15; 75:20; 84:92.

61 1 a sp Moc.
  b sp Alfa a Omega.

 2 a Mos. 4:10–11.  
sp Odpustiť.

  b sp Milosrdný, 
milosrdenstvo.

  c sp Vyznať, vyznanie.

ODDIEL 61
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, na brehu rieky Mis-
souri pri McIlwainovom meandri 12. augusta 1831. Prorok a desať 
starších na svojej spiatočnej ceste do Kirtlandu cestovali na kanoe 
po prúde rieky Missouri. Počas tretieho dňa zažili mnohé nebezpe-
čenstvá. Starší Willam W. Phelps vo videní za denného svetla videl 
ničiteľa idúceho s mocou po tvári vôd.

Nebudeš a márniť čas svoj, ani 
nebudeš pochovávať b talent svoj, 
aby nemohol byť známy.

14 A potom, čo prídeš do krajiny 
Sion, a potom, čo budeš oznamo
vať slovo moje, rýchlo sa vrátiš, 
oznamujúc slovo moje medzi 
spoločenstvami zlovoľných, nie 
v chvate, ani v a hneve, ani s roz
brojom.

15 A strasieš a prach z nôh svo
jich proti tým, ktorí ťa neprijímajú, 

nie v ich prítomnosti, aby si ich 
nedráždil, ale v skrytosti; a umy 
si nohy svoje ako svedectvo proti 
nim v deň súdu.

16 Hľa, toto je pre vás postaču
júce a je to vôľa toho, ktorý vás 
poslal.

17 A ústami služobníka môjho 
Josepha Smitha ml. bude ozná
mené to, čo sa týka Sidneyho 
 Rigdona a Olivera Cowderyho. 
Zvyšok neskôr. Tak je. Amen.

1–12, Pán nariadil mnohé zničenia 
na vodách; 13–22, Vody boli pre-
kliate Jánom a ničiteľ jazdí po ich 
tvári; 23–29, Niektorí majú moc 
prikázať vodám; 30–35, Starší majú 
cestovať dvaja a dvaja a kázať eva-
njelium; 36–39, Majú sa pripravo-
vať na príchod Syna Muža.

Pozrite a počúvajte hlas toho, 
ktorý má všetku a moc, ktorý 
je od večnosti do večnosti, do
konca b Alfy a Omegy, počiatku  
i konca.

2 Hľa, veru, tak hovorí Pán 

k vám, ó vy starší cirkvi mojej, 
ktorí ste zhromaždení na tomto 
mieste, vám sú teraz hriechy vaše 
odpustené, lebo ja, Pán, a odpúš
ťam hriechy a som b milosrdný 
k tým, ktorí c vyznávajú hriechy 
svoje so srdcom pokorným;

3 Ale veru hovorím vám, že 
nie je nutné, aby táto celá sku
pina mojich starších postupovala 
rýchlo po vodách, zatiaľ čo oby
vatelia na oboch stranách hynú 
v neviere.

4 A predsa strpel som to, aby 
ste o tom mohli vydať svedectvo; 
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 7 a sp Phelps, William W.
 8 a sp Trestať, potrestať.
  b sp Zlovoľný, 

zlovoľnosť.
 13 a NaZ 21:6.
  b sp Prikázania Božie.

 14 a Gen. 1:20.
  b Zjav. 8:8–11.
 17 a Mojž. 4:23.

hľa, je mnoho nebezpečenstva na 
vodách, a obzvlášť bude neskôr;

5 Lebo ja, Pán, som ustanovil 
v hneve svojom mnohé zničenie 
na vodách; áno, a obzvlášť na 
týchto vodách.

6 A predsa všetko telo je v ru
kách mojich a ten, kto je medzi 
vami verný, nezahynie vodami.

7 A preto je nutné, aby sa slu
žobník môj Sidney Gilbert a slu
žobník môj a William W. Phelps 
poponáhľali so svojím povere
ním a poslaním.

8 A predsa, nechcel by som str
pieť, aby ste sa rozdelili, pokiaľ 
by ste neboli a potrestaní kvôli 
všetkým hriechom svojim, aby ste 
mohli byť jedno, aby ste nemuseli 
zahynúť v b zlovoľnosti;

9 Ale teraz, veru hovorím, je 
pre mňa žiaduce, aby ste sa roz
delili. A preto nech služobníci 
moji Sidney Gilbert a William W. 
Phelps idú s bývalou skupinou 
svojou a nech sa vydajú na cestu 
svoju v chvate, aby mohli splniť 
poslanie svoje, a skrze vieru pre
môžu;

10 A nakoľko budú verní, budú 
zachovaní a ja, Pán, budem 
s nimi.

11 A nech si zvyšok vezme to, čo 
je nutné na oblečenie.

12 Nech služobník môj Sidney 
Gilbert vezme to, čo nutné nie je, 
so sebou, tak ako sa dohodnete.

13 A teraz, hľa, pre vaše a dobro 
som vám dal b prikázanie ohľadom 

týchto vecí; a ja, Pán, budem 
s vami hovoriť ako s ľuďmi za 
stara.

14 Hľa, ja, Pán, som na počiatku 
požehnal a vody; ale v posledných 
dňoch, ústami služobníka svojho 
Jána, som vody b preklial.

15 A preto, prídu dni, kedy 
žiadne telo nebude bezpečné na 
vodách.

16 A bude sa hovoriť v dňoch, 
ktoré prichádzajú, že nikto nie je 
schopný doplávať hore do krajiny 
Sion po vodách, okrem toho, kto 
je priamy v srdci.

17 A ako som ja, Pán, na po
čiatku a preklial krajinu, dokonca 
tak som ju v posledných dňoch 
požehnal, v jej dobe, pre úžitok 
svätých svojich, aby mohli jesť 
z jej tučnosti.

18 A teraz vám dávam prikáza
nie, že to, čo hovorím jednému, 
hovorím všetkým, že budete do
predu varovať bratov svojich 
ohľadom týchto vôd, aby na ne 
pri cestovaní nevstupovali, aby 
ich viera neopustila a aby neboli 
chytení v pascách;

19 Ja, Pán, som nariadil, a niči
teľ jazdí po ich tvári, a ja to naria
denie neodvolávam.

20 Ja, Pán, som sa na vás hneval 
včera, ale dnes je hnev môj od
vrátený.

21 A preto, nech tí, ohľa
dom ktorých som hovoril, ktorí 
sa majú vydať na cestu svoju 
v chvate – znova vám hovorím,  
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nech sa vydajú na cestu svoju 
v chvate.

22 A nezáleží mi na tom, po 
krátkej dobe, ak splnia poslanie 
svoje, či budú cestovať po vode 
alebo po zemi; nech je to tak, ako 
im to bude oznámené neskôr 
skrze ich úsudok.

23 A teraz, ohľadom služobní
kov mojich Sidneyho Rigdona, 
Josepha Smitha ml. a Olivera 
Cowderyho, nech už nevstupujú 
na vody, okrem prieplavu, za
tiaľ čo cestujú do domovov svo
jich; alebo inými slovami nebudú 
vstupovať na vody, aby cestovali, 
okrem prieplavu.

24 Hľa, ja, Pán, som určil spôsob 
cestovania svätých svojich; a hľa, 
toto je ten spôsob – že potom, čo 
opustia prieplav, budú cestovať 
po zemi, nakoľko je im prikázané, 
aby cestovali a vyšli hore do kra
jiny Sion;

25 A budú, ako deti Izraela, 
a vztyčovať cestou stany svoje.

26 A hľa, toto prikázanie dáte 
všetkým bratom svojim.

27 A predsa, komu je daná a moc 
prikazovať vodám, tomu je Du
chom dané poznať všetky cesty 
jeho;

28 A preto, nech činí tak, ako 
mu Duch živého Boha prikazuje, 
či už na zemi alebo na vodách, 
ako to zostáva na mne činiť ne
skôr.

29 A vám je daný smer pre 

svätých alebo cesta pre svätých 
tábora Pána, pre ich putovanie.

30 A znova, veru hovorím vám, 
služobníci moji Sidney Rigdon, 
Joseph Smith ml. a Oliver Cow
dery nebudú otvárať ústa svoje 
v spoločenstvách zlovoľných, po
kiaľ neprídu do Cincinnati;

31 A na onom mieste pozdvihnú 
hlas svoj k Bohu proti onému 
ľudu, áno, k tomu, ktorého hnev 
vzplanul proti ich zlovoľnosti, 
proti ľudu, ktorý je skoro a zrelý 
k zničeniu.

32 A odtiaľ nech cestujú k spolo
čenstvám bratov svojich, lebo ich 
práca je práve teraz oveľa potreb
nejšia medzi nimi než medzi spo
ločenstvami zlovoľných.

33 A teraz, ohľadom zvyšku, 
nech cestujú a a hlásajú slovo me
dzi spoločenstvami zlovoľných, 
nakoľko je to dané;

34 A nakoľko to budú činiť, 
a zbavia rúcha svoje krvi a budú 
predo mnou bez poškvrny.

35 A nech cestujú spoločne, 
alebo a dvaja a dvaja, ako sa im 
zdá dobré, iba nech služobník môj 
Reynolds Cahoon a služobník 
môj Samuel H. Smith, v ktorých 
sa mi veľmi zaľúbilo, sa neroz
deľujú, pokiaľ sa nevrátia do do
mova svojho, a to pre múdry 
zámer vo mne.

36 A teraz, veru hovorím vám, 
a to, čo hovorím jednému, hovo
rím všetkým, buďte dobrej mysle, 

 25 a Num. 9:18.
 27 a sp Kňazstvo;  

Moc.
 31 a Alma 37:31;  

Hel. 13:14;  
NaZ 101:11.

 33 a sp Kázať;  
Svedčiť.

 34 a 2. Nefi 9:44;  
Jákob 2:2;  
Mos. 2:28.

 35 a sp Misionárska práca.
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1–3, Svedectvá sú zaznamenané 
v nebi; 4–9, Starší majú cestovať 
a kázať podľa súdnosti a ako sú ve-
dení Duchom.

Pozrite a počúvajte, ó vy starší 
cirkvi mojej, hovorí Pán, váš Boh, 
dokonca Ježiš Kristus, a obhajca 
váš, ktorý pozná slabosť človeka 
a ako b pomôcť tým, ktorí sú c po
kúšaní.

2 A veru oči moje spočívajú na 
tých, ktorí ešte nevyšli hore do 
krajiny Sion; a preto vaše posla
nie nie je ešte naplnené.

3 A predsa ste požehnaní, lebo 
a svedectvo, ktoré ste vydali, je 
b zapísané v nebi pre anjelov, aby 

naň hľadeli; a oni sa nad vami ra
dujú a c hriechy vaše sú vám od
pustené.

4 A teraz pokračujte na ceste 
svojej. Zhromaždite sa v krajine 
a Sion; a konajte zhromaždenie 
a radujte sa spoločne, a prinášajte 
sviatosť Najvyššiemu.

5 A potom sa môžete vrátiť, 
aby ste vydávali svedectvo, áno, 
dokonca spoločne, alebo dvaja 
a dvaja, ako sa vám zdá dobré, na 
tom mi nezáleží; len buďte verní 
a a hlásajte radostné zvesti obyva
teľom zeme alebo medzi spolo
čenstvami zlovoľných.

6 Hľa, ja, Pán, som vás privie
dol dohromady, aby mohol byť 

 36 a Ján 13:33.
  b Mat. 18:20.
  c Iz. 41:15–17;  

1. Nefi 21:14–15.
 37 a NaZ 50:35.
 38 a sp Bdieť, strážnici.
 39 a sp Modlitba.

  b sp Pokúšať, 
pokušenie.

62 1 a NaZ 45:3–4.  
sp Obhajca.

  b Žid. 2:18;  
Alma 7:12.

  c sp Pokúšať, 

pokušenie.
 3 a Luk. 12:8–9.  

sp Svedectvo.
  b sp Kniha života.
  c NaZ 84:61.
 4 a NaZ 57:1–2.
 5 a sp Misionárska práca.

a malé deti; lebo som v b strede va
šom a c neopustil som vás;

37 A nakoľko ste sa predo mnou 
pokorili, požehnania a kráľovstva 
sú vaše.

38 Opášte bedrá svoje a buďte 
a pozorní, a buďte rozvážni, oča
kávajúc príchod Syna Muža, lebo 

on príde v hodine, kedy si to ne
pomyslíte.

39 a Modlite sa vždy, aby ste ne
vošli do b pokušenia, aby ste mohli 
obstáť v deň príchodu jeho, či 
v živote, alebo v smrti. Tak je. 
Amen.

ODDIEL 62
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, na brehu rieky Misso-
uri v Charitone v štáte Missouri 13. augusta 1831. V tento deň Pro-
rok a jeho skupina, ktorá bola na ceste z Independence do Kirtlandu, 
stretli niekoľko starších, ktorí boli na ceste do krajiny Sion a, po ra-
dostnom zvítaní, obdržal toto zjavenie.
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1–6, Deň hnevu príde na zlovoľ-
ných; 7–12, Znamenia prichádzajú 
vierou; 13–19, Cudzoložníci v srdci 
budú popierať vieru a budú uvrh-
nutí do jazera ohňa; 20, Verní obdr-
žia dedičstvo na premenenej zemi; 
21, Úplná správa o udalostiach 
na vrchu Premenenia ešte nebola 
zjavená; 22–23, Poslušní obdržia 
tajomstvá kráľovstva; 24–31, De-
dičstvá v Sione majú byť zakúpené; 
32–35, Pán nariaďuje vojny a zlo-
voľní zabíjajú zlovoľných; 36–48, 
Svätí sa majú zhromažďovať v Si-
one a poskytovať peniaze, aby bol 
vybudovaný; 49–54, Požehnania 
sú zaistené verným pri druhom 

príchode, vo vzkriesení a počas mi-
lénia; 55–58, Toto je deň varova-
nia; 59–66, Pánovo meno je brané 
nadarmo tými, ktorí ho používajú 
bez právomoci.

Počúvajte, ó vy ľudia, a otvorte 
srdcia svoje a nakloňte ucho zďa
leka; a počúvajte vy, ktorí sa na
zývate ľudom Pána, a počujte 
slovo Pánovo a vôľu jeho ohľa
dom vás.

2 Áno, veru hovorím, počúvajte 
slovo toho, ktorého hnev vzpla
nul proti zlovoľným a a vzdoro
vitým;

3 Ktorého vôľou je vziať koho

 6 a Eter 3:12.
 7 a sp Vďačnosť, vďaka, 

vďakyvzdanie.
 9 a NaZ 61:37.

  b Mat. 28:20.
63 2 a sp Vzbura.

ODDIEL 63
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte 
Ohio 30. augusta 1831. Prorok, Sidney Rigdon a Oliver Cowdery pri-
šli do Kirtlandu 27. augusta zo svojej návštevy Missouri. Životopis 
Josepha Smitha opisuje toto zjavenie: „V týchto počiatočných dňoch 
Cirkvi bola veľká snaha získať slovo Pána ohľadom každého námetu, 
ktorý by sa akýmkoľvek spôsobom týkal našej spásy; a pretože kra-
jina Sion bola teraz najdôležitejším časným cieľom, na ktorý sme 
kládli zreteľ, pýtal som sa Pána na ďalšie informácie ohľadom zhro-
mažďovania Svätých a zakúpenia pozemkov a ďalších záležitostí.“

naplnený sľub, že verní medzi 
vami budú zachovaní a budú sa 
radovať spoločne v krajine Mis
souri. Ja, Pán, sľubujem verným 
a nemôžem a klamať.

7 Ja, Pán, som ochotný, ak si kto
koľvek medzi vami praje ísť na 
koni alebo na mulici, alebo na 
voze, obdrží toto požehnanie, ak 

ho prijme z ruky Pánovej s a vďač
ným srdcom vo všetkých veciach.

8 Tieto veci zostávajú na vás, 
aby ste učinili podľa súdnosti 
a pokynov Ducha.

9 Hľa, a kráľovstvo je vaše. A po
zrite, a uzrite, ja som b s vernými 
vždy. Tak je. Amen.
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koľvek, koho chce a vziať, a zacho
váva pri živote tých, ktorých chce 
zachovať;

4 Kto buduje podľa svojej vlast
nej vôle a potešenia; a ničí, keď sa 
mu zaľúbi, a je schopný uvrhnúť 
dušu dole do pekla.

5 Hľa, ja, Pán, prehovorím hla
som svojím, a ten bude uposlúch
nutý.

6 A preto, veru hovorím, nech sa 
zlovoľní majú na pozore a nech sa 
vzdorovití boja a chvejú; a nech 
neveriaci mlčia, lebo a deň hnevu 
na nich príde ako b víchrica 
a všetko telo bude c vedieť, že ja 
som Boh.

7 A ten, kto hľadá znamenia, 
uvidí a znamenia, ale nie k spáse.

8 Veru, hovorím vám, sú medzi 
vami tí, ktorí hľadajú znamenia 
a boli takí dokonca od počiatku;

9 Ale hľa, viera neprichádza 
znameniami, ale znamenia na
sledujú tých, ktorí veria.

10 Áno, znamenia prichádzajú 
a vierou, nie skrze vôľu ľudí, ani 
tým, ako sa im zaľúbi, ale skrze 
vôľu Božiu.

11 Áno, znamenia prichádzajú 
vierou a vedú k mocným skut
kom, lebo bez a viery sa žiaden 
človek nezaľúbi Bohu; a na koho 
je Boh nahnevaný, tým nie je 

veľmi potešený; a preto, takým 
neukazuje žiadne znamenia, len 
v b hneve k ich c odsúdeniu.

12 A preto, ja, Pán, nie som pote
šený tými z vás, ktorí hľadali zna
menia a divy pre vieru, a nie pre 
dobro ľudí k sláve mojej.

13 A predsa, dávam prikázania, 
a mnohí sa odvrátili od prikázaní 
mojich a nezachovávajú ich.

14 Sú medzi vami a cudzoložníci 
a cudzoložnice; niektorí z nich sa 
od vás odvrátili, a iní zostávajú 
s vami, ktorí vám budú neskôr 
odhalení.

15 Nech sa takí majú na pozore 
a rýchlo činia pokánie, inak na 
nich príde súd ako pasca a ich 
pochabosť bude prejavená, a ich 
skutky ich budú nasledovať 
v očiach ľudí.

16 A veru hovorím vám, ako 
som povedal predtým, ten, kto 
a hľadí na ženu b žiadostivo, alebo 
ak niekto c scudzoloží v srdci svo
jom, ten nebude mať Ducha, ale 
zaprie vieru a bude sa báť.

17 A preto, ja, Pán, som hovoril, 
že a bojazliví a neveriaci, a všetci 
b klamári, a ktokoľvek, kto mi
luje klamstvo a c klame, a smilník 
a kúzelník, budú mať podiel svoj 
v onom d jazere, ktoré horí ohňom 
a sírou, čo je e druhá smrť.

 3 a sp Smrť, telesná.
 6 a sp Druhý príchod 

Ježiša Krista;  
Spravodlivosť.

  b Jer. 30:23.
  c Iz. 49:26.
 7 a NaZ 46:9.  

sp Znamenie.
 10 a Moroni 7:37.  

sp Viera.

 11 a Žid. 11:6.
  b NaZ 35:11.
  c NaZ 88:65.
 14 a NaZ 42:24–25.
 16 a Mat. 5:27–28;  

NaZ 42:23–26.
  b sp Žiadostivosť.
  c sp Cudzoložstvo.
 17 a Zjav. 21:8.
  b sp Luhať.

  c Zjav. 22:15;  
NaZ 76:103.

  d Zjav. 19:20;  
2. Nefi 9:8–19, 26; 
28:23;  
Jákob 6:10;  
Alma 12:16–18;  
NaZ 76:36.  
sp Peklo.

  e sp Smrť, duchovná.
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18 Veru hovorím, že nebudú 
mať podiel na a prvom vzkriesení.

19 A teraz hľa, ja, Pán, hovorím 
vám, že nie ste a ospravedlnení, 
pretože tieto veci sú medzi vami.

20 A predsa, ten, kto a vytrvá 
vo viere a činí vôľu moju, ten 
premôže a obdrží b dedičstvo na 
zemi, keď príde deň premenenia;

21 Kedy bude a zem b premenená, 
dokonca podľa vzoru, ktorý bol 
ukázaný apoštolom mojim na c vr
chu; o ktorom plnosť správy ste 
ešte neobdržali.

22 A teraz, veru hovorím vám, 
že ako som hovoril, že vám ozná
mim vôľu svoju, hľa, oznámim 
vám ju, nie cestou prikázania, 
lebo sú mnohí, ktorí sa nesnažia 
zachovávať prikázania moje.

23 Ale tomu, kto zachováva 
prikázania moje, dám a tajomstvá 
svojho kráľovstva, a tie budú 
v ňom studnicou b živej vody 
c tryskajúcej k životu večnému.

24 A teraz, hľa, toto je vôľa 
Pána, vášho Boha, ohľadom svä
tých jeho, aby sa spolu zhromaž
dili v krajine Sion, nie v chvate, 
aby nebol zmätok, ktorý prináša 
mor.

25 Hľa, krajina a Sion – ja, Pán, 
ju držím vo svojich vlastných ru
kách;

26 A predsa ja, Pán, dávam 

a cisárovi tie veci, ktoré sú cisá
rove.

27 A preto ja, Pán, chcem, aby 
ste zakúpili pozemky, aby ste 
mohli mať výhodu pred svetom, 
aby ste mohli mať nárok pred sve
tom, aby oni nemuseli byť podne
covaní k hnevu.

28 Lebo a Satan im vkladá do 
sŕdc, aby sa na vás hnevali, a aby 
prelievali krv.

29 A preto, krajina Sion nebude 
získaná, iba ak kúpou, alebo kr
vou, inak pre vás niet žiadneho 
dedičstvo.

30 A ak kúpou, hľa, ste požeh
naní;

31 A ak krvou, pretože je vám 
zakázané prelievať krv, hľa, ne
priatelia vaši pôjdu na vás a bu
dete bičovaní od mesta k mestu 
a od synagógy k synagóge, a len 
málo ich obstojí, aby obdržali de
dičstvo.

32 Ja, Pán, som nahnevaný na 
zlovoľných; ja zadržiavam Ducha 
svojho pred obyvateľmi zeme.

33 Prisahal som v hneve svo
jom ohľadom a vojen a nariadil 
som ich na tvári zeme a zlovoľní 
budú zabíjať zlovoľných a strach 
príde na každého človeka;

34 A a svätí tiež len ťažko 
uniknú; predsa len ja, Pán, som 
s nimi a b prídem dole v nebi 

 18 a Zjav. 20:6.
 19 a sp Ospravedlnenie, 

ospravedlniť.
 20 a NaZ 101:35.
  b Mat. 5:5;  

NaZ 59:2; 88:25–26.
 21 a sp Zem – Konečný 

stav zeme.

  b sp Svet – Koniec sveta.
  c Mat. 17:1–3.
 23 a Alma 12:9–11;  

NaZ 42:61; 84:19; 
107:18–19.

  b sp Živá voda.
  c Ján 4:14.
 25 a sp Sion.

 26 a Luk. 20:25;  
NaZ 58:21–23.  
sp Vláda.

 28 a sp Diabol.
 33 a sp Vojna.
 34 a sp Svätý (člen Cirkvi).
  b sp Druhý príchod 

Ježiša Krista.
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z prítomnosti Otca svojho a strá
vim c zlovoľných neuhasiteľným 
d ohňom.

35 A hľa, toto ešte nie je, ale 
bude to skoro.

36 A preto, vidiac, že ja, Pán 
som nariadil všetky tieto veci na 
tvári zeme, chcem, aby svätí moji 
boli zhromaždení v krajine Sion;

37 A aby každý človek vzal 
a spravodlivosť do rúk svojich 
a vernosť na bedrá svoje, a po
zdvihol varovný b hlas k obyva
teľom zeme; a oznamoval slovom 
i útekom, že c spustošenie príde na 
zlovoľných.

38 A preto, nech učeníci moji 
v Kirtlande, ktorí zotrvávajú na 
tejto farme, usporiadajú svoje 
časné záležitosti.

39 Nech sa služobník môj Titus 
Billings, ktorý ju má na starosti, 
zbaví pozemku, aby mohol byť 
nastávajúcu jar pripravený vydať 
sa na cestu hore do krajiny Sion 
s tými, ktorí na ňom zotrvávajú, 
okrem tých, ktorých si vyhradím 
pre seba, ktorí nepôjdu, pokiaľ im 
neprikážem.

40 A nech všetky peniaze, ktoré 
môžu byť usporené, nezáleží mi 
na tom, či je to málo alebo veľa, 
sú poslané hore do krajiny Sion 
tým, ktorých som určil, aby ich 
prijímali.

41 Hľa, ja, Pán, dám služobní
kovi svojmu Josephovi Smithovi 

ml. moc, aby bol schopný a rozo
znať Duchom tých, ktorí pôjdu 
hore do krajiny Sion, a tých uče
níkov mojich, ktorí zostanú.

42 Nech si služobník môj Ne
wel K. Whitney podrží obchod 
svoj, alebo inými slovami oný ob
chod, ešte na krátky čas.

43 A predsa, nech odovzdá 
všetky peniaze, ktoré môže odo
vzdať, aby boli poslané hore do 
krajiny Sion.

44 Hľa, tieto veci sú v jeho vlast
ných rukách, nech činí podľa 
múdrosti.

45 Veru hovorím, nech je vy
svätený ako zmocnenec pre uče
níkov, ktorí zostanú, a nech je 
vysvätený k tejto moci;

46 A teraz rýchlo navštevuj cir
kvi, vysvetľujúc im tieto veci, so 
služobníkom mojím Oliverom 
Cowderym. Hľa, toto je moja 
vôľa, získavať peniaze, tak ako 
som odporučil.

47 Ten, kto je a verný a vytrvá, 
premôže svet.

48 Ten, kto posiela poklady hore 
do krajiny Sion, obdrží a dedič
stvo v tomto svete a jeho diela ho 
budú nasledovať, a tiež odmenu 
vo svete, ktorý príde.

49 Áno, a požehnaní sú a mŕtvi, 
ktorí umierajú v Pánovi, odteraz, 
keď Pán príde a staré veci b pominú 
a všetky veci sa stanú novými, 
oni c vstanú z mŕtvych, a potom 

 34 c Mat. 3:12;  
2. Nefi 26:6;  
NaZ 45:57; 64:24; 
101:23–25, 66.  
sp Zlovoľný, 
zlovoľnosť.

  d sp Oheň.
 37 a sp Spravodlivý, 

spravodlivosť.
  b NaZ 1:4.
  c Iz. 47:11.
 41 a sp Rozoznávanie, dar.

 47 a Mos. 2:41; NaZ 6:13.
 48 a NaZ 101:18.
 49 a Zjav. 14:13;  

NaZ 42:44–47.
  b 2. Kor. 5:17.
  c sp Vzkriesenie.
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d nezomrú, a obdržia dedičstvo 
pred Pánom, vo svätom meste.

50 A ten, kto bude žiť, keď príde 
Pán, a zachoval vieru, je a požeh
naný; a predsa je mu určené b zo
mrieť vo veku človeka.

51 A preto, deti a budú b rásť, až 
zostarnú; starí ľudia zomrú, ale 
nebudú spať v prachu, ale budú 
v okamihu c premenení.

52 A preto, pre túto príčinu ká
zali apoštoli svetu vzkriesenie 
mŕtvych.

53 Tieto veci sú veci, ktoré mu
síte vyzerať; a hovoriac podľa 
spôsobu Pána, sú a blízko, na do
sah, a v čase, ktorý príde, do
konca v deň príchodu Syna Muža.

54 A až do onej hodiny budú 
pochabé a panny medzi múd
rymi; a v onej hodine dôjde k úpl
nému oddeleniu spravodlivých 
a zlovoľných; a oného dňa zošlem 
anjelov svojich, aby b vytrhali zlo
voľných a uvrhli ich do neuhasi
teľného ohňa.

55 A teraz hľa, veru hovorím 
vám, ja, Pán, nie som potešený 
služobníkom svojím a Sidneym Ri
gdonom; b povýšil sa v srdci svo
jom a neprijal radu, ale zarmútil 
Ducha;

56 A preto, a záznam jeho nie je 
prijateľný pre Pána, a on učiní 

iný; a ak ho Pán neprijme, hľa, 
nebude ďalej zastávať úrad, do 
ktorého som ho ustanovil.

57 A znova, veru hovorím vám, 
a tí, ktorí si prajú v srdci svojom, 
v miernosti, b varovať hriešnikov 
k pokániu, nech sú vysvätení 
k tejto moci.

58 Lebo toto je deň varovania, 
a nie deň mnohých slov. Lebo 
mne, Pánovi, sa nebudú posmie
vať v posledných dňoch.

59 Hľa, ja som zhora, a moja 
moc leží dole. Som nad všetkým 
a vo všetkom, a skrze všetko, 
a a skúmam všetky veci a prichá
dza deň, kedy mi budú všetky 
veci poddané.

60 Hľa, ja som a Alfa i Omega, 
dokonca Ježiš Kristus.

61 A preto, nech sa všetci ľudia 
majú na pozore, ako berú a meno 
moje do svojich úst –

62 Lebo hľa, veru hovorím, že 
sú mnohí, ktorí sú pod týmto od
súdením, ktorí používajú meno 
Pána, a používajú ho nadarmo, 
nemajúc právomoc.

63 A preto, nech cirkev činí po
kánie z hriechov svojich a ja, Pán, 
sa k nim budem hlásiť; inak budú 
odrezaní.

64 Pamätajte, že to, čo prichá
dza zhora, je a posvätné a musí 

 49 d Zjav. 21:4;  
Alma 11:45;  
NaZ 88:116.  
sp Nesmrteľný, 
nesmrteľnosť.

 50 a sp Požehnať, 
požehnaný, 
požehnanie.

  b sp Smrť, telesná.
 51 a sp Milénium.

  b Iz. 65:20–22;  
NaZ 45:58; 101:29–31.

  c 1. Kor. 15:51–52;  
NaZ 43:32.

 53 a NaZ 35:15.
 54 a Mat. 25:1–13;  

NaZ 45:56–59.
  b Mos. 16:2.
 55 a sp Rigdon, Sidney.
  b sp Pýcha.

 56 a NaZ 58:50.
 57 a NaZ 4:3–6.
  b NaZ 18:14–15.  

sp Misionárska práca;  
Varovať, varovanie.

 59 a 1. Kor. 2:10.
 60 a sp Alfa a Omega.
 61 a sp Znesvätenie.
 64 a sp Svätý (vlastnosť).
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 64 b sp Úcta.
  c NaZ 42:14.
 65 a sp Modlitba.
 66 a 2. Kor. 4:17.
  b Rím. 8:18; 

   NaZ 58:4; 136:31.
64 2 a 1. Ján. 5:4.
  b sp Súcit.
 3 a Mojž. 1:39.
  b Iz. 43:25.

 5 a NaZ 28:7; 84:19.  
sp Kľúče kňazstva.

  b sp Obrady.

ODDIEL 64
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, starším Cirkvi 
v Kirtlande v štáte Ohio 11. septembra 1831. Prorok sa pripravo-
val na to, aby sa presťahoval do Hiramu v štáte Ohio, aby znova 
 začal pracovať na prekladaní Biblie, ktoré bolo odložené, zatiaľ čo 
bol v Missouri. Skupina bratov, ktorým bolo prikázané cestovať do 
Sionu (štát Missouri), bola naliehavo zamestnaná prípravami na to, 
aby vyrazili v októbri. V tejto rušnej dobe bolo prijaté toto zjavenie.

byť b vyslovované s pozornos
ťou a skrze nabádanie Ducha; 
a v tomto nie je žiadne odsúde
nie, a vy dostávate Ducha c skrze 
modlitbu; a preto, bez tohto zo
stáva odsúdenie.

65 Nech si služobníci moji 
 Joseph Smith ml. a Sidney Rigdon 

vyhľadajú domov, ako sú učení 
skrze a modlitbu Duchom.

66 Tieto veci majú byť preko
nané skrze trpezlivosť, aby tak 
mohli obdržať prenesmierne 
a večné a bremeno b slávy, inak 
väčšie odsúdenie. Amen.

1–11, Svätým je prikázané, aby si 
navzájom odpúšťali, inak na nich 
zostáva väčší hriech; 12–22, Neka-
júci majú byť privedení pred Cir-
kev; 23–25, Ten, kto platí desiatok, 
nebude spálený pri Pánovom prí-
chode; 26–32, Svätí sú varovaní 
pred dlhom; 33–36, Vzdorovití 
budú odrezaní od Sionu; 37–40, 
Cirkev bude súdiť národy; 41–43, 
Sion bude prekvitať.

Hľa, tak hovorí Pán, váš Boh, 
vám, ó vy starší cirkvi mojej, po
čúvajte a čujte a prijmite vôľu 
moju ohľadom seba.

2 Lebo veru hovorím vám, 

chcem, aby ste a premohli svet; 
a preto budem mať s vami b súcit.

3 Sú medzi vami tí, ktorí zhre
šili; ale veru hovorím vám, len 
tentoraz, pre svoju vlastnú a slávu 
a pre spásu duší, som vám hrie
chy vaše b odpustil.

4 Budem k vám milosrdný, lebo 
som vám dal kráľovstvo.

5 A a kľúče tajomstiev kráľov
stva nebudú odňaté služobní
kovi môjmu Josephovi Smithovi 
ml. skrze prostriedky, ktoré som 
určil, zatiaľ čo bude žiť, nakoľko 
bude poslúchať b nariadenia moje.

6 Sú takí, ktorí hľadali proti 
nemu zámienku bez príčiny;
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7 Predsa len, on zhrešil; ale veru 
hovorím vám, ja, Pán, a odpúš
ťam hriechy tým, ktorí b vyzná
vajú hriechy svoje predo mnou 
a prosia o odpustenie, ktorí ne
zhrešili k c smrti.

8 Učeníci moji za dávnych dní 
hľadali proti sebe a zámienku a ne
odpúšťali si navzájom v srdciach 
svojich; a pre toto zlo boli sužo
vaní a bolestivo b trestaní.

9 A preto, hovorím vám, že 
si máte navzájom a odpúšťať; 
lebo ten, kto b neodpúšťa bratovi 
svojmu previnenia jeho, stojí pred 
Pánom odsúdený; lebo v ňom zo
stáva väčší hriech.

10 Ja, Pán, a odpustím tomu, 
komu odpustím, ale od vás je žia
dané, aby ste b odpúšťali všetkým 
ľuďom.

11 A vy si máte povedať v srdci 
svojom – nech Boh a súdi medzi 
mnou a tebou a odmení ťa podľa 
b skutkov tvojich.

12 A toho, kto nečiní pokánie 
z hriechov svojich a nevyznáva 
ich, privediete pred a cirkev a uči
níte s ním tak, ako vám hovorí 
písmo, buď prikázaním alebo zja
vením.

13 A toto budete činiť, aby Boh 
mohol byť oslávený – nie preto, 
že neodpúšťate, nemajúc súcit, ale 
aby ste mohli byť ospravedlnení 

v očiach zákona, aby ste sa nemu
seli prehrešovať proti tomu, kto je 
vaším zákonodarcom –

14 Veru hovorím, z tohto 
 dôvodu budete činiť tieto veci.

15 Hľa, ja, Pán, som bol roz
hnevaný na toho, kto bol služob
níkom mojím, na Ezru Bootha, 
a tiež na služobníka svojho Isaaca 
Morleyho, lebo nezachovávali zá
kon, ani prikázanie;

16 Usilovali o zlo v srdci svo
jom, a ja, Pán, som zadržal Du
cha svojho. a Odsudzovali ako zlo 
tú vec, v ktorej žiadne zlo nebolo; 
a predsa odpustil som služobní
kovi svojmu Isaacovi Morleymu.

17 A tiež služobník môj a Edward 
Partridge, hľa, on hrešil, a b Satan 
sa usiluje o to, aby zničil dušu 
jeho; ale keď im tieto veci budú 
oznámené a oni budú činiť po
kánie zo zla, bude im odpustené.

18 A teraz, veru hovorím, že je 
to pre mňa nutné, aby sa služob
ník môj Sidney Gilbert, po nie
koľkých týždňoch, vrátil k svojim 
záležitostiam a k svojmu povere
niu v krajine Sion;

19 A aby to, čo videl a počul, 
mohlo byť oznámené učeníkom 
mojim, aby nezahynuli. A z tohto 
dôvodu som hovoril tieto veci.

20 A znova, hovorím vám, 
aby služobník môj Isaac Morley 

 7 a sp Odpustenie 
hriechov;  
Odpustiť.

  b Num. 5:6–7;  
NaZ 19:20; 58:43.  
sp Vyznať, vyznanie.

  c NaZ 76:31–37.
 8 a sp Svár.

  b sp Trestať, potrestať.
 9 a Mar. 11:25–26;  

NaZ 82:1.
  b Mat. 6:14–15;  

Ef. 4:32.
 10 a Ex. 33:19;  

Alma 39:6;  
NaZ 56:14.

  b Mos. 26:29–31.
 11 a 1. Sam. 24:12.
  b 2. Tim. 4:14.
 12 a NaZ 42:80–93.
 16 a 2. Nefi 15:20;  

NaZ 121:16.
 17 a sp Partridge, Edward.
  b sp Diabol.
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snáď nebol a pokúšaný nad to, čo 
je schopný zniesť, a aby neradil 
nesprávne k vašej škode, dal som 
prikázanie, aby jeho farma bola 
predaná.

21 Nechcem, aby služobník 
môj Frederick G. Williams pre
dal svoju farmu, lebo ja, Pán, 
si chcem podržať pevnú oporu 
v krajine Kirtland po dobu piatich 
rokov, v ktorej nezvrhnem zlovoľ
ných, aby som týmto mohol nie
ktorých spasiť.

22 A po tomto dni ja, Pán, ne
budem pokladať za a vinného 
nikoho, kto pôjde s otvoreným 
srdcom hore do krajiny Sion; 
lebo ja, Pán, požadujem b srdcia 
detí ľudských.

23 Hľa, teraz sa nazýva a dneš
kom až do b príchodu Syna Muža, 
a veru, je to deň c obete a deň pre 
desiatok ľudu môjho; lebo ten, kto 
platí d desiatok, nebude e spálený 
pri príchode jeho.

24 Lebo po dnešku prichá
dza a spálenie – toto je povedané 
podľa spôsobu Pána – lebo veru 
hovorím, zajtra všetci b pyšní a tí, 
ktorí si počínajú zlovoľne, budú 
ako strnisko; a ja ich spálim, lebo 
ja som Pán mocností; a neušetrím 
nikoho, kto zostáva v c Babylone.

25 A preto, ak mi veríte, budete 

pracovať, pokiaľ sa toto nazýva 
dneškom.

26 A nie je vhodné, aby slu
žobníci moji a Newel K. Whitney 
a Sidney Gilbert predali b obchod 
svoj a svoje vlastníctvo tu; lebo 
toto nie je múdrosť, pokiaľ zvy
šok cirkvi, ktorý zostáva na tomto 
mieste, nepôjde hore do krajiny 
Sion.

27 Hľa, je povedané v zákonoch 
mojich, alebo zakázané, a zadlžiť 
sa u nepriateľov svojich;

28 Ale hľa, nie je povedané 
v žiadnej dobe, že Pán nemá 
vziať, keď sa mu zaľúbi, a zapla
tiť tak, ako sa mu zdá dobré.

29 A preto, pretože ste zmoc
nenci, máte Pánovo poverenie; 
a čokoľvek činíte podľa vôle 
Pána, je Pánova záležitosť.

30 A on vás ustanovil, aby ste sa 
starali o jeho svätých v týchto po
sledných dňoch, aby mohli získať 
a dedičstvo v krajine Sion.

31 A hľa, ja, Pán, vám to ozna
mujem, a a slová moje sú nemenné 
a b nezlyhajú v tom, že ho obdržia.

32 Ale všetky veci sa musia stať 
vo svojom čase.

33 A preto, nebuďte a unavení 
konaním dobra, lebo kladiete zá
klad veľkého diela. A z b malých 
vecí pochádza to, čo je veľké.

 20 a sp Pokúšať, pokušenie.
 22 a sp Vina.
  b Ex. 35:5;  

NaZ 59:15; 64:34.
 23 a NaZ 45:6; 64:24–25.
  b sp Druhý príchod 

Ježiša Krista.
  c sp Obeť.
  d Mal. 3:10–11.  

sp Desiatky, desiatok.

  e Mal. 4:1; 3. Nefi 25:1;  
JS – Ž 1:37.

 24 a Iz. 66:15–16.  
sp Svet – Koniec sveta;  
Zem – Očistenie zeme.

  b Mal. 3:15;  
2. Nefi 12:12; 23:11.  
sp Pýcha.

  c NaZ 1:16.  
sp Bábel, Babylon.

 26 a sp Whitney, Newel K.
  b NaZ 57:8.
 27 a sp Dlh.
 30 a NaZ 63:48.
 31 a Mar. 13:31;  

2. Nefi 31:15;  
NaZ 1:37–38.

  b NaZ 76:3.
 33 a Gal. 6:9.
  b NaZ 123:16.
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34 Hľa, Pán a požaduje b srdce 
a ochotnú myseľ; a ochotní a c po
slušní budú jesť dobroty krajiny 
Sion v týchto posledných dňoch.

35 A a vzdorovití budú b odre
zaní z krajiny Sion a budú pos
laní preč, a nezdedia krajinu.

36 Lebo, veru hovorím, že vzdo
rovití nie sú z krvi a Efrajimovej, 
a preto budú vytrhnutí.

37 Hľa, ja, Pán, som učinil cirkev 
svoju v týchto posledných dňoch 
podobnú sudcovi sediacemu na 
vrchu alebo na vysokom mieste, 
aby súdila národy.

38 Lebo stane sa, že obyvatelia 
Sionu budú a súdiť všetky veci tý
kajúce sa Sionu.

39 A klamári a pokrytci budú 

nimi odhalení a tí, ktorí nie sú 
a apoštolmi a prorokmi, budú 
známi.

40 A dokonca a biskup, ktorý je 
b sudcom, a radcovia jeho, ak ne
budú verní v c správcovstve svo
jom, budú odsúdení a d iní budú 
dosadení na ich miesto.

41 Lebo hľa, hovorím vám, že 
a Sion bude prekvitať a b sláva Pá
nova bude na ňom;

42 A bude a koruhvou pre ľud 
a budú k nemu prichádzať z kaž
dého národa pod nebom.

43 A príde deň, kedy sa národy 
zeme budú a chvieť kvôli nemu 
a budú sa báť kvôli jeho desivým. 
Pán to povedal. Amen.

 34 a Mich. 6:8.
  b Deut. 32:46;  

Joz. 22:5;  
Morm. 9:27.  
sp Srdce.

  c Iz. 1:19.  
sp Poslušnosť, 
poslušný, poslúchať.

 35 a sp Vzbura.
  b NaZ 41:5; 50:8–9; 56:3.  

sp Exkomunikácia.
 36 a Deut. 33:16–17.

 38 a Iz. 2:3–4;  
NaZ 133:21.

 39 a Zjav. 2:2.  
sp Apoštol.

 40 a sp Biskup.
  b NaZ 58:17; 107:72–74.
  c sp Správca, 

správcovstvo.
  d NaZ 107:99–100.
 41 a sp Sion.
  b NaZ 45:67; 84:4–5;  

97:15–20. 

   sp Sláva.
 42 a sp Koruhva.
 43 a Iz. 60:14;  

NaZ 97:19–20.
65 1 a Iz. 40:3;  

Mat. 3:3;  
Ján 1:23.

 2 a Mat. 16:19;  
NaZ 42:69.  
sp Kľúče kňazstva.

  b NaZ 90:1–5.

ODDIEL 65
Zjavenie o modlitbe dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hirame 
v štáte Ohio 30. októbra 1831.

1–2, Kľúče kráľovstva Božieho sú 
na zemi zverené človeku a vec eva-
njelia zvíťazí; 3–6, Miléniové krá-
ľovstvo nebeské príde a spojí sa 
s kráľovstvom Božím na zemi.

Počúvajte, a uzrite, hlas, ktorý 

je toho, ktorý je poslaný dole 
z výsosti, ktorý je mocný a silný, 
ktorý vychádza do všetkých kon
čín zeme, áno, ktorého hlas je pre 
ľudí – a Pripravujte cestu Pánovi, 
priamymi čiňte chodníky jeho.

2 a Kľúče b kráľovstva Božieho sú 

NÁUKA A ZMLUVY 64:34–65:2 134



 2 c Dan. 2:34–45.
  d Ž 72:19.  

sp Daniel – Kniha 
Danielova;  
Posledné dni, 
neskoršie dni.

 3 a Mat. 22:1–14;  
Zjav. 19:9;  
NaZ 58:11.

  b sp Ženích.
 5 a Mat. 24:30.
  b Ž 93:1.
  c sp Sláva.
  d Dan. 2:44.
 6 a sp Kráľovstvo Božie 

alebo kráľovstvo 
nebeské.

  b Zjav. 11:15.

  c 1. Kron. 29:11;  
Mat. 6:13.

66 1 a Ján 1:12.  
sp Viera, veriť.

 2 a sp Nová a večná 
zmluva.

  b Ján 10:10;  
3. Nefi 5:13.

zverené človeku na zemi a odtiaľ 
sa bude evanjelium valiť do kon
čín zeme, bude sa valiť ako c ka
meň, ktorý sa odlomil z vrchu bez 
zásahu rúk, až d naplní celú zem.

3 Áno, hlas volajúci – Pripra
vujte cestu Pánovi, pripravujte 
a hod Baránkov, pripravujte sa na 
b Ženícha.

4 Modlite sa k Pánovi, vzývajte 
sväté meno jeho, oznamujte podi
vuhodné diela jeho medzi ľuďmi.

5 Vzývajte Pána, aby kráľovstvo 
jeho mohlo vyjsť na zem, aby ho 

jej obyvatelia mohli obdržať a byť 
pripravení na dni, ktoré prídu, 
v ktorých Syn Muža a príde dole 
v nebi, b odetý v jase c slávy svo
jej, aby sa zišiel s d kráľovstvom 
Božím, ktoré je zriadené na zemi.

6 A preto, kiež a kráľovstvo Bo
žie vyjde, aby mohlo prísť b krá
ľovstvo nebeské, aby si ty, ó Bože, 
mohol byť oslávený v nebi, tak 
ako na zemi, aby nepriatelia tvoji 
mohli byť podmanení; lebo c tvoja 
je česť, moc a sláva, na veky ve
kov. Amen.

ODDIEL 66
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hirame v štáte Ohio 
29. októbra 1831. William E. McLellin žiadal Pána v tajnosti, aby 
mu dal skrze Proroka odpovede na päť otázok, ktoré boli neznáme 
pre Josepha Smitha. Na McLellinovu žiadosť sa Prorok pýtal Pána 
a obdržal toto zjavenie.

1–4, Večná zmluva je plnosť eva-
njelia; 5–8, Starší majú kázať, 
svedčiť a hovoriť s ľuďmi; 9–13, 
Verná duchovná služba zaisťuje de-
dičstvo večného života.

Hľa, tak hovorí Pán služobní
kovi svojmu Williamovi E. Mc
Lellinovi – Požehnaný si, nakoľko 
si sa odvrátil od neprávostí svo
jich a prijal si pravdy moje, hovorí 

Pán, tvoj Vykupiteľ, Spasiteľ 
sveta, dokonca všetkých, ktorí 
a veria v meno moje.

2 Veru hovorím ti, požehnaný 
si pre prijatie a večnej zmluvy 
mojej, dokonca plnosti evanje
lia môjho, vyslaného k deťom 
ľudským, aby mohli mať b život 
a boli učinení podielnikmi sláv, 
ktoré budú zjavené v posled
ných dňoch, ako bolo zapísané 
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prorokmi a apoštolmi v dávnych 
dňoch.

3 Veru hovorím ti, služobník môj 
William, že si čistý, ale nie úplne; 
takže čiň pokánie z tých vecí, 
ktoré nie sú príjemné v očiach 
mojich, hovorí Pán, lebo Pán ti 
ich a ukáže.

4 A teraz, veru, ja, Pán, ti uká
žem, čo chcem ohľadom teba 
alebo čo je mojou vôľou ohľa
dom teba.

5 Hľa, veru hovorím ti, že mojou 
vôľou je, aby si a hlásal evanjelium 
moje od krajiny ku krajine a od 
mesta k mestu, áno, v tých okoli
tých krajoch, kde nebolo hlásané.

6 Nezostávaj veľa dní na tomto 
mieste; nechoď ešte hore do kra
jiny Sion; ale nakoľko môžeš 
poslať, pošli; inak, nemysli na 
majetok svoj.

7 a Choď do východných krajín, 
vydávaj b svedectvo na každom 
mieste, každému ľudu a v ich sy
nagógach, hovoriac s ľuďmi.

8 Nech služobník môj Samuel H. 
Smith ide s tebou, a neopúšťaj ho 

a dávaj mu pokyny svoje; a ten, 
kto je verný, bude učinený a sil
ným na každom mieste; a ja, Pán, 
pôjdem s tebou.

9 Klaď a ruky svoje na chorých, 
a oni sa b uzdravia. Nevracaj sa, 
pokiaľ ťa ja, Pán, nepošlem. Buď 
trpezlivý v strasti. c Pros, a obdr
žíš; klop, a bude ti otvorené.

10 Neusiluj o to, aby si bol prí
liš zamestnaný. Zanechaj všetku 
nespravodlivosť. Nedopúšťaj sa 
a cudzoložstva – pokušenia, kto
rým si bol sužovaný.

11 a Zachovávaj tieto slová, lebo 
sú pravdivé a verné; a budeš zve
lebovať úrad svoj a tlačiť mnoho 
ľudí do b Sionu s c piesňami večnej 
radosti na ich hlavách.

12 a Pokračuj v týchto veciach 
až do konca, a budeš mať b ko
runu večného života po pravici 
Otca môjho, ktorý je plný milosti 
a pravdy.

13 Veru, tak hovorí Pán, váš 
a Boh, váš Vykupiteľ, dokonca 
 Ježiš Kristus. Amen.

 3 a Jákob 4:7;  
Eter 12:27.

 5 a Mar. 16:15.
 7 a NaZ 75:6.
  b sp Svedectvo.
 8 a NaZ 52:17; 133:58.
 9 a sp Ruky, ich kladenie;  

Služba chorým.

  b Mat. 9:18.  
sp Uzdraviť, 
uzdravenie.

  c Jak. 1:5.
 10 a sp Cudzoložstvo.
 11 a NaZ 35:24.
  b NaZ 11:6.
  c Iz. 35:10;  

NaZ 45:71.  
sp Spev.

 12 a 2. Tim. 3:14–15;  
2. Nefi 31:20.

  b Iz. 62:3; Mat. 25:21;  
1. Pet. 5:4.

 13 a sp Boh, Božstvo – 
Boh Syn.

ODDIEL 67
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hirame v štáte Ohio 
začiatkom novembra 1831. Bolo to pri príležitosti zvláštnej konfe-
rencie a zvažovalo sa a prejednávalo vydanie zjavení už prijatých 
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67 1 a sp Starší.
 2 a Ž 34:15.
 3 a sp Báť sa, bázeň, 

strach.

 4 a sp Pravda;  
Svedectvo.

 5 a NaZ 1:24.
 6 a 2. Nefi 9:28–29, 42.

 8 a sp Svedok.
 9 a Moroni 7:15–18.
  b Jak. 1:17;  

NaZ 50:24; 84:45; 88:49.

od Pána skrze Proroka (pozri záhlavie oddielu 1). William W. Phe-
lps nedávno zriadil cirkevný tlačiarenský lis v Independence v štáte 
Missouri. Konferencia rozhodla o vydaní zjavení v Book of Com-
mandments [Kniha prikázaní] a o vytlačení 10 000 výtlačkov (čo 
bolo neskôr vzhľadom na nepredvídané ťažkosti znížené na 3 000 
výtlačkov). Mnohí bratia vydali vážne svedectvo, že zjavenia vtedy 
zostavené k vydaniu sú skutočne pravdivé, ako bolo dosvedčené skrze 
Ducha Svätého vyliateho na nich. Životopis Josepha Smitha uvádza, 
že potom čo bolo prijaté zjavenie známe ako oddiel 1, došlo k urči-
tým debatám ohľadom jazyka použitého v zjaveniach. Nasledovalo 
toto zjavenie.

1–3, Pán počuje modlitby Svojich 
starších a bdie nad nimi; 4–9, Vy-
zýva najmúdrejšiu osobu, aby napo-
dobnila to najmenšie z Jeho zjavení; 
10–14, Verní starší budú obživení 
Duchom a uvidia tvár Božiu.

Pozrite a počúvajte, ó vy a starší 
cirkvi mojej, ktorí ste sa spolu 
zhromaždili, ktorých modlitby 
som počul a ktorých srdcia po
znám, a ktorých priania vystú
pili predo mňa.

2 Pozrite a uzrite, a oči moje spo
čívajú na vás a nebesia a zem sú 
v rukách mojich, a bohatstvá več
nosti sú moje, aby som ich dával.

3 Pokúsili ste sa veriť, že máte 
obdržať požehnanie, ktoré vám 
bolo ponúknuté; ale hľa, veru 
hovorím vám, že ste mali v srdci 
svojom a strach, a veru to je príči
nou toho, že ste ich neobdržali.

4 A teraz ja, Pán, vám dávam 
a svedectvo o pravde týchto pri
kázaní, ktoré ležia pred vami.

5 Oči vaše spočívajú na služob
níkovi mojom Josephovi Smithovi 
ml. a a jazyk jeho poznáte, a nedo
konalosti jeho poznáte; a v srdci 
svojom hľadáte znalosť, aby ste 
sa mohli vyjadrovať nad medze 
jazyka jeho; to tiež viete.

6 Teraz, vyhľadajte z Knihy pri
kázaní dokonca to najmenšie, 
ktoré je medzi nimi, a určite toho, 
ktorý je medzi vami a najmúdrejší;

7 Alebo ak je medzi vami niekto, 
kto učiní jedno ako toto, potom 
ste ospravedlnení, keď hovoríte, 
že neviete, že sú pravé;

8 Ale ak nemôžete učiniť jedno 
ako toto, ste pod odsúdením, ak 
a nevydáte svedectvo, že sú prav
divé.

9 Lebo vy viete, že v nich niet 
žiadnej nespravodlivosti a že to, 
čo je a spravodlivé, prichádza dole 
zhora, od Otca b svetiel.

10 A znova, veru hovorím vám, 
že je to vaša výsada a zasľúbe
nie, ktoré dávam vám, ktorí ste 
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 10 a sp Žiarlivý, žiarlivosť.
  b sp Báť sa, bázeň, 

strach.
  c sp Pokorný, pokoriť 

sa, pokora.
  d sp Závoj.
  e NaZ 88:68; 93:1; 97:16.
 11 a pjs Ex. 33:20, 23 

(Dodatok);  
Ján 1:18; 6:46;  
pjs 1. Ján. 4:12 
(Dodatok);  
NaZ 84:19–22;  
Mojž. 1:11, 14.

 12 a Mos. 3:19.  
sp Prirodzený človek.

 13 a Rím. 2:7.  
sp Trpezlivosť.

  b Mat. 5:48;  
3. Nefi 12:48.

 14 a sp Spôsobilý, 
spôsobilosť.

68 1 a sp Duch Svätý.

boli vysvätení k tejto službe, že 
nakoľko sa zbavíte a žiarlivosti 
a b strachov, a c pokoríte sa predo 
mnou, lebo nie ste dostatočne 
pokorní, bude d závoj roztrhnutý 
a vy ma e uvidíte, a budete ve
dieť, že ja som – nie telesnou, 
ani prirodzenou mysľou, ale 
 duchovnou.

11 Lebo žiadny a človek nikdy 
nevidel Boha v tele, iba ak bol ob
živený Duchom Božím.

12 Ani nemôže žiadny a priro
dzený človek zniesť prítomnosť 

Božiu, ani žiadny podľa telesnej 
mysle.

13 Nie ste teraz schopní zniesť 
prítomnosť Božiu ani službu an
jelov; a preto, pokračujte s a tr
pezlivosťou, dokiaľ nebudete 
b zdokonalení.

14 Nech sa myseľ vaša neobracia 
späť; a keď toho budete a hodní, 
v mojom vlastnom príhodnom 
čase, uvidíte a budete vedieť to, 
čo vám bolo udelené rukami slu
žobníka môjho Josepha Smitha 
ml. Amen.

ODDIEL 68
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hirame v štáte Ohio 
1. novembra 1831, v odpovedi na modlitbu, aby bola oznámená my-
seľ Pána ohľadom Orsona Hyda, Luka S. Johnsona, Lymana E. Joh-
nsona a Williama E. McLellina Hoci bola časť tohto zjavenia určená 
týmto štyrom mužom, veľa z obsahu sa týka celej Cirkvi. Toto zja-
venie bolo rozšírené pod vedením Josepha Smitha, keď bolo vydané 
vo vydaní Náuky a zmlúv z roku 1835.

1–5, Slová starších, keď sú pohnutí 
Duchom Svätým, sú písmo; 6–12, 
Starší majú kázať a krstiť a zna-
menia budú nasledovať skutočných 
veriacich; 13–24, Prvorodený me-
dzi synmi Áronovými môže slúžiť 
ako predsedajúci biskup (to znamená 
 držať kľúče predsedníctva ako bis-
kup) pod vedením Prvého predsed-
níctva; 25–28, Rodičom je prikázané, 

aby učili svoje deti evanjelium; 29–
35, Svätí majú dodržiavať sabat, 
usilovne pracovať a modliť sa.

Služobník môj, Orson Hyde, bol 
svojím vysvätením povolaný, aby 
hlásal večné evanjelium a Duchom 
živého Boha, od ľudu k ľudu 
a z krajiny do krajiny, v spo
ločenstvách zlovoľných, v ich 
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 3 a 2. Pet. 1:21;  
NaZ 18:32; 42:16; 100:5.

 4 a sp Duch Svätý;  
Zjavenie.

  b Rím. 1:16.
 6 a Iz. 41:10.
 7 a sp Hyde, Orson.
 8 a NaZ 1:2; 63:37.
  b sp Kázať;  

Misionárska práca.
  c Mar. 16:15.
  d sp Právomoc.
  e sp Krst, krstiť.
 9 a Mar. 16:16; NaZ 20:25.
  b sp Spása.
  c sp Zatratenie.
 10 a sp Znamenie.
 11 a sp Znamenia časov.

 12 a NaZ 1:8; 132:49.  
sp Spečatiť, spečatenie.

 14 a sp Biskup.
 15 a NaZ 72:1.
  b sp Prvé predsedníctvo.
  c sp Áron, 

Mojžišov brat.
 16 a NaZ 107:15–17.  

sp Áronovo kňazstvo.

synagógach, hovoriac s nimi a vy
svetľujúc im všetky písma.

2 A pozrite a uzrite, toto je prí
klad pre všetkých tých, ktorí boli 
vysvätení k tomuto kňazstvu, 
ktorých poslanie je im určené, 
aby vyšli –

3 A toto je príklad pre nich, že 
budú a hovoriť, ako sú pohnutí 
Duchom Svätým.

4 A čokoľvek budú hovoriť, 
keď sú pohnutí a Duchom Svä
tým, bude písmo, bude vôľa Pána, 
bude myseľ Pána, bude slovo 
Pána, bude hlas Pána a b moc Bo
žia k spáse.

5 Hľa, toto je sľub Pánov vám, 
ó vy služobníci moji.

6 A preto, buďte dobrej mysle 
a a nebojte sa, lebo ja, Pán, som 
s vami a budem stáť pri vás; a bu
dete vydávať svedectvo o mne, 
dokonca Ježišovi Kristovi, že som 
Syn živého Boha, že som bol, že 
som a že mám prísť.

7 Toto je slovo Pána k tebe, slu
žobník môj a Orson Hyde, a tiež 
k služobníkovi môjmu Lukovi Joh
nsonovi a k služobníkovi môjmu 
Lymanovi Johnsonovi, a k služob
níkovi môjmu Williamovi E. Mc
Lellinovi, a ku všetkým verným 
starším cirkvi mojej –

8 a Choďte do celého sveta, b kážte 
evanjelium každému c stvoreniu, 

konajúc v d právomoci, ktorú som 
vám dal, e krstiac v mene Otca 
a Syna, a Ducha Svätého.

9 A a ten, kto uverí a bude pokrs
tený, bude b spasený, a ten, kto ne
uverí, bude c zatratený.

10 A ten, kto uverí, bude po
žehnaný sprievodnými a zname
niami, dokonca ako je napísané.

11 A vám bude dané poznať 
a znamenia časov a znamenia prí
chodu Syna Muža;

12 A o koľkých Otec vydá sve
dectvo, toľkým vám bude daná 
moc a spečatiť ich k večnému ži
votu. Amen.

13 A teraz, ohľadom záležitostí 
okrem zmlúv a prikázaní, sú to 
tieto –

14 Ostáva neskôr v príhodnom 
čase Pána, aby boli pre cirkev 
ustanovení ďalší a biskupi, aby 
slúžili, dokonca ako ten prvý;

15 A preto, budú to a vysokí 
kňazi, ktorí sú toho hodní, a budú 
určení b Prvým predsedníctvom 
Melchisedekovho kňazstva, 
ibaže to sú doslovní potomkovia 
c Árona.

16 A ak to sú doslovní potomko
via a Árona, majú zákonné právo 
na biskupstvo, ak sú prvorodení 
medzi synmi Árona;

17 Lebo prvorodení držia 
právo predsedníctva nad týmto 
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 17 a sp Kľúče kňazstva.
 18 a Ex. 40:12–15;  

NaZ 84:18;  
107:13–16, 70–76.

 19 a sp Vysoký kňaz.
  b sp Biskup.
 20 a sp Pomazať.
  b sp Vysvätiť, 

vysvätenie.

 22 a sp Prvé predsedníctvo.
 24 a sp Odpustiť.
 25 a sp Rodina – 

Zodpovednosti 
rodičov.

  b sp Kôl.
  c sp Učiť, učiteľ.
  d NaZ 18:42; 20:71.
  e Jákob 1:19;  

NaZ 29:46–48.
 26 a sp Sion.
 27 a sp Krst, krstiť.
  b sp Odpustenie 

hriechov.
  c sp Vydávať počet, 

zodpovedný, 
zodpovednosť.

 28 a sp Modlitba.

kňazstvom a a kľúče, čiže právo
moci toho istého.

18 Žiadny muž nemá zákonné 
právo na tento úrad, aby dr
žal kľúče tohto kňazstva, ibaže 
je a doslovný potomok a prvoro
dený Árona.

19 Ale pretože a vysoký kňaz 
Melchisedekovho kňazstva má 
právomoc úradovať vo všetkých 
menších úradoch, môže úrado
vať v úrade b biskupa, keď sa nedá 
nájsť žiadny doslovný potomok 
Árona, pod podmienkou, že je po
volaný a ustanovený, a vysvätený 
k tejto moci pod rukami Prvého 
predsedníctva Melchisedekovho 
kňazstva.

20 A doslovný potomok Árona 
tiež musí byť určený týmto pred
sedníctvom a musí byť nájdený 
hodným a a pomazaným, a b vy
svätený pod rukami tohto pred
sedníctva, inak nie sú zákonne 
splnomocnení úradovať v kňaz
stve svojom.

21 Ale skrze moc nariadenia 
ohľadom ich práva kňazstva 
prechádzajúceho z otca na syna 
si môžu činiť nárok na pomaza
nie svoje, ak v ktorejkoľvek dobe 
môžu preukázať rod svoj, alebo 
ho zistili zjavením od Pána pod 
rukami hore menovaného pred
sedníctva.

22 A znova, žiadny biskup alebo 
vysoký kňaz, ktorý bude ustano
vený do tejto služby, nebude sú
dený alebo odsúdený pre žiadny 
zločin, ibaže to bude pred a Prvým 
predsedníctvom cirkvi;

23 A nakoľko je pred týmto 
predsedníctvom uznaný vin
ným, skrze svedectvo, ktoré ne
môže byť spochybnené, bude 
odsúdený;

24 A ak činí pokánie, bude mu 
a odpustené podľa zmlúv a priká
zaní cirkvi.

25 A znova, nakoľko majú a ro
dičia deti v Sione, alebo v kto
romkoľvek jeho b kole, ktorý je 
zorganizovaný, ktorí ich c neu
čia porozumieť náuke o pokání, 
viere v Krista, Syna živého Boha, 
a o krste a dare Ducha Svätého 
kladením rúk, keď majú d osem 
rokov, bude e hriech na hlave ro
dičov.

26 Lebo toto bude zákon pre 
obyvateľov a Sionu, alebo v kto
romkoľvek jeho kole, ktoré sú zor
ganizované.

27 A ich deti budú a pokrstené na 
b odpustenie hriechov svojich, keď 
majú c osem rokov, a obdržia kla
denie rúk.

28 A budú tiež deti svoje učiť, 
aby sa a modlili a kráčali vzpria
mene pred Pánom.
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29 A obyvatelia Sionu budú tiež 
dodržiavať a sabatný deň, aby ho 
svätili.

30 A obyvatelia Sionu budú tiež 
vo všetkej vernosti pamätať na 
práce svoje, nakoľko sú určení, 
aby pracovali; lebo lenivý nebude 
v pamäti pred Pánom.

31 Teraz, ja, Pán, nie som veľmi 
potešený obyvateľmi Sionu, lebo 
sú medzi nimi a lenivci; a ich deti 
tiež vyrastajú v b zlovoľnosti; tiež 
c nehľadajú dychtivo bohatstvo 
večnosti, ale ich oči sú plné cham
tivosti.

32 Tieto veci nemajú byť, a mu
sia byť z ich prostriedku odstrá
nené; a preto, nech služobník môj 
Oliver Cowdery donesie tieto 
slová do krajiny Sion.

33 A dávam im prikázanie – že 
ten, kto nedodržiava a modlitby 
svoje pred Pánom v ich čase, nech 
je v b pamäti pred sudcom ľudu 
môjho.

34 Tieto a slová sú pravdivé 
a verné; a preto, neprestupujte 
ich, ani z nich b neodnímajte.

35 Hľa, ja som a Alfa a Omega, 
a b prídem rýchlo. Amen.

 29 a NaZ 59:9–12.  
sp Sabatný deň.

 31 a sp Lenivý, lenivosť.
  b sp Zlovoľný, 

zlovoľnosť.

  c NaZ 6:7.
 33 a sp Modlitba.
  b sp Súd, súdiť;  

Trestať, potrestať.
 34 a Zjav. 22:6.

  b NaZ 20:35; 93:24–25.
 35 a sp Alfa a Omega.
  b NaZ 1:12.
69 1 a sp Cowdery, Oliver.

ODDIEL 69
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hirame v štáte Ohio 
11. novembra 1831. Na zvláštnej konferencii 1.–2. novembra bola 
schválená zbierka zjavení určená pre skoré vydanie. 3. novembra bolo 
doplnené zjavenie uvedené tu ako oddiel 133, neskôr nazvané Do-
datok. Oliver Cowdery bol už predtým určený, aby odniesol rukopis 
zozbieraných zjavení a prikázaní do Independence v štáte Missouri 
na vytlačenie. Tiež mal so sebou vziať peniaze, ktorými sa prispelo 
na budovanie Cirkvi v Missouri. Toto zjavenie nariaďuje, aby John 
Whitmer sprevádzal Olivera Cowderyho, a tiež nariaďuje Whitme-
rovi, aby putoval a zozbieral historické materiály vo svojom povo-
laní cirkevného dejepisca a zapisovateľa.

1–2, John Whitmer má sprevádzať 
Olivera Cowderyho do Missouri; 
3–8, Má tiež kázať a zhromažďo-
vať, zaznamenávať a zapisovať 
 dejepisné údaje.

Počúvajte ma, hovorí Pán, váš 
Boh, v záujme služobníka svojho 
a Olivera Cowderyho. Nie je to 
múdrosť vo mne, aby mu boli 
zverené prikázania a peniaze, 
ktoré ponesie do krajiny Sion, 
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 2 a sp Whitmer, John.
 3 a NaZ 47:1–3; 85:1.

 4 a sp Rada.
 5 a sp Správca, 

správcovstvo.
 8 a sp Sion.

ibaže s ním pôjde niekto, kto 
bude pravdivý a verný.

2 A preto ja, Pán, chcem, aby 
služobník môj a John Whitmer 
išiel so služobníkom mojím Oli
verom Cowderym;

3 A tiež aby pokračoval v za
pisovaní a zostavovaní a dejín 
všetkých dôležitých vecí, ktoré 
vypozoruje a bude vedieť ohľa
dom cirkvi mojej;

4 A tiež aby prijímal a radu a po
moc od služobníka môjho Olivera 
Cowderyho a ďalších.

5 A tiež, služobníci moji, ktorí 
sú po celej zemi, majú posielať 
správy o a správcovstve svojom 
do krajiny Sion;

6 Lebo krajina Sion bude stre
diskom a miestom na prijíma
nie a konanie všetkých týchto  
vecí.

7 A predsa, nech služobník môj 
John Whitmer cestuje veľakrát 
z miesta na miesto a od cirkvi 
k cirkvi, aby mohol ľahšie získať 
poznanie –

8 Kážuc a vysvetľujúc, píšuc, 
opisujúc, vyberajúc a získavajúc 
všetky veci, ktoré budú pre dobro 
cirkvi a pre nastupujúce pokole
nia, ktoré budú vyrastať v krajine 
a Sion, aby ju vlastnili z pokole
nia na pokolenie, na veky vekov. 
Amen.

ODDIEL 70
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hirame v štáte Ohio 
12. novembra 1831. Prorokov životopis uvádza, že od 1. do 12. no-
vembra vrátane sa konali štyri zvláštne konferencie. Na poslednom 
z týchto zhromaždení bola zvažovaná veľká dôležitosť zjavení, ktoré 
budú neskôr vydané ako Book of Commandments [Kniha prikázaní], 
a potom ako Doctrine and Covenants [Náuka a zmluvy]. Toto zja-
vene bolo dané potom ako konferencia hlasovala o tom, že zjavenia sú 
„pre Cirkev hodné všetkého bohatstva celej zeme“. Životopis Josepha 
Smitha hovorí o zjaveniach ako o „základe Cirkvi v týchto posled-
ných dňoch a prospechu pre svet, ukazujúcim, že kľúče tajomstiev 
kráľovstva nášho Spasiteľa sú znova zverené človeku“.

1–5, Sú určení správcovia, aby vy-
dali zjavenia; 6–13, Tí, ktorí pra-
cujú v duchovných veciach sú hodní 
svojej mzdy; 14–18, Svätí si majú 
byť v časných veciach rovní.

Pozrite a počúvajte, ó vy oby
vatelia Sionu, a vy všetci ľudia 
cirkvi mojej, ktorí ste ďaleko, 
a počujte slovo Pána, ktoré dávam 
služobníkovi svojmu Josephovi 
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70 3 a 1. Kor. 4:1;  
NaZ 72:20.

 7 a NaZ 72:9–10.
 8 a NaZ 38:20.
 9 a sp Správca, 

správcovstvo.
 11 a NaZ 57:6.
 12 a Luk. 10:7.
 14 a NaZ 49:20.  

sp Zasvätiť, zákon 

zasvätenia.
 15 a Deut. 10:12–13.
  b sp Usilovnosť.
 16 a NaZ 59:16–20.
 17 a Mat. 25:21–23.

Smithovi ml., a tiež služobní
kovi svojmu Martinovi Harrisovi, 
a tiež služobníkovi svojmu Olive
rovi Cowderymu, a tiež služobní
kovi svojmu Johnovi Whitmerovi, 
a tiež služobníkovi svojmu Sid
neymu Rigdonovi, a tiež služob
níkovi svojmu Williamovi W. 
Phelpsovi, cestou prikázania pre 
nich.

2 Lebo dávam im prikázanie; 
a preto počujte a počúvajte, lebo 
tak im hovorí Pán –

3 Ja, Pán, som ich určil a vysvä
til som ich, aby boli a správcami 
nad zjaveniami a prikázaniami, 
ktoré som im dal a ktoré im dám 
neskôr;

4 A správu z tohto správcov
stva budem od nich žiadať v deň 
súdu.

5 A preto, určil som im, a toto je 
zodpovednosť ich v cirkvi Božej, 
spravovať ich a ich záležitosti, 
áno, výnosy z nich.

6 A preto, prikázanie im dávam, 
aby nedávali tieto veci cirkvi ani 
svetu;

7 A predsa, nakoľko obdržia 
viac, než je nutné pre ich spo
trebu a ich potreby, bude to dané 
do mojej a zásobárne;

8 A tieto výnosy budú zasvä
tené obyvateľom Sionu a ich 
pokoleniam, nakoľko sa stanú 
a dedičmi podľa zákonov krá
ľovstva.

9 Hľa, toto je to, čo Pán žiada od 

každého človeka v jeho a správ
covstve, dokonca ako som ja, Pán, 
určil alebo neskôr určím ktorému
koľvek človeku.

10 A hľa, nikto, kto patrí k cir
kvi živého Boha, nie je z tohto zá
kona vyňatý;

11 Áno, ani biskup, ani a zmoc
nenec, ktorý udržiava Pánovu 
zásobáreň, ani ten, kto je určený 
k správcovstvu nad časnými 
 vecami.

12 Ten, kto je určený, aby spravo
val duchovné veci, ten je a hodný 
svojej mzdy, tak ako tí, ktorí sú 
určení k správcovstvu, aby spra
vovali časné veci;

13 Áno, dokonca hojnejšie, ktorá 
to hojnosť je im rozmnožená 
skrze prejavy Ducha.

14 A predsa, vo svojich časných 
veciach si budete a rovní, a to nie 
zdráhavo, inak bude hojnosť pre
javov Ducha zadržaná.

15 Teraz, toto a prikázanie dá
vam služobníkom svojim pre 
ich dobro, dokiaľ zostávajú, ako 
prejav požehnaní svojich na ich 
hlavu a ako odmenu za ich b usi
lovnosť a pre ich bezpečie;

16 Pre jedlo a pre a odev; pre de
dičstvo; pre domy a pre pozemky, 
do akýchkoľvek okolností ich ja, 
Pán, umiestnim a kamkoľvek ich 
ja, Pán, pošlem.

17 Lebo boli verní nad a mno
hými vecami a činili dobre, na
koľko nehrešili.
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 18 a sp Milosrdný, 
milosrdenstvo.

71 1 a sp Rigdon, Sidney.
  b sp Misionárska práca.

  c NaZ 42:61, 65.
 5 a sp Porozumenie.
  b Alma 12:9–11.
 6 a Mat. 13:12.

 7 a Mojž. 7:13–17.
  b NaZ 63:37; 68:8–9.
 9 a Iz. 54:17.

18 Hľa, ja, Pán, som a milosrdný 
a požehnám im, a oni vojdú 

do radosti týchto vecí. Tak je.  
Amen.

ODDIEL 71
Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdo-
novi v Hirame v štáte Ohio 1. decembra 1831. Prorok pokračoval 
v prekladaní Biblie so Sidneym Rigdonom ako svojím pisárom, po-
kiaľ nebolo prijaté toto zjavenie, v tej dobe to bolo dočasne odlo-
žené, aby im to umožnilo splniť pokyn v ňom daný. Bratia mali ísť 
kázať, aby zmiernili nepriateľské pocity, ktoré povstali proti Cir-
kvi v dôsledku vydania niekoľkých listov napísaných Ezrom Bo-
othom, ktorý odpadol.

1–4, Joseph Smith a Sidney Rigdon 
sú vyslaní hlásať evanjelium; 5–
11, Nepriatelia Svätých budú za-
hanbení.

Hľa, tak hovorí Pán vám, slu
žobníkom svojim, Josephovi 
Smithovi ml. a a Sidneymu Rig
donovi, že veru prišiel čas, kedy 
je pre mňa nutné a žiaduce, aby 
ste otvorili ústa svoje k b hlása
niu evanjelia môjho, vecí kráľov
stva, vysvetľujúc c tajomstvá jeho 
z písiem, podľa toho dielu Ducha 
a moci, ktorý vám bude daný, do
konca ako ja chcem.

2 Veru hovorím vám, hlásajte 
svetu v okolitých krajoch, a tiež 
v cirkvi, po určitý čas, dokonca 
pokiaľ vám to nebude oznámené.

3 Veru toto je poslanie, ktoré 
vám dávam na určitý čas.

4 A preto, pracujte na vinici mo
jej. Volajte k obyvateľom zeme 
a vydávajte svedectvo, a pripra
vujte cestu pre prikázania a zja
venia, ktoré prídu.

5 Teraz, hľa, toto je múdrosť; kto 
číta, nech a rozumie, a tiež b pri
jíma;

6 Lebo tomu, kto prijíma, bude 
daná a hojnejšie, dokonca moc.

7 A preto, a zahanbite nepriate
ľov svojich; volajte k nim, aby sa 
s vami b stretli verejne i v súkromí, 
a nakoľko budete verní, ich hanba 
sa prejaví.

8 A preto nech predložia svoje 
silné dôvody proti Pánovi.

9 Veru, tak hovorí Pán vám – ni
jaká a zbraň zhotovená proti vám 
nebude úspešná;

10 A ak nejaký človek po
zdvihne hlas svoj proti vám, bude 
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72 1 a NaZ 68:14–19.
  b sp Kráľovstvo Božie 

alebo kráľovstvo 
nebeské.

 2 a sp Biskup.

 3 a sp Správca, 
správcovstvo.

  b NaZ 42:32; 104:11–13.
  c Luk. 19:11–27.
 4 a Mat. 24:45–47.

  b NaZ 59:2.
 5 a sp Vinica Pána.
 7 a NaZ 42:31; 46:27; 

58:17–18; 107:87–88.
 8 a sp Whitney, Newel K.

porazený v mojom vlastnom prí
hodnom čase.

11 A preto, zachovávajte priká

zania moje; sú pravdivé a verné. 
Tak je. Amen.

ODDIEL 72
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte 
Ohio 4. decembra 1831. Niekoľko starších a členov sa zhromaždilo, 
aby sa naučili svoje povinnosti a aby boli ďalej vzdelávaní v uče-
niach Cirkvi. Tento oddiel je spojením troch zjavení prijatých v ten 
istý deň. Verše 1 až 8 oznamujú povolanie Newela K. Whitneyho za 
biskupa. Potom ako bol povolaný a vysvätený, boli prijaté verse 9 až 
23, ktoré poskytli ďalšie informácie ohľadom biskupových povin-
ností. Potom boli dané verse 24 až 26, ktoré poskytli pokyny ohľa-
dom zhromažďovania do Sionu.
1–8, Starší majú odovzdávať 
správu o svojom správcovstve bis-
kupovi; 9–15, Biskup vedie zá-
sobáreň a stará sa o chudobných 
a núdznych; 16–26, Biskupi majú 
potvrdzovať spôsobilosť starších.

Počujte a počúvajte hlas Pána, 
ó vy, ktorí ste sa zhromaždili, 
ktorí ste a vysokými kňazmi cir
kvi mojej, ktorým bolo dané b krá
ľovstvo a moc.

2 Lebo veru tak hovorí Pán, 
je pre mňa žiaduce, aby vám 
bol určený a biskup, alebo z vás, 
pre cirkev v tejto časti Pánovej  
vinice.

3 A veru v tejto veci ste uči
nili múdro, lebo je požado
vané Pánom z ruky každého 
a správcu, aby odovzdal b správu 

o c správcovstve svojom, v čase 
a vo večnosti.

4 Lebo ten, kto je verný a a múdry 
v čase, je považovaný za hodného 
zdediť b príbytky pripravené pre 
neho Otcom mojím.

5 Veru hovorím vám, starší cir
kvi v tejto časti a vinice mojej budú 
odovzdávať správu o správcov
stve svojom biskupovi, ktorý 
bude mnou ustanovený v tejto 
časti vinice mojej.

6 Tieto veci budú uchovávané 
v záznamoch, aby boli odovzdané 
biskupovi v Sione.

7 A povinnosti a biskupa budú 
oznámené prikázaniami, ktoré 
boli dané, a hlasom konferencie.

8 A teraz, veru hovorím vám, 
služobník môj a Newel K. Whit
ney je tým mužom, ktorý bude 
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ustanovený a vysvätený k tejto 
moci. Toto je vôľa Pána, vášho 
Boha, vášho Vykupiteľa. Tak je. 
Amen.

9 Slovo Pána, ako dodatok zá
kona, ktorý bol daný, oznamu
júci povinnosti biskupa, ktorý bol 
vysvätený pre cirkev v tejto časti 
vinice, ktoré sú veru tieto –

10 Viesť Pánovu a zásobáreň; pri
jímať prostriedky cirkvi v tejto 
časti vinice;

11 Prijímať správu starších, ako 
bolo predtým prikázané; a a sta
rať sa o ich potreby, a oni budú 
platiť za to, čo obdržia, nakoľko 
majú čím platiť;

12 Aby toto tiež mohlo byť za
svätené pre dobro cirkvi, chudob
ným a núdznym.

13 A ten, ktorý a nemá čím zapla
tiť, správa bude učinená a odo
vzdaná biskupovi Sionu, ktorý 
zaplatí dlh z toho, čo Pán dá do 
jeho rúk.

14 A práca verných, ktorí pra
cujú v duchovných veciach, 
v poskytovaní evanjelia a vecí 
kráľovstva cirkvi a svetu, bude 
splácať dlh biskupovi v Sione;

15 Tak to prichádza z cirkvi, 
lebo podľa a zákona každý človek, 
ktorý prichádza hore do Sionu, 
musí položiť všetky veci pred bis
kupa v Sione.

16 A teraz, veru hovorím vám, 
že pretože každý starší v tejto 
časti vinice musí podať správu 

o správcovstve svojom biskupovi 
v tejto časti vinice –

17 a Osvedčenie od sudcu čiže 
biskupa v tejto časti vinice pre 
biskupa v Sione činí každého člo
veka prijateľným a spĺňa všetky 
veci pre dedičstvo, a aby bol pri
jatý ako múdry b správca a ako 
verný robotník;

18 Inak nebude prijatý bisku
pom v Sione.

19 A teraz, veru hovorím vám, 
nech každý starší, ktorý bude 
odovzdávať správu biskupovi 
cirkvi v tejto časti vinice, je od
poručený cirkvou alebo cir
kvami, v ktorých pracuje, aby 
mohol učiniť, že on aj správy 
jeho budú schválené vo všet
kých veciach.

20 A znova, nech služobníci 
moji, ktorí sú určení ako správco
via nad a písanými záležitosťami 
cirkvi mojej, majú nárok na po
moc od biskupa alebo biskupov 
vo všetkých veciach –

21 Aby a zjavenia mohli byť vy
dané a vyšli do končín zeme; aby 
oni tiež mohli získať prostriedky, 
ktoré budú k prospechu cirkvi vo 
všetkých veciach;

22 Aby tiež oni mohli učiniť 
seba schválenými vo všetkých ve
ciach a byť považovaní za múd
rych správcov.

23 A teraz, hľa, toto bude prí
klad pre všetky vzdialené po
bočky cirkvi mojej, v akejkoľvek 

 10 a NaZ 70:7–11; 78:3.  
sp Zásobáreň.

 11 a NaZ 75:24.
 13 a sp Chudobní.

 15 a NaZ 42:30–31.  
sp Zasvätiť, zákon 
zasvätenia.

 17 a NaZ 20:64, 84.

  b NaZ 42:32.
 20 a NaZ 70:3–5.
 21 a sp Náuka a zmluvy.
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krajine budú zriadené. A teraz 
končím slová svoje. Amen.

24 Niekoľko slov, ako dodatok 
zákonov kráľovstva, ohľadom 
členov cirkvi – tých, ktorí sú a ur
čení Duchom Svätým, aby išli 
hore do Sionu, a tých, ktorí majú 
výsadu ísť hore do Sionu –

25 Nech prinesú hore k bisku
povi osvedčenie od troch star
ších cirkvi alebo osvedčenie od 
biskupa;

26 Inak ten, kto pôjde hore do 
krajiny Sion, nebude považovaný 
za múdreho správcu. Toto je tiež 
príklad. Amen.

 24 a sp Povolať, povolaný 
Bohom, povolanie.

73 1 a vi ďalší, ktorí boli 
na misiách; pozri 
NaZ 57–68.

 2 a NaZ 20:63.

 3 a vi Josephovi 
a Sidneymu bolo 
predtým prikázané, 
aby prestali prekladať 
Bibliu a aby kázali 
evanjelium.  

NaZ 71:2.
  b NaZ 45:60–61; 76:15.  

sp Preklad Josepha 
Smitha (pjs).

 6 a 1. Pet. 1:13.

ODDIEL 73
Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdo-
novi v Hirame v štáte Ohio 10. januára 1832. Prorok a Sidney boli 
od začiatku decembra zamestnaní kázaním, a týmto spôsobom bolo 
uskutočnené veľa pre zmiernenie nepriaznivých nálad, ktoré povstali 
proti Cirkvi (pozri záhlavie k oddielu 71).

1–2, Starší majú pokračovať v ká-
zaní; 3–6, Joseph Smith a Sidney 
Rigdon majú pokračovať v preklade 
Biblie, pokiaľ nebude dokončený.

Lebo veru, tak hovorí Pán, je pre 
mňa nevyhnutné, aby a pokračo
vali v kázaní evanjelia a v nabá
daní cirkví v okolitých krajoch, 
až do konferencie;

2 A potom, hľa, a hlasom konfe
rencie im budú oznámené ich prí
slušné poslania.

3 Teraz, veru hovorím vám, 
služobníkom svojim, Josephovi 

Smithovi ml. a Sidneymu Rigdo
novi, hovorí Pán, je a nevyhnutné, 
aby ste znova b prekladali;

4 A nakoľko je to možné, aby ste 
až do konferencie kázali v oko
litých krajoch; a potom je ne
vyhnutné, aby ste pokračovali 
v práci na preklade, dokiaľ ne
bude dokončená.

5 A toto nech je vzor pre star
ších, pokiaľ neobdržia ďalšie po
znanie, dokonca ako je napísané.

6 Teraz, nedávam viac v tejto 
dobe. a Opášte bedrá svoje a buďte 
rozvážni. Tak je. Amen.

ODDIEL 74
Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, v kraji Wayne v štáte 
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74 1 a 1. Kor. 7:14–19.
 3 a Skut. 15:1–35;  

Gal. 2:1–5.
  b sp Obriezka.
  c sp Zákon Mojžišov.
 4 a sp Tradície.

 5 a sp Manželstvo, 
vydávať sa, ženiť sa – 
Manželstvo s osobou 
iného vierovyznania.

  b 2. Nefi 25:24–27.
 7 a Moroni 8:8–15;  

NaZ 29:46–47; 137:10.
  b sp Svätý (vlastnosť).
  c sp Spása – Spása detí.
  d sp Uzmieriť, 

Uzmierenie.

New York v roku 1830. Dokonca pred zorganizovaním Cirkvi vy-
vstali otázky ohľadom spôsobu krstu, čo viedlo Proroka k tomu, aby 
hľadal odpovede na túto tému. Životopis Josepha Smitha uvádza, 
že toto zjavenie je vysvetlením 1. Korintským 7:14, verša, ktorý sa 
často používa na ospravedlnenie krstu nemluvniat.

1–5, Pavol radí Cirkvi svojich dní, 
aby nezachovávala zákon Mojžišov; 
6–7, Malé deti sú sväté a sú posvä-
tené skrze uzmierenie.

Lebo a neveriaci manžel sa posvä
cuje v manželke a neveriaca man
želka sa posväcuje v manželovi; 
veď inak by vaše deti boli nečisté, 
ale teraz sú sväté.

2 Teraz, v dňoch apoštolov bol 
zákon obriezky medzi všetkými 
Židmi, ktorí neverili v evanjelium 
Ježiša Krista.

3 A stalo sa, že povstal veľký 
a svár medzi ľuďmi ohľadom zá
kona obriezky, lebo neveriaci 
manžel si prial, aby boli jeho deti 
b obrezané a stali sa poddané c zá
konu Mojžišovmu, ktorý to zákon 
bol naplnený.

4 A stalo sa, že deti, súc vycho
vávané v podrobení zákonu Moj
žišovmu, dbali na a tradície otcov 
svojich a neverili v evanjelium 
Kristovo, čím sa stali nesvätými.

5 A preto, z tohto dôvodu písal 
apoštol cirkvi, dávajúc im priká
zanie, nie od Pána, ale za seba, že 
veriaci sa nemá a spojiť s neveria
cim, ibaže by bol b zákon Mojžišov 
medzi nimi odstránený,

6 Aby ich deti mohli zostať bez 
obriezky; a aby mohla byť od
stránená tradícia, ktorá hovorí, 
že malé deti sú nesväté; lebo tá 
bola medzi Židmi;

7 Ale malé a deti sú b sväté, súc 
c posvätené skrze d uzmierenie Je
žiša Krista; a toto je to, čo písma 
znamenajú.

ODDIEL 75
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Amherste v štáte 
Ohio 25. januára 1832. Tento oddiel pozostáva z dvoch rôznych zja-
vení (prvé je vo veršoch 1 až 22 a druhé vo veršoch 23 až 36) da-
ných v rovnaký deň. Bolo to pri príležitosti konferencie, na ktorej 
bola Josephovi Smithovi vyjadrená podpora a bol vysvätený za pre-
zidenta vysokého kňazstva. Určití starší si priali dozvedieť sa viac 

NÁUKA A ZMLUVY 74:1–7 148



75 1 a sp Zjavenie.
  b Zjav. 1:8.  

sp Alfa a Omega.
 2 a Jákob 5:62.
  b sp Vinica Pána.
 3 a sp Lenivý, lenivosť.
 4 a sp Misionárska práca.
  b NaZ 19:37.
 5 a Ž 126:6; 

   Alma 26:5.
  b sp Koruna.
  c sp Ctiť.
  d sp Sláva.
  e sp Nesmrteľný, 

nesmrteľnosť.
  f sp Večný život.
 6 a NaZ 66.
 7 a sp Trestať, potrestať.

  b sp Myšlienky;  
Reptať.

 10 a Ján 14:26.  
sp Utešiteľ.

 11 a 2. Nefi 32:9.
 13 a sp Hyde, Orson.
  b sp Smith, Samuel H.
  c Mat. 28:19–20.

podrobností o svojich bezprostredných povinnostiach. Nasledovali 
tieto  zjavenia.

1–5, Verní starší, ktorí kážu eva-
njelium, získajú večný život; 6–12, 
Modlite sa, aby ste obdržali Uteši-
teľa, ktorý učí všetky veci; 13–22, 
Starší budú sedieť pri súde tých, 
ktorí odmietajú ich posolstvo; 23–
36, Rodiny misionárov majú obdr-
žať pomoc od Cirkvi.

Veru, veru hovorím vám, ja, 
ktorý hovorím, dokonca a hlasom 
svojho Ducha, dokonca b Alfa 
i Omega, váš Pán a váš Boh –

2 Počúvajte, ó vy, ktorí ste dali 
meno svoje, aby ste vyšli hlásať 
evanjelium moje a a prerezávať 
b vinicu moju.

3 Hľa, hovorím vám, že je to 
moja vôľa, aby ste vyšli a neotá
ľali, ani neboli a leniví, ale aby ste 
pracovali s celou mocou –

4 Pozdvihujúc hlas svoj akoby 
zvukom trúby, a hlásajúc b pravdu 
podľa zjavení a prikázaní, ktoré 
som vám dal.

5 A tak, ak budete verní, budete 
obťažkaní mnohými a snopmi 
a b korunovaní c cťou a d slávou, 
a e nesmrteľnosťou, a f večným ži
votom.

6 Takže, veru hovorím služob
níkovi svojmu Williamovi E. 

McLellinovi, a odvolávam pove
renie, ktoré som mu dal, aby išiel 
do východných krajín;

7 A dávam mu nové poverenie 
a nové prikázanie, v ktorom ho ja, 
Pán, a trestám pre b reptanie v srdci 
jeho;

8 A on zhrešil; predsa len, ja mu 
odpúšťam a hovorím mu znova: 
Choď do južných krajín.

9 A nech služobník môj Luke 
Johnson ide s ním a nech hlásajú 
veci, ktoré som im prikázal –

10 Volajúc meno Pána, aby ob
držali a Utešiteľa, ktorý ich bude 
učiť všetky veci, ktoré sú pre nich 
žiaduce –

11 a Modliac sa vždy, aby neboli 
unavení; a nakoľko toto budú či
niť, budem s nimi až do konca.

12 Hľa, toto je vôľa Pána, vášho 
Boha, ohľadom vás. Tak je. Amen.

13 A znova, veru tak hovorí Pán, 
nech sa služobník môj a Orson 
Hyde a služobník môj b Samuel H. 
Smith vydajú na cestu svoju do 
východných krajín a hlásajú veci, 
ktoré som im prikázal; a nakoľko 
budú verní, hľa, budem c s nimi až 
do konca.

14 A znova, veru hovorím slu
žobníkovi svojmu Lymanovi 
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 14 a sp Pratt, Orson.
 16 a NaZ 5:35.
 20 a Mat. 10:14;  

Luk. 10:11–12;  
NaZ 24:15; 60:15.

 21 a Mat. 5:11–12.
  b sp Súd, súdiť.
 22 a Ef. 6:14;  

NaZ 27:15–18.
 27 a 2. Nefi 32:5;  

NaZ 8:2.  
sp Duch Svätý.

 28 a 1. Tim. 5:8;  
NaZ 83:2.

  b sp Rodina.

Johnsonovi a služobníkovi 
svojmu a Orsonovi Prattovi, že 
sa tiež vydajú na cestu svoju 
do východných krajín; a pozrite 
a uzrite, ja som s nimi tiež, až do 
konca.

15 A znova, hovorím služob
níkovi svojmu Asovi Doddsovi 
a služobníkovi svojmu Calvesovi 
Wilsonovi, že sa tiež vydajú na 
cestu svoju do západných krajín 
a budú hlásať evanjelium moje, 
dokonca ako som im prikázal.

16 A ten, kto je verný, premôže 
všetky veci a bude posledného 
dňa a pozdvihnutý.

17 A znova, hovorím služob
níkovi svojmu Majorovi N. 
Ashleymu a služobníkovi svojmu 
Burrovi Riggsovi, nech sa tiež vy
dajú na cestu svoju do južnej kra
jiny.

18 Áno, nech sa všetci títo vy
dajú na cestu svoju, ako som 
im prikázal, a chodia od domu 
k domu a od dediny k dedine, 
a od mesta k mestu.

19 A do ktoréhokoľvek domu 
vstúpite a oni vás prijmú, zane
chajte požehnanie svoje na onom 
dome.

20 A do ktoréhokoľvek domu 
vstúpite, a oni vás neprijmú, 
odíďte rýchlo z tohto domu 
a a straste prach z nôh svojich ako 
svedectvo proti nim.

21 A budete naplnení a radosťou 
a veselím; a vedzte to, že v deň 

súdu budete b sudcami oného 
domu a zavrhnete ich;

22 A v deň súdu to bude znesi
teľnejšie pre pohanov než pre oný 
dom; takže, a opášte bedrá svoje 
a buďte verní, a premôžete všetky 
veci a posledného dňa budete po
zdvihnutí. Tak je. Amen.

23 A znova, tak hovorí Pán vám, 
ó vy starší cirkvi mojej, ktorí ste 
dali meno svoje, aby ste mohli po
znať vôľu jeho ohľadom seba –

24 Hľa, hovorím vám, že je po
vinnosťou cirkvi pomáhať pri 
podporovaní rodín tých, a tiež 
podporovať rodiny tých, ktorí sú 
povolaní a musia byť nevyhnutne 
poslaní do sveta, aby hlásali eva
njelium svetu.

25 A preto, ja, Pán, vám dávam 
toto prikázanie, aby ste si zaob
starali miesto pre rodinu svoju, 
nakoľko sú bratia vaši ochotní 
otvoriť srdcia svoje.

26 A nech všetci tí, ktorí môžu 
zaobstarať miesto pre rodinu 
svoju a podporu cirkvi pre ňu, ne
zlyhajú v tom, aby išli do sveta, 
či už na východ, alebo na západ, 
alebo na sever, alebo na juh.

27 Nech prosia, a obdržia, nech 
klopú, a bude im otvorené, a bude 
im oznámené z výsosti, dokonca 
a Utešiteľom, kam pôjdu.

28 A znova, veru hovorím vám, 
že každý muž, ktorý je povinný 
a starať sa o svoju vlastnú b ro
dinu, nech sa stará, a nestratí 
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 29 a sp Usilovnosť.   b sp Lenivý, lenivosť.  31 a sp Marsh, Thomas B.

nijako korunu svoju; a nech pra
cuje v cirkvi.

29 Nech je každý človek a usi
lovný vo všetkých veciach. A b le
ňoch nebude mať v cirkvi miesto, 
iba ak činí pokánie a napraví 
cesty svoje.

30 A preto, nech služobník 
môj Simeon Carter a služobník 
môj Emer Harris sú zjednotení 
v službe;

31 A tiež služobník môj Ezra 
Thayre a služobník môj a Tho
mas B. Marsh;

32 Tiež služobník môj Hyrum 

Smith a služobník môj Reynolds 
Cahoon;

33 A tiež služobník môj Daniel 
Stanton a služobník môj Seymour 
Brunson;

34 A tiež služobník môj Sylves
ter Smith a služobník môj Gideon 
Carter;

35 A tiež služobník môj Ruggles 
Eames a služobník môj Stephen 
Burnett;

36 A tiež služobník môj Mi
cah B. Welton, a tiež služobník 
môj Eden Smith. Tak je. Amen.

ODDIEL 76
Videnie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi 
v Hirame v štáte Ohio 16. februára 1832. Životopis Josepha Smitha 
v úvode záznamu tohto videnia uvádza: „Po návrate z konferencie 
v Amherste som pokračoval v prekladaní písiem. Z rôznych zjavení, 
ktoré boli prijaté, bolo zrejmé, že veľa dôležitých bodov týkajúcich sa 
spásy človeka bolo z Biblie vyňatých alebo stratených skôr, ako bola 
zostavená. Javilo sa samozrejmým z právd, ktoré zostali, že ak od-
meňuje Boh každého podľa skutkov učinených v tele, pojem ‚Nebo‘, 
ako odkaz na večný domov Svätých, musí zahŕňať viac kráľovstiev 
než jedno. V súlade s tým, . . . zatiaľ čo sme prekladali evanjelium 
sv. Jána, ja a starší Rigdon sme videli toto videnie.“ V období, kedy 
bolo dané toto videnie, Prorok prekladal Jána 5:29.

1–4, Pán je Boh; 5–10, Tajomstvá 
kráľovstva budú zjavené všetkým 
verným; 11–17, Všetci vyjdú pri 
vzkriesení spravodlivých, alebo ne-
spravodlivých; 18–24, Obyvatelia 
mnohých svetov sú synmi a dcé-
rami Bohu splodenými skrze uz-
mierenie Ježiša Krista; 25–29, Anjel 

Boží padol a stal sa diablom; 30–
49, Synovia zatratenia budú trpieť 
večným zatratením; všetci ostatní 
získavajú určitý stupeň spásy; 50–
70, Je opísaná sláva a odmena po-
výšených bytostí v celestiálnom 
kráľovstve; 71–80, Sú opísaní tí, 
ktorí zdedia terestriálne kráľovstvo; 
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76 1 a Iz. 1:2.
  b Jer. 10:10.  

sp Boh, Božstvo – 
Boh Syn.

  c Iz. 43:11;  
Oz. 13:4.

  d sp Spasiteľ.
 2 a 2. Nefi 2:24;  

NaZ 38:1–3.
  b Zjav. 15:3.
 3 a 1. Kr. 8:56;  

NaZ 1:38; 64:31.
 4 a Žid. 13:8;  

NaZ 35:1; 38:1–4;  
39:1–3.

  b Ž 102:25–27; 

   Žid. 1:12.
 5 a Ex. 34:6;  

Ž 103:8.  
sp Milosrdný, 
milosrdenstvo.

  b Deut. 6:13;  
Joz. 4:23–24.  
sp Báť sa, bázeň, 
strach;  
Úcta.

  c NaZ 4:2.
 6 a sp Celestiálna sláva.
 7 a NaZ 42:61; 59:4; 

98:12; 121:26–33.
  b sp Tajomstvá Božie.
 9 a sp Múdrosť.

  b sp Porozumenie.
  c Iz. 29:14;  

2. Nefi 9:28–29.
 10 a Moroni 10:5.
  b sp Svedectvo;  

Zjavenie.
  c sp Moc.
  d Iz. 64:4;  

1. Kor. 2:9;  
3. Nefi 17:15–17;  
NaZ 76:114–116.

 11 a Zjav. 1:10.
 12 a sp Premenenie.
  b NaZ 110:1; 137:1; 

138:11, 29.

81–113, Je vysvetlený stav ľudí v te-
lestiálnej, terestriálnej a celestiálnej 
sláve; 114–119, Verní môžu vidieť 
tajomstvá Božieho kráľovstva a po-
rozumieť im mocou Ducha Svätého.

a Počujte, ó vy nebesia, a nakloň 
ucho, ó zem, a radujte sa ich oby
vatelia, lebo Pán je b Boh a okrem 
neho niet c žiadneho d Spasiteľa.

2 a Veľká je múdrosť jeho, b podi
vuhodné sú cesty jeho a rozsah či
nov jeho nemôže nikto odhaliť.

3 a Zámery jeho nezlyhávajú, 
ani niet nikoho, kto môže zadr
žať ruku jeho.

4 Od večnosti do večnosti je a ten 
istý a roky jeho sa nikdy b nepo
minú.

5 Lebo tak hovorí Pán – ja, 
Pán, som a milosrdný a milostivý 
k tým, ktorí sa ma b boja, a teší 
ma poctiť tých, ktorí mi c slúžia 
v spravodlivosti a v pravde do 
konca.

6 Veľká bude ich odmena 
a večná bude ich a sláva.

7 A im a zjavím všetky b tajom
stvá, áno, všetky skryté tajomstvá 
kráľovstva svojho od dávnych 

dní, a po veky, ktoré prídu, im bu
dem oznamovať dobré potešenie 
vôle svojej ohľadom všetkých vecí 
týkajúcich sa kráľovstva môjho.

8 Áno, dokonca divy večnosti 
budú poznať, a veci, ktoré prídu, 
im ukážem, dokonca veci mno
hých pokolení.

9 A ich a múdrosť bude veľká 
a ich b porozumenie bude siahať 
k nebu; a pred nimi múdrosť 
múdrych c zahynie a porozume
nie rozvážnych príde navnivoč.

10 Lebo a Duchom svojím ich 
b osvietim a c mocou svojou im 
oznámim tajomstvá vôle svojej – 
áno, dokonca tie veci, ktoré d oko 
nevidelo, ani ucho nepočulo, ani 
ešte nevstúpili do srdca človeka.

11 My, Joseph Smith ml. a Sid
ney Rigdon, súc a v Duchu šest
násteho dňa februára v roku 
nášho Pána jeden tisíc osemsto 
tridsať dva –

12 Mocou a Ducha boli b oči naše 
otvorené a porozumenie naše 
bolo osvietené, aby sme videli 
veci Božie a porozumeli im –

13 Dokonca tie veci, ktoré boli 
od počiatku, skôr ako bol svet, 
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 13 a Mojž. 4:2.
 14 a NaZ 109:57.
  b sp Videnie.
 15 a sp Preklad Josepha 

Smitha (pjs).
 16 a Ján 5:28.
  b sp Syn Muža.
 17 a sp Skutky.
  b sp Vzkriesenie.
  c Skut. 24:15.
 19 a sp Premýšľať.
 20 a sp Ježiš Kristus – 

Sláva Ježiša Krista.
  b Skut. 7:56.

  c sp Boh, Božstvo – 
Boh Otec.

 21 a Mat. 25:31;  
NaZ 130:6–7; 136:37.

  b sp Posvätenie.
  c sp Uctievanie, 

uctievať.
 22 a sp Svedectvo.
  b NaZ 20:17.
 23 a sp Ježiš Kristus – 

Kristove prejavenia 
sa po smrti.

  b sp Boh, Božstvo – 
Boh Otec.

  c Ján 1:14.  
sp Jednorodený.

 24 a Žid. 1:1–3;  
3. Nefi 9:15;  
NaZ 14:9; 93:8–10.

  b Mojž. 1:31–33; 7:30.  
sp Stvoriť, stvorenie.

  c Skut. 17:28, 29;  
Žid. 12:9.  
sp Synovia 
a dcéry Božie.

 25 a NaZ 29:36–39;  
Mojž. 4:1–4.  
sp Diabol.

ktoré boli ustanovené Otcom 
skrze jeho Jednorodeného Syna, 
ktorý bol v lone Otca, dokonca od 
a počiatku;

14 O ktorom vydávame sve
dectvo; a svedectvo, ktoré vydá
vame, je plnosť evanjelia Ježiša 
Krista, ktorý je Syn, ktorého sme 
videli a s ktorým sme a hovorili 
v nebeskom b videní.

15 Lebo zatiaľ čo sme konali 
prácu a prekladania, ktorú nám 
Pán určil, prišli sme k dvadsia
temu deviatemu veršu piatej ka
pitoly Jána, ktorý nám bol daný 
takto –

16 Hovorí o vzkriesení mŕtvych, 
ohľadom tých, ktorí budú a počuť 
hlas b Syna Muža:

17 A vyjdú; tí, ktorí činili a dobro, 
vo b vzkriesení c spravodlivých; 
a tí, ktorí činili zlo, vo vzkriesení 
nespravodlivých.

18 Teraz, toto spôsobilo, že sme 
sa divili, lebo nám to bolo dané 
Duchom.

19 A zatiaľ čo sme a premýš
ľali o týchto veciach, Pán sa dot
kol očí nášho porozumenia a ony 
boli otvorené a sláva Pána žiarila 
všade naokolo.

20 A my sme uzreli a slávu Syna 
na b pravici c Otca a prijali sme 
z jeho plnosti;

21 A pred jeho trónom sme vi
deli svätých a anjelov a tých, ktorí 
sú b posvätení, uctievajúcich Boha 
a Baránka, ktorí ho c uctievajú na 
veky vekov.

22 A teraz, po mnohých svedec
tvách, ktoré o ňom boli vydané, 
toto je a svedectvo posledné zo 
všetkých, ktoré o ňom vydávame: 
Že on b žije!

23 Lebo sme ho a videli, dokonca 
na pravici b Božej; a počuli sme 
hlas vydávajúci svedectvo, že je 
c Jednorodený Otcov –

24 Že a ním a skrze neho, a od 
neho b svety sú a boli stvorené 
a ich obyvatelia sú c synmi a dcé
rami Bohu splodenými.

25 A toto sme videli tiež, a vy
dávame svedectvo, že a anjel 
Boží, ktorý mal právomoc v prí
tomnosti Božej, ktorý sa vzbú
ril proti Jednorodenému Synovi, 
ktorého Otec miloval a ktorý 
bol v lone Otcovom, bol zvrh
nutý dole z prítomnosti Boha  
a Syna,

26 A bol nazvaný Zatratenie, 
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 26 a Iz. 14:12–17.  
sp Lucifer.

 27 a Luk. 10:18.
 28 a Zjav. 12:9.
  b sp Diabol.
  c sp Vojna v nebi.
 29 a Zjav. 13:7;  

2. Nefi 2:18; 28:19–23.
 31 a sp Odpadlíctvo.
 32 a sp Synovia zatratenia.
  b NaZ 76:26;  

Mojž. 5:22–26.
 34 a Mat. 12:31–32.  

sp Odpustiť.
 35 a 2. Pet. 2:20–22;  

Alma 39:6.  
sp Neodpustiteľný 
hriech.

  b Žid. 6:4–6;  
1. Nefi 19:7;  
NaZ 132:27.

 36 a Zjav. 19:20; 20:10; 21:8;  
2. Nefi 9:16; 28:23;  
Alma 12:16–18;  
NaZ 63:17.

 37 a sp Smrť, duchovná.

 38 a sp Synovia zatratenia.
 39 a vi vykúpení; pozri 

v. 38. Všetci budú 
vzkriesení. Pozri  
Alma 11:41–45.  
sp Obživiť.

  b sp Vzkriesenie.
  c sp Ježiš Kristus.
 40 a 3. Nefi 27:13–22.  

sp Evanjelium;  
Plán vykúpenia.

 41 a sp Ukrižovanie.

lebo nebesia nad ním plakali – 
bol to a Lucifer, syn rána.

27 A pozerali sme, a hľa, on a pa
dol! Padol, dokonca syn rána!

28 A zatiaľ čo sme boli ešte 
v Duchu, Pán nám prikázal, aby 
sme to videnie zapísali; lebo sme 
uzreli Satana, oného starého 
a hada, dokonca b diabla, ktorý sa 
c vzbúril proti Bohu a snažil sa 
zmocniť kráľovstva nášho Boha 
a jeho Krista –

29 A preto, vedie a vojnu so svä
tými Božími a obkľučuje ich do
okola.

30 A videli sme videnie ohľa
dom utrpenia tých, s ktorými 
viedol vojnu a ktorých premo
hol, lebo takto k nám prišiel hlas 
Pána:

31 Tak hovorí Pán ohľadom 
všetkých tých, ktorí poznajú moju 
moc a boli učinení jej podiel
nikmi, a strpeli skrze moc diab
lovu, aby boli a porazení a aby 
popreli pravdu, a aby sa vzopreli 
mojej moci –

32 To sú tí, ktorí sú a synmi b za
tratenia, o ktorých hovorím, že by 
pre nich bolo lepšie, keby sa ni
kdy neboli narodili;

33 Lebo sú nádobami hnevu, 

odsúdení, aby trpeli hnevom Bo
žím s diablom a s anjelmi jeho vo 
večnosti;

34 O ktorých som hovoril, 
že niet žiadneho a odpustenia 
v tomto svete, ani vo svete, ktorý 
príde –

35 Pretože a zapreli Ducha Svä
tého potom čo ho prijali a pre
tože zapreli Jednorodeného Syna 
 Otcovho, pretože ho v sebe b ukri
žovali a verejne ho potupili.

36 To sú tí, ktorí odídu do a jazera 
ohňa a síry s diablom a s anjelmi 
jeho –

37 A jediní, nad ktorými bude 
mať druhá a smrť akúkoľvek moc;

38 Áno, veru, a jediní, ktorí ne
budú vykúpení v Pánovom prí
hodnom čase po vytrpení hnevu 
jeho.

39 Lebo všetci ostatní budú a vy
vedení b vzkriesením mŕtvych 
skrze víťazstvo a slávu c Baránka, 
ktorý bol zabitý, ktorý bol v lone 
Otcovom predtým ako boli svety 
učinené.

40 A toto je a evanjelium, ra
dostné zvesti, o ktorých nám hlas 
z neba vydal svedectvo –

41 Že prišiel na svet, dokonca 
 Ježiš, aby bol a ukrižovaný pre svet 
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 41 b Iz. 53:4–12; Žid. 9:28.
  c 1. Ján. 2:1–2.
  d sp Posvätenie.
  e sp Vykúpiť, 

vykúpený, vykúpiť.
 42 a sp Spása.
 44 a NaZ 19:6–12.
  b sp Zatratenie.
  c sp Diabol.
  d Iz. 66:24; Mar. 9:43–48.
 45 a NaZ 29:28–29.
 48 a Zjav. 20:1.
  b vi odsúdený, 

odovzdaný.
  c Alma 42:22.
 50 a sp Svedectvo.
  b sp Vzkriesenie.
 51 a NaZ 20:25–27, 37.
  b sp Krst, krstiť.
  c NaZ 128:13.
  d Rím. 6:3–5.  

sp Krst, krstiť – 
Krst ponorením.

 52 a 2. Nefi 9:23;  
Moroni 8:25–26.

  b sp Čistý, čistota.

  c sp Dar Ducha Svätého;  
Ruky, ich kladenie.

  d sp Vysvätiť, 
vysvätenie.

  e sp Právomoc.
 53 a sp Spečatiť, spečatenie.
  b Ef. 1:13;  

NaZ 88:3–5.  
sp Svätý Duch 
zasľúbenia.

 54 a Žid. 12:23;  
NaZ 93:21–22.  
sp Prvorodený.

a aby b niesol hriechy c sveta, a aby 
d posvätil svet, a aby ho e očistil od 
všetkej nespravodlivosti;

42 Že skrze neho môžu byť a spa
sení všetci, ktorých Otec dal do 
moci jeho a učinil skrze neho;

43 Ktorý oslavuje Otca a posky
tuje spásu všetkým dielam rúk 
svojich, okrem tých synov zatra
tenia, ktorí popierajú Syna po
tom, čo ho Otec zjavil.

44 A preto, poskytuje spásu 
všetkým okrem nich – oni odídu 
do a nekončiaceho b trestu, čo je ne
konečný trest, čo je večný trest, 
aby vládli s c diablom a anjelmi 
jeho vo večnosti, kde ich d červ 
neumiera a oheň nevyhasína, čo 
sú ich muky –

45 A a koniec toho, ani miesto 
toho, ani ich muky žiaden člo
vek nepozná;

46 Ani to nebolo zjavené, ani nie 
je, ani nebude zjavené človeku, 
okrem tých, ktorí sú učinení po
dielnikmi toho;

47 A predsa, ja, Pán, to ukazu
jem vo videní mnohým, ale okam
žite ho znova uzavieram;

48 A preto, koncu, šírke, výške, 
a hĺbke a biede toho oni nerozu
mejú, ani žiaden človek, okrem 

tých, ktorí sú b ustanovení k to
muto c odsúdeniu.

49 A my sme počuli hlas, hovo
riaci: Zapíšte toto videnie, lebo 
hľa, toto je koniec videnia o utr
pení bezbožných.

50 A znova, my vydávame sve
dectvo – lebo sme videli a počuli, 
a toto je a svedectvo o evanjeliu 
Kristovom ohľadom tých, ktorí 
vyjdú pri b vzkriesení spravodli
vých –

51 To sú tí, ktorí prijali svedec
tvo o Ježišovi a a uverili v meno 
jeho a boli b pokrstení podľa c spô
sobu jeho pochovania, súc d po
chovaní do vody v mene jeho, 
a to podľa prikázania, ktoré on 
dal –

52 Aby zachovávaním prikázaní 
mohli byť a omytí a b očistení od 
všetkých hriechov svojich a mohli 
obdržať Ducha Svätého kladením 
c rúk toho, kto je d vysvätený a spe
čatený k tejto e moci;

53 A ktorí premáhajú vierou 
a sú a spečatení b Svätým Duchom 
zasľúbenia, ktorého Otec vylieva 
na všetkých tých, ktorí sú spra
vodliví a pravdiví.

54 To sú tí, ktorí sú cirkvou 
a  Prvorodeného.
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 55 a 2. Pet. 1:3–4;  
NaZ 50:26–28;  
84:35–38.

 56 a Ex. 19:6;  
Zjav. 1:5–6; 20:6.

 57 a sp Kňaz, Melchise
dekovo kňazstvo.

  b Gen. 5:21–24.  
sp Enoch.

  c NaZ 107:1–4.
 58 a Ž 82:1, 6;  

Ján 10:34–36.  
sp Človek, ľudia – 
Človek, možnosť 
stať sa podobným 
Nebeskému Otcovi.

  b sp Synovia 
a dcéry Božie.

  c NaZ 121:32.  
sp Boh, Božstvo.

 59 a Luk. 12:42–44;  

3. Nefi 28:10;  
NaZ 84:36–38.

 60 a Zjav. 3:5; 21:7.
 61 a Ján 5:41–44;  

1. Kor. 3:21–23.
  b 2. Nefi 33:6;  

Alma 26:11–16.  
sp Sláva.

  c NaZ 49:6.
 62 a Ž 15:1–3; 24:3–4;  

1. Nefi 15:33–34;  
Mojž. 6:57.

  b NaZ 130:7.  
sp Večný život.

 63 a NaZ 88:96–98.  
sp Druhý príchod 
Ježiša Krista.

  b Mat. 24:30.
  c NaZ 58:22.  

sp Ježiš Kristus –  
Mileniálna vláda 

Kristova.
 64 a Zjav. 20:6.
 65 a sp Vzkriesenie.
 66 a Iz. 24:23;  

Žid. 12:22–24;  
Zjav. 14:1;  
NaZ 84:2; 133:56.

  b sp Sion.
 67 a NaZ 45:9–12.
  b Žid. 12:23;  

NaZ 76:53–54.  
sp Prvorodený.

 68 a sp Kniha života.
  b sp Ježiš Kristus – 

Sudca.
 69 a NaZ 129:3; 138:12.
  b Moroni 10:32–33.
  c sp Nová a večná 

zmluva.

55 To sú tí, do ktorých rúk dal 
Otec a všetky veci –

56 To sú tí, ktorí sú a kňazi 
a králi, ktorí prijali z plnosti jeho 
a zo slávy jeho;

57 A sú a kňazmi Najvyššieho 
podľa rádu Melchisedekovho, 
ktorý bol podľa rádu b Enochovho, 
ktorý bol podľa c rádu Jednorode
ného Syna.

58 A preto, ako je napísané, oni 
sú a bohovia, dokonca b synovia 
c Boží –

59 A preto, a všetky veci sú ich, 
či už život, alebo smrť, alebo veci 
prítomné, alebo veci, ktoré prídu, 
všetky sú ich a oni sú Kristovi, 
a Kristus je Boží.

60 A oni a premôžu všetky veci.
61 A preto, nech žiadny človek 

a neoslavuje človeka, ale namiesto 
toho nech b oslavuje Boha, ktorý 
c podrobí všetkých nepriateľov 
pod nohy svoje.

62 Títo budú a prebývať v b prí

tomnosti Boha a jeho Krista na 
veky vekov.

63 Toto sú a tí, ktorých privedie 
so sebou, keď bude b prichádzať 
v oblakoch nebies, aby c vládol na 
zemi nad ľudom svojím.

64 Toto sú tí, ktorí budú mať po
diel na prvom a vzkriesení.

65 Toto sú tí, ktorí vyjdú vo 
a vzkriesení spravodlivých.

66 Toto sú tí, ktorí prichádzajú 
na a horu b Sion a do mesta živého 
Boha, nebeského miesta, najsvä
tejšieho zo všetkých.

67 Toto sú tí, ktorí prichádzajú 
k nespočetnému zástupu anjelov, 
k všeobecnému zhromaždeniu 
a cirkvi a Enocha a b Prvorode
ného.

68 Toto sú tí, ktorých mená sú 
a zapísané v nebesiach, kde Boh 
a Kristus sú b sudcom všetkých.

69 Toto sú tí, ktorí sú a spravod
liví ľudia, učinení b dokonalými 
skrze Ježiša, prostredníka c novej 
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zmluvy, ktorý vykonal toto do
konalé d uzmierenie skrze prelia
tie svojej vlastnej e krvi.

70 Toto sú tí, ktorých telá sú a ce
lestiálne, ktorých b sláva je slávou 
c slnka, dokonca slávou Boha, naj
vyššieho zo všetkých, o ktorého 
sláve je písané, že je pre ňu príz
načná sláva slnka na oblohe.

71 A znova, videli sme a te
restriálny svet, a pozrite a uzrite, 
toto sú tí, ktorí sú z terestriál
nych, ktorých sláva sa líši od 
slávy cirkvi Prvorodeného, ktorá 
obdržala plnosť Otcovu, dokonca 
ako sa b mesiac líši od slnka na 
 oblohe.

72 Hľa, toto sú tí, ktorí zomreli 
a bez b zákona;

73 A tiež tí, ktorí sú a duchovia 
ľudí držaných vo b väzení, kto
rých Syn navštívil a ktorým c ká
zal d evanjelium, aby mohli byť 
súdení podľa ľudí v tele;

74 Ktorí neprijali a svedectvo 
o Ježišovi v tele, ale potom ho 
prijali.

75 Toto sú tí, ktorí sú úctyhodní 
ľudia zeme, ktorí boli zaslepení 
úlisnosťou ľudí.

76 Toto sú tí, ktorí prijímajú zo 
slávy jeho, ale nie z plnosti jeho.

77 Toto sú tí, ktorí prijímajú 

z prítomnosti Synovej, ale nie 
z plnosti Otcovej.

78 A preto, sú a telom terestriál
nym, a nie telom celestiálnym, 
a líšia sa v sláve ako sa mesiac 
líši od slnka.

79 Toto sú tí, ktorí nie sú a udatní 
v svedectve o Ježišovi; a preto, 
nezískajú korunu nad kráľov
stvom nášho Boha.

80 A teraz, toto je koniec vide
nia, ktoré sme videli o terestriál
nych, ktoré nám Pán prikázal 
napísať, zatiaľ čo sme ešte boli 
v Duchu.

81 A znova, videli sme slávu 
a telestiálnych, ktorá to sláva je 
slávou menšou, dokonca ako sa 
sláva hviezd líši od slávy mesiaca 
na oblohe.

82 Toto sú tí, ktorí neprijali eva
njelium Kristovo, ani a svedectvo 
o Ježišovi.

83 Toto sú tí, ktorí nepopierajú 
Ducha Svätého.

84 Toto sú tí, ktorí sú zvrhnutí 
dole do a pekla.

85 Toto sú tí, ktorí nebudú vykú
pení od a diabla pred b posledným 
vzkriesením, pokiaľ Pán, dokonca 
Kristus c Baránok, nedokončí dielo 
svoje.

86 Toto sú tí, ktorí neprijímajú 

 69 d sp Uzmieriť, 
Uzmierenie.

  e sp Krv.
 70 a NaZ 88:28–29; 131:1–4; 

137:7–10.  
sp Celestiálna sláva.

  b NaZ 137:1–4.
  c Mat. 13:43.
 71 a NaZ 88:30.  

sp Terestriálna sláva.
  b 1. Kor. 15:40–41.
 72 a NaZ 137:7, 9.

  b sp Zákon.
 73 a Alma 40:11–14.  

sp Duch.
  b NaZ 88:99; 138:8.  

sp Peklo;  
Spása pre mŕtvych.

  c 1. Pet. 3:19–20; 4:6;  
NaZ 138:28–37.

  d sp Evanjelium.
 74 a sp Svedectvo.
 78 a 1. Kor. 15:40–42.
 79 a NaZ 56:16.

 81 a NaZ 88:31.  
sp Telestiálna sláva.

 82 a NaZ 138:21.
 84 a 2. Nefi 9:12;  

Alma 12:11.  
sp Peklo.

 85 a sp Diabol.
  b Alma 11:41;  

NaZ 43:18; 88:100–101.
  c sp Baránok Boží.
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z plnosti jeho vo večnom svete, 
ale z Ducha Svätého skrze službu 
terestriálnych;

87 A terestriálni skrze a službu 
celestiálnych.

88 A tiež telestiálni to prijímajú 
zo služby anjelov, ktorí sú určení, 
aby im slúžili, alebo ktorí sú ur
čení, aby pre nich boli slúžiacimi 
duchmi; lebo oni budú dedičmi 
spásy.

89 A tak sme videli v nebeskom 
videní slávu telestiálnych, ktorá 
prevyšuje všetko chápanie;

90 A žiadny človek to nepozná 
okrem toho, ktorému to Boh zja
vil.

91 A tak sme videli slávu te
restriálnych, ktorá vyniká vo 
všetkých veciach nad slávou te
lestiálnych, dokonca v sláve 
a v moci, a v sile, a v panstve.

92 A tak sme videli slávu cele
stiálnych, ktorá vyniká vo všet
kých veciach – kde Boh, dokonca 
Otec, vládne na tróne svojom na 
veky vekov;

93 Pred ktorého trónom sa 
všetko skláňa v pokornej a úcte 
a vzdáva mu slávu na veky vekov.

94 Tí, ktorí prebývajú v a prítom
nosti jeho, sú cirkvou b Prvorode
ného; a oni vidia, ako sú videní, 
a c poznávajú, ako sú poznávaní, 
prijmúc z plnosti jeho a z d milosti 
jeho;

95 A on ich činí a rovnými v moci 
a v sile, a v panstve.

96 A sláva celestiálnych je jedna, 
dokonca ako sláva a slnka je jedna.

97 A sláva terestriálnych je 
jedna, dokonca ako sláva mesiaca 
je jedna.

98 A sláva telestiálnych je jedna, 
dokonca ako sláva hviezd je 
jedna; lebo ako sa jedna hviezda 
líši od druhej hviezdy v sláve, do
konca tak sa líši jeden od druhého 
v sláve v telestiálnom svete;

99 Lebo toto sú tí, ktorí sú a Pav
lovi a Apollovi, a Kéfasovi.

100 Toto sú tí, ktorí hovoria, že 
niektorí sú jedného a niektorí 
druhého – niektorí Kristovi a nie
ktorí Jánovi, a niektorí Mojžišovi, 
a niektorí Eliasovi, a niektorí Eza
iášovi, a niektorí Izaiášovi, a nie
ktorí Enochovi;

101 Ale neprijali evanjelium, ani 
svedectvo o Ježišovi, ani proro
kov, ani a večnú zmluvu.

102 A nakoniec, títo všetci sú 
tí, ktorí nebudú zhromaždení so 
svätými, aby boli a uchopení a vy
zdvihnutí k b cirkvi Prvorodeného 
a uchvátení v oblaku.

103 Toto sú a tí, ktorí sú b kla
mári a kúzelníci, a c cudzoložníci, 
a smilníci, a ktokoľvek, kto miluje 
a činí lož.

104 Toto sú tí, ktorí trpia a hne
vom Božím na zemi.

 87 a NaZ 138:37.
 93 a sp Úcta.
 94 a NaZ 130:7.
  b sp Prvorodený.
  c 1. Kor. 13:12.
  d sp Milosť.
 95 a NaZ 29:13; 78:5–7; 

84:38; 88:107; 132:20.
 96 a 1. Kor. 15:40–41.
 99 a 1. Kor. 3:4–7, 22.
 101 a sp Nová a večná 

zmluva.
 102 a 1. Tes. 4:16–17;  

NaZ 88:96–98.

  b NaZ 78:21.
 103 a Zjav. 21:8;  

NaZ 63:17–18.
  b sp Luhať.
  c sp Cudzoložstvo.
 104 a sp Zatratenie.
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105 Toto sú tí, ktorí trpia a odpla
tou večného ohňa.

106 Toto sú tí, ktorí sú zvrhnutí 
dole do a pekla a b trpia hnevom 
c Všemohúceho Boha až do d pl
nosti časov, kedy Kristus e pod
robí všetkých nepriateľov pod 
nohy svoje a uvedie do f dokona
losti dielo svoje;

107 Kedy odovzdá kráľovstvo 
a predloží ho Otcovi, bez po
škvrny, hovoriac: Ja som premo
hol a a šliapal som b vínny lis sám, 
dokonca vínny lis prudkosti 
hnevu Všemohúceho Boha.

108 Potom bude korunovaný 
korunou slávy svojej, aby sedel 
na a tróne moci svojej a vládol na 
veky vekov.

109 Ale pozrite a uzrite, videli 
sme slávu a obyvateľov tele
stiálneho sveta, že boli takí ne
spočetní, ako hviezdy na oblohe 
nebeskej alebo ako piesok na 
brehu morskom;

110 A počuli sme hlas Pána, 
 hovoriaci: Títo všetci sklonia 
 koleno a každý jazyk a vyzná 
toho, ktorý sedí na tróne na veky 
vekov;

111 Lebo budú súdení podľa 
skutkov svojich, a každý človek 
obdrží podľa svojich vlastných 
a skutkov, svoje vlastné panstvo, 

v b príbytkoch, ktoré sú pripra
vené;

112 A budú služobníkmi Naj
vyššieho; ale tam, a kde b prebýva 
Boh a Kristus, nemôžu prísť, 
svety bez konca.

113 Toto je koniec videnia, ktoré 
sme videli, ktoré nám bolo priká
zané napísať, zatiaľ čo sme boli 
ešte v Duchu.

114 Ale a veľké a podivuhodné 
sú diela Pána a b tajomstvá krá
ľovstva jeho, ktoré nám ukázal, 
ktoré prevyšujú všetko chápanie 
v sláve a v sile, a v panstve;

115 Ktoré nám prikázal, že ne
máme písať, zatiaľ čo sme ešte 
boli v Duchu, a človeku nie je a do
volené ich vysloviť;

116 Ani človek nie je a schopný 
ich oznámiť, lebo oni môžu byť 
videné a b pochopené iba mocou 
Ducha Svätého, ktorého Boh ude
ľuje tým, ktorí ho milujú a očis
ťujú sa pred ním;

117 Ktorým udeľuje túto vý
sadu, aby uvideli a poznali sami;

118 Aby skrze moc a prejav Du
cha, zatiaľ čo sú v tele, mohli byť 
schopní zniesť prítomnosť jeho 
vo svete slávy.

119 A Bohu a Baránkovi buď 
sláva a česť, a panstvo na veky 
vekov. Amen.

 105 a Jud. 1:7.
 106 a sp Peklo.
  b NaZ 19:3–20.
  c NaZ 87:6.
  d Ef. 1:10.
  e 1. Kor. 15:24–28.
  f Žid. 10:14.
 107 a Zjav. 19:15;  

NaZ 88:106; 133:46–53.
  b Gen. 49:10–12;  

Iz. 63:1–3.
 108 a NaZ 137:3.
 110 a Fil. 2:9–11;  

Mos. 27:31.
 111 a Zjav. 20:12–13.  

sp Skutky.
  b Ján 14:2;  

NaZ 59:2; 81:6.
 112 a NaZ 29:29.
  b Zjav. 21:23–27.

 114 a Zjav. 15:3;  
Morm. 9:16–18;  
Mojž. 1:3–5.

  b Jákob 4:8.
 115 a 2. Kor. 12:4.
 116 a 3. Nefi 17:15–17;  

19:32–34.
  b 1. Kor. 2:10–12.
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ODDIEL 77
Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, v Hirame v štáte Ohio 
okolo marca 1832. Životopis Josepha Smitha uvádza: „V súvislosti 
s prekladom písiem som obdržal nasledovné vysvetlenie Zjavenia 
Sv. Jána.“

77 1 a NaZ 130:6–9.
  b NaZ 88:17–20, 25–26.
  c sp Celestiálna sláva;  

Zem – Konečný 
stav zeme.

 2 a sp Symbolizmus.
  b sp Nebo.

  c sp Raj.
  d sp Radosť.
  e Eter 3:15–16;  

Abr. 5:7–8.  
sp Duch.

  f Mojž. 3:19.
 3 a NaZ 93:30;  

Mojž. 3:9.
  b NaZ 93:33–34.
 4 a sp Poznanie.
  b sp Moc.
 5 a Zjav. 4:4, 10.
  b Zjav. 14:4–5.
  c Zjav. 1:4.

1–4, Zvieratá majú ducha a budú 
prebývať vo večnej blaženosti; 5–
7, Táto zem má časnú existenciu 
trvajúcu 7 000 rokov; 8–10, Rôzni 
anjeli znovuzriaďujú evanjelium 
a slúžia na zemi; 11, Spečatenie 
144 000; 12–14, Kristus príde na 
počiatku siedmeho tisícročia; 15, 
Dvaja proroci budú vzbudení pre 
židovský národ.

Otázka: Čo je sklené a more, 
o ktorom hovorí Ján v 4. kapitole 
a v 6. verši Zjavenia?
Odpoveď: Je to b zem vo svojom 
posvätenom, nesmrteľnom a c več
nom stave.

2 Ot.: Čo máme rozumieť štyrmi 
zvieratami, o ktorých sa hovorí 
v tom istom verši?

Od.: Sú to a obrazné výrazy po
užité Zjavovateľom, Jánom, pri 
opisovaní b neba, c raja Božieho, 
d šťastia človeka a zvierat, a lezú
cich tvorov, a vtáctva vo vzduchu; 
to, čo je duchovné, je v podob
nosti toho, čo je časné; a to, čo je 
časné, v podobnosti toho, čo je 
duchovné; e duch človeka v po
dobnosti osoby jeho, ako tiež 

duch f zvieraťa a každého iného 
stvorenia, ktoré Boh stvoril.

3 Ot.: Sú oné štyri zvieratá ob
medzené na jednotlivé zvieratá, 
alebo predstavujú triedy alebo 
rády?

Od.: Sú obmedzené na štyri 
 jednotlivé zvieratá, ktoré boli 
ukázané Jánovi, aby znázornili 
slávu tried bytostí v ich určenom 
ráde alebo a sfére stvorenia, v ra
dosti zo svojej večnej b blaženosti.

4 Ot.: Ako máme rozumieť 
očiam a krídlam, ktoré zvieratá 
mali?

Od.: Ich oči predstavujú svetlo 
a a poznanie, to znamená, že sú 
plné poznania; a ich krídla pred
stavujú b moc, pohybovať sa, ko
nať, atď.

5 Ot.: Ako máme rozumieť 
dvadsiatim štyrom a starším, 
o ktorých hovorí Ján?

Od.: Máme tomu rozumieť tak, 
že títo starší, ktorých Ján videl, 
boli staršími, ktorí boli b verní 
v diele služby a boli mŕtvi; ktorí 
patrili k c siedmim cirkvám a boli 
vtedy v raji Božom.

6 Ot.: Ako máme rozumieť 
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 6 a Zjav. 5:1.
  b sp Tajomstvá Božie.
  c sp Zem.
 7 a NaZ 88:108–110.
 8 a Zjav. 14:6–7.
  b Mat. 8:11–12; 22:1–14;  

NaZ 133:71–73.
 9 a Zjav. 7:4–8.
  b Ez. 9:4.
  c sp Elias.
  d sp Znovuzriadenie 

evanjelia.

 10 a Zjav. 6:12–17.
 11 a Zjav. 14:3–5.
  b sp Vysoký kňaz.
  c NaZ 76:51–70.  

sp Prvorodený.
 12 a Zjav. 8:2.

knihe, ktorú Ján videl, ktorá bola 
a zapečatená na zadnej strane sied
mimi pečaťami?

Od.: Máme tomu rozumieť tak, 
že obsahuje zjavenú vôľu, b ta
jomstvá a diela Božie; skryté veci 
správy jeho ohľadom tejto c zeme 
počas sedem tisíc rokov jej trvania 
alebo jej časnej existencie.

7 Ot.: Ako máme rozumieť sied
mim pečatiam, ktorými bola za
pečatená?

Od.: Máme tomu rozumieť tak, 
že prvá pečať obsahuje veci a pr
vého tisícročia a druhá rovnako 
tak druhého tisícročia, a tak ďa
lej až k siedmej.

8 Ot.: Ako máme rozumieť šty
rom anjelom, o ktorých sa hovorí 
v 7. kapitole a v 1. verši Zjavenia?

Od.: Máme tomu rozumieť tak, 
že to sú štyria anjeli vyslaní od 
Boha, ktorým je daná moc nad 
štyrmi časťami zeme, aby za
chránili život a aby ničili; toto sú 
tí, ktorí majú a večné evanjelium, 
aby ho zverili každému národu, 
pokoleniu, jazyku a ľudu; majúc 
moc uzavrieť nebesia, spečatiť 
k životu, alebo zvrhnúť do b kra
jov temnoty.

9 Ot.: Ako máme rozumieť anje
lovi vystupujúcemu od východu, 
Zjavenie, 7. kapitola a 2. verš?

Od.: Máme tomu rozumieť tak, 
že anjel vystupujúci od východu 
je ten, ktorému je daná pečať 

živého Boha nad dvanástimi 
kmeňmi a Izraela; a preto, volá 
na štyroch anjelov majúcich večné 
evanjelium, hovoriac: Neškoďte 
zemi, ani moru, ani stromom, 
pokiaľ nespečatíme služobníkov 
Boha svojho na ich b čelách. A ak 
to prijmete, toto je c Elias, ktorý 
príde, aby zhromaždil kmene Iz
raela a d znovuzriadil všetky veci.

10 Ot.: V ktorej dobe majú byť 
veci, o ktorých sa hovorí v tejto 
kapitole uskutočnené?

Od.: Majú byť uskutočnené 
v a šiestom tisícročí alebo po otvo
rení šiestej pečate.

11 Ot.: Ako máme rozumieť spe
čateniu a jedného sto a štyridsať 
štyri tisíc zo všetkých kmeňov 
Izraela – dvanásť tisíc z každého 
kmeňa?

Od.: Máme tomu rozumieť tak, 
že tí, kto sú spečatení, sú b vy
sokými kňazmi vysvätenými 
k svätému rádu Božiemu, aby 
spravovali večné evanjelium; lebo 
oni sú tými, ktorí sú vysvätení 
z každého národa, pokolenia, ja
zyka a ľudu skrze anjelov, ktorým 
je daná moc nad národmi zeme, 
aby priviedli toľkých, koľko ich 
chce prijať, do cirkvi c Prvorode
ného.

12 Ot.: Ako máme rozumieť za
trúbeniu a trúb zmienenému v 8. 
kapitole Zjavenia?

Od.: Máme tomu rozumieť tak, 
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 12 b Gen. 2:1–3;  
Ex. 20:11; 31:12–17;  
Mos. 13:16–19;  
Mojž. 3:1–3;  
Abr. 5:1–3.

  c Gen. 2:7.
  d NaZ 88:17–20.
  e sp Ježiš 

Kristus – Sudca.
  f sp Vykúpiť, 

vykúpený, vykúpiť.
 14 a Ez. 2:9–10; 3:1–4;  

Zjav. 10:10.
  b sp Izrael – 

Zhromaždenie Izraela.
  c Mat. 17:11.

 15 a Zjav. 11:1–14.
  b sp Židia.
  c sp Posledné dni, 

neskoršie dni.
  d sp Znovuzriadenie 

evanjelia.
  e Am. 9:14–15.

že tak ako Boh učinil svet v šies
tich dňoch a siedmeho dňa do
končil dielo svoje a b posvätil ho, 
a tiež utvoril človeka z c prachu 
zeme, dokonca tak na počiatku 
siedmeho tisícročia Pán Boh d po
svätí zem a dokončí spásu člo
veka, a bude e súdiť všetky veci, 
a f vykúpi všetky veci, okrem 
tých, ktoré nedal do moci svo
jej, keď spečatí všetky veci, do 
konca všetkých vecí; a zatrúbe
nie trúb siedmich anjelov je prí
pravou a dokončením diela jeho 
na počiatku siedmeho tisícročia – 
prípravou cesty pred dobou prí
chodu jeho.

13 Ot.: Kedy sa uskutočnia veci, 
o ktorých sa píše v 9. kapitole Zja
venia?

Od.: Uskutočnia sa po otvorení 

siedmej pečate, pred príchodom 
Krista.

14 Ot.: Ako máme rozumieť 
knižke, ktorú a zjedol Ján, ako je 
zmienené v 10. kapitole Zjavenia?

Od.: Máme tomu rozumieť tak, 
že to pre neho bolo poslanie a na
riadenie b zhromaždiť kmene Iz
raela; hľa, toto je Elias, ktorý, ako 
je napísané, musí prísť a c znovu
zriadiť všetky veci.

15 Ot.: Ako sa má rozumieť 
dvom a svedkom v jedenástej ka
pitole Zjavenia?

Od.: Sú to dvaja proroci, ktorí 
budú vzbudení pre b židovský ná
rod v c posledných dňoch, v čase 
d znovuzriadenia, a majú proro
kovať Židom potom, čo budú 
zhromaždení a postavia mesto Je
ruzalem v e krajine otcov svojich.

ODDIEL 78
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte 
Ohio 1. marca 1832. V tento deň sa Prorok a ostatní vedúci zhro-
maždili, aby prejednali cirkevné záležitosti. Toto zjavenie pôvodne 
nariaďovalo Prorokovi, Sidneymu Rigdonovi a Newelovi K. Whit-
neymu, aby cestovali do Missouri a zorganizovali cirkevné obchodné 
a vydavateľské úsilie a založili „podnik“, ktorý by dohliadal na tieto 
snahy, vytváral finančné prostriedky na zriadenie Sionu a ku prospe-
chu chudobných. Tento podnik, známy ako United Firm [Zjednotený 
podnik], bol zorganizovaný v apríli 1832 a rozpustený v roku 1834 
(pozri oddiel 82). Niekedy po jeho rozpustení, pod vedením Josepha 
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78 1 a sp Melchisedekovo 
kňazstvo.

 2 a sp Rada.
  b sp Vysvätiť, 

vysvätenie.
 3 a NaZ 82:11–12, 15–21.
  b NaZ 72:9–10; 83:5–6.

  c NaZ 42:30–31.  
sp Sociálne blaho.

  d NaZ 57:1–2.
 5 a NaZ 49:20.  

sp Zasvätiť, zákon 
zasvätenia.

 7 a sp Celestiálna sláva.

  b NaZ 29:8; 132:3.
  c NaZ 82:10.
 8 a Mojž. 1:39.
  b NaZ 92:1.
 10 a sp Diabol.

Smitha, fráza „záležitosti zásobárne pre chudobných“ v zjavení na-
hradila slová „obchodný a vydavateľský podnik“ a slovo „rád“ na-
hradilo slovo „podnik“.
1–4, Svätí majú zorganizovať 
a zriadiť zásobáreň; 5–12, Múdre 
používanie ich majetku povedie 
k spáse; 13–14, Cirkev má byť ne-
závislá od pozemskej moci; 15–16, 
Michael (Adam) slúži pod vede-
ním Svätého (Krista); 17–22, Po-
žehnaní sú verní, lebo oni zdedia 
všetky veci.

Pán prehovoril k Josephovi Smi
thovi ml., hovoriac: Počúvajte 
ma, hovorí Pán, váš Boh, vy, 
ktorí ste vysvätení k a vysokému 
kňazstvu cirkvi mojej, ktorí ste sa 
spolu zhromaždili;

2 A počúvajte a radu toho, ktorý 
vás b vysvätil z výsosti, ktorý 
bude hovoriť do uší vašich slová 
múdrosti, aby spása mohla byť 
pre vás v tej veci, ktorú ste pred
ložili predo mňa, hovorí Pán Boh.

3 Lebo veru hovorím vám, 
prišiel čas, a je teraz na dosah; 
a pozrite a uzrite, musí to nevy
hnutne byť, aby bolo a zorganizo
vanie ľudí mojich v usmerňovaní 
a zriadení záležitostí b zásobárne 
pre c chudobných z ľudu môjho, 
ako na tomto mieste, tak v kra
jine d Sion –

4 Pre trvalé a večné zriadenie 

a rád pre cirkev moju, podporiť 
vec, ku ktorej ste sa zaviazali, pre 
spásu človeka a pre slávu vášho 
Otca, ktorý je v nebi;

5 Aby ste si mohli byť a rovní 
v putách nebeských vecí, áno, 
a pozemských vecí tiež, pre zís
kanie vecí nebeských.

6 Lebo ak si nie ste rovní v po
zemských veciach, nemôžete si 
byť rovní v získaní vecí nebe
ských;

7 Lebo ak chcete, aby som vám 
dal miesto v a celestiálnom svete, 
musíte sa b pripraviť c konaním 
vecí, ktoré som vám prikázal 
a ktoré od vás žiadam.

8 A teraz, veru, tak hovorí Pán, 
je nutné, aby všetky veci boli ko
nané k a sláve mojej, vami, ktorí 
ste spojení v tomto b ráde;

9 Alebo inými slovami, nech 
služobník môj Newel K. Whit
ney a služobník môj Joseph Smith 
ml., a služobník môj Sidney Rig
don zasadnú v rade so svätými, 
ktorí sú v Sione;

10 Inak bude a Satan usilovať 
o to, aby odvrátil ich srdcia od 
pravdy, takže budú zaslepení 
a neporozumejú veciam, ktoré 
sú pre nich pripravené.
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 11 a sp Zmluva.
 12 a 1. Kor. 5:5;  

NaZ 82:21; 104:8–10.
 14 a NaZ 58:2–4.
 15 a sp Koruna;  

Povýšenie.
  b Zjav. 5:10;  

NaZ 76:56–60; 132:19.
  c sp AdamondiAhman.
 16 a NaZ 27:11; 107:54–55.  

sp Adam.
 18 a Ján 16:12;  

3. Nefi 17:2–3;  
NaZ 50:40.

  b NaZ 112:10.
  c sp Večný život.
 19 a Mos. 2:20–21.  

sp Vďačnosť, vďaka, 
vďakyvzdanie.

  b Mat. 19:29.

 20 a NaZ 95:17.
  b 1. Tes. 4:17.
 21 a NaZ 76:53–54.
  b NaZ 88:96–98.
 22 a NaZ 72:3–4.
  b sp Správca, 

správcovstvo.
  c NaZ 84:38.

11 A preto, prikázanie dávam 
vám, aby ste sa pripravili a zor
ganizovali sa putom alebo več
nou a zmluvou, ktorá nemôže byť 
porušená.

12 A ten, kto ju poruší, stratí 
úrad svoj a postavenie v cirkvi 
a bude vydaný a týraniu Satana 
až do dňa vykúpenia.

13 Hľa, toto je príprava, ktorou 
vás pripravujem, a základ a prí
klad, ktorý vám dávam, čím mô
žete uskutočniť prikázania, ktoré 
sú vám dané;

14 Aby skrze moju prozreteľ
nosť, nehľadiac na a súženie, ktoré 
na vás zostúpi, aby cirkev mohla 
byť nezávislá nad všetkými ostat
nými stvoreniami pod celestiál
nym svetom;

15 Aby ste mohli vystúpiť ku 
a korune pripravenej pre vás a byť 
učinení b panovníkmi nad mno
hými kráľovstvami, hovorí Pán 
Boh, Svätý Sionu, ktorý vybudo
val základy c AdamondiAhman;

16 Ktorý ustanovil a Micha
ela kniežaťom vaším a upevnil 
nohy jeho, a ustanovil ho na vý
sostiach, a dal mu kľúče spásy 
s radou a pod vedením Svätého, 

ktorý je bez počiatku dní či konca 
života.

17 Veru, veru hovorím vám, vy 
ste malé deti a doposiaľ ste nepo
rozumeli, aké veľké požehnania 
má Otec vo svojich vlastných ru
kách a pripravené pre vás;

18 A vy nemôžete a zniesť všetky 
veci teraz; a predsa, buďte dob
rej mysle, lebo ja vás b povediem 
dopredu. Kráľovstvo je vaše 
a požehnania jeho sú vaše, a bo
hatstvá c večnosti sú vaše.

19 A ten, kto prijíma všetky 
veci s a vďačnosťou, bude uči
nený slávnym; a veci tejto zeme 
mu budú pridané, dokonca b sto
násobne, áno, a viac.

20 A preto, konajte veci, ktoré 
som vám prikázal, vraví Vyku
piteľ váš, dokonca Syn a Ahman, 
ktorý pripravuje všetky veci, skôr 
ako vás b vezme;

21 Lebo vy ste a cirkvou Prvo
rodeného a on vás b vezme hore 
v oblaku a určí každému človeku 
jeho diel.

22 A ten, kto je verný a a múdry 
b správca, zdedí c všetky veci. 
Amen.
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79 1 a NaZ 52:38.  
sp Vysvätiť, 
vysvätenie.

 2 a Ján 14:26. 

   sp Utešiteľ.
 4 a NaZ 68:5–6.
80 1 a Mar. 16:15.
 4 a sp Svedectvo.

 5 a sp Povolať, povolaný 
Bohom, povolanie.

1–4, Jared Carter je povolaný kázať 
evanjelium skrze Utešiteľa.

Veru hovorím ti, že je vôľou mo
jou, aby služobník môj Jared Car
ter išiel znova do východných 
krajín, od miesta k miestu a od 
mesta k mestu, v moci a vysväte
nia, ktorou bol vysvätený, hlása
júc radostné zvesti veľkej radosti, 
dokonca večné evanjelium.

2 A ja na neho zošlem a Uteši
teľa, ktorý ho bude učiť pravdu 
a cestu, ktorou pôjde;

3 A nakoľko bude verný, budem 
ho znova korunovať snopmi.

4 A preto, nech sa srdce tvoje ra
duje, služobník môj Jared Carter, 
a a neboj sa, hovorí Pán tvoj, do
konca Ježiš Kristus. Amen.

ODDIEL 79
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hirame v štáte Ohio 
12. marca 1832.

ODDIEL 80
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Stephenovi Burnet-
tovi v Hirame v štáte Ohio 7. marca 1832.

1–5, Stephen Burnett a Eden Smith 
sú povolaní kázať na ktoromkoľvek 
mieste, ktoré si zvolia.

Veru, tak hovorí Pán tebe, služob
níkovi svojmu Stephenovi Burnet
tovi: Choď, choď do sveta a a káž 
evanjelium každému stvoreniu, 
ktoré bude v dosahu hlasu tvojho.

2 A nakoľko si praješ spoloč
níka, dám ti služobníka svojho 
Edena Smitha.

3 A preto, choďte a kážte evanje
lium moje, či už na sever alebo na 
juh, na východ alebo na západ, 
nezáleží na tom, lebo nemôžete 
ísť zle.

4 Takže, oznamujte veci, ktoré 
ste počuli a ktorým skutočne ve
ríte, a o ktorých a viete, že sú prav
divé.

5 Hľa, toto je vôľa toho, ktorý 
vás a povolal, vášho Vykupiteľa, 
dokonca Ježiša Krista. Amen.

ODDIEL 81
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hirame v štáte Ohio 
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81 1 a sp Vysoký kňaz.
 2 a sp Kľúče kňazstva.
  b NaZ 107:8–9, 22.  

sp Prvé 
predsedníctvo.

 4 a Mojž. 1:39.
 5 a Mos. 4:15–16.
  b NaZ 108:7.
  c Iz. 35:3.
 6 a sp Nesmrteľný, 

nesmrteľnosť.
  b sp Povýšenie;  

Večný život.
  c Ján 14:2–3;  

NaZ 59:2; 106:8.

15. marca 1832. Frederick G. Williams je povolaný, aby bol vyso-
kým kňazom a radcom v predsedníctve vysokého kňazstva. Dejepisné 
záznamy ukazujú, že keď v marci 1832 bolo toto zjavenie prijaté, 
povolávalo Jesseho Gausa do úradu radcu pre Josepha Smitha v pred-
sedníctve. Avšak, keď nepokračoval spôsobom, ktorý je v súlade 
s týmto ustanovením, povolanie bolo následne prenesené na Frede-
ricka G. Williamsa. Toto zjavenie (datované v marci 1832) má byť 
pokladané za krok k formálnemu zorganizovaniu Prvého predsed-
níctva, pretože výslovne požaduje úrad radcu v tomto orgáne a vy-
svetľuje dôstojnosť tohto ustanovenia. Brat Gause slúžil po nejakú 
dobu, ale v decembri 1832 bol vylúčený z Cirkvi. Brat Williams bol 
vysvätený do uvedeného úradu 18. marca 1833.

1–2, Kľúče kráľovstva sú vždy dr-
žané Prvým predsedníctvom; 3–7, 
Ak bude Frederick G. Williams vo 
svojej službe verný, bude mať večný 
život.

Veru, veru hovorím ti, služobník 
môj Frederick G. Williams: Počú
vaj hlas toho, ktorý hovorí, slovo 
Pána, svojho Boha, a dbaj na po
volanie, ktorým si povolaný, do
konca byť a vysokým kňazom 
v cirkvi mojej a radcom služob
níkovi môjmu Josephovi Smi
thovi ml.;

2 Ktorému som dal a kľúče krá
ľovstva, ktoré patria vždy b pred
sedníctvu vysokého kňazstva:

3 Takže, veru, ja ho uznávam 
a budem mu žehnať, a tiež tebe, 
nakoľko budeš verný v rade, 
v úrade, ktorý som ti určil, vždy 

v modlitbe, nahlas aj v srdci svo
jom, verejne aj v súkromí, tiež 
v službe svojej v hlásaní evanjelia 
v krajine živých a medzi bratmi 
svojimi.

4 A konaním týchto vecí budeš 
konať najväčšie dobro pre blíž
nych svojich a budeš podporovať 
a slávu toho, kto je tvoj Pán.

5 A preto, buď verný; zastávaj 
úrad, ktorý som ti určil; a pomá
haj slabým, pozdvihuj ruky, ktoré 
sú ochabnuté a b posilňuj kolená 
c podlomené.

6 A ak budeš verný do konca, 
budeš mať korunu a nesmrteľnosti 
a b večného života v c príbytkoch, 
ktoré som pripravil v dome Otca 
svojho.

7 Pozrite a uzrite, toto sú slová 
Alfy i Omegy, dokonca Ježiša 
Krista. Amen.
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82 1 a Mat. 6:14–15;  
NaZ 64:9–11.

 2 a Rím. 3:23.
 3 a Luk. 12:48;  

Jak. 4:17.  
sp Vydávať počet, 
zodpovedný, 
zodpovednosť.

  b sp Správca, 
správcovstvo.

  c sp Hriech;  
Odpadlíctvo.

  d Ján 15:22–24.  
sp Svetlo, Svetlo 
Kristovo.

 4 a sp Zjavenie.

  b sp Spravodlivosť.
 5 a sp Bdieť, strážnici.
  b sp Diabol.
  c sp Temnota, duchovná.
 6 a Rím. 3:12;  

NaZ 1:16.
 7 a sp Hriech.
  b NaZ 1:32–33; 58:43.

ODDIEL 82
Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, v Independence v kraji 
Jackson v štáte Missouri 26. apríla 1832. Bolo to pri príležitosti rady 
vysokých kňazov a starších Cirkvi. Na tejto rade bola Josephovi Smi-
thovi vyjadrená podpora ako prezidentovi vysokého kňazstva, do kto-
rého to úradu bol vysvätený predtým na konferencii vysokých kňazov, 
starších a členov v Amherste v štáte Ohio 25. januára 1832 (pozri 
záhlavie oddielu 75). Toto zjavenie opakuje pokyny dané v skoršom 
zjavení (oddiel 78) na založenie podniku – známeho ako United Firm 
[Zjednotený podnik] (pod vedením Josepha Smitha, slovo „rád“ ne-
skôr nahradilo slovo „podnik“) – viesť cirkevné obchodné a vyda-
vateľské úsilie.

1–4, Kde je veľa dané, tam je veľa 
požadované; 5–7, Vo svete vládne 
temnota; 8–13, Pán je zaviazaný, 
keď činíme to, čo On hovorí; 14–18, 
Sion musí vzrastať v kráse a svä-
tosti; 19–24, Každý človek má usi-
lovať o blaho svojho blížneho.

Veru, veru hovorím vám, slu
žobníci moji, že nakoľko ste si 
a odpustili navzájom previnenia 
svoje, dokonca tak ja, Pán, odpúš
ťam vám.

2 A predsa len, sú medzi vami 
tí, ktorí zhrešili nesmierne; áno, 
dokonca vy a všetci ste zhrešili; 
ale veru hovorím vám, varujte 
sa odteraz a zdržte sa hriechu, 
aby ťažké súdy nepadli na hlavu 
vašu.

3 Lebo od toho, komu je a veľa 
dané, je veľa b požadované; a ten, 

kto c hreší proti väčšiemu d svetlu, 
obdrží väčšie odsúdenie.

4 Vy vzývate meno moje ohľa
dom a zjavení, a ja vám ich 
dávam; a nakoľko nezachová
vate slová moje, ktoré vám dá
vam, stávate sa priestupníkmi; 
a b spravodlivosť a súd sú tres
tom, ktorý je pripojený k zákonu  
môjmu.

5 Takže to, čo hovorím jednému, 
hovorím všetkým: a Bdejte, lebo 
b protivník rozširuje panstvá svoje 
a c temnota vládne;

6 A hnev Boží planie proti oby
vateľom zeme; a nikto nečiní 
dobro, lebo všetci zišli z a cesty.

7 A teraz, veru hovorím vám, ja, 
Pán, vám nebudem počítať žiadne 
a hriechy; choďte cestou svojou 
a nehrešte viac; ale k tej duši, 
ktorá hreší, sa b predchádzajúce 
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 8 a Ján 13:34.
 9 a NaZ 43:8.
 10 a Joz. 23:14; 1. Kr. 8:23;  

NaZ 1:38; 130:20–21.  
sp Poslušnosť, 
poslušný, poslúchať;  
Požehnať, požehnaný, 
požehnanie.

 11 a NaZ 78:3–7, 11–15.

 13 a Iz. 33:20; 54:2.  
sp Kôl.

 14 a sp Sion.
  b Iz. 52:1;  

NaZ 113:7–8.
 17 a NaZ 51:3.  

sp Zasvätiť, zákon 
zasvätenia.

 18 a Mat. 25:14–30;  

NaZ 60:13.  
sp Dar;  
Dary Ducha.

  b NaZ 42:30–34, 55; 
119:1–3.  
sp Zásobáreň.

 19 a NaZ 88:67.  
sp Oko, oči.

 20 a sp Zjednotený rád.

hriechy navrátia, hovorí Pán, váš 
Boh.

8 A znova, hovorím vám, dá
vam vám a nové prikázanie, aby 
ste mohli porozumieť vôli mojej 
ohľadom vás;

9 Alebo inými slovami, dávam 
vám pokyny, ako môžete a konať 
predo mnou, aby sa to mohlo ob
rátiť k vám pre spásu vašu.

10 Ja, Pán, som a zaviazaný, keď 
činíte to, čo hovorím; ale keď ne
činíte to, čo hovorím, nemáte 
žiadne zasľúbenie.

11 Takže, veru hovorím vám, 
že je nutné, aby služobníci moji 
Edward Partridge a Newel K. 
Whitney, A. Sidney Gilbert a Sid
ney Rigdon, a služobník môj 
 Joseph Smith, a John Whitmer, 
a Oliver Cowdery, a W. W. Phe
lps, a Martin Harris boli zaviazaní 
a navzájom putom a zmluvou, 
ktoré nemôžu byť porušené prie
stupkom, inak bude ihneď nasle
dovať súd, vo svojich rôznych 
správcovstvách –

12 Aby spravovali záležitosti 
chudobných a všetky veci týka
júce sa biskupstva v krajine Sion 
aj v krajine Kirtland;

13 Lebo ja som zasvätil krajinu 
Kirtland vo svojom vlastnom prí
hodnom čase na prospech svätých 
Najvyššieho a pre a kôl pre Sion.

14 Lebo Sion musí vzrastať 
v kráse a svätosti; hranice jeho 
musia byť rozšírené; koly jeho 
musia byť posilnené; áno, veru 
hovorím vám, a Sion musí povstať 
a odieť sa v b krásny šat svoj.

15 Takže, dávam vám toto pri
kázanie, aby ste sa zaviazali 
touto zmluvou, a to bude učinené 
podľa zákonov Pána.

16 Hľa, tu je múdrosť tiež vo 
mne pre dobro vaše.

17 A vy si máte byť a rovní, alebo 
inými slovami máte mať rovnaké 
nároky na majetok, na prospech 
spravovania záležitostí správcov
stva svojho, každý človek podľa 
nedostatku svojho a potrieb svo
jich, nakoľko sú potreby jeho 
spravodlivé –

18 A toto všetko k prospechu 
cirkvi živého Boha, aby každý 
človek mohol vylepšovať a talent 
svoj, aby každý človek mohol zís
kať ďalšie talenty, áno, dokonca 
stonásobne, aby boli vrhnuté do 
Pánovej b zásobárne, aby sa stali 
spoločným majetkom celej cir
kvi –

19 Každý človek usilujúci 
o blaho blížneho svojho a činiaci 
všetky veci s a okom upreným na 
slávu Božiu.

20 Tento a rád som určil, aby 
bol večným rádom pre vás a pre 
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 21 a NaZ 104:8–10.
 23 a Rím. 12:19;  

Morm. 3:15.
 24 a Luk. 12:32;  

NaZ 64:3–5.  
sp Kráľovstvo Božie 

   alebo kráľovstvo 
nebeské.

83 1 a Jak. 1:27.
 2 a 1. Tim. 5:8.
 4 a Mos. 4:14.
 5 a NaZ 78:3. 

   sp Zásobáreň.
 6 a sp Vdova.
  b Mos. 4:16–26;  

Hel. 4:11–13;  
NaZ 42:30–39.  
sp Chudobní.

nasledovníkov vašich, nakoľko 
nehrešíte.

21 A s dušou, ktorá hreší proti 
tejto zmluve a zatvrdzuje srdce 
svoje proti nej, bude zaobchá
dzané podľa zákonov cirkvi mo
jej, a bude vydaná a týraniu Satana 
až do dňa vykúpenia.

22 A teraz, veru hovorím 
vám, a toto je múdrosť, robte si 

priateľov z nespravodlivej ma
mony, a oni vás nezničia.

23 Ponechajte súd iba na mne, 
lebo je môj a ja budem a odplácať. 
Pokoj buď s vami; moje požehna
nia zotrvávajú s vami.

24 Lebo dokonca a kráľovstvo je 
stále vaše a bude naveky, ak ne
odpadnete od stálosti svojej. Tak 
je. Amen.

ODDIEL 83
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Independence v štáte 
Missouri 30. apríla 1832. Toto zjavenie bolo prijaté, keď Prorok za-
sadal v rade so svojimi bratmi.

1–4, Ženy a deti majú nárok na pod-
poru od svojho manžela a otca; 5–6, 
Vdovy a siroty majú nárok na pod-
poru od Cirkvi.

Veru, tak hovorí Pán, ako doda
tok k zákonom cirkvi ohľadom 
žien a detí, tých, ktoré patria do 
cirkvi, ktoré a stratili svojho man
žela alebo otca:

2 Ženy majú a nárok na podporu 
od svojho manžela, pokiaľ ich 
manžel nie je vzatý; a ak nie sú 
nájdené ako priestupnice, budú 
mat spoločenstvo v cirkvi.

3 A ak nie sú verné, nebudú 

mať spoločenstvo v cirkvi; avšak 
môžu zostať na dedičstve svojom 
podľa zákonov krajiny.

4 Všetky a deti majú nárok na 
podporu od rodičov, pokiaľ sú 
maloleté.

5 A potom majú nárok na po
moc cirkvi alebo inými slovami 
na pomoc Pánovej a zásobárne, ak 
im ich rodičia nemajú z čoho dať 
dedičstvo.

6 A zásobáreň bude udržiavaná 
zasväteniami cirkvi; a bude po
starané o a vdovy a siroty, ako aj 
o b chudobných. Amen.

NÁUKA A ZMLUVY 82:21–83:6169



84 1 a sp Modlitba.
 2 a sp Izrael – 

Zhromaždenie 
Izraela.

  b Skut. 3:19–21.
  c sp Svätý (člen Cirkvi).

  d Iz. 2:2–5;  
Žid. 12:22;  
Zjav. 14:1;  
NaZ 76:66; 84:32; 
133:18, 56.

  e Eter 13:2–11;  

NaZ 42:8–9; 45:66–67;  
ČV 1:10.  
sp Nový Jeruzalem.

 3 a NaZ 57:3.
 4 a sp Nový Jeruzalem.
  b sp Chrám, Dom Pána.

ODDIEL 84
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte 
Ohio 22. a 23. septembra 1832. Počas mesiaca september sa starší 
 začali vracať zo svojich misií vo východných štátoch a podávať 
správy o svojej práci. Zatiaľ čo boli pohromade v tomto období ra-
dosti, bolo prijaté nasledujúce oznámenie. Prorok ho označil ako zja-
venie o kňazstve.
1–5, Nový Jeruzalem a chrám budú 
postavené v Missouri; 6–17, Je daná 
línia kňazstva od Mojžiša k Ada-
movi; 18–25, Väčšie kňazstvo drží 
kľúč poznania Boha; 26–32, Men-
šie kňazstvo drží kľúč služby anje-
lov a prípravného evanjelia; 33–44, 
Ľudia získavajú večný život skrze 
prísahu a zmluvu kňazstva; 45–53, 
Duch Kristov osvecuje ľudí a svet 
leží v hriechu; 54–61, Svätí musia 
svedčiť o tých veciach, ktoré obdr-
žali; 62–76, Majú kázať evanjelium 
a znamenia budú nasledovať; 77–
91, Starší majú vyjsť bez mešca 
a kapsy a Pán sa bude starať o ich 
potreby; 92–97, Morové rany a pre-
kliatia čakajú na tých, ktorí odmie-
tajú evanjelium; 98–102, Je daná 
nová pieseň vykúpenia Sionu; 103–
110, Nech každý človek zastáva svoj 
vlastný úrad a pracuje vo svojom 
vlastnom povolaní; 111–120, Pá-
novi služobníci majú hlásať ohav-
nosť spustošenia posledných dní.

Zjavenie Ježiša Krista služobní
kovi jeho Josephovi Smithovi ml. 

a šiestim starším, keď zjednotili 
srdcia svoje a a pozdvihli hlas svoj 
k výsosti.

2 Áno, slovo Pána ohľadom 
jeho cirkvi zriadenej v posled
ných dňoch pre a znovuzriadenie 
ľudu jeho, tak ako hovoril ústami 
svojich b prorokov, a pre zhromaž
denie c svätých jeho, aby stáli na 
d hore Sion, čo bude mesto e Nový 
Jeruzalem.

3 Mesto, ktoré bude postavené, 
počnúc a chrámovým pozemkom, 
ktorý je určený prstom Pána, na 
západných hraniciach štátu Mis
souri a zasvätené rukou Josepha 
Smitha ml. a ďalších, v ktorých sa 
Pánovi dobre zaľúbilo.

4 Veru toto je slovo Pána, že 
mesto a Nový Jeruzalem bude po
stavené zhromaždením svätých, 
počínajúc týmto miestom, do
konca miestom b chrámu, ktorý to 
chrám bude vybudovaný v tomto 
pokolení.

5 Lebo veru toto pokolenie ne
pominie, pokiaľ Pánovi nebude 
postavený dom a oblak spočinie 
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na ňom, ktorý to oblak bude do
konca a slávou Pána, ktorý ten 
dom naplní.

6 A synovia Mojžišovi, podľa 
Svätého kňazstva, ktoré on ob
držal pod a rukou svojho tesťa, 
b Jetra;

7 A Jetro ho obdržal pod rukou 
Káléba;

8 A Káléb ho obdržal pod rukou 
Elihúa;

9 A Elihú pod rukou Jeremiáša;
10 A Jeremiáš pod rukou Gáda;
11 A Gád pod rukou Ezaiáša;
12 A Ezaiáš ho obdržal pod ru

kou Božou.
13 Ezaiáš žil tiež v dňoch Abra

hámových a bol ním požehnaný –
14 a Abrahám, ktorý obdržal 

kňazstvo od b Melchisedeka, ktorý 
ho obdržal skrze líniu otcov svo
jich, dokonca až k c Nóachovi;

15 A od Nóacha k a Enochovi 
skrze líniu ich otcov;

16 A od Enocha k a Ábelovi, 
ktorý bol zabitý skrze b sprisaha
nie brata svojho, ktorý c obdržal 
kňazstvo skrze prikázania Božie 
rukou otca svojho d Adama, ktorý 
bol prvým človekom –

17 a Kňazstvo, ktoré pokračuje 

v cirkvi Božej vo všetkých poko
leniach a je bez počiatku dní či 
konca rokov.

18 A Pán potvrdil a kňazstvo tiež 
b Áronovi a semenu jeho po všetky 
ich pokolenia, ktoré to kňazstvo 
tiež pokračuje a c zostáva naveky 
s kňazstvom, ktoré je podľa naj
svätejšieho rádu Božieho.

19 A toto väčšie kňazstvo spra
vuje evanjelium a drží kľúč a ta
jomstiev kráľovstva, dokonca 
kľúč b poznania Boha.

20 A preto, v a obradoch jeho sa 
prejavuje moc božskosti.

21 A bez obradov jeho a bez 
a právomoci kňazstva sa moc bož
skosti ľuďom v tele neprejavuje;

22 Lebo bez toho žiadny a člo
vek nemôže vidieť tvár Božiu, 
dokonca Otcovu, a žiť.

23 Teraz, toto a Mojžiš jasne učil 
deti Izraela v pustatine a usilovne 
sa snažil ľud svoj b posvätiť, aby 
mohli c uzrieť tvár Božiu;

24 Ale oni a zatvrdili srdcia svoje 
a nemohli zniesť prítomnosť jeho; 
a preto, Pán v b hneve svojom, 
lebo hnev jeho proti nim vzpla
nul, prisahal, že c nevojdú do od
počinutia jeho, zatiaľ čo budú 

 5 a NaZ 45:67; 64:41–43; 
97:15–20; 109:12, 37.

 6 a sp Ruky, ich kladenie.
  b sp Jetro.
 14 a sp Abrahám.
  b sp Melchisedek.
  c sp Nóach, biblický 

patriarcha.
 15 a sp Enoch.
 16 a sp Ábel.
  b Mojž. 5:29–32.
  c NaZ 107:40–57.
  d sp Adam.
 17 a Alma 13:1–19;  

Abr. 2:9, 11.  
sp Melchisedekovo 
kňazstvo.

 18 a sp Áronovo kňazstvo.
  b sp Áron, 

Mojžišov brat.
  c NaZ 13.
 19 a NaZ 63:23; 107:18–19.  

sp Tajomstvá Božie.
  b Abr. 1:2.
 20 a sp Obrady.
 21 a sp Kňazstvo;  

Právomoc.
 22 a NaZ 67:11.

 23 a Ex. 19:5–11; 33:11.
  b sp Posvätenie.
  c Ex. 24:9–11;  

NaZ 93:1.
 24 a Ex. 20:18–21; 32:8;  

Deut. 9:23;  
1. Nefi 17:30–31, 42.

  b Ž 95:8; Žid. 3:8–11;  
Jákob 1:7–8;  
Alma 12:36.

  c pjs Ex. 34:1–2 
(Dodatok);  
Num. 14:23;  
Žid. 4:1–11.
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v pustatine, ktoré to odpočinutie 
je plnosť slávy jeho.

25 Takže, vzal a Mojžiša z ich 
stredu a Sväté b kňazstvo tiež;

26 A menšie a kňazstvo pokra
čovalo, ktoré to kňazstvo drží 
b kľúč c služby anjelov a príprav
ného evanjelia;

27 Evanjelium, ktoré je a eva
njeliom pokánia a b krstu, a c od
pustenia hriechov, a d zákonom 
e telesných prikázaní, ktoré Pán 
v hneve svojom spôsobil, aby po
kračovalo s domom Áronovým 
medzi deťmi Izraela až k f Jánovi, 
ktorého Boh vzbudil a ktorý bol 
g naplnený Duchom Svätým od 
lona matky svojej.

28 Lebo bol pokrstený ešte 
v detstve a bol vysvätený anjelom 
Božím v dobe, keď mal osem dní, 
k tejto moci, zvrhnúť kráľovstvo 
Židov a a učiniť priamou cestu 
Pána pred tvárou ľudu jeho, pri
praviť ich na príchod Pána, do 
ktorého ruky je daná b všetka moc.

29 A znova, úrady staršieho 
a biskupa sú nutné a prídavky pri
náležiace k vysokému kňazstvu.

30 A znova, úrady učiteľa a dia
kona sú nutné prídavky prinále
žiace k menšiemu kňazstvu, ktoré 

to kňazstvo bolo potvrdené Áro
novi a synom jeho.

31 Takže, ako som hovoril ohľa
dom synov Mojžišových – lebo 
synovia Mojžišovi a tiež synovia 
Áronovi budú prinášať prijateľné 
a obetovanie a obeť v dome Pána, 
v dome, ktorý bude postavený 
Pánovi v tomto pokolení na za
svätenom b mieste, ako som určil –

32 A synovia Mojžišovi a Áro
novi, ktorých synovia ste vy, 
budú naplnení a slávou Pána na 
b hore Sion v Pánovom dome; 
a tiež mnohí, ktorých som povo
lal a vyslal, aby vybudovali c cir
kev moju.

33 Lebo ktokoľvek je a verný, 
aby získal tieto dve b kňazstvá, 
o ktorých som hovoril, a aby 
zveleboval povolanie svoje, tí sú 
c posvätení Duchom k obnoveniu 
tiel svojich.

34 Stávajú sa synmi Mojžišo
vými a Áronovými, a a semenom 
b Abrahámovým, a cirkvou a krá
ľovstvom, a c vyvolenými Boha.

35 A tiež všetci tí, ktorý prijí
majú toto kňazstvo, prijímajú 
mňa, hovorí Pán;

36 Lebo ten, kto prijíma služob
níkov mojich, a prijíma mňa;

 25 a Deut. 34:1–5.
  b sp Melchisedekovo 

kňazstvo.
 26 a sp Áronovo kňazstvo.
  b NaZ 13.
  c NaZ 107:20.
 27 a sp Pokánie.
  b sp Krst, krstiť.
  c sp Odpustenie 

hriechov.
  d sp Zákon Mojžišov.
  e Žid. 7:11–16.
  f sp Ján Krstiteľ.

  g Luk. 1:15.
 28 a Iz. 40:3; Mat. 3:1–3;  

Ján 1:23.
  b Mat. 28:18; Ján 17:2;  

1. Pet. 3:22;  
NaZ 93:16–17.

 29 a NaZ 107:5.
 31 a NaZ 128:24.
  b NaZ 57:3.
 32 a sp Sláva.
  b Žid. 12:22;  

NaZ 76:66; 84:2; 133:56.
  c sp Cirkev Ježiša Krista.

 33 a sp Spôsobilý, 
spôsobilosť.

  b sp Kňazstvo.
  c sp Posvätenie.
 34 a Gal. 3:29; Abr. 2:9–11.  

sp Abrahám – Semeno 
Abrahámovo.

  b NaZ 132:30–32.  
sp Abrahámova 
zmluva.

  c sp Vyvolený.
 36 a Mat. 10:40–42;  

Luk. 10:16; NaZ 112:20.
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37 A ten, kto a prijíma mňa, pri
jíma Otca môjho;

38 A ten, kto prijíma Otca 
môjho, prijíma kráľovstvo Otca 
môjho; takže a všetko, čo Otec môj 
má, mu bude dané.

39 A toto je podľa a prísahy 
a zmluvy, ktorá prináleží ku 
kňazstvu.

40 Takže, všetci tí, ktorí prijí
majú kňazstvo, prijímajú túto prí
sahu a zmluvu Otca môjho, ktorú 
on nemôže porušiť a s ktorou sa 
ani nemôže pohnúť.

41 Ale ktokoľvek a poruší túto 
zmluvu potom, čo ju prijal, 
a úplne sa od nej odvráti, b nebude 
mať odpustenie hriechov v tomto 
svete ani vo svete, ktorý príde.

42 A beda všetkým tým, ktorí 
neprichádzajú k tomuto kňaz
stvu, ktoré ste prijali, ktoré ja 
 teraz potvrdzujem na vás, ktorí 
ste dnes prítomní, svojím vlast
ným hlasom z nebies; a dokonca 
som vás zveril aj nebeským zástu
pom a svojim a anjelom.

43 A teraz vám dávam priká
zanie, aby ste sa mali na pozore 
ohľadom seba, aby ste usilovne 
a dbali na slová večného života.

44 Lebo vy budete a žiť každým 

slovom, ktoré vychádza z úst Bo
žích.

45 Lebo a slovo Pána je pravda, 
a čokoľvek je b pravda, je svetlo, 
a čokoľvek je svetlo, je Duch, do
konca Duch Ježiša Krista.

46 A Duch dáva a svetlo b kaž
dému človeku, ktorý prichádza 
do sveta; a Duch osvecuje vo 
svete každého človeka, ktorý po
čúva hlas Ducha.

47 A každý, kto počúva hlas Du
cha, prichádza k Bohu, dokonca 
k Otcovi.

48 A Otec ho a učí o b zmluve, 
ktorú obnovil a na vás potvrdil, 
ktorá je na vás potvrdená, pre vás, 
a nielen pre vás, ale pre celý svet.

49 A celý a svet leží v hriechu 
a stoná pod b temnotou a pod po
robou hriechu.

50 A skrze toto môžete vedieť, 
že sú pod a porobou b hriechu, pre
tože neprichádzajú ku mne.

51 Lebo každý, kto neprichádza 
ku mne, je pod porobou hriechu.

52 A každý, kto neprijíma hlas 
môj, nepozná a hlas môj a nie je 
odo mňa.

53 A podľa toho môžete roz
poznať spravodlivého od zlo
voľného, a že celý a svet dokonca 

 37 a Ján 13:20.
 38 a Luk. 12:43–44;  

Rím. 8:32;  
Zjav. 21:7;  
3. Nefi 28:10;  
NaZ 132:18–20.  
sp Povýšenie.

 39 a sp Prísaha a zmluva 
kňazstva.

 41 a sp Odpadlíctvo.
  b NaZ 76:34–38; 132:27.
 42 a NaZ 84:88.

 43 a 1. Nefi 15:23–25;  
NaZ 1:14.

 44 a Deut. 8:3;  
Mat. 4:4;  
NaZ 98:11.

 45 a Ž 33:4.  
sp Slovo Božie.

  b sp Pravda.
 46 a sp Svedomie;  

Svetlo, Svetlo Kristovo.
  b Ján 1:9;  

NaZ 93:2.

 48 a sp Inšpirácia, 
inšpirovať.

  b sp Nová a večná 
zmluva;  
Zmluva.

 49 a 1. Ján. 5:19.
  b sp Temnota, duchovná.
 50 a Gal. 4:9.
  b sp Hriech.
 52 a Ján 10:27.
 53 a sp Svet.
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 53 b Rím. 8:22; Mojž. 7:48.
  c sp Svetskosť.
 54 a sp Neviera.
 55 a sp Márnivý, márnosť.
 57 a Jer. 31:31–34.
  b sp Kniha Mormonova.
  c 1. Nefi 13:40–41.
  d Jak. 1:22–25;  

NaZ 42:13–15.
 60 a NaZ 18:34–36.
 61 a Dan. 9:9.  

sp Odpustiť.
  b NaZ 43:34; 

88:121; 100:7.
 62 a Mar. 16:15; NaZ 1:2–5.  

sp Misionárska práca.
 63 a sp Apoštol.
  b 3. Nefi 15:24;  

NaZ 50:41–42.
  c Ján 15:13–15;  

NaZ 93:45.
 64 a sp Duša.

  b Mar. 16:15–16.  
sp Viera, veriť.

  c sp Odpustenie 
hriechov.

  d sp Dar Ducha Svätého.
 65 a Mar. 16:17–18.  

sp Znamenie.
 66 a sp Skutky.
 67 a Mat. 17:14–21.
 68 a sp Uzdraviť, 

uzdravenie.

teraz b stoná pod c hriechom a tem
notou.

54 A myseľ vaša bola v časoch 
minulých zatemnená pre a ne
vieru, a pretože ste zaobchádzali 
ľahkovážne s vecami, ktoré ste 
obdržali –

55 A táto a domýšľavosť a ne
viera priviedla celú cirkev k od
súdeniu.

56 A toto odsúdenie spočíva na 
deťoch Sionu, dokonca na všet
kých.

57 A zostanú pod týmto odsú
dením, pokiaľ nebudú činiť poká
nie a pamätať na novú a zmluvu, 
dokonca b Knihu Mormonovu, 
a c predošlé prikázania, ktoré 
som im dal, aby nielen hovorili, 
ale aby d činili podľa toho, čo som 
napísal –

58 Aby mohli priniesť plody 
vhodné pre kráľovstvo ich Otca; 
inak zostáva bič a súd, aby boli 
vyliate na deti Sionu.

59 Lebo budú deti kráľovstva 
špiniť svätú zem moju? Veru, ho
vorím vám, nie.

60 Veru, veru hovorím vám, 
ktorí teraz počujete a slová moje, 
ktoré sú hlasom mojím, požeh
naní ste, nakoľko prijímate tieto 
veci;

61 Lebo ja vám a odpustím hrie
chy vaše s týmto prikázaním – že 
zostanete stáli v mysli, vo b váž
nosti a v duchu modlitby, vo vy
dávaní svedectva celému svetu 
o týchto veciach, ktoré sú vám 
oznamované.

62 Takže, a choďte do celého 
sveta; a do každého miesta, kam 
nemôžete ísť, pošlite svedectvo, 
aby mohlo ísť od vás do celého 
sveta ku každému stvoreniu.

63 A ako som povedal apošto
lom svojim, dokonca tak hovorím 
vám, lebo vy ste a apoštoli moji, 
dokonca Boží vysokí kňazi; vy ste 
tí, ktorých mi Otec môj b dal; vy ste 
c priatelia moji;

64 Takže, ako som povedal 
apoštolom svojim, hovorím vám 
znova, že každá a duša, ktorá b verí 
slovám vašim a je pokrstená vo
dou na c odpustenie hriechov, ob
drží d Ducha Svätého.

65 A tieto a znamenia budú na
sledovať tých, ktorí veria –

66 V mojom mene učinia veľa 
podivuhodných a skutkov;

67 V mojom a mene budú vyhá
ňať diablov;

68 V mojom mene budú a uzdra
vovať chorých;

69 V mojom mene budú otvárať 
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oči slepých a uvoľnia uši hlu
chých;

70 A jazyk nemého bude hovo
riť;

71 A ak im dá nejaký človek 
a jed, neuškodí im;

72 A jed hada nebude mať moc, 
aby im ublížil.

73 Ale prikázanie im dávam, 
že sa s týmito vecami nebudú 
a chváliť ani o nich nebudú hovo
riť pred svetom; lebo tieto veci 
sú vám dané k vášmu prospechu 
a k spáse.

74 Veru, veru hovorím vám, 
tí, ktorí neuveria slovám vašim 
a nebudú a pokrstení vo vode 
a v mene mojom na odpustenie 
hriechov svojich, aby mohli obdr
žať Ducha Svätého, budú b zatra
tení a neprídu do kráľovstva Otca 
môjho, kde Otec môj a ja sme.

75 A toto zjavenie pre vás, a pri
kázanie, je v platnosti priamo od 
tejto hodiny pre celý svet a eva
njelium je pre všetkých, ktorí ho 
neobdržali.

76 Ale veru hovorím všetkým 
tým, ktorým bolo dané kráľov
stvo – vami im musí byť kázané, 
aby činili pokánie zo svojich pre
došlých zlých skutkov; lebo majú 
byť pokarhaní pre svoje zlé srdce 
neviery a bratia vaši v Sione pre 
ich vzburu proti vám v dobe, 
kedy som vás poslal.

77 A znova hovorím vám, pria
telia moji, lebo odteraz vás budem 
nazývať priateľmi, je nutné, aby 
som vám dal toto prikázanie, aby 
ste sa stali dokonca takými ako 
moji priatelia v dňoch, kedy som 
bol s nimi na cestách, aby som ká
zal evanjelium v moci svojej;

78 Lebo som nestrpel, aby mali 
a mešec alebo kapsu, ani dva 
plášte.

79 Hľa, posielam vás, aby ste 
skúšali svet, a robotník je hodný 
a mzdy svojej.

80 A ktorýkoľvek človek, ktorý 
pôjde a bude a kázať toto b evanje
lium kráľovstva a nezlyhá v tom, 
aby pokračoval verne vo všetkých 
veciach, nebude unavený v mysli 
ani zatemnený, ani v tele, konča
tine alebo v kĺbe; a c vlas z hlavy 
jeho mu nespadne na zem bez 
povšimnutia. A nebudú hlado
vať ani žízniť.

81 Takže, nevenujte žiadnu 
a myšlienku zajtrajšku, čo budete 
jesť alebo čo budete piť, alebo čím 
sa zaodejete.

82 Lebo, pozrite na poľné ľalie, 
ako rastú, nenamáhajú sa a ne
pradú; a kráľovstvá sveta v celej 
sláve svojej nie sú tak zaodeté, 
ako jedna z nich.

83 Lebo a Otec váš, ktorý je 
v nebi, b vie, že potrebujete všetky 
tieto veci.

 71 a Mar. 16:18;  
Skut. 28:3–9;  
NaZ 24:13; 124:98–100.

 73 a NaZ 105:24.  
sp Pýcha.

 74 a 2. Nefi 9:23;  
NaZ 76:50–52.  

sp Krst, krstiť – 
Je nevyhnutný.

  b Ján 3:18.
 78 a Mat. 10:9–10;  

NaZ 24:18.
 79 a NaZ 31:5.
 80 a sp Misionárska práca.

  b sp Evanjelium.
  c Luk. 21:18.
 81 a Mat. 6:25–28.
 83 a sp Otec v Nebi.
  b Mat. 6:8.
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 84 a Mat. 6:34.
 85 a Mat. 10:19–20;  

Luk. 12:11–12;  
NaZ 100:6.

  b 2. Nefi 31:20;  
Alma 17:2–3;  
NaZ 6:20; 11:21–26.  
sp Premýšľať.

  c sp Učiť, učiteľ – 
Učenie s Duchom.

 86 a Mat. 24:44–46;  
NaZ 58:26–29; 
107:99–100.

 87 a sp Misionárska práca.
 88 a Mat. 10:40;  

Ján 13:20.
  b NaZ 84:42.  

sp Anjeli.
 90 a Mat. 10:42;  

Mar. 9:41.

 91 a Ján 13:35.
 92 a Mat. 10:14;  

Luk. 9:5;  
NaZ 60:15.

 96 a sp Všemohúci.
  b NaZ 1:13–14.
  c sp Zlovoľný, 

zlovoľnosť.
 97 a Mat. 24:22.

84 Takže, nech zajtrajšok venuje 
a myšlienku veciam svojim.

85 Ani nevenujte dopredu myš
lienku tomu, a čo budete hovoriť; 
ale neustále si v mysli b uchová
vajte ako poklad slová života 
a v pravú hodinu vám bude c daná 
tá časť, ktorá je odmeraná kaž
dému človeku.

86 Takže, nech si žiadny člo
vek medzi vami, lebo toto je pri
kázanie pre všetkých a verných, 
ktorí sú povolaní Bohom v cir
kvi k službe, neberie od tejto ho
diny ani mešec, ani kapsu, ten, 
ktorý ide hlásať toto evanjelium 
kráľovstva.

87 Hľa, ja vás a posielam, aby ste 
karhali svet pre všetky ich nespra
vodlivé skutky a učili ich o súde, 
ktorý príde.

88 A ktokoľvek vás a prijme, 
tam budem tiež aj ja, lebo pôj
dem pred tvárou vašou. Ja budem 
na pravici vašej a na ľavici vašej, 
a Duch môj bude v srdci vašom, 
a b anjeli moji okolo vás, aby vás 
podopierali.

89 Ktokoľvek vás prijíma, mňa 
prijíma; a ten vás bude živiť a za
odievať, a dá vám peniaze.

90 A ten, kto vás živí alebo vás 
zaodieva, alebo vám dáva peniaze, 
nijako a nestratí odmenu svoju.

91 A ten, kto nečiní tieto veci, 
nie je mojím učeníkom; podľa 
toho môžete rozoznávať a učení
kov mojich.

92 Ten, kto vás neprijíma, odíďte 
od neho sami od seba a a očistite si 
nohy, dokonca vodou, čistou vo
dou, či už v teple alebo v chlade, 
a vydajte o tom svedectvo Otcovi 
svojmu, ktorý je v nebi, a nevra
cajte sa znova k tomu človeku.

93 A do ktorejkoľvek dediny 
alebo mesta vstúpite, učiňte po
dobne.

94 A predsa, pátrajte usilovne 
a nešetrite; a beda onému domu 
alebo onej dedine či mestu, kde 
zavrhujú vás alebo slová vaše, 
alebo svedectvo vaše ohľadom 
mňa.

95 Beda, hovorím znova, onému 
domu alebo onej dedine či mestu, 
kde zavrhujú vás alebo slová 
vaše, alebo svedectvo vaše o mne;

96 Lebo ja, a Všemohúci, som 
vztiahol ruku svoju na národy, 
aby som ich b bičoval pre ich c zlo
voľnosť.

97 A prídu morové rany a ne
budú odňaté zo zeme, dokiaľ ne
dokončím dielo svoje, ktoré bude 
a skrátené v spravodlivosti –

98 Dokiaľ mňa nebudú poznať 
všetci, ktorí zostanú, dokonca od 
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 98 a Iz. 52:8.
  b Ž 96:1;  

Zjav. 15:3;  
NaZ 25:12; 133:56.  
sp Spev.

 99 a Zjav. 5:9;  
NaZ 43:29.

  b sp Izrael.
  c sp Vyvolenie.
  d sp Milosť.
  e sp Abrahámova 

zmluva.
 100 a Zjav. 20:2–3;  

NaZ 43:31; 
45:55; 88:110.

  b Ef. 1:10;  
NaZ 27:13.

  c NaZ 45:11–14;  
Mojž. 7:62–64.  
sp Sion.

  d NaZ 76:102; 88:96.
 101 a sp Zem.

  b sp Sláva.
 102 a sp Milosrdný, 

milosrdenstvo.
  b sp Mier, pokoj.
 104 a NaZ 51:8–9, 12–13.
 105 a sp Chudobní – 

Chudobní vo vzťahu 
k hmotnému majetku.

 106 a sp Spoločenstvo.
  b sp Mierny, miernosť.
 107 a sp Áronovo kňazstvo.

najnižšieho k najvyššiemu, a ne
budú naplnení poznaním Pána 
a zočivoči a neuvidia a nepoz
dvihnú hlas svoj a hlasom spoloč
ným nebudú b spievať túto novú 
pieseň, hovoriac:

99 Pán priviedol znova Sion;
Pán a vykúpil ľud svoj, b Izrael,
podľa c vyvolenia d milosťou,
ktoré bolo uskutočnené vierou
a e zmluvou ich otcov.

100 Pán vykúpil ľud svoj;
A Satan je a zviazaný a času už 

viac niet.
Pán zhromaždil všetky veci 

v b jedno.
Pán zniesol c Sion zhora.
Pán d vyniesol Sion zdola.

101 a Zem namáhala sa k pôrodu 
a porodila silu jeho;

A pravda je nastolená v jej vnútri;
A nebesia sa na ňu usmiali;
A ona je zaodetá b slávou Boha 

svojho;
Lebo on stojí uprostred ľudu 

svojho.
102 Sláva a česť, a moc, a sila,

nech sú pripísané nášmu Bohu; 
lebo on je plný a milosrden
stva,

spravodlivosti, milosti a pravdy, 
a b pokoja,

na veky vekov, amen.

103 A znova, veru, veru hovo
rím vám, je žiaduce, aby každý 
muž, ktorý ide hlásať moje večné 
evanjelium, aby, nakoľko majú ro
dinu a obdržia darom peniaze, 
aby im ich poslali alebo ich po
užili pre svoj prospech, ako ich 
Pán povedie, lebo tak sa mi to zdá 
dobré.

104 A nech všetci tí, ktorí ne
majú rodinu a ktorí obdržia a pe
niaze, ich pošlú biskupovi v Sione 
alebo biskupovi v Ohiu, aby 
mohli byť zasvätené pre uvede
nie zjavení a ich vytlačenie, a pre 
utvrdenie Sionu.

105 A ak vám nejaký človek dá 
plášť alebo oblek, vezmite starý 
a dajte ho a chudobným, a choďte 
cestou svojou radujúc sa.

106 A ak je medzi vami ne
jaký človek silný v Duchu, nech 
a vezme so sebou toho, kto je slabý, 
aby mohol byť vzdelaný vo všet
kej b miernosti, aby sa on tiež mo
hol stať silným.

107 Takže, vezmite so sebou 
tých, ktorí sú vysvätení k a men
šiemu kňazstvu, a pošlite ich pred 
sebou, aby dohodli schôdzky 
a pripravili cestu, a navštívili 
schôdzky, ktoré vy sami nie ste 
schopní navštíviť.
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 110 a 1. Kor. 12:12–23.
 111 a sp Vysoký kňaz.
  b sp Kňaz, Áronovo 

kňazstvo.
  c sp Diakon.
  d sp Učiteľ, Áronovo 

kňazstvo.
  e sp Bdieť, strážnici.
 112 a sp Sociálne blaho.
  b NaZ 56:16.

 113 a NaZ 90:22.
 114 a NaZ 1:13–14.
 115 a Luk. 13:35.
 116 a sp Dôvera.
  b Ž 22:5;  

1. Pet. 2:6.
  c Mat. 10:29–31.
 118 a Dan. 2:44–45.
  b Joel 2:10;  

NaZ 43:18; 45:33, 48; 

88:87, 90.  
sp Posledné dni, 
neskoršie dni;  
Znamenia časov.

 119 a NaZ 1:12, 35–36;  
29:9–11; 45:59.  
sp Druhý príchod 
Ježiša Krista.

  b sp Milénium.
 120 a sp Alfa a Omega.

108 Hľa, toto je spôsob, ktorým 
mi apoštoli moji v dávnych dňoch 
budovali cirkev moju.

109 Takže, nech každý človek za
stáva svoj vlastný úrad a pracuje 
vo svojom vlastnom povolaní; 
a nech hlava nehovorí nohám, že 
nepotrebuje nohy; lebo ako bez 
nôh bude telo schopné stáť?

110 Tiež telo potrebuje každý 
a úd, aby všetky mohli byť vzde
lávané spolu, aby systém mohol 
byť zachovaný dokonalým.

111 A hľa, a vysokí kňazi majú 
cestovať, a tiež starší, a tiež nižší 
b kňazi; ale c diakoni a d učitelia 
majú byť ustanovení, aby e bdeli 
nad cirkvou, aby boli stálymi slu
žobníkmi pre cirkev.

112 A biskup Newel K. Whitney 
má tiež cestovať po okolí a medzi 
všetkými cirkvami, hľadajúc chu
dobných, aby sa a staral o ich po
treby skrze b pokorenie bohatých 
a pyšných.

113 Má tiež zamestnať a zmoc
nenca, aby sa staral o jeho svet
ské záležitosti a vybavil ich tak, 
ako nariadi.

114 A predsa, nech biskup ide do 
mesta New York, tiež do mesta Al
bany, a tiež do mesta Boston a va
ruje ľudí týchto miest zvukom 
evanjelia, silným hlasom, o a spu

stošení a úplnom zničení, ktoré ich 
čaká, ak zavrhnú tieto veci.

115 Lebo ak zavrhnú tieto veci, 
hodina ich súdu je blízko a ich 
dom im bude zanechaný a spu
stošený.

116 Nech a dôveruje vo mňa, 
a nebude b porazený; a c vlas 
z hlavy mu nespadne na zem bez 
povšimnutia.

117 A veru hovorím vám, zvyšku 
služobníkov svojich, vyjdite, ako 
vám okolnosti dovolia, vo svo
jich rôznych povolaniach do veľ
kých a význačných miest a dedín, 
karhajúc svet v spravodlivosti pre 
všetky ich nespravodlivé a bez
božné skutky, oznamujúc jasne 
a zrozumiteľne spustošenie ohav
nosti v posledných dňoch.

118 Lebo skrze vás, hovorí Pán 
Všemohúci, a roztrhám ich krá
ľovstvá; b nezatrasiem iba zemou, 
ale aj hviezdnaté nebesia sa budú 
chvieť.

119 Lebo ja, Pán, som vztiahol 
ruku svoju, aby som použil moci 
nebeské; vy to nemôžete teraz 
vidieť, ešte malú chvíľu a vy to 
uvidíte a budete vedieť, že ja som 
a že a prídem a budem b vládnuť 
s ľudom svojím.

120 Ja som a Alfa i Omega, počia
tok i koniec. Amen.
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ODDIEL 85
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte 
Ohio 27. novembra 1832. Tento oddiel je výňatkom z listu Proroka 
Williamovi W. Phelpsovi, ktorý žil v Independence v štáte Misso-
uri. Odpovedá na otázky ohľadom tých Svätých, ktorí sa presťa-
hovali do Sionu, ale ktorí nenasledovali prikázanie zasvätiť svoje 
majetky, a preto neobdržali svoje dedičstvo podľa zavedeného rádu  
v Cirkvi.

1–5, Dedičstvá v Sione majú byť 
prijaté skrze zasvätenie; 6–12, Je-
den mocný a silný dá Svätým ich 
dedičstvo v Sione.

Povinnosťou Pánovho pisára, 
ktorého on určil, je viesť dejiny 
a všeobecný cirkevný a záznam 
o všetkých veciach, ktoré sa 
dejú v Sione, a o všetkých tých, 
ktorí b zasväcujú majetok a dos
távajú dedičstvo zákonne od  
biskupa;

2 A tiež o ich spôsobe života, 
o ich viere a skutkoch; a tiež o od
padlíkoch, ktorí odpadajú po pri
jatí dedičstva svojho.

3 Je proti vôli a prikázaniu Bo
žiemu, aby tí, ktorí neprijímajú 
dedičstvo svoje a zasvätením v sú
lade so zákonom jeho, ktorý on 
dal, aby mohol uložiť b desiatok 
ľudu svojmu, aby ich pripravil 
na deň c odplaty a spálenia, mali 
meno svoje zaznamenané s ľu
dom Božím.

4 Ani rodokmeň ich nemá 
byť vedený alebo umiestnený 

v žiadnych záznamoch alebo de
jinách cirkvi, kde môže byť náj
dený.

5 Ich mená nebudú nájdené, ani 
mená otcov ani mená detí, zapí
sané v knihe a zákona Božieho, ho
vorí Pán mocností.

6 Áno, tak hovorí a tichý, jemný 
hlas, ktorý šepká a b preniká skrze 
všetky veci, a veľakrát spôsobuje, 
že kosti moje sa trasú, zatiaľ čo sa 
prejavuje, hovoriac:

7 A stane sa, že ja, Pán Boh, poš
lem jedného mocného a silného, 
držiaceho žezlo moci v ruke 
svojej, zaodetého svetlom ako 
odevom, ktorého ústa budú ho
voriť slová, večné slová; zatiaľ 
čo vnútro jeho bude prameňom 
pravdy, aby dal do poriadku dom 
Boží a aby usporiadal podľa po
zemkov dedičstvo svätých, kto
rých mená sú nájdené, a mená ich 
otcov a ich detí, zapísané v knihe 
zákona Božieho;

8 Zatiaľ čo oný muž, ktorý bol 
povolaný a ustanovený Bohom 
a ktorý naťahuje ruku svoju, aby 

85 1 a NaZ 21:1;  
47:1; 69:3–6.

  b NaZ 42:30–35.
 3 a sp Zasvätiť, zákon 

zasvätenia.

  b sp Desiatky, desiatok.
  c Mal. 3:10–11, 17;  

NaZ 97:25–26.
 5 a sp Kniha života.
 6 a 1. Kr. 19:11–12;  

Hel. 5:30–31;  
3. Nefi 11:3–7.

  b Žid. 4:12.
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pridržal a truhlu Božiu, padne ší
pom smrti, tak ako strom, ktorý je 
zasiahnutý jasným šípom blesku.

9 A všetci tí, ktorí nie sú nájdení 
zapísaní v a knihe pamätí, nenájdu 
žiadne dedičstvo oného dňa, ale 
budú rozsekaní a ich diel im bude 
určený medzi neveriacimi, kde je 
b nárek a škrípanie zubov.

10 Tieto veci nehovorím zo seba; 
takže, ako Pán hovorí, on tiež 
splní.

11 A tí, ktorí sú z vysokého 

kňazstva, ktorých mená nie sú 
nájdené zapísané v a knihe zá
kona, alebo ktorí sú nájdení, že 
b odpadli alebo že boli c odrezaní 
od cirkvi, rovnako ako tí z men
šieho kňazstva alebo členovia, 
oného dňa nenájdu dedičstvo me
dzi svätými Najvyššieho;

12 Takže, stane sa im ako de
ťom kňaza, ako je zaznamenané 
v druhej kapitole a v šesťde
siatom prvom a druhom verši 
Ezdráša.

 8 a 2. Sam. 6:6–7;  
1. Kron. 13:9–10.  
sp Truhla zmluvy.

 9 a 3. Nefi 24:16;  
Mojž. 6:5–6.  
sp Kniha pamätí.

  b NaZ 19:5.

 11 a sp Kniha života.
  b sp Odpadlíctvo.
  c sp Exkomunikácia.
86 1 a Mat. 13:6–43;  

NaZ 101:64–67.
 3 a Zjav. 17:1–9.  

sp Bábel, Babylon.

  b Zjav. 12:6, 14.
 4 a sp Posledné dni, 

neskoršie dni.
 5 a NaZ 38:12.
  b sp Žatva.

ODDIEL 86
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte 
Ohio 6. decembra 1832. Toto zjavenie bolo prijaté, keď Prorok kon-
troloval a upravoval rukopis prekladu Biblie.

1–7, Pán podáva význam podoben-
stva o pšenici a kúkoli; 8–11, Vy-
svetľuje kňazské požehnania pre 
tých, ktorí sú zákonnými dedičmi 
podľa tela.

Veru, tak hovorí Pán vám, slu
žobníkom svojim, ohľadom a po
dobenstva o pšenici a kúkoli:

2 Hľa, veru hovorím, pole bol 
svet a apoštoli boli rozsievači se
mena;

3 A keď zomreli, ten veľký pre
nasledovateľ cirkvi, ten odpad
lík, tá smilnica, dokonca a Babylon, 

ktorý núti všetky národy, aby pili 
z jeho kalicha, v ktorých srdciach 
nepriateľ, dokonca Satan, sedí, 
aby vládol – hľaďte, on rozosieva 
kúkoľ; a preto, kúkoľ dusí pšenicu 
a vyháňa b cirkev do pustatiny.

4 Ale hľa, v a posledných dňoch, 
dokonca teraz, zatiaľ čo Pán za
čína prinášať slovo a steblo 
vyráža a je ešte jemné –

5 Hľa, veru hovorím vám, a an
jeli, ktorí sú pripravení a ktorí ča
kajú, aby boli vyslaní, aby b zožali 
pole, volajú k Pánovi dňom a no
cou;
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 8 a NaZ 113:8.  
sp Melchisedekovo 
kňazstvo.

 9 a Abr. 2:9–11.  
sp Abrahámova 
zmluva.

  b Iz. 49:2–3.
 10 a Skut. 3:19–21.  

sp Znovuzriadenie 
evanjelia.

 11 a Iz. 49:6.
  b NaZ 109:59–67.

87 1 a NaZ 130:12–13.
 2 a Joel 3:9–16;  

Mat. 24:6–7;  
NaZ 45:26, 63; 63:33.

6 Ale Pán im hovorí: Nevytrhá
vajte kúkoľ, dokiaľ je steblo ešte 
jemné (lebo veru vaša viera je 
slabá), aby ste tiež nezničili pše
nicu.

7 Takže, nech pšenica a kúkoľ 
rastú spoločne, pokiaľ žatva nie 
je úplne zrelá; potom najskôr 
vyberte pšenicu z kúkoľa a po 
zhromaždení pšenice, pozrite 
a uzrite, kúkoľ je zviazaný do 
snopov a pole zostáva, aby bolo 
spálené.

8 Takže, tak hovorí Pán vám, 
s ktorými a kňazstvo pokračovalo 
skrze líniu otcov vašich –

9 Lebo vy ste zákonnými a de
dičmi podľa tela a boli ste b skrytí 
pred svetom s Kristom v Bohu –

10 Takže váš život a kňazstvo 
pretrváva a musí nevyhnutne 
pretrvávať skrze vás a líniu vašu 
až do a znovuzriadenia všetkých 
vecí, hovorených ústami všet
kých svätých prorokov od po
čiatku sveta.

11 Takže, požehnaní ste, ak vy
trváte v dobrotivosti mojej, ako 
a svetlo pohanom, a skrze toto 
kňazstvo ako spasiteľ pre ľud môj 
b Izrael. Pán to povedal. Amen.

ODDIEL 87
Zjavenie a proroctvo o vojne dané skrze Josepha Smitha, Proroka, 
v Kirtlande, alebo v jeho okolí, v štáte Ohio 25. decembra 1832. 
V tejto dobe prevládali v Spojených štátoch spory ohľadom otroc-
tva a anulovania federálnych zákonov v Južnej Karolíne. Životopis 
Josepha Smitha uvádza, že „počiatky problémov medzi národmi“ sa 
podľa Proroka stávajú „zreteľnejšími, než boli kedy predtým odkedy 
Cirkev započala svoju púť a vyšla z pustatiny“.

1–4, Je predpovedaná veľká vojna 
medzi severnými štátmi a južnými 
štátmi; 5–8, Na všetkých obyvate-
ľov zeme dopadnú veľké pohromy.

Veru, tak hovorí Pán ohľadom 
vojen, ktoré čoskoro nastanú, po
čínajúc vzburou a Južnej Karolíny, 

ktoré nakoniec vyústia do smrti 
a biedy mnohých duší;

2 A príde čas, že a vojna bude 
vyliata na všetky národy, počnúc 
týmto miestom.

3 Lebo hľa, južné štáty budú 
oddelené od severných štátov 
a južné štáty budú volať k iným 
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 3 a NaZ 45:68–69.
 4 a NaZ 134:12.
 6 a NaZ 29:14–21; 45:49.
  b JS – M 1:29.

  c sp Trestať, potrestať.
  d sp Svet – Koniec sveta.
 7 a Eter 8:22–24.
  b Jak. 5:4;  

NaZ 88:2; 95:7.
 8 a Mat. 24:15;  

NaZ 45:32; 101:21–22.
  b Zjav. 3:11.

národom, dokonca k národu Veľ
kej Británie, ako sa nazýva, a tí 
budú tiež volať k iným národom, 
aby sa ubránili proti iným náro
dom; a potom bude a vojna vyliata 
na všetky národy.

4 A stane sa, po mnohých 
dňoch, že a otroci povstanú proti 
pánom svojim, ktorí budú zošiko
vaní a vycvičení pre vojnu.

5 A stane sa tiež, že zvyšky, 
ktoré ostanú v krajine, sa sami 
zošikujú a budú nesmierne roz
hnevané a budú utláčať pohanov 
ťažkým utláčaním.

6 A tak mečom a krviprelie
vaním budú obyvatelia zeme 
a žialiť; a b hlad a morová rana, 

a zemetrasenie, a hrom neba, 
a tiež prudké a jasné blýskanie 
spôsobia, že obyvatelia zeme po
cítia hnev a rozhorčenie, a c tres
tajúcu ruku Všemohúceho Boha, 
pokiaľ nariadenie o záhube neu
činí úplný d koniec všetkým ná
rodom;

7 Aby krik svätých, a a krvi svä
tých, ustal vystupovať zo zeme 
k ušiam Pána b Sabaota, aby bolo 
odplatené ich nepriateľom.

8 A preto, a stojte na svätých 
miestach a nepohnite sa, pokiaľ 
deň Pánov nepríde; lebo hľa, 
prichádza b rýchlo, hovorí Pán. 
Amen.

ODDIEL 88
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte 
Ohio 27. a 28. decembra 1832 a 3. januára 1833. Prorok ho označil 
ako „‚list olivový‘ . . . odtrhnutý zo stromu raja, Pánovo posolstvo 
pokoja pre nás“. Zjavenie bolo dané po tom ako sa vysokí kňazi mod-
lili „oddelene a nahlas k Pánovi, aby nám zjavil svoju vôľu ohľadom 
vybudovania Sionu“.

1–5, Verní Svätí dostávajú oného 
Utešiteľa, ktorý je sľubom večného 
života; 6–13, Všetky veci sú ovlá-
dané a riadené svetlom Kristovým; 
14–16, Vzkriesenie prichádza skrze 
vykúpenie; 17–31, Poslušnosť ce-
lestiálneho, terestriálneho alebo te-
lestiálneho zákona pripravuje ľudí 
pre tomu prislúchajúce kráľov-
stvo a slávu; 32–35, Tí, ktorí chcú 

zotrvať v hriechu zostávajú naďa-
lej špinaví; 36–41, Všetky kráľov-
stvá sú riadené zákonom; 42–45, 
Boh dal zákon pre všetky veci; 46–
50, Človek pochopí dokonca Boha; 
51–61, Podobenstvo o mužovi, 
ktorý posiela svojich služobníkov 
na pole a ktorý ich postupne nav-
števuje; 62–73, Priblížte sa Pá-
novi, a uvidíte Jeho tvár; 74–80, 

NÁUKA A ZMLUVY 87:4–8 182



88 2 a Luk. 15:10.
  b Skut. 10:1–4.  

sp Modlitba.
  c Jak. 5:4;  

NaZ 95:7.
  d sp Kniha života.
 3 a Ján 14:16.
  b NaZ 76:53.  

sp Svätý Duch 
zasľúbenia.

 4 a NaZ 14:7.
  b sp Celestiálna sláva.
 5 a sp Prvorodený.
 6 a sp Ježiš Kristus.
  b NaZ 122:8.  

sp Uzmieriť, 
Uzmierenie.

  c sp Vševediaci.
  d NaZ 93:2, 8–39.  

sp Pravda;  

Svetlo, Svetlo Kristovo.
 7 a Moroni 7:15–19;  

NaZ 84:45.
  b Gen. 1:16.  

sp Stvoriť, stvorenie.
 10 a Mojž. 2:1.
 11 a sp Porozumenie.
 12 a sp Svetlo, Svetlo 

Kristovo.

Posväťte sa a učte sa navzájom 
náuky kráľovstva; 81–85, Každý 
človek, ktorý bol varovaný, má 
varovať svojho blížneho; 86–94, 
Znamenia, rozruch živlov a anjeli 
pripravujú cestu pre príchod Pána; 
95–102, Anjelské trúby vyvolávajú 
mŕtvych v ich poradí; 103–116, 
Anjelské trúby hlásajú znovu-
zriadenie evanjelia, pád Babylonu 
a bitku veľkého Boha; 117–126, Vy-
hľadávajte poznanie, vybudujte 
dom Boží (chrám) a zaodejte sa pu-
tom pravej lásky; 127–141, Je uve-
dený rád Školy prorokov, vrátane 
obradu umývania nôh.

Veru, tak hovorí Pán vám, ktorí 
ste sa spolu zhromaždili, aby ste 
prijali vôľu jeho ohľadom seba:

2 Hľa, toto je príjemné vášmu 
Pánovi a anjeli sa nad vami a ra
dujú; b almužny modlitieb vašich 
vystúpili k ušiam Pána c Sabaota 
a sú zaznamenané v d knihe mien 
posvätených, dokonca tých z ce
lestiálneho sveta.

3 A preto, teraz vám posielam 
iného a Utešiteľa, dokonca vám, 
priateľom svojim, aby mohol zo
stať v srdci vašom, dokonca b Svä
tého Ducha zasľúbenia; ktorý to 
iný Utešiteľ je ten istý, ktorého 
som zasľúbil učeníkom svojim, 

ako je zaznamenané vo svedec
tve Jána.

4 Tento Utešiteľ je sľubom, ktorý 
vám dávam o a večnom živote, do
konca o b sláve celestiálneho krá
ľovstva;

5 Sláva, ktorá je slávou cirkvi 
a Prvorodeného, dokonca Boha, 
najsvätejšieho zo všetkých, skrze 
Ježiša Krista, jeho Syna –

6 a On, ktorý vystúpil na vý
sosti, taktiež b zostúpil pod všetky 
veci, čím c zahrnul všetky veci, 
aby mohol byť vo všetkých ve
ciach a skrze všetky veci, d svet
lom pravdy;

7 Pravda, ktorá svieti. Toto je 
a svetlo Kristovo. Taktiež on je 
v slnku a svetlom slnka, a mocou 
jeho, ktorou bolo b učinené.

8 Taktiež je v mesiaci a je svet
lom mesiaca, a mocou jeho, kto
rou bol učinený;

9 Taktiež svetlom hviezd a ich 
mocou, ktorou boli učinené;

10 A tiež zeme a jej mocou, 
dokonca zeme, na ktorej vy  
a stojíte.

11 A to svetlo, ktoré svieti, ktoré 
vám dáva svetlo, je skrze toho, 
kto osvecuje oči vaše, čo je to isté 
svetlo, ktoré obživuje a porozume
nie vaše;

12 a Svetlo, ktoré vychádza 
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 12 b Jer. 23:24.
 13 a Kol. 1:16–17.
  b Deut. 30:20;  

NaZ 10:70.
  c Jób 38; NaZ 88:36–38.  

sp Zákon.
 14 a sp Plán vykúpenia;  

Uzmieriť, Uzmierenie.
 15 a sp Človek, ľudia – 

Človek, duchovné 
dieťa Nebeského Otca;  
Duch.

  b sp Telo.
  c Gen. 2:7.  

sp Duša.
 16 a Alma 11:42.  

sp Vzkriesenie.
 17 a sp Chudobní.
  b sp Mierny, miernosť.
  c sp Zem – Konečný 

stav zeme.
 18 a sp Celestiálna sláva.
 19 a NaZ 130:7–9.
 20 a NaZ 38:20.

  b Mojž. 1:39.  
sp Človek, ľudia – 
Človek, možnosť 
stať sa podobným 
Nebeskému Otcovi.

  c sp Posvätenie.
 22 a NaZ 105:5.
 23 a sp Terestriálna sláva.
 24 a sp Telestiálna sláva.
 25 a sp Zem.
 26 a sp Zem – Konečný 

stav zeme.

z prítomnosti Božej, aby b napl
nilo nesmiernosť priestoru –

13 To svetlo, ktoré je vo a všet
kých veciach, ktoré dáva b život 
všetkým veciam, ktoré je c záko
nom, ktorým sú všetky veci ria
dené, dokonca mocou Boha, ktorý 
sedí na tróne svojom a ktorý je 
v lone večnosti, ktorý je uprostred 
všetkých vecí.

14 Teraz, veru hovorím vám, že 
skrze a vykúpenie, ktoré je učinené 
pre vás, je uskutočnené vzkriese
nie z mŕtvych.

15 A a duch a b telo sú c dušou člo
veka.

16 A a vzkriesenie z mŕtvych je 
vykúpením duše.

17 A vykúpenie duše je skrze 
toho, ktorý obživuje všetky veci, 
v ktorého lone je nariadené, že 
a chudobní a b mierni c zeme ju 
 zdedia.

18 Takže, musí nevyhnutne byť 
posvätením očistená od všetkej 
nespravodlivosti, aby mohla 
byť pripravená na a celestiálnu  
slávu;

19 Lebo potom, čo naplní mieru 
stvorenia svojho, bude koruno
vaná a slávou, dokonca prítom
nosťou Boha Otca;

20 Aby ju mohli a vlastniť telá, 

ktoré sú z celestiálneho kráľov
stva, na veky vekov; lebo s týmto 
b zámerom bola učinená a stvo
rená a s týmto zámerom sú oni 
c posvätení.

21 A tí, ktorí nie sú posvätení 
skrze oný zákon, ktorý som vám 
dal, dokonca zákon Kristov, mu
sia zdediť iné kráľovstvo, do
konca to, ktoré je terestriálnym 
kráľovstvom, alebo to, ktoré je te
lestiálnym kráľovstvom.

22 Lebo ten, kto nie je schopný 
riadiť sa a zákonom celestiálneho 
kráľovstva, nemôže obstáť v ce
lestiálnej sláve.

23 A ten, kto sa nemôže riadiť 
zákonom terestriálneho kráľov
stva, nemôže obstáť v a terestriál
nej sláve.

24 A ten, kto sa nemôže riadiť 
zákonom a telestiálneho kráľov
stva, nemôže obstáť v telestiálnej 
sláve, a preto nie je vhodný pre 
kráľovstvo slávy. A preto musí 
obstáť v kráľovstve, ktoré nie je 
kráľovstvom slávy.

25 A znova, veru hovorím vám, 
a zem sa riadi zákonom celestiál
neho kráľovstva, lebo napĺňa 
mieru stvorenia svojho a nepre
stupuje zákon –

26 A preto, bude a posvätená; 
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 26 b sp Svet – Koniec sveta.
  c 2. Pet. 3:11–14.  

sp Spravodlivý, 
spravodlivosť.

  d Mat. 5:5;  
NaZ 45:58; 59:2; 63:49.

 27 a sp Vzkriesenie.
  b 1. Kor. 15:44.
 28 a sp Súd, posledný.
  b NaZ 43:32; 

63:51; 101:31.
 29 a sp Celestiálna sláva;  

Človek, ľudia – 
Človek, možnosť 
stať sa podobným 
Nebeskému Otcovi.

 30 a sp Terestriálna sláva.
 31 a sp Telestiálna sláva.
 32 a Alma 11:41–45.
  b sp Sloboda jednania.
 34 a sp Posvätenie.
 35 a sp Vzbura.
  b sp Milosrdný, 

milosrdenstvo.

  c sp Spravodlivosť.
  d Zjav. 22:11;  

1. Nefi 15:33–35;  
2. Nefi 9:16;  
Alma 7:21.

 37 a NaZ 78:15.
 38 a NaZ 88:13.
 39 a NaZ 130:20–21.
  b sp Ospravedlnenie, 

ospravedlniť.
 40 a sp Inteligencia.

áno, napriek tomu, že b zomrie, 
bude znova obživená a zne
sie moc, ktorou bude obživená, 
a c spravodliví ju d zdedia.

27 Lebo napriek tomu, že zo
mrú, tiež znova a povstanú, ako 
b duchovné telo.

28 Tí, ktorí majú celestiálneho 
ducha, obdržia to isté telo, ktoré 
bolo prirodzeným telom; dokonca 
obdržíte telo svoje a a sláva vaša 
bude tou slávou, ktorou je telo 
vaše b obživované.

29 Vy, ktorí ste obživovaní čas
ťou a celestiálnej slávy, obdržíte 
potom z nej, dokonca plnosť.

30 A tí, ktorí sú obživovaní čas
ťou a terestriálnej slávy, obdržia 
potom z nej, dokonca plnosť.

31 A tiež tí, ktorí sú obživovaní 
časťou a telestiálnej slávy, obdržia 
potom z nej, dokonca plnosť.

32 A tí, ktorí zostávajú, budú 
tiež a obživení; predsa len, vrátia 
sa znova na svoje vlastné miesto, 
aby sa tešili z toho, čo sú b ochotní 
prijať, pretože neboli ochotní te
šiť sa z toho, čo prijať mohli.

33 Lebo čo prospeje človeku, 
ak mu je udelený dar, a on ten 
dar neprijíma? Hľa, neraduje 
sa z toho, čo je mu dané, ani sa 

neraduje z toho, kto je darcom 
daru.

34 A znova, veru hovorím vám, 
že to, čo je riadené zákonom, je 
tiež zachovávané zákonom, a tiež 
ním zdokonaľované a a posväco
vané.

35 To, čo a porušuje zákon a ne
riadi sa zákonom, ale snaží sa 
stať zákonom samé sebe a chce 
zotrvávať v hriechu, a úplne zo
trváva v hriechu, nemôže byť 
posvätené zákonom ani b milosr
denstvom, c spravodlivosťou ani 
súdom. A preto, musia zostať na
ďalej d špinaví.

36 Všetkým kráľovstvám je 
daný zákon;

37 A je veľa a kráľovstiev; lebo 
niet žiadneho priestoru, v kto
rom niet žiadneho kráľovstva; 
a niet žiadneho kráľovstva, v kto
rom niet žiadneho priestoru, buď 
väčšie, alebo menšie kráľovstvo.

38 A každému kráľovstvu je 
daný a zákon; a ku každému zá
konu sú tiež určité medze a pod
mienky.

39 Žiadne bytosti, ktoré sa ne
riadia týmito a podmienkami, nie 
sú b ospravedlnené.

40 Lebo a inteligencia priľne 
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 40 b sp Múdrosť.
  c sp Pravda.
  d sp Cnosť.
  e sp Svetlo, Svetlo 

Kristovo.
  f sp Súcit.
 41 a 1. Ján. 3:20; 1. Nefi 9:6;  

2. Nefi 9:20;  
NaZ 38:1–3.  

sp Vševediaci.
 42 a Dan. 2:20–22;  

Abr. 3:4–19.
 44 a sp Svetlo, Svetlo 

Kristovo.
  b Ž 90:4; 2. Pet. 3:8.
 45 a Gen. 1:16; Abr. 4:16.
  b NaZ 88:7–13.
 47 a Alma 30:44;  

Mojž. 1:27–28; 6:63;  
Abr. 3:21.

 48 a Ján 1:11;  
3. Nefi 9:16;  
NaZ 39:1–4.

 49 a NaZ 6:21; 50:23–24;  
84:45–47.

  b Ján 17:3;  
NaZ 93:1, 28.

k inteligencii; b múdrosť pri
jíma múdrosť; c pravda sa chytá 
pravdy; d cnosť miluje cnosť; 
e svetlo sa primkýna k svetlu; mi
losrdenstvo má f súcit s milosr
denstvom a činí si nárok na svoje 
vlastné; spravodlivosť pokračuje 
svojím smerom a činí si nárok na 
svoje vlastné; súd predchádza 
tvár toho, kto sedí na tróne a riadi 
a uskutočňuje všetky veci.

41 On a chápe všetky veci 
a všetky veci sú pred ním, 
a všetky veci sú okolo neho; a on 
je nad všetkými vecami a vo všet
kých veciach, a je skrze všetky 
veci, a je okolo všetkých vecí; 
a všetky veci sú ním a od neho, 
dokonca Boh, na veky vekov.

42 A znova, veru hovorím vám, 
on dal pre všetky veci zákon, kto
rým sa pohybujú v a časoch svo
jich a v obdobiach svojich;

43 A ich dráhy sú pevne sta
novené, dokonca dráhy nebies 
a zeme, čo zahŕňa zem a všetky 
planéty.

44 A oni dávajú a svetlo jedna 
druhej v časoch svojich a v ob
dobiach svojich, v minútach svo
jich, v hodinách svojich, v dňoch 
svojich, v týždňoch svojich, v me
siacoch svojich, v rokoch svojich – 
tieto všetky sú b jedným rokom 
u Boha, ale nie u človeka.

45 Zem sa valí na krídlach svo
jich a a slnko dáva svetlo svoje vo 
dne a mesiac dáva svetlo svoje 
v noci, a hviezdy tiež dávajú 
svetlo svoje, ako sa valia na kríd
lach svojich v sláve svojej upro
stred b moci Božej.

46 K čomu prirovnám tieto krá
ľovstvá, aby ste mohli porozu
mieť?

47 Hľa, všetky tieto sú kráľov
stvá, a ktorýkoľvek človek, ktorý 
videl ktorékoľvek alebo najmen
šie z nich, a videl Boha pohybu
júceho sa vo svojej majestátnosti 
a moci.

48 Hovorím vám, on ho videl; 
a predsa, ten, ktorý prišiel k svo
jim a vlastným, nebol prijatý.

49 To a svetlo svieti v temnote, 
a temnota ho nechápe; a predsa, 
príde deň, kedy b pochopíte do
konca Boha, súc obživení v ňom 
a skrze neho.

50 Potom budete vedieť, že ste 
ma videli, že ja som a že som to 
pravé svetlo, ktoré je vo vás, a že 
vy ste vo mne; inak by ste ne
mohli mať úspech.

51 Hľa, prirovnám tieto kráľov
stvá k mužovi majúcemu pole, 
a on vyslal služobníkov svojich 
na pole, aby na poli okopávali.

52 A povedal prvému: Choď 
a pracuj na poli a v prvej hodine 
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 59 a Mat. 20:1–16.
 61 a NaZ 76:24.
 62 a NaZ 84:63; 93:45.
  b sp Premýšľať.
  c Iz. 55:6; Jak. 1:5;  

NaZ 46:7.
 63 a Zach. 1:3; Jak. 4:8;  

Zjav. 3:20.
  b 1. Kron. 28:9;  

Eter 12:41;  
NaZ 101:38.

  c NaZ 4:7; 49:26.
 64 a sp Modlitba.
  b NaZ 18:18; 46:28–30.
 65 a Jak. 4:3.
  b NaZ 63:7–11.
 66 a Iz. 40:3;  

1. Nefi 17:13;  

Alma 5:37–38;  
NaZ 128:20.

  b sp Duch Svätý;  
Svetlo, Svetlo Kristovo.

  c sp Pravda.
 67 a Mat. 6:22;  

Luk. 11:34–36;  
NaZ 82:19.

  b Ján 7:18.

prídem k tebe, a ty budeš vidieť 
radosť na tvári mojej.

53 A povedal druhému: Choď 
tiež na pole a v druhej hodine 
ťa navštívim s radosťou na tvári 
mojej.

54 A tiež tretiemu, hovoriac: 
Navštívim ťa;

55 A štvrtému, a tak ďalej až 
k dvanástemu.

56 A pán poľa išiel k prvému 
v prvej hodine a zostal s ním celú 
tú hodinu, a on bol naplnený ra
dosťou skrze svetlo tváre pána 
svojho.

57 A potom odišiel od prvého, 
aby mohol navštíviť tiež druhého 
a tretieho, a štvrtého, a tak ďalej 
až dvanásteho.

58 A tak oni všetci obdržali 
svetlo tváre pána svojho, každý 
muž v hodine svojej a v čase svo
jom, a v období svojom –

59 Počínajúc prvým, a tak ďalej 
k a poslednému, a od posledného 
k prvému, a od prvého k posled
nému;

60 Každý muž vo svojom vlast
nom poriadku, pokiaľ hodina 
jeho neskončila, dokonca podľa 
toho, ako mu pán jeho prikázal, 
aby pán jeho v ňom mohol byť 
oslávený a on v pánovi svojom, 
aby oni všetci mohli byť oslávení.

61 Takže, k tomuto podobenstvu 

prirovnám všetky tieto kráľov
stva a ich a obyvateľov – každé 
kráľovstvo v hodine svojej 
a v čase svojom, a v období svo
jom, dokonca podľa nariadení, 
ktoré Boh učinil.

62 A znova, veru hovorím vám, 
a priatelia moji, zanechávam 
s vami tieto slová, aby ste o nich 
v srdciach svojich b premýšľali, 
s týmto prikázaním, ktoré vám 
dávam, že ma budete c vzývať, 
dokiaľ som blízko –

63 a Priblížte sa mi, a ja sa priblí
žim vám; b hľadajte ma usilovne, 
a c nájdete ma; proste, a obdržíte; 
klopte, a bude vám otvorené.

64 O čokoľvek budete a prosiť 
Otca v mene mojom, čo je b žia
duce pre vás, bude vám dané;

65 A ak budete prosiť o niečo, čo 
pre vás nie je a žiaduce, obráti sa 
to k vášmu b odsúdeniu.

66 Hľa, to, čo počujete, je ako 
a hlas volajúceho v pustatine – 
v pustatine, pretože ho nemô
žete vidieť – hlas môj, pretože 
hlas môj je b Duch; Duch môj je 
pravda; c pravda trvá a nemá žiad
neho konca; a ak bude vo vás, 
bude sa rozhojňovať.

67 A ak bude oko vaše a upreté 
na b slávu moju, celé telo vaše 
bude naplnené svetlom a vo vás 
nebude žiadna temnota; a oné 
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 67 c Pr. 28:5; NaZ 93:28.  
sp Rozoznávanie, dar.

 68 a sp Posvätenie.
  b sp Myseľ.
  c NaZ 67:10–13; 

93:1; 97:15–17.
 69 a Mat. 12:36;  

Mos. 4:29–30;  
Alma 12:14.

  b NaZ 59:15; 88:121.
 71 a sp Varovať, varovanie.

 74 a Mat. 20:1, 16.
  b Lev. 20:7–8;  

3. Nefi 19:28–29;  
NaZ 50:28–29; 133:62.

  c sp Čistý a nečistý.
  d Eter 12:37.
 75 a sp Boh, Božstvo –  

Boh Otec;  
Človek, ľudia – 
Človek, duchovné 
dieťa Nebeského Otca;  

Otec v Nebi.
 76 a sp Modlitba.
  b sp Postiť sa, pôst.
 77 a sp Učiť, učiteľ.
  b sp Náuka Kristova.
 78 a sp Milosť.
  b NaZ 88:118; 

90:15; 93:53.
 79 a sp Nebo.

telo, ktoré je naplnené svetlom, 
c chápe všetky veci.

68 Takže, a posväťte sa, aby 
b myseľ vaša bola upretá k Bohu, 
a prídu dni, kedy ho c uvidíte; lebo 
on vám odhalí tvár svoju a bude 
to v jeho vlastnom čase a jeho 
vlastným spôsobom, a podľa jeho 
vlastnej vôle.

69 Pamätajte na tento veľký 
a posledný prísľub, ktorý som 
vám učinil; odvrhnite ďaleko 
od seba svoje a plané myšlienky 
a nadmieru b smiechu.

70 Zostaňte, zostaňte na tomto 
mieste a zvolajte posvätné zhro
maždenie, dokonca tých, ktorí sú 
prvými robotníkmi v tomto po
slednom kráľovstve.

71 A nech tí, ktorých oni a varo
vali pri cestovaní svojom, vzývajú 
Pána a premýšľajú v srdci svojom 
o varovaní, ktoré obdržali, len na 
krátky čas.

72 Pozrite a uzrite, ja sa posta
rám o stáda vaše a vzbudím star
ších, a pošlem im ich.

73 Hľa, urýchlim dielo svoje 
v čase jeho.

74 A dávam vám, ktorí ste pr
vými a robotníkmi v tomto po
slednom kráľovstve, prikázanie, 
aby ste sa spolu zhromaždili 

a zorganizovali sa, a pripravili 
sa, a b posvätili; áno, očistite srdce 
svoje a c umyte ruky svoje a nohy 
svoje predo mnou, aby som vás 
mohol d očistiť;

75 Aby som mohol dosvedčiť 
a Otcovi vášmu a Bohu vášmu, 
a Bohu svojmu, že ste očistení od 
krvi tohto zlovoľného pokolenia; 
aby som mohol naplniť tento 
prísľub, tento veľký a posledný 
prísľub, ktorý som vám dal, až 
budem chcieť.

76 Tiež, dávam vám prikázanie, 
aby ste pokračovali v a modlitbe 
a b pôste od tejto doby naďalej.

77 A dávam vám prikázanie, že 
budete a učiť jeden druhého b ná
uku kráľovstva.

78 Učte usilovne a a milosť moja 
vás bude sprevádzať, aby ste 
mohli byť b poučení dokonalejšie 
v teórii, v zásade, v náuke, v zá
kone evanjelia, vo všetkých ve
ciach, ktoré sa týkajú kráľovstva 
Božieho, ktorým je nutné, aby ste 
porozumeli;

79 O veciach na a nebi a na zemi, 
a pod zemou; o veciach, ktoré 
boli, o veciach, ktoré sú, o ve
ciach, ktoré musia čoskoro nastať; 
o veciach, ktoré sú doma, o ve
ciach, ktorú sú v iných krajinách; 
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o b vojnách a zmätkoch medzi ná
rodmi, a o súdoch, ktoré sú na 
krajine; a tiež o poznaní krajín 
a kráľovstiev –

80 Aby ste mohli byť pripra
vení vo všetkých veciach, keď vás 
znova pošlem, aby ste zvelebovali 
povolanie, ku ktorému som vás 
povolal, a poslanie, ktorým som 
vás poveril.

81 Hľa, vyslal som vás, aby ste 
a svedčili a aby ste varovali ľud, 
a patrí sa každému človeku, ktorý 
bol b varovaný, aby varoval blíž
neho svojho.

82 Takže, oni sú ponechaní bez 
ospravedlnenia a ich hriechy sú 
na ich vlastnej hlave.

83 Ten, kto mňa a hľadá b včas, 
nájde ma a nebude opustený.

84 Takže, zostaňte a pracujte 
usilovne, aby ste mohli byť zdo
konalení vo svojej službe vyjsť 
naposledy medzi a pohanov, 
toľko, koľko ich ústa Pána budú 
menovať, b zviazať zákon a spe
čatiť svedectvo, a pripraviť svä
tých na hodinu súdu, ktorá príde;

85 Aby ich duše mohli uniknúť 
hnevu Božiemu, a spustošeniu 
ohavnosti, ktorý očakáva zlovoľ
ných v tomto svete a vo svete, 
ktorý príde. Veru, hovorím vám, 

nech tí, ktorí nie sú prvými star
šími pokračujú na vinici, pokiaľ 
ich ústa Pána b nepovolajú, lebo 
ich čas ešte neprišiel; ich odev 
ešte nie je c očistený od krvi tohto 
pokolenia.

86 Zotrvávajte v a slobode, kto
rou ste učinení b slobodnými; c ne
zaplietajte sa do d hriechu, ale 
nech sú ruky vaše e čisté, pokiaľ 
Pán nepríde.

87 Lebo neveľa dní od toho času 
a a zem sa bude b otriasať a potá
cať sa sem a tam ako opitý člo
vek; a c slnko skryje tvár svoju 
a odmietne vydať svetlo; a mesiac 
sa bude kúpať v d krvi; a e hviezdy 
budú nesmierne rozhnevané 
a budú sa vrhať dole ako figa, 
ktorá padá z figovníka.

88 A po svedectve vašom príde 
na ľud hnev a rozhorčenie.

89 Lebo po svedectve vašom 
príde svedectvo a zemetrasení, 
ktoré spôsobia stonanie uprostred 
nej, a ľudia budú padať na zem 
a nebudú schopní stáť.

90 A tiež príde svedectvo a hlasu 
hromov a hlasu bleskov, a hlasu 
búrok, a hlasu vĺn morských dví
hajúcich sa nad hranice svoje.

91 A všetky veci budú 
v a zmätku; a určite, srdcia ľudské 

 79 b sp Vojna.
 81 a sp Svedčiť.
  b NaZ 63:58.  

sp Varovať, varovanie.
 83 a Deut. 4:29–31;  

Jer. 29:12–14;  
NaZ 54:10.

  b Alma 37:35.
 84 a JS – Ž 1:41.
  b Iz. 8:16–17.
 85 a Mat. 24:15.
  b NaZ 11:15.

  c 1. Nefi 12:10–11;  
Jákob 1:19; 2:2;  
NaZ 112:33.  
sp Čistý, čistota.

 86 a Mos. 5:8.  
sp Sloboda (voľnosť).

  b Ján 8:36.  
sp Sloboda jednania;  
Slobodný, sloboda.

  c Gal. 5:1.
  d sp Hriech.
  e Jób 17:9;  

Ž 24:4;  
Alma 5:19.

 87 a Iz. 13:4–13.
  b NaZ 43:18.
  c Joel 2:10;  

NaZ 45:42; 133:49.
  d Zjav. 6:12.
  e Joel 3:15.
 89 a NaZ 45:33.
 90 a Zjav. 8:5;  

NaZ 43:17–25.
 91 a NaZ 45:26.
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 92 a Zjav. 8:13;  
NaZ 133:17.

  b Mat. 25:1–13;  
NaZ 33:17; 133:10, 19.

 93 a Mat. 24:30;  
Luk. 21:25–27.  
sp Znamenia časov.

 94 a 1. Nefi 13:4–9.
  b sp Diabol – Cirkev 

diablova.
  c Zjav. 17:5.
  d Zjav. 14:8.

  e Mat. 13:38.
  f NaZ 64:23–24; 101:23–

25.  
sp Zem – Očistenie 
zeme.

 95 a NaZ 38:12.
  b Zjav. 6:14.
  c sp Druhý príchod 

Ježiša Krista.
 96 a 1. Tes. 4:16–17.
 97 a NaZ 29:13; 45:45–46; 

133:56.  

sp Vzkriesenie.
 98 a 1. Kor. 15:23.
 99 a NaZ 76:73; 138:8.  

sp Spása pre mŕtvych.
  b 1. Pet. 4:6.
 100 a Zjav. 20:12–13;  

Alma 11:41;  
NaZ 43:18; 76:85.

  b sp Odsúdiť, 
odsúdenie.

 101 a Zjav. 20:5.
  b sp Milénium.

im zamrú; lebo strach príde na 
všetkých ľudí.

92 A a anjeli poletia skrze stred 
neba volajúc hlasným hlasom, 
trúbiac na trúbu Božiu, hovoriac: 
Pripravte sa, pripravte sa, ó vy 
obyvatelia zeme; lebo súd nášho 
Boha prišiel. Pozrite a uzrite, b Že
ních prichádza; vyjdite, aby ste sa 
s ním stretli.

93 A okamžite sa ukáže a veľké 
znamenie na nebi a všetci ľudia 
to uvidia spolu.

94 A ďalší anjel zatrúbi na trúbu 
svoju, hovoriac: Oná a veľká b cir
kev, c matka ohavností, ktorá nú
tila všetky národy, aby pili z vína 
hnevu jej d smilstva, ktorá prena
sleduje svätých Božích, ktorá pre
lievala ich krv – tá, ktorá sedí na 
mnohých vodách a na ostrovoch 
morských – hľa, ona je e kúkoľom 
zeme; je zviazaná do snopov; jej 
putá sú silné, žiadny človek ich 
nemôže uvoľniť; a preto, je pripra
vená, aby bola f spálená. A on za
trúbi na trúbu svoju dlho a hlasno 
a všetky národy to budú počuť.

95 A bude a ticho v nebi po dobu 
pol hodiny; a hneď potom bude 
záves neba rozvinutý, ako b zvi
tok je rozvinutý potom, čo je zvi
nutý, a c tvár Pána bude odhalená;

96 A svätí, ktorí sú na zemi, 
ktorí sú živí, budú obživení, 
a uchopení a vyzdvihnutí, aby sa 
s ním stretli.

97 A tí, ktorí spali v hrobe svo
jom, a vyjdú, lebo ich hrob bude 
otvorený; a oni tiež budú ucho
pení a vyzdvihnutí, aby sa s ním 
stretli uprostred stĺpu neba –

98 Oni sú Kristovi, a prvoti
nami, tí, ktorí s ním budú zostu
povať prví, a tí, ktorí sú na zemi 
a v hrobe svojom, ktorí sú prví 
uchopení a vyzdvihnutí, aby sa 
s ním stretli; a to všetko hlasom 
trúbiacej trúby anjela Božieho.

99 A po tomto ďalší anjel za
trúbi, čo je druhá trúba; a potom 
prichádza vykúpenie tých, ktorí 
už sú Kristovi pri príchode jeho; 
ktorí obdržali svoj diel v tom 
a väzení, ktoré je pre nich pripra
vené, aby mohli obdržať evanje
lium a byť b súdení podľa ľudí 
v tele.

100 A znova, ďalšia trúba za
trúbi, čo je tretia trúba; a potom 
prichádzajú a duchovia ľudí, ktorí 
budú súdení a sú nájdení pod 
b odsúdením;

101 A títo sú zvyškom a mŕtvych; 
a oni nebudú znova žiť, pokiaľ 
nebude ukončených oných b tisíc 
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rokov, nie znova, pokiaľ nebude 
koniec zeme.

102 A ďalšia trúba zatrúbi, čo 
je štvrtá trúba, hovoriac: Sú náj
dení medzi tými, ktorí zostanú do 
oného veľkého a posledného dňa, 
a to konca, tí, ktorí už zostanú na
ďalej a špinaví.

103 A ďalšia trúba zatrúbi, čo 
je piata trúba, čo je piaty anjel, 
ktorý zveruje a večné evanjelium – 
letiaci skrz stred neba, všetkým 
národom, pokoleniam, jazykom 
a ľudu;

104 A toto bude zvuk trúby 
jeho hovoriaci všetkým ľuďom, 
na nebi i na zemi, a ktorí sú pod 
zemou – lebo a každé ucho to 
bude počuť a každé koleno b po
kľakne, a každý jazyk vyzná, za
tiaľ čo budú počuť zvuk trúby, 
hovoriaci: c Bojte sa Boha a vzdajte 
slávu tomu, kto sedí na tróne na 
veky vekov; lebo hodina súdu 
jeho prišla.

105 A znova, ďalší anjel zatrúbi 
na trúbu svoju, čo je šiesty anjel, 
hovoriac: Ona a padla, ktorá nú
tila všetky národy, aby pili z vína 
hnevu jej smilstva; ona padla, 
padla!

106 A znova, ďalší anjel zatrúbi 
na trúbu svoju, čo je siedmy anjel, 

hovoriac: Dokonané je; doko
nané je! a Baránok Boží b premohol 
a c šliapal vínny lis sám, dokonca 
vínny lis prudkosti hnevu Vše
mohúceho Boha.

107 A potom budú anjeli koru
novaní slávou moci jeho a a svätí 
budú naplnení b slávou jeho a ob
držia c dedičstvo svoje, a budú 
učinení jemu d rovnými.

108 A potom znova zatrúbi prvý 
anjel na trúbu svoju do uší všet
kých živých a a zjaví tajné skutky 
ľudí a mocné diela Božie v b pr
vých tisícoch rokoch.

109 A potom zatrúbi druhý anjel 
na trúbu svoju a zjaví tajné skutky 
ľudí a myšlienky a zámery ich 
sŕdc, a mocné diela Božie v dru
hých tisícoch rokoch –

110 A tak ďalej, pokiaľ siedmy 
anjel nezatrúbi na trúbu svoju; 
a postaví sa na zemi a na mori 
a bude prisahať v mene toho, 
kto sedí na tróne, že viac a času 
nebude; a b Satan bude zviazaný, 
oný starý had, ktorý je nazývaný 
diablom, a nebude prepustený po 
dobu c tisíc rokov.

111 A potom bude a prepustený 
na krátky čas, aby mohol zhro
maždiť vojská svoje.

112 A a Michael, siedmy anjel, 

 102 a sp Špina, špinavosť.
 103 a Zjav. 14:6–7.  

sp Znovuzriadenie 
evanjelia.

 104 a Zjav. 5:13.
  b Iz. 45:23;  

Fil. 2:9–11.
  c sp Báť sa, bázeň, 

strach – Bázeň pred 
Bohom;  
Úcta.

 105 a Zjav. 14:8;  
NaZ 1:16.

 106 a sp Baránok Boží.
  b 1. Kor. 15:25.
  c Iz. 63:3–4;  

Zjav. 19:15;  
NaZ 76:107; 133:50.

 107 a sp Svätý (člen Cirkvi).
  b sp Celestiálna sláva.
  c sp Povýšenie.
  d NaZ 76:95.

 108 a Alma 37:25;  
NaZ 1:3.

  b NaZ 77:6–7.
 110 a NaZ 84:100.
  b Zjav. 20:1–3;  

1. Nefi 22:26;  
NaZ 101:28.  
sp Diabol.

  c sp Milénium.
 111 a NaZ 29:22; 43:30–31.
 112 a sp Michael.
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 114 a Zjav. 16:14.
 115 a Iz. 14:12–17;  

Mojž. 4:1–4.
 116 a sp Posvätenie;  

Povýšenie.
  b Zjav. 21:4;  

Alma 11:45; 12:18;  
NaZ 63:49.  
sp Nesmrteľný, 
nesmrteľnosť.

 117 a NaZ 109:6.
 118 a NaZ 88:76–80.  

sp Učiť, učiteľ.
  b sp Múdrosť.
  c NaZ 55:4; 109:7, 14.
 119 a NaZ 95:3; 97:10–17; 

109:2–9; 115:8.  
sp Chrám, Dom Pána.

 121 a NaZ 43:34; 100:7.
  b NaZ 59:15; 88:69.

  c sp Telesný.
  d sp Pýcha.
 123 a sp Láska.
  b sp Požiadať, 

žiadostivosť.
 124 a sp Lenivý, lenivosť.
  b NaZ 64:7–10.  

sp Zlé reči.

dokonca archanjel, zhromaždí 
vojská svoje, dokonca zástupy 
nebies.

113 A diabol zhromaždí vojská 
svoje; dokonca zástupy pekla, 
a príde, aby bojoval proti Micha
elovi a vojskám jeho.

114 A potom prichádza a bitka 
veľkého Boha; a diabol a vojská 
jeho budú vyvrhnuté na svoje 
vlastné miesto, takže nebudú už 
mať vôbec žiadnu moc nad svä
tými.

115 Lebo Michael bude bojovať 
ich bitky a premôže toho, kto sa 
a usiluje o trón toho, kto sedí na 
tróne, dokonca Baránka.

116 Toto je sláva Boha a a posvä
tených; a oni už viac neuvidia 
b smrť.

117 A preto, veru hovorím vám, 
svojim a priateľom, zvolajte po
svätné zhromaždenie svoje, ako 
som vám prikázal.

118 A pretože všetci nemajú 
vieru, vyhľadávajte usilovne 
slová múdrosti a a učte ich jeden 
druhého; áno, vyhľadávajte slová 
b múdrosti z najlepších c kníh; usi
lujte o vedomosti, dokonca štú
diom, a tiež vierou.

119 Zorganizujte sa; pripravte 
každú nutnú vec; a zriaďte a dom, 
dokonca dom modlitby, dom 

pôstu, dom viery, dom učenia sa, 
dom slávy, dom poriadku, dom 
Boží;

120 Aby vchádzania vaše mohli 
byť v mene Pána; aby vychádza
nia vaše mohli byť v mene Pána; 
aby všetky pozdravy vaše mohli 
byť v mene Pána, s rukami po
zdvihnutými k Najvyššiemu.

121 Takže, a upustite od všet
kých ľahkovážnych rečí svojich, 
od všetkého b smiechu, od všet
kých c žiadostivých prianí svojich, 
od všetkej d pýchy svojej a ľahko
myseľnosti a od všetkých zlovoľ
ných činov svojich.

122 Určite si medzi sebou uči
teľa, a nech všetci nie sú hovor
cami naraz; ale nech jeden hovorí 
v jednu chvíľu a nech všetci po
čúvajú slová jeho, aby, až všetci 
prehovoria, všetci mohli byť 
vzdelávaní od všetkých a aby 
každý muž mohol mať rovnakú 
výsadu.

123 Hľaďte, aby ste jeden dru
hého a milovali; prestaňte byť 
b žiadostiví; učte sa udeľovať si 
navzájom, ako požaduje evanje
lium.

124 Prestaňte byť a leniví; pre
staňte byť nečistí; prestaňte 
b vyhľadávať chyby jeden na dru
hom; prestaňte spať dlhšie, než 
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 125 a sp Pravá láska.
  b sp Mier, pokoj.
 126 a sp Modlitba.
  b NaZ 1:12.

 127 a sp Škola prorokov.
  b sp Úrad, úradník.
 131 a sp Uctievanie, 

uctievať.

 133 a sp Spoločenstvo.
  b sp Bratia, brat;  

Sestra.
 134 a NaZ 97:15–17; 110:7–8.

je nutné; choďte na lôžko svoje 
skoro, aby ste nemuseli byť una
vení, vstávajte skoro, aby telo 
vaše a myseľ vaša mohli byť po
silnené.

125 A nad všetky veci, zaodejte 
sa putom a pravej lásky ako pláš
ťom, čo je puto dokonalosti a b po
koja.

126 a Modlite sa vždy, aby ste 
nemuseli ochabnúť, dokiaľ b ne
prídem. Pozrite a uzrite, ja prí
dem rýchlo a prijmem vás k sebe. 
Amen.

127 A znova, rád domu pripra
veného pre predsedníctvo a školy 
prorokov, zriadenej pre ich pou
čenie vo všetkých veciach, ktoré 
sú nutné pre nich, dokonca pre 
všetkých b úradníkov cirkvi, alebo 
inými slovami, pre tých, ktorí sú 
povolaní k službe v cirkvi, počí
najúc vysokými kňazmi, dokonca 
dole k diakonom –

128 A toto bude rád domu pred
sedníctva školy: Ten, kto je určený 
byť prezidentom alebo učite
ľom, bude stáť na mieste svojom 
v dome, ktorý bude pre neho pri
pravený.

129 Takže, on bude prvý v dome 
Božom, na mieste, kde spoločen
stvo v dome môže počuť slová 
jeho presne a zreteľne, bez hlas
nej reči.

130 A keď príde do domu Bo
žieho, lebo má byť prvý v dome – 
hľa, toto je krásne, aby mohol byť 
príkladom –

131 Nech a ponúkne seba v mod
litbe na kolenách pred Bohom na 
znamenie či pripomenutie večnej 
zmluvy.

132 A keď ktokoľvek vojde po 
ňom, nech učiteľ povstane a s ru
kami pozdvihnutými k nebu, áno, 
dokonca priamo, pozdraví brata 
svojho alebo bratov týmito slo
vami:

133 Si brat alebo bratia? Zdra
vím vás v mene Pána Ježiša 
Krista, na znamenie či pripo
menutie večnej zmluvy, zmluvy 
v ktorej vás prijímam do a spolo
čenstva s predsavzatím, ktoré je 
pevné, neochvejné a nepremen
livé, byť vaším priateľom a b bra
tom skrze milosť Božiu v putách 
lásky, kráčať vo všetkých priká
zaniach Božích bez viny s vďa
kyvzdaním na veky vekov. Amen.

134 A ten, kto je nájdený nehod
ným tohto pozdravu, nebude mať 
miesto medzi vami; lebo nestr
píte, aby dom môj ním bol a po
špinený.

135 A ten, kto vchádza a je 
verný predo mnou a je brat, alebo 
ak sú to bratia, pozdraví prezi
denta alebo učiteľa s rukami po
zdvihnutými k nebu, s rovnakou 
modlitbou a zmluvou alebo slo
vom amen na znamenie toho is
tého.

136 Hľa, veru hovorím vám, 
toto je príklad pre vás pre po
zdrav jedného druhému v dome 
Božom, v škole prorokov.
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 137 a NaZ 50:21–24.
 138 a NaZ 88:74–75, 84–85.
 139 a sp Umyť, omyť, 

omytý, omývania.
 141 a sp Sviatosť.

  b Ján 13:4–17.
89 1 a sp Slovo múdrosti.
 2 a NaZ 29:34.  

sp Prikázania Božie.
 3 a NaZ 89:18–21.

  b sp Svätý (člen Cirkvi).
 4 a sp Klam, klamať.
  b sp Tajné spolky.
  c sp Varovať, varovanie.

137 A vy ste povolaní toto činiť 
s modlitbou a vďakyvzdaním, 
ako Duch bude hovoriť ohľadom 
všetkého konania vášho v dome 
Pána, v škole prorokov, aby sa 
mohol stať svätyňou, stánkom 
Ducha Svätého pre a vzdelávanie 
vaše.

138 A vy neprijmete nikoho me
dzi seba do tejto školy, iba ak je 
očistený od a krvi tohto pokolenia;

139 A on bude prijatý obradom 

a umývania nôh, lebo za týmto 
účelom bol tento obrad umýva
nia nôh ustanovený.

140 A znova, obrad umývania 
nôh má byť vykonaný preziden
tom alebo predsedajúcim starším 
cirkvi.

141 Má byť započatý modlitbou; 
a po a prijatí chleba a vína sa má 
on opásať podľa b vzoru daného 
v trinástej kapitole Jánovho sve
dectva týkajúceho sa mňa. Amen.

ODDIEL 89
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte 
Ohio 27. februára 1833. V dôsledku toho, že prví bratia na svojich 
zhromaždeniach užívali tabak, bol Prorok vedený k tomu, aby pre-
mýšľal o tejto záležitosti; následkom čoho sa na to pýtal Pána. Vý-
sledkom bolo toto zjavenie, známe ako Slovo múdrosti.

1–9, Používanie vína, silných ná-
pojov, tabaku a horúcich nápojov 
je zakázané; 10–17, Byliny, ovo-
cie, mäso a obilie je ustanovené člo-
veku a zvieratám k úžitku; 18–21, 
Poslušnosť zákona evanjelia, vrá-
tane Slova múdrosti, prináša časné 
a duchovné požehnania.

a Slovo múdrosti, pre osoh rady 
vysokých kňazov, zhromažde
ných v Kirtlande, a cirkvi, a tiež 
svätých v Sione –

2 Poslané ako pozdrav; nie skrze 
prikázanie alebo prinútenie, ale 
skrze zjavenie a slovo múdrosti, 

ukazujúce rád a a vôľu Božiu 
ohľadom časnej spásy všetkých 
svätých v posledných dňoch –

3 Dané ako zásada so a zasľú
bením, prispôsobené schopnosti 
slabých a najslabších zo všetkých 
b svätých, ktorí sú alebo môžu byť 
nazývaní svätými.

4 Hľa, veru, tak vám hovorí Pán: 
V dôsledku a zla a plánov, ktoré 
existujú a budú existovať v srd
ciach b sprisahaneckých ľudí v po
sledných dňoch som vás c varoval 
a varujem vás vopred tým, že 
vám dávam skrze zjavenie toto 
slovo múdrosti –
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 5 a Lev. 10:9–11;  
Iz. 5:11–12;  
1. Kor. 6:10.

 6 a NaZ 27:1–4.
 7 a Pr. 20:1; 23:29–35.
 8 a 1. Kor. 3:16–17.  

sp Telo.
 10 a vi rastliny. Gen. 1:29;  

NaZ 59:17–20.
 11 a sp Vďačnosť, vďaka, 

vďakyvzdanie.
 12 a Gen. 9:3;  

Lev. 11:1–8.
  b 1. Tim. 4:3–4;  

NaZ 49:18–21.
  c NaZ 59:20.

 14 a Dan. 1:6–20.
 18 a Pr. 3:8.
 19 a sp Múdrosť.
  b sp Poznanie;  

Svedectvo.
 20 a Iz. 40:31.

5 Že nakoľko niektorý člo
vek medzi vami pije a víno alebo 
silný nápoj, hľa, nie je to dobré 
ani vhodné v očiach Otca vášho, 
iba keď sa spolu zhromaždíte, aby 
ste priniesli pred neho sviatosti 
svoje.

6 A hľa, toto má byť víno, áno, 
a čisté víno z hrozna vínneho 
kmeňa, z vašej vlastnej výroby.

7 A znova, a silné nápoje nie sú 
pre brucho, ale na umývanie tiel 
vašich.

8 A znova, tabak nie je pre a telo 
ani pre brucho a nie je dobrý pre 
človeka, ale je bylinou, ktorá má 
byť používaná so súdnosťou 
a obratnosťou na pomliaždeniny 
a pre všetok chorý dobytok.

9 A znova, horúce nápoje nie sú 
pre telo ani pre brucho.

10 A znova, veru hovorím vám, 
všetky zdravé a byliny Boh usta
novil pre konštitúciu a podstatu 
človeka a preto, aby ich užíval –

11 Každá bylina v období svo
jom a každý plod v období 
svojom, všetko toto má byť po
užívané s obozretnosťou a a vďa
kyvzdaním.

12 Áno, tiež a mäso b zvierat 
a vtáctva vo vzduchu som ja, Pán, 
ustanovil pre užívanie človekom 
s vďakyvzdaním; predsa len majú 
byť užívané c striedmo;

13 A je mi príjemné, že nemajú 

byť užívané, iba v časoch zimy 
alebo chladu, alebo hladu.

14 Všetko a obilie je ustanovené 
pre užívanie človekom a zviera
tami, aby bolo oporou života nie 
len pre človeka, ale aj pre zver 
poľnú a vtáctvo nebeské, a všetky 
divoké zvieratá, ktoré behajú 
alebo lezú po zemi;

15 A tie Boh učinil pre užíva
nie človekom iba v časoch hladu 
a nadmiery hladovania.

16 Všetko obilie je dobré ako 
strava človeka; rovnako ako 
plody vínneho kmeňa; to, čo dáva 
plody, či už v zemi alebo nad ze
mou –

17 Predsa len, pšenica pre člo
veka a kukurica pre dobytok, 
a ovos pre kone, a žito pre vtác
tvo a pre prasatá a pre všetku 
zver poľnú, a jačmeň pre všetky 
úžitkové zvieratá a pre jemné ná
poje, rovnako ako ďalšie obilie.

18 A všetci svätí, ktorí pamä
tajú na to, aby zachovávali a činili 
tieto slová, kráčajúc v posluš
nosti prikázaní, obdržia a zdravie 
v pupku svojom a špik pre kosti 
svoje;

19 A nájdu a múdrosť a veľké 
poklady b poznania, dokonca 
skryté poklady;

20 A a pobežia, a nebudú una
vení, a budú kráčať, a nebudú 
ustatí.
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 21 a NaZ 84:80.
  b Ex. 12:23, 29.
90 1 a sp Odpustiť.
 2 a NaZ 65:2.  

sp Kľúče kňazstva.
  b sp Kráľovstvo Božie 

   alebo kráľovstvo 
nebeské.

 4 a Skut. 7:38;  
Rím. 3:2;  
Žid. 5:12;  
NaZ 124:39, 126.  

sp Proroctvo, 
prorokovať.

 5 a NaZ 1:14.
  b Mat. 7:26–27.
 7 a sp Škola prorokov.

21 A ja, Pán, im dám a zasľúbe
nie, že anjelzhubca b prejde okolo 

nich, ako okolo detí Izraela, a ne
zabije ich. Amen.

ODDIEL 90
Zjavenie Josephovi Smithovi, Prorokovi, dané v Kirtlande v štáte 
Ohio 8. marca 1833. Toto zjavenie je ďalším krokom pre zriadenie 
Prvého predsedníctva (pozri záhlavie k oddielu 81); ako jeho dôsle-
dok boli 18. marca 1833 vysvätení uvedení radcovia.

1–5, Kľúče kráľovstva sú zve-
rené Josephovi Smithovi a skrze 
neho Cirkvi; 6–7, Sidney Rigdon 
a Frederick G. Williams majú slú-
žiť v Prvom predsedníctve; 8–11, 
Evanjelium má byť kázané národom 
Izraela, pohanom a Židom a každý 
človek ho bude počuť vo svojom 
vlastnom jazyku; 12–18, Joseph 
Smith a jeho radcovia majú dávať 
Cirkev do poriadku; 19–37, Rôzni 
jednotlivci dostávajú od Pána radu, 
aby kráčali vzpriamene v Jeho krá-
ľovstve.

Tak hovorí Pán, veru, veru hovo
rím ti, syn môj, hriechy tvoje sú 
ti a odpustené podľa prosby tvo
jej, lebo modlitby tvoje a mod
litby bratov tvojich vystúpili hore 
k ušiam mojim.

2 Takže, si požehnaný odteraz 
naďalej, ty, ktorý nesieš a kľúče 
kráľovstva tebe dané; ktoré to 
b kráľovstvo vychádza posledný
krát.

3 Veru hovorím ti, kľúče tohto 
kráľovstva ti nebudú nikdy od
ňaté, zatiaľ čo budeš vo svete, ani 
vo svete, ktorý príde;

4 A predsa, skrze teba budú 
a zjavenia dané ďalším, áno, do
konca cirkvi.

5 A všetci tí, ktorí tieto zjavenia 
Božie prijímajú, nech sa a majú 
na pozore, ako na ne hľadia, aby 
neboli pokladané za nepodstatnú 
vec a aby oni tým neboli prive
dení do odsúdenia a nezako
pli a nepadli, keď búrka zostúpi 
a vetry zavanú a b dažde zostúpia 
a udrú na ich dom.

6 A znova, veru hovorím bra
tom tvojim, Sidneymu Rigdonovi 
a Frederickovi G. Williamsovi, 
tiež im sú odpustené ich hriechy 
a sú považovaní za tebe rovných 
v držaní kľúčov tohto posledného 
kráľovstva;

7 Podobne tiež skrze tvoju 
službu kľúčov a školy prorokov, 
ktorú som prikázal zorganizovať;
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 9 a Mat. 19:30;  
Eter 13:10–12.

  b 1. Nefi 13:42;  
NaZ 107:33; 133:8.

 10 a NaZ 43:23–27; 
88:84, 87–92.

  b Gen. 49:22–26;  
1. Nefi 15:13–14.

 11 a sp Misionárska práca.
  b sp Povolať, povolaný 

Bohom, povolanie;  

Vysvätiť, vysvätenie.
  c sp Kňazstvo.
  d sp Utešiteľ.
 12 a sp Slúžiť, služobník.
 13 a NaZ 107:91–92.
  b sp Škola prorokov.
 14 a sp Zjavenie.
  b sp Tajomstvá Božie.
 15 a NaZ 88:76–80, 

118; 93:53.
  b NaZ 107:99–100; 

130:18–19.
  c sp Jazyk (reč).
 17 a Rím. 1:16;  

2. Nefi 6:13.
  b NaZ 88:121.  

sp Pýcha.
 18 a NaZ 58:26–29.  

sp Lenivý, lenivosť.
  b NaZ 38:42.
 20 a sp Smith, Joseph, st.
 21 a sp Rigdon, Sidney.

8 Aby tým mohli byť zdoko
nalení v službe svojej pre spásu 
 Sionu a národov Izraela, a poha
nov, toľkých, koľko ich uverí;

9 Aby skrze službu tvoju mohli 
obdržať slovo a skrze ich službu 
mohlo slovo vyjsť do končín 
zeme, a najprv k b pohanom, a po
tom, pozri a uzri, sa oni obrátia 
k Židom.

10 A potom prichádza deň, 
kedy rameno Pána bude a zjavené 
s mocou k presvedčeniu národov, 
národov neznabohov, domu b Jo
zefovho, o evanjeliu ich spásy.

11 Lebo stane sa oného dňa, že 
každý človek bude a počuť pl
nosť evanjelia vo svojom vlast
nom jazyku a vo svojej vlastnej 
reči skrze tých, ktorí sú b vysvätení 
k tejto c moci skrze službu d Uteši
teľa vyliateho na nich pre zjave
nie Ježiša Krista.

12 A teraz, veru hovorím vám, 
dávam vám prikázanie, aby ste 
pokračovali v a službe a predsed
níctve.

13 A keď dokončíte preklad pro
rokov, budete od toho času na
ďalej a predsedať záležitostiam 
cirkvi a b školy;

14 A čas od času, ako bude pre
javované Utešiteľom, obdržíte 

a zjavenia, aby odhaľovali b tajom
stvá kráľovstva;

15 A budete dávať do poriadku 
cirkvi, a a študovať a b učiť sa a zo
znamovať sa so všetkými dob
rými knihami a s c rečami, jazykmi 
a ľuďmi.

16 A toto bude zodpovednosť 
vaša a poslanie v celom živote va
šom, predsedať v rade a dávať do 
poriadku všetky záležitosti tejto 
cirkvi a kráľovstva.

17 Nebuďte a zahanbení ani po
nížení; ale buďte napomenutí vo 
všetkej povýšenosti svojej a b pý
che, lebo to prináša pascu vašej 
duši.

18 Dajte do poriadku dom svoj; 
držte a lenivosť a b nečistotu ďa
leko od seba.

19 Teraz, veru hovorím ti, nech 
je zabezpečené miesto, hneď ako 
je to možné, pre rodinu radcu 
tvojho a pisára, dokonca Frede
ricka G. Williamsa.

20 A nech dlhoročný služob
ník môj a Joseph Smith st. zo
trvá s rodinou svojou na mieste, 
kde žije teraz; a nech nie je pre
dané, pokiaľ ústa Pána neurčia  
inak.

21 A nech radca môj, dokonca 
a Sidney Rigdon, zostáva tam, kde 
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 22 a NaZ 84:112–113.
  b Jákob 2:17–19.
 24 a sp Usilovnosť.
  b sp Modlitba.
  c Ezd. 8:22; Rím. 8:28;  

NaZ 100:15; 122:7–8.
  d sp Zmluva.
 25 a vi Chudobní, 

o ktorých sa staral 
Joseph Smith st.

 32 a NaZ 107:91–92.
 35 a NaZ 66:1; 75:6–9.
 36 a sp Sion.
  b sp Trestať, potrestať.
  c sp Čistý, čistota.

býva teraz, pokiaľ ústa Pána ne
určia inak.

22 A nech biskup hľadá usilovne, 
aby získal a zmocnenca, a nech je 
to muž, ktorý má b bohatstvo v zá
sobe – muž Boží a silnej viery –

23 Aby tým mohol byť schopný 
zaplatiť každý dlh; aby zásobá
reň Pána nemohla byť uvedená 
do zlého svetla pred očami ľudí.

24 Hľadajte a usilovne, b mod
lite sa vždy a buďte veriaci 
a c všetky veci budú pôsobiť spo
ločne pre dobro vaše, ak budete 
kráčať vzpriamene a pamätať 
na d zmluvu, ktorú ste navzájom 
uzavreli.

25 Nech a rodiny vaše sú malé, 
obzvlášť dlhoročného služobníka 
môjho Josepha Smitha st., čo sa 
týka tých, ktorí nepatria do ro
diny vašej;

26 Aby tie veci, ktoré sú vám 
poskytnuté, uskutočňovať dielo 
moje, vám neboli odňaté a dané 
tým, ktorí nie sú hodní –

27 A tým vám bolo bránené 
uskutočňovať tie veci, ktoré som 
vám prikázal.

28 A znova, hovorím vám, je 
mojou vôľou, aby služobnica 
moja Vienna Jaquesová obdržala 
peniaze, aby zaplatila výdavky 
svoje a išla hore do krajiny Sion;

29 A aby zvyšok peňazí mohol 
byť zasvätený mne a ona bola od
menená v mojom vlastnom prí
hodnom čase.

30 Veru hovorím vám, že je 
vhodné v očiach mojich, aby išla 
hore do krajiny Sion a obdržala 
dedičstvo z rúk biskupa;

31 Aby sa mohla usadiť v po
koji, nakoľko je verná, a aby ne
musela byť lenivá v dňoch svojich 
od onej doby naďalej.

32 A hľa, veru hovorím vám, že 
napíšete toto prikázanie a poviete 
bratom svojim v Sione, zdraviac 
ich s láskou, že som vás povo
lal, aby ste tiež a predsedali Sionu 
v mojom vlastnom príhodnom 
čase.

33 Takže, nech ma ustanú una
vovať ohľadom tejto záležitosti.

34 Hľa, hovorím vám, že bratia 
vaši v Sione začínajú činiť poká
nie a anjeli sa nad nimi radujú.

35 A predsa, nie som veľmi po
tešený mnohými vecami; a nie 
som veľmi potešený služobní
kom svojím a Williamom E. Mc
Lellinom ani služobníkom svojím 
Sidneym Gilbertom; a tiež bis
kup, a ďalší potrebujú z mnohých 
vecí činiť pokánie.

36 Ale veru hovorím vám, že ja, 
Pán, sa budem sváriť so a Sionom 
a budem naliehať na silných jeho, 
a budem ho b trestať, dokiaľ ne
premôže a nebude c čistý predo 
mnou.

37 Lebo nebude odstránený 
z miesta svojho. Ja, Pán, som to 
hovoril. Amen.
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91 1 a sp Apokryfy.
 4 a sp Porozumenie.

 5 a sp Duch Svätý;  
Inšpirácia, inšpirovať.

92 1 a NaZ 82:11, 15–21.  
sp Zjednotený rád.

ODDIEL 91
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte 
Ohio 9. marca 1833. Prorok bol v tejto dobe zamestnaný prekladom 
Starého zákona. Keď prišiel k tej časti dávnych záznamov, ktoré sa 
nazývajú apokryfy, pýtal sa Pána a obdržal tento pokyn.

1–3, Apokryfy sú väčšinou prelo-
žené správne, ale obsahujú mnoho 
doplnkov rukou ľudskou, ktoré nie 
sú pravdivé; 4–6, Sú prospešné pre 
tých, ktorí sú osvietení Duchom.

Veru, tak vám hovorí Pán ohľa
dom a apokryfov – Je mnoho vecí 
v nich obsiahnutých, ktoré sú 
pravdivé a väčšinou sú preložené 
správne;

2 Je mnoho vecí v nich ob
siahnutých, ktoré nie sú prav

divé, ktoré sú doplnky rukou  
ľudskou.

3 Veru, hovorím vám, že nie je 
nutné, aby boli apokryfy prelo
žené.

4 Takže, kto ich číta, nech a rozu
mie, lebo Duch prejavuje pravdu;

5 A kto je osvietený a Duchom, 
získa z nich prospech;

6 A kto neprijíma Duchom, ne
môže mať prospech. Takže nie 
je nutné, aby boli preložené.  
Amen.

ODDIEL 92
Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, v Kirtlande v štáte 
Ohio 15. marca 1833. Zjavenie dáva pokyny Frederickovi G. William-
sovi, ktorý bol nedávno ustanovený za radcu Josepha Smitha, ohľa-
dom jeho povinností v United Firm [Zjednotený podnik] (pozri 
záhlavia oddielov 78 a 82).

1–2, Pán dáva prikázanie ohľadom 
prijatia do zjednoteného rádu.

Veru, tak hovorí Pán, dávam 
a zjednotenému rádu, zorganizo
vanému v súlade s prikázaním 
daným predtým, zjavenie a pri
kázanie ohľadom služobníka 
môjho Fredericka G. Williamsa, 
že ho prijmete do rádu. Čo 

hovorím jednému, hovorím  
všetkým.

2 A znova, hovorím tebe, slu
žobník môj Frederick G. Williams, 
budeš aktívnym členom v tomto 
ráde; a nakoľko budeš verný 
v zachovávaní všetkých pred
chádzajúcich prikázaní, budeš 
požehnaný naveky. Amen.
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93 1 a sp Pokánie;  
Spôsobilý, 
spôsobilosť.

  b Joel 2:32.
  c sp Poslušnosť, 

poslušný, poslúchať.
  d Ex. 33:11;  

NaZ 38:7–8; 67:10–12; 
88:68; 101:23; 130:3.  
sp Utešiteľ.

  e pjs 1. Ján. 4:12 
(Dodatok).

 2 a Ján 1:4–9; 

   NaZ 14:9; 84:45–47;  
88:6–7.  
sp Svetlo, Svetlo 
Kristovo.

 3 a Ján 10:25–38; 17:20–23;  
NaZ 50:43–45.

 4 a Mos. 15:1–7.
  b sp Ježiš Kristus – 

Právomoc.
  c Luk. 1:26–35; 2:4–14;  

3. Nefi 1:12–14;  
Eter 3:14–16.

 5 a Ján 5:36; 10:25; 

14:10–12.
 6 a Ján 1:34.
  b sp Ježiš Kristus – 

Sláva Ježiša Krista.
  c Ján 20:30–31.
 7 a Ján 1:1–3, 14; 17:5;  

NaZ 76:39.
 8 a sp Jehova;  

Ježiš Kristus.
 9 a sp Svetlo, Svetlo 

Kristovo.
  b sp Vykupiteľ.

ODDIEL 93
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte 
Ohio 6. mája 1833.

1–5, Všetci, ktorí sú verní, uvidia 
Pána; 6–18, Ján vydal svedectvo, 
že Syn Boží postupoval od milosti 
k milosti, dokiaľ neobdržal plnosť 
slávy Otca; 19–20, Verní ľudia, 
postupujúci od milosti k milosti, 
obdržia tiež z Jeho plnosti; 21–22, 
Tí, ktorí sú splodení skrze Krista, 
sú Cirkvou Prvorodeného; 23–
28, Kristus obdržal plnosť všetkej 
pravdy a človek môže poslušnosťou 
učiniť podobne; 29–32, Človek bol 
na počiatku s Bohom; 33–35, Prvky 
sú večné a človek môže obdržať pl-
nosť radosti vo vzkriesení; 36–37, 
Sláva Božia je inteligencia; 38–
40, Deti sú vykúpením Kristovým 
pred Bohom nevinné; 41–53, Vedú-
cim bratom je prikázané, aby uviedli 
svoje rodiny do poriadku.

Veru, tak hovorí Pán: Stane sa, že 
každá duša, ktorá a zanechá hrie
chy svoje a príde ku mne, a bude 
b vzývať meno moje, a bude c po
slúchať hlas môj, a zachovávať 
prikázania moje, d uvidí e tvár 
moju a bude vedieť, že ja som;

2 A že ja som to pravé a svetlo, 
ktoré osvecuje každého človeka, 
ktorý prichádza na svet;

3 A že ja som a v Otcovi a Otec 
vo mne a Otec a ja jedno sme –

4 Otec, a pretože mi b dal z plnosti 
svojej, a Syn, pretože som bol vo 
svete a učinil som c telo stánkom 
svojím, a prebýval som medzi 
synmi ľudskými.

5 Bol som vo svete a prijal som 
od Otca svojho a a diela jeho boli 
jasne prejavené.

6 A a Ján videl plnosť b slávy mo
jej a vydal o nej svedectvo a pl
nosť c Jánovho záznamu má byť 
zjavená neskôr.

7 A on vydal svedectvo, hovo
riac: Videl som slávu jeho, že bol 
na a počiatku, skôr ako bol svet;

8 Takže, na počiatku bolo a Slovo, 
lebo on bol to Slovo, dokonca po
sol spásy –

9 a Svetlo a b Vykupiteľ sveta; 
Duch pravdy, ktorý prišiel na 
svet, pretože svet bol učinený 
skrze neho, a v ňom bol život ľudí 
a svetlo ľudí.
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 10 a Žid. 1:1–3;  
NaZ 76:24;  
Mojž. 1:31–33.

 12 a Fil. 2:6–11.
  b Ján 1:16–17.
 13 a Luk. 2:52.
 14 a Luk. 1:31–35;  

NaZ 6:21.  
sp Boh, Božstvo – 
Boh Syn.

 15 a Ján 1:29–34.
  b sp Duch Svätý.
  c sp Holubica, jej 

znamenie.
  d Mat. 3:16–17.
 17 a Mat. 28:18;  

Ján 17:2;  
1. Pet. 3:22.

  b sp Ježiš Kristus – 
Právomoc;  
Moc.

  c sp Boh, Božstvo – 
Boh Otec.

 19 a Ján 4:21–26; 17:3;  
Skut. 17:22–25.  
sp Uctievanie, 
uctievať.

 20 a NaZ 50:28.
  b Ján 1:16;  

NaZ 84:36–39.
  c Ján 17:4–5, 22.  

sp Človek, ľudia –  

Človek, možnosť 
stať sa podobným 
Nebeskému Otcovi.

  d sp Milosť.
 21 a Ján 1:1–2;  

1. Pet. 1:19–20;  
Mojž. 4:2.

  b sp Prvorodený.
 22 a 1. Pet. 5:1;  

NaZ 133:57.
  b sp Celestiálna sláva.
 23 a sp Človek, ľudia – 

Človek, duchovné 
dieťa Nebeského Otca.

 24 a sp Pravda.
  b sp Poznanie.

10 Svety boli ním a učinené; ľu
dia boli ním učinení; všetky veci 
boli ním učinené a skrze neho, 
a od neho.

11 A ja, Ján, vydávam svedectvo, 
že som uzrel slávu jeho, ako slávu 
Jednorodeného Otcovho, plného 
milosti a pravdy, dokonca Ducha 
pravdy, ktorý prišiel a prebýval 
v tele a prebýval medzi nami.

12 A ja, Ján, som videl, že spo
čiatku neobdržal a plnosť, ale zís
kaval b milosť za milosťou.

13 A spočiatku neobdržal pl
nosť, ale pokračoval od a milosti 
k milosti, pokiaľ neobdržal pl
nosť;

14 A tak bol nazvaný a Synom 
Božím, pretože spočiatku neob
držal plnosť.

15 A ja, a Ján, vydávam svedec
tvo a hľa, nebesia boli otvorené 
a b Duch Svätý zostúpil na neho 
v podobe c holubice, a sadol si na 
neho, a prišiel hlas z neba, hovo
riaci: Toto je môj d milovaný Syn.

16 A ja, Ján, vydávam svedec
tvo, že obdržal plnosť slávy 
 Otcovej;

17 A on obdržal a všetku b moc 

na nebi i na zemi a sláva c  Otcova 
bola s ním, lebo on prebýval 
v ňom.

18 A stane sa, že ak budete 
verní, obdržíte plnosť záznamu 
Jánovho.

19 Dávam vám tieto slová, aby 
ste mohli porozumieť a vedieť, 
ako a uctievať, a vedieť, čo uctie
vate, aby ste mohli prísť k Otcovi 
v mene mojom a v príhodnom 
čase obdržať z plnosti jeho.

20 Lebo ak budete zachovávať 
a prikázania moje, obdržíte z b pl
nosti jeho a budete c oslávení vo 
mne, ako ja som v Otcovi; takže, 
hovorím vám, obdržíte d milosť za 
milosťou.

21 A teraz, veru hovorím vám, 
bol som na a počiatku s Otcom 
a som b Prvorodený;

22 A všetci tí, ktorí sú splodení 
skrze mňa, sú a podielnikmi b slávy 
toho istého a sú cirkvou Prvoro
deného.

23 Vy ste tiež boli na počiatku 
a s Otcom; ten, kto je Duch, do
konca Duch pravdy;

24 A a pravda je b poznanie vecí 
ako sú a ako boli, a ako prídu;
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 25 a NaZ 20:35.
  b Ján 8:44; 2. Nefi 2:18;  

Mojž. 4:4.
 26 a Ján 14:6.
 27 a sp Dokonalý.
 28 a sp Poslušnosť, 

poslušný, poslúchať.
  b NaZ 50:24; 84:45.  

sp Svetlo, Svetlo 
Kristovo.

  c Ján 17:3;  
NaZ 88:49, 67.

 29 a Abr. 3:18.  
sp Človek, ľudia;  
Predpozemský život.

  b sp Inteligencia.
 30 a 2. Nefi 2:13–27.
 31 a sp Sloboda jednania.

  b Deut. 30:11–14;  
NaZ 84:23–24.

 32 a sp Pravda;  
Svetlo, Svetlo Kristovo.

 33 a NaZ 77:2; Abr. 5:7–8.  
sp Človek, ľudia – 
Človek, duchovné 
dieťa Nebeského Otca.

  b NaZ 131:7–8; 138:17.  
sp Vzkriesenie.

 34 a 2. Nefi 9:8–10.
  b sp Radosť.
 35 a NaZ 130:22.
  b 1. Kor. 3:16–17.
 36 a sp Ježiš Kristus – Sláva 

Ježiša Krista;  
Sláva.

  b NaZ 130:18–19;  

Abr. 3:19.  
sp Inteligencia.

  c NaZ 88:6–13.
 37 a Mojž. 1:12–16.  

sp Diabol.
 38 a sp Nevinnosť, nevinný.
  b Mos. 27:24–26;  

Mojž. 5:9;  
ČV 1:3.  
sp Vykúpiť, 
vykúpený, vykúpiť.

  c sp Pád Adama a Evy.
  d Moroni 8:8, 12, 22;  

NaZ 29:46–47.  
sp Spása – Spása detí.

 39 a Mat. 13:18–19;  
2. Kor. 4:3–4;  
Alma 12:9–11.

25 A čokoľvek je a viac alebo me
nej než toto je duch oného zlovoľ
ného, ktorý bol b klamárom od 
počiatku.

26 Duch a pravdy je od Boha. 
Ja som Duch pravdy a Ján vydal 
svedectvo o mne, hovoriac: On 
obdržal plnosť pravdy, áno, do
konca všetkej pravdy;

27 A žiadny človek nezískava 
a plnosť, pokiaľ nezachováva pri
kázania jeho.

28 Ten, kto a zachováva prikáza
nia jeho, získava pravdu a b svetlo, 
až je oslávený v pravde a c pozná 
všetky veci.

29 Človek bol tiež na a počiatku 
s Bohom. b Inteligencia, alebo 
svetlo pravdy, nebola stvorená 
alebo učinená, ba ani nemôže byť.

30 Všetka pravda je nezá
vislá v tej sfére, do ktorej ju Boh 
umiestnil, aby a jednala sama za 
seba, ako tiež všetka inteligencia; 
inak niet žiadnej existencie.

31 Hľa, tu je a sloboda jednania 
človeka a tu je odsúdenie človeka; 
pretože to, čo bolo od počiatku, je 

im b jasne prejavované, a oni ne
prijímajú svetlo.

32 A každý človek, ktorého 
duch neprijíma a svetlo, je pod 
odsúdením.

33 Lebo človek je a duch. b Prvky 
sú večné a duch a prvok, neodde
liteľne spojené, získavajú plnosť 
radosti;

34 A keď sú a oddelené, človek 
nemôže získať plnosť b radosti.

35 a Prvky sú stánkom Božím; 
áno, človek je stánkom Božím, 
dokonca b chrámami; a ktorýkoľ
vek chrám je poškvrnený, Boh ten 
chrám zničí.

36 a Sláva Božia je b inteligen
cia, alebo inými slovami, c svetlo 
a pravda.

37 Svetlo a pravda opúšťajú 
a oného zlého.

38 Každý duch človeka bol na 
počiatku a nevinný; a pretože Boh 
b vykúpil človeka z c pádu, ľudia sa 
stali znova v detskom veku svo
jom d nevinnými pred Bohom.

39 A oný zlovoľný prichádza 
a a odoberá skrze neposlušnosť 
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 39 b Ez. 20:18–19;  
Alma 3:8.  
sp Tradície.

 40 a sp Rodina – 
Zodpovednosti 
rodičov.

 42 a 1. Sam. 3:11–13;  

NaZ 68:25–31.
 43 a 1. Tim. 3:4–5.
 45 a NaZ 84:63; 88:62.
 46 a Lev. 25:55;  

1. Nefi 21:3–8.  
sp Služba.

 47 a NaZ 95:1–2.  

sp Trestať, potrestať.
 48 a sp Rodina – 

Zodpovednosti detí.
 49 a 3. Nefi 18:15–21.
 50 a NaZ 64:40.
 51 a Luk. 4:19.

svetlo a pravdu deťom ľudským, 
a pre b tradíciu ich otcov.

40 Ale ja som vám prikázal, aby 
ste vychovávali a deti svoje vo 
svetle a v pravde.

41 Ale veru hovorím tebe, slu
žobník môj Frederick G. Williams, 
ty si pokračoval pod týmto odsú
dením;

42 Ty si a neučil deti svoje svetlo 
a pravdu, podľa prikázaní; a oný 
zlovoľný má doteraz moc nad te
bou a toto je príčina strasti tvojej.

43 A teraz, dávam ti prikáza
nie – ak chceš byť oslobodený, 
dáš do a poriadku svoj vlastný 
dom, lebo je mnoho vecí, ktoré 
nie sú správne v dome tvojom.

44 Veru hovorím služobníkovi 
svojmu Sidneymu Rigdonovi, že 
v niektorých veciach nezacho
vával prikázania ohľadom detí 
svojich; takže, najskôr daj do po
riadku dom svoj.

45 Veru hovorím služobníkovi 
svojmu Josephovi Smithovi ml., 
alebo inými slovami, budem vás 
nazývať a priateľmi, lebo vy ste 
priatelia moji a budete mať so 
mnou dedičstvo –

46 Nazýval som vás a služob
níkmi kvôli svetu a vy ste ich 
služobníkmi kvôli mne –

47 A teraz, veru hovorím Jo
sephovi Smithovi ml. – Nezacho
vával si prikázania a musíš byť 

nevyhnutne a pokarhaný pred Pá
nom;

48 a Rodina tvoja musí nevy
hnutne činiť pokánie a zanechať 
niektoré veci, a svedomitejšie 
dbať na slová tvoje, inak budú 
odstránení z miesta svojho.

49 Čo hovorím jednému, hovo
rím všetkým; a modli sa vždy, aby 
oný zlovoľný nemal v tebe moc 
a neodstránil ťa z miesta tvojho.

50 Tiež služobník môj Newel K. 
Whitney, biskup cirkvi mojej, 
potrebuje byť potrestaný a dať 
rodinu svoju do poriadku a do
hliadnuť, aby boli usilovnejší 
a starostlivejší v domove, a mod
lili sa vždy, inak budú z a miesta 
svojho odstránení.

51 Teraz, hovorím vám, priate
ľom svojim, nech služobník môj 
Sidney Rigdon ide na cestu svoju 
a ponáhľa sa, a hlása tiež a milos
tivý rok Pána a evanjelium spásy, 
ako mu ja dám hovoriť; a skrze 
vašu modlitbu viery v jednomy
seľnosti ho budem podporovať.

52 A nech sa služobníci moji 
Joseph Smith ml. a Frederick G. 
Williams tiež ponáhľajú a bude 
im dané dokonca podľa modlitby 
viery; a nakoľko zachovávate 
slová moje, nebudete porazení 
v tomto svete ani vo svete, ktorý 
príde.

53 A veru hovorím vám, že je 
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 53 a sp Preklad Josepha 
Smitha (pjs).

  b NaZ 88:76–80, 118.
  c sp Poznanie.
94 1 a NaZ 93:45.
  b sp Kôl.

 2 a NaZ 52:14–15.
 3 a NaZ 107:9, 22.
 8 a Luk. 19:45–46;  

NaZ 109:16–20.
  b 1. Kr. 8:10–11.  

sp Sláva.

 9 a NaZ 97:15–17.
 10 a NaZ 104:58–59.
  b sp Preklad Josepha 

Smitha (pjs).

ODDIEL 94
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte 
Ohio 2. augusta 1833. Hyrum Smith, Reynolds Cahoon a Jared Car-
ter sú určení ako Cirkevná stavebná komisia.

vôľou mojou, aby ste sa ponáh
ľali s a prekladaním písiem mojich 
a so b získavaním c poznania dejín 

a krajín a kráľovstiev, zákonov 
Božích a človeka, a všetko toto 
pre spásu Sionu. Amen.

1–9, Pán dáva prikázania ohľadom 
stavby domu pre prácu predsed-
níctva; 10–12, Má byť postavená 
tlačiareň; 13–17, Sú určené určité 
dedičstvá.

A znova, veru hovorím vám, 
a priateľom svojim, prikázanie 
dávam vám, aby ste začali dielo 
plánovania a pripravovania po
čiatku a základu mesta b kolu 
Sionu, tu v krajine Kirtland, po
čínajúc pri dome mojom.

2 A hľa, musí to byť učinené 
podľa a vzoru, ktorý som vám dal.

3 A nech je prvý pozemok na 
juhu zasvätený pre mňa pre 
stavbu domu pre predsedníctvo, 
pre prácu predsedníctva, k získa
vaniu zjavení; a pre dielo služby 
a predsedníctva vo všetkých ve
ciach týkajúcich sa cirkvi a krá
ľovstva.

4 Veru hovorím vám, že bude 
postavený päťdesiatpäť krát 
šesťdesiatpäť stôp v šírke svojej 

a v dĺžke svojej, vo vnútornej 
sieni.

5 A bude tam dolná sieň a horná 
sieň podľa vzoru, ktorý vám bude 
daný neskôr.

6 A bude zasvätený Pánovi od 
základu svojho podľa rádu kňaz
stva, podľa vzoru, ktorý vám 
bude daný neskôr.

7 A bude úplne zasvätený Pá
novi pre prácu predsedníctva.

8 A nestrpíte, aby do neho vo
šla akákoľvek a nečistá vec; a bude 
tam b sláva moja a bude tam prí
tomnosť moja.

9 Ale ak príde do neho akákoľ
vek a nečistá vec, sláva moja tam 
nebude; a prítomnosť moja do 
neho nepríde.

10 A znova, hovorím vám, 
druhý pozemok na juhu bude za
svätený pre mňa pre stavbu domu 
pre mňa, pre dielo a tlačenia b pre
kladu písiem mojich a všetkých 
vecí, ktoré vám prikážem.

11 A bude päťdesiatpäť krát 
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95 1 a Deut. 11:1–8;  
Pr. 13:18;  
Žid. 12:5–11;  
Hel. 15:3;  
NaZ 101:4–5; 105:6. 
sp Trestať, potrestať.

  b sp Odpustiť.
  c 1. Kor. 10:13.
  d sp Pokúšať, pokušenie.
 3 a Ag. 1:7–11;  

NaZ 88:119.  
sp Chrám, Dom Pána.

 4 a Jákob 5:61–75;  
NaZ 24:19; 33:3–4.  
sp Vinica Pána.

  b Iz. 28:21;  
NaZ 101:95.

šesťdesiatpäť stôp v šírke svo
jej a v dĺžke svojej, vo vnútornej 
sieni; a bude tam dolná a horná 
sieň.

12 A tento dom bude úplne 
zasvätený Pánovi od základu 
svojho, pre dielo tlače ohľadom 
všetkých vecí, ktoré vám priká
žem, aby bol svätý, nepoškvrnený, 
podľa vzoru ohľadom všetkých 
vecí, ako vám bude dané.

13 A na treťom pozemku obdrží 
služobník môj Hyrum Smith de
dičstvo svoje.

14 A na prvom a druhom po
zemku na severe obdržia slu
žobníci moji Reynolds Cahoon 
a Jared Carter dedičstvá svoje –

15 Aby mohli konať dielo, ktoré 
som im určil, aby boli komisiou 
pre stavbu domov mojich, podľa 
prikázania, ktoré som vám ja, Pán 
Boh, dal.

16 Tieto dva domy nebudú po
stavené, dokiaľ vám ohľadom 
nich nedám prikázanie.

17 A teraz vám v tomto čase ne
dávam nič viac. Amen.

ODDIEL 95
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 
1. júna 1833. Toto zjavenie je pokračovaním božských pokynov postaviť 
dom pre uctievanie a poučenie, dom Pána (pozri oddiel 88:119–136).

1–6, Svätí sú trestaní, pretože za-
nedbali stavbu domu Pána; 7–10, 
Pán si praje používať Svoj dom 
k tomu, aby obdaroval Svoj ľud mo-
cou z výsosti; 11–17, Tento dom má 
byť zasvätený ako miesto uctieva-
nia pre školu apoštolov.

Veru, tak hovorí Pán vám, ktorých 
milujem, a tých, ktorých milu
jem, tiež a trestám, aby im hriechy 
mohli byť b odpustené, lebo s tres
taním pripravujem cestu pre ich 
c oslobodenie vo všetkých veciach 
z d pokušenia, a milujem vás –

2 A preto musíte nevyhnutne 
byť trestaní a pokarhaní pred tvá
rou mojou;

3 Lebo zhrešili ste proti mne 
veľmi ťažkým hriechom v tom, 
že ste nevenovali vo všetkých 
veciach pozornosť veľkému pri
kázaniu, ktoré som vám dal ohľa
dom stavby a domu svojho;

4 Pre prípravu, skrze ktorú za
mýšľam pripravovať apoštolov 
svojich, aby naposledy a pre
rezávali vinicu moju, aby som 
mohol uskutočniť b neobyčajný 
skutok svoj, aby som mohol 
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 4 c Pr. 1:23;  
Joel 2:28;  
NaZ 19:38.  
sp Dary Ducha;  
Duch Svätý.

 5 a Mat. 20:16;  
NaZ 105:35–37; 
121:34–40.  
sp Vyvolenie.

 6 a sp Temnota, duchovná.
 7 a NaZ 88:70, 74–

82, 117–120.
  b sp Postiť sa, pôst.
  c sp Jehova.
  d sp Stvoriť, stvorenie.
 8 a NaZ 38:32; 39:15;  

43:16; 110:9–10.  
sp Obdarovanie.

 9 a Luk. 24:49.
 10 a sp Svár.
  b sp Škola prorokov.
 12 a Ján 15:10.
  b 1. Ján. 2:10, 15.
 16 a NaZ 59:9–14.
 17 a NaZ 78:20.
  b sp Pán.

c vyliať Ducha svojho na všetko  
telo –

5 Ale hľa, veru hovorím vám, že 
sú mnohí, ktorí boli medzi vami 
vysvätení, ktorých som povolal, 
ale málo z nich je a vyvolených.

6 Tí, ktorí nie sú vyvolení, 
zhrešili veľmi ťažkým hriechom 
v tom, že napoludnie kráčajú 
v a temnote.

7 A z tohto dôvodu som vám dal 
prikázanie, aby ste zvolali a po
svätné zhromaždenie svoje, aby 
b pôsty vaše a žialenie vaše mohlo 
vystúpiť k ušiam Pána c  Sabaota, 
čo v preklade je d stvoriteľ prvého 
dňa, počiatok i koniec.

8 Áno, veru hovorím vám, dal 
som vám prikázanie, aby ste po
stavili dom, v ktorom to dome za
mýšľam a obdarovať tých, ktorých 
som vyvolil, mocou z výsosti;

9 Lebo toto je a zasľúbenie Otca 
pre vás; takže prikazujem vám, 
aby ste čakali, dokonca ako apoš
toli moji v Jeruzaleme.

10 A predsa, služobníci moji 
zhrešili veľmi ťažkým hriechom; 
a a sváry vyvstali v b škole proro
kov; čo ma veľmi zarmútilo, ho
vorí váš Pán; takže poslal som ich 
preč, aby boli potrestaní.

11 Veru hovorím vám, mojou 
vôľou je, aby ste postavili dom. 

Ak budete zachovávať prikáza
nia moje, budete mať moc ho po
staviť.

12 Ak nebudete a zachovávať 
prikázania moje, b láska Otcova 
nebude s vami zotrvávať, takže 
budete kráčať v temnote.

13 Teraz, tu je múdrosť a úmy
sel Pána – nech ten dom je posta
vený, nie po spôsobe sveta, lebo 
ja vám nedávam, aby ste žili po 
spôsobe sveta;

14 Takže, nech je postavený spô
sobom, aký ukážem trom z vás, 
ktorých určíte a vysvätíte k tejto 
moci.

15 A veľkosť jeho bude päťde
siat a päť stôp v šírke a nech je 
šesťdesiatpäť stôp v dĺžke, vo 
vnútornej sieni svojej.

16 A nech dolná časť vnútornej 
siene je zasvätená pre mňa pre 
vaše obetovanie sviatosti a pre 
kázanie vaše, a pôst váš, a mod
litby vaše, a a prednesenie najsvä
tejších prianí vašich mne, hovorí 
váš Pán.

17 A nech horná časť vnútornej 
siene je zasvätená mne pre školu 
apoštolov mojich, hovorí Syn 
a Ahman; alebo inými slovami, Al
fus; alebo inými slovami, Ome
gus; dokonca Ježiš Kristus, váš 
b Pán. Amen.
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ODDIEL 96
Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, ukazujúce rád mesta 
alebo kolu Sionu v Kirtlande v štáte Ohio 4. júna 1833 ako príklad 
Svätým v Kirtlande. Bolo to pri príležitosti konferencie vysokých 
kňazov a hlavným prejednávaným námetom bolo pridelenie určitých 
pozemkov, známych ako Frenchova farma, vlastnených Cirkvou ne-
ďaleko Kirtlandu. Pretože sa konferencia nemohla dohodnúť, kto má 
prevziať starostlivosť o farmu, všetci súhlasili s tým, aby sa Prorok 
ohľadom tejto záležitosti pýtal Pána.

96 1 a Iz. 33:20; 54:2.  
sp Kôl.

 4 a NaZ 78:3–4.  
sp Zjednotený rád.

 7 a sp Jozef, syn Jákoba.

1, Kôl Sionu Kirtland má byť uči-
nený silným; 2–5, Biskup má roz-
deliť dedičstvo pre Svätých; 6–9, 
John Johnson má byť členom zjed-
noteného rádu.

Hľa, hovorím vám, tu je múd
rosť, skrze ktorú môžete vedieť, 
ako jednať ohľadom tejto záleži
tosti, lebo je pre mňa nutné, aby 
tento a kôl, ktorý som zriadil pre 
silu Sionu, bol učinený silným.

2 Takže, nech služobník môj Ne
wel K. Whitney prevezme starost
livosť o miesto, ktoré je medzi 
vami menované, na ktorom za
mýšľam postaviť svoj svätý dom.

3 A znova, nech je rozdelené 
na pozemky podľa múdrosti na 
prospech tých, ktorí usilujú o de
dičstvo, ako bude rozhodnuté 
v rade medzi vami.

4 Takže, majte sa na pozore, aby 
ste venovali starostlivosť tejto zá
ležitosti a onému podielu, ktorý je 
nutný k prospechu a rádu môjho, 
k prineseniu slova môjho deťom 
ľudským.

5 Lebo hľa, veru hovorím vám, 
toto je pre mňa najnutnejšie, aby 
slovo moje vyšlo k deťom ľud
ským, k podmaneniu sŕdc detí 
ľudských pre dobro vaše. Tak je. 
Amen.

6 A znova, veru hovorím vám, 
je to múdrosť vo mne a nutné 
pre mňa, aby služobník môj John 
Johnson, ktorého obeť som pri
jal a ktorého modlitby som po
čul, ktorému dávam zasľúbenie 
večného života, nakoľko bude 
odteraz zachovávať prikázania 
moje –

7 Lebo on je potomok a Jozefa 
a podielnik požehnaní zasľúbe
nia učineného otcom jeho –

8 Veru hovorím vám, je pre mňa 
nutné, aby sa stal členom rádu, 
aby mohol pomáhať pri prinášaní 
slova môjho deťom ľudským.

9 Takže vy ho vysvätíte k to
muto požehnaniu a on sa bude 
usilovne snažiť, aby odstránil zá
väzky, ktoré sú na dome meno
vanom medzi vami, aby v ňom 
mohol prebývať. Tak je. Amen.
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1–2, Mnohí Svätí v Sione (kraj Jac-
kson, štát Missouri) sú požehnaní 
pre svoju vernosť; 3–5, Parley P. 
Pratt je chválený za svoju prácu 
v škole v Sione; 6–9, Tí, ktorí do-
držiavajú svoje zmluvy sú prijatí 
Pánom; 10–17, V Sione má byť po-
stavený dom, v ktorom čistí v srdci 
uvidia Boha; 18–21, Sion sú čistí 
v srdci; 22–28, Sion unikne Pá-
novmu bičovaniu, ak bude verný.

Veru, hovorím vám, priateľom 
svojim, hovorím k vám hlasom 
svojím, dokonca hlasom Ducha 
svojho, aby som vám mohol uká
zať vôľu svoju ohľadom bratov 
vašich v krajine a Sion, z ktorých 
mnohí sú skutočne pokorní a usi
lovne sa snažia naučiť sa múdrosť 
a nájsť pravdu.

2 Veru, veru hovorím vám, takí 
sú požehnaní, lebo oni ich zís
kajú; lebo ja, Pán, preukazujem 
milosrdenstvo všetkým a mier
nym a všetkým, ktorým chcem, 
aby som mohol byť ospravedl
nený, keď ich privediem k súdu.

3 Hľa, hovorím vám ohľadom 

a školy v Sione, mne, Pánovi, sa 
dobre zaľúbilo, že v Sione má byť 
škola, a tiež v služobníkovi svo
jom b Parleymu P. Prattovi, lebo on 
zostáva vo mne.

4 A nakoľko bude naďalej zostá
vať vo mne, bude naďalej predse
dať škole v krajine Sion, dokiaľ 
mu nedám iné prikázania.

5 A ja mu požehnám množ
stvom požehnaní ohľadom vy
svetľovania všetkých písiem 
a tajomstiev ku poučeniu školy 
a cirkvi v Sione.

6 A zvyšku školy som ja, Pán, 
ochotný preukázať milosrden
stvo; a predsa, sú takí, ktorí mu
sia nevyhnutne byť a potrestaní 
a skutky ich budú oznámené.

7 a Sekera je priložená ku koreňu 
stromu; a každý strom, ktorý ne
nesie dobré b ovocie, bude vyťatý 
a uvrhnutý do ohňa. Ja, Pán, som 
to povedal.

8 Veru hovorím vám, všetci 
tí, ktorí vedia, že ich a srdce je 
b úprimné a zlomené a ich duch 
skrúšený, a sú c ochotní do
držiavať zmluvy svoje skrze 

97 1 a sp Sion.
 2 a Mat. 5:5; Mos. 3:19.
 3 a sp Škola prorokov.
  b sp Pratt, Parley Parker.

 6 a sp Trestať, potrestať.
 7 a Mat. 3:10.
  b Luk. 6:43–45;  

Alma 5:36, 52;  

3. Nefi 14:15–20.
 8 a sp Zlomené srdce.
  b sp Čestný, čestnosť.
  c NaZ 64:34.

ODDIEL 97
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte 
Ohio 2. augusta 1833. Toto zjavenie pojednáva konkrétne o záleži-
tostiach Svätých v Sione v kraji Jackson v štáte Missouri, ako od-
poveď na Prorokovo dopytovanie sa Pána na informáciu. Členovia 
Cirkvi v Missouri boli v tomto čase vystavení krutému prenasledo-
vaniu a 23. júla 1833 boli prinútení podpísať dohodu o tom, že opus-
tia kraj Jackson.
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d obetovanie – áno, každú obeť, 
ktorú ja, Pán, prikážem – sú 
mnou e prijatí.

9 Lebo ja, Pán, spôsobím, aby 
plodili ako veľmi plodný strom, 
ktorý je zasadený v dobrej zemi 
pri čistom potoku, ktorý to strom 
vydáva mnoho cenného ovocia.

10 Veru hovorím vám, že mojou 
vôľou je, aby bol pre mňa v kra
jine Sion postavený a dom po
dobný tomu b vzoru, ktorý som 
vám dal.

11 Áno, nech je postavený rýchlo 
skrze desiatok ľudu môjho.

12 Hľa, toto je a desiatok a obeť, 
ktorú ja, Pán, žiadam z ich rúk, 
aby mohol byť pre mňa posta
vený b dom pre spásu Sionu –

13 Ako miesto a vďakyvzdania 
pre všetkých svätých a ako miesto 
pokynov pre všetkých tých, ktorí 
sú povolaní k dielu služby vo 
všetkých svojich rôznych povo
laniach a úradoch;

14 Aby mohli byť zdokona
lení v a porozumení služby svo
jej, v teórii, v zásade a v náuke, 
vo všetkých veciach týkajúcich 
sa b kráľovstva Božieho na zemi, 
c kľúče ktorého to kráľovstva vám 
boli udelené.

15 A nakoľko ľud môj postaví 
pre mňa dom v mene Pána a ne

strpí, aby do neho vošla aká
koľvek a nečistá vec, aby nebol 
poškvrnený, b sláva moja spoči
nie na ňom;

16 Áno, a bude tam a prítom
nosť moja, lebo ja do neho prí
dem a všetci b čistí v srdci, ktorí 
do neho prídu, uvidia Boha.

17 Ale ak bude poškvrnený, 
ja do neho neprídem a sláva 
moja tam nebude; lebo ja nebu
dem prichádzať do nesvätých  
chrámov.

18 A teraz, hľa, ak bude Sion či
niť tieto veci, bude sa mu a dariť 
a bude sa šíriť, a stane sa veľmi 
slávnym, veľmi veľkým a veľmi 
desivým.

19 A a národy zeme ho budú ctiť 
a budú hovoriť: Určite b Sion je 
mesto nášho Boha a určite Sion 
nemôže padnúť ani sa pohnúť 
z miesta svojho, lebo Boh je tam 
a ruka Pána je tam;

20 A on prisahal skrze moc sily 
svojej, že bude spásou jeho a vy
sokou a vežou jeho.

21 Takže, veru, tak hovorí Pán, 
nech sa Sion raduje, lebo toto je 
a Sion – čistí v srdci; takže, nech 
sa Sion raduje, zatiaľ čo všetci zlo
voľní budú žialiť.

22 Lebo pozrite a uzrite, a od
plata prichádza rýchlo na 

 8 d sp Obeť.
  e NaZ 52:15; 132:50.
 10 a NaZ 57:3; 88:119; 

124:51.
  b NaZ 115:14–16.
 12 a sp Desiatky, desiatok.
  b sp Chrám, Dom Pána.
 13 a sp Vďačnosť, vďaka, 

vďakyvzdanie.
 14 a sp Porozumenie.

  b sp Kráľovstvo Božie 
alebo kráľovstvo 
nebeské.

  c sp Kľúče kňazstva.
 15 a NaZ 94:9; 109:20–21.
  b Ag. 2:7; NaZ 84:5.
 16 a NaZ 110:1–10.
  b Mat. 5:8;  

NaZ 67:10–13; 88:68.  
sp Čistý, čistota.

 18 a NaZ 90:24; 100:15.
 19 a Iz. 60:14;  

Zach. 2:10–12;  
NaZ 45:66–70; 49:10.

  b sp Nový Jeruzalem.
 20 a 2. Sam. 22:3.
 21 a Mojž. 7:18.  

sp Čistý, čistota;  
Sion.

 22 a sp Odplata.
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bezbožných, ako víchrica; a kto 
jej unikne?

23 Pánovo a bičovanie bude pre
chádzať v noci aj vo dne a správa 
o ňom bude sužovať všetok ľud; 
áno, nebude zadržané, pokiaľ Pán 
nepríde;

24 Lebo rozhorčenie Pánovo 
vzplanulo proti ich ohavnostiam 
a všetkým ich zlovoľným skut
kom.

25 A predsa, Sion a unikne, ak 
bude dbať na to, aby činil všetky 
veci, čokoľvek som mu prikázal.

26 Ale ak nebude dbať na to, aby 
činil všetko, čo som mu prikázal, 

a navštívim ho podľa všetkých 
skutkov jeho ťažkou strasťou, 
b morom, zhubnou nákazou, me
čom, c odplatou, d stravujúcim oh
ňom.

27 A predsa, nech je toto čítané 
tentoraz do uší jeho, že ja, Pán, 
som prijal obeť jeho; a ak nebude 
viac hrešiť, a žiadna z týchto vecí 
na neho nepríde;

28 A ja mu budem a žehnať po
žehnaniami a rozmnožím množ
stvo požehnaní na ňom a pre 
pokolenia jeho na veky vekov, ho
vorí Pán, váš Boh. Amen.

 23 a Iz. 28:14–19;  
NaZ 45:31.

 25 a 2. Nefi 6:13–18;  
NaZ 63:34;  
JS – M 1:20.

 26 a NaZ 84:54–59.
  b Luk. 21:10–13.
  c Mal. 4:1–3;  

3. Nefi 21:20–21.
  d Joel 1:15–20.

 27 a Ez. 18:27.
 28 a sp Požehnať, 

požehnaný, 
požehnanie.

ODDIEL 98
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte 
Ohio 6. augusta 1833. Toto zjavenie prišlo v dôsledku prenasledo-
vania Svätých v Missouri. Zvýšené usadzovanie sa členov Cirkvi 
v Missouri trápilo niektorých ďalších usadlíkov, ktorí sa cítili ohro-
zení počtom Svätých, politickým a ekonomickým vplyvom a kul-
túrnymi a náboženskými rozdielmi. V júli 1833 dav zničil majetok 
Cirkvi, natrel dechtom a perím dvoch členov Cirkvi a požadoval, aby 
Svätí opustili kraj Jackson. Napriek tomu, že sa nepochybne niektoré 
správy o problémoch v Missouri Prorokovi v Kirtlande doniesli (de-
väťsto míľ ďaleko), závažnosť situácie k tomuto dátumu mohla byť 
oznámená iba zjavením.

1–3, Strasti Svätých budú pre ich 
dobro; 4–8, Svätí sa majú cho-
vať priateľsky voči ústavnému zá-
konu krajiny; 9–10, Čestní, múdri 
a dobrí ľudia majú byť podporo-
vaní pre svetskú vládu; 11–15, Tí, 

ktorí kladú svoj život v Pánovej 
veci, budú mať večný život; 16–
18, Zrieknite sa vojny a hlásajte 
mier; 19–22, Svätí v Kirtlande sú 
karhaní a je im prikázané činiť po-
kánie; 23–32, Pán zjavuje Svoje 
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zákony týkajúce sa prenasledovania 
a strastí vkladaných na Jeho ľud; 
33–38, Vojna je ospravedlnená iba 
vtedy, keď ju Pán prikazuje; 39–48, 
Svätí majú odpúšťať svojim nepria-
teľom, ktorí, ak činia pokánie, tiež 
ujdú Pánovej odplate.

Veru hovorím vám, priateľom 
svojim, a nebojte sa, nech srdce 
vaše je utešené; áno, radujte sa 
naďalej a vo všetkom vzdávajte 
b vďaky;

2 a Očakávajúc trpezlivo Pána, 
lebo modlitby vaše vystúpili 
k ušiam Pána Sabaota a sú zazna
menané s touto pečaťou a svedec
tvom – Pán prisahal a nariadil, že 
budú splnené.

3 Takže, on vám dáva tento sľub 
s nemennou zmluvou, že budú 
naplnené; a všetky veci, ktorými 
ste boli a sužovaní, budú pôsobiť 
spoločne pre dobro vaše a k sláve 
mena môjho, hovorí Pán.

4 A teraz, veru hovorím vám 
ohľadom zákonov krajiny, mo
jou vôľou je, aby ľud môj dbal na 
to, aby činil všetky veci, čokoľvek 
mu prikazujem.

5 A a zákon krajiny, ktorý je 
b ústavný, ktorý podporuje onú 
zásadu slobody skrze zachová
vanie práv a výsad, patrí celému 

ľudstvu a je predo mnou ospra
vedlniteľný.

6 Takže ja, Pán, ospravedlňujem 
vás a bratov vašich z cirkvi mo
jej ohľadom priateľského správa
nia sa k tomuto zákonu, ktorý je 
ústavným zákonom krajiny;

7 A čo sa týka zákona človeka, 
čokoľvek je viac alebo menej než 
toto, prichádza od zlého.

8 Ja, Pán Boh, vás činím a slo
bodnými, takže vy ste skutočne 
slobodní; a zákon vás tiež činí slo
bodnými.

9 A predsa, keď a zlovoľní pa
nujú, ľud žiali.

10 A preto, a čestní ľudia a múdri 
ľudia majú byť usilovne vyhľa
dávaní a máte dbať na to, aby 
ste dobrých ľudí a múdrych ľudí 
podporovali; inak čokoľvek je me
nej než títo, prichádza od zlého.

11 A dávam vám prikázanie, 
aby ste zanechali všetko zlé a priľ
nuli ku všetkému dobrému, aby 
ste žili každým a slovom, ktoré vy
chádza z úst Božích.

12 Lebo on bude a dávať ver
ným riadok za riadkom, predpis 
za predpisom; a budem vás tým 
b skúšať a preverovať.

13 A ktokoľvek a kladie život vo 
veci mojej, pre meno moje, znova 
ho nájde, dokonca život večný.

98 1 a NaZ 68:6.
  b sp Vďačnosť, vďaka, 

vďakyvzdanie.
 2 a Ž 27:14;  

Iz. 30:18–19;  
NaZ 133:45.

 3 a NaZ 122:7.  
sp Protivenstvo.

 5 a 1. Pet. 2:13–14;  
NaZ 58:21; 134:5.

  b NaZ 101:77–80; 109:54.  
sp Sloboda (voľnosť);  
Ústava.

 8 a Ján 8:32;  
2. Kor. 3:17.  
sp Sloboda jednania;  
Slobodný, sloboda.

 9 a Pr. 29:2.
 10 a sp Čestný, čestnosť.
 11 a Deut. 8:3;  

Mat. 4:4;  
NaZ 84:43–44.

 12 a Iz. 28:10;  
NaZ 42:61.

  b Abr. 3:25–26.
 13 a Luk. 9:24;  

NaZ 101:35–38; 
103:27–28.  
sp Mučeník, 
mučeníctvo.
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14 Takže, a nebojte sa nepriateľov 
svojich, lebo som nariadil v srdci 
svojom, hovorí Pán, že vás budem 
b preverovať vo všetkých veciach, 
či zotrváte v zmluve mojej, do
konca k c smrti, aby ste mohli byť 
nájdení hodnými.

15 Lebo ak nezotrváte v zmluve 
mojej, nie ste ma hodní.

16 Takže, a zrieknite sa b vojny 
a hlásajte c mier, a snažte sa usi
lovne d obrátiť srdcia detí k ich 
 otcom a srdcia otcov k deťom;

17 A znova, srdcia a Židov k pro
rokom a srdcia prorokov k Židom; 
aby som neprišiel a nezasiahol 
celú zem prekliatím a všetko telo 
nebolo predo mnou strávené.

18 Nech sa srdcia vaše neznepo
kojujú; lebo v dome Otca môjho 
sú a príbytky mnohé a ja som pre 
vás pripravil miesto; a tam, kde 
je Otec môj a kde ja som, tam vy 
tiež budete.

19 Hľa, ja, Pán, nie som veľmi 
potešený mnohými, ktorí sú v cir
kvi v Kirtlande;

20 Lebo oni nezanechávajú hrie
chy svoje a zlovoľné cesty svoje, 
pýchu srdca svojho a ich žiados
tivosti a všetky mrzké veci svoje, 
a nedodržujú slová múdrosti 
a večného života, ktoré som im 
dal.

21 Veru hovorím vám, že ja, Pán, 

ich budem a trestať a budem činiť 
čokoľvek, čo sa mi zachce, ak ne
budú činiť pokánie a dodržiavať 
všetky veci, čokoľvek som im  
hovoril.

22 A znova hovorím vám, ak 
budete dbať na to, aby ste a činili 
čokoľvek, čo vám prikazujem, 
ja, Pán, odvrátim od vás všetok 
hnev a rozhorčenie a b brány pe
kelné vás nepremôžu.

23 Teraz, hovorím k vám ohľa
dom rodín vašich – ak vás ľudia 
a udrú, alebo vašu rodinu, raz, 
a vy to budete znášať trpezlivo 
a nebudete ich hanobiť ani sa ne
budete snažiť o odplatu, budete 
odmenení;

24 Ale ak to nebudete znášať 
trpezlivo, bude vám to počítané, 
ako že vám to bolo a namerané ako 
spravodlivá miera.

25 A znova, ak vás nepriateľ ud
rie po druhýkrát a vy nebudete 
nepriateľa svojho hanobiť a bu
dete to znášať trpezlivo, odmena 
vaša bude stonásobná.

26 A znova, ak vás udrú po tre
tíkrát a vy to budete znášať a tr
pezlivo, odmena vaša vám bude 
zdvojnásobená štyrikrát;

27 A tieto tri svedectvá budú 
stáť proti nepriateľovi vášmu, ak 
nebude činiť pokánie, a nebudú 
vymazané.

 14 a Neh. 4:14;  
NaZ 122:9.

  b NaZ 124:55.
  c Zjav. 2:10;  

NaZ 136:31, 39.
 16 a Alma 48:14.  

sp Mierotvorca.
  b sp Vojna.
  c sp Mier, pokoj.

  d Mal. 4:5–6;  
NaZ 2:1–2.

 17 a sp Židia.
 18 a Ján 14:2;  

NaZ 59:2; 76:111; 81:6.
 21 a Mos. 23:21;  

Hel. 12:3.  
sp Trestať, potrestať.

 22 a sp Poslušnosť, 

poslušný, poslúchať.
  b Mat. 16:17–18;  

NaZ 33:12–13.
 23 a Luk. 6:29;  

Alma 43:46–47.  
sp Prenasledovať, 
prenasledovanie.

 24 a Mat. 7:1–2.
 26 a sp Trpezlivosť.
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28 A teraz, veru hovorím vám, 
ak oný nepriateľ unikne odplate 
mojej, takže nebude privedený 
k súdu predo mňa, potom budete 
hľadieť na to, aby ste ho a varo
vali v mene mojom, aby viac na 
vás neprišiel, ani na rodinu vašu, 
ani na deti vašich detí do tretieho 
a štvrtého pokolenia.

29 A potom, ak príde na vás 
alebo na deti vaše alebo na deti 
vašich detí do tretieho a štvrtého 
pokolenia, vydal som nepriateľa 
tvojho do rúk tvojich;

30 A potom, ak ho ušetríš, bu
deš odmenený za spravodlivosť 
svoju; a tiež deti tvoje a deti tvo
jich detí do tretieho a štvrtého po
kolenia.

31 A predsa, nepriateľ tvoj je 
v rukách tvojich; a ak ho odme
níš podľa skutkov jeho, si ospra
vedlnený; ak sa usiloval o život 
tvoj a život tvoj je tým ohrozo
vaný, nepriateľ tvoj je v rukách 
tvojich a ty si ospravedlnený.

32 Hľa, toto je zákon, ktorý som 
dal služobníkovi svojmu Nefimu 
a a otcom tvojim, Jozefovi a Jáko
bovi, a Izákovi, a Abrahámovi, 
a všetkým svojim dávnym pro
rokom a apoštolom.

33 A znova, toto je a zákon, ktorý 
som dal dávnym svojim, že ne
majú vyjsť do bitky proti žiad
nemu národu, pokoleniu, jazyku 
alebo ľudu, iba ak by som im ja, 
Pán, prikázal.

34 A ak by nejaký národ, jazyk 

alebo ľud proti nim vyhlásil 
vojnu, majú najskôr vyzdvihnúť 
k onému ľudu, národu alebo ja
zyku zástavu a mieru;

35 A ak oný ľud neprijal ponuku 
mieru, ani po druhýkrát, ani po 
tretíkrát, majú priniesť tieto sve
dectvá pred Pána;

36 Potom by som im ja, Pán, dal 
prikázanie a ospravedlnil ich, že 
vyjdú, aby bojovali proti onému 
národu, jazyku alebo ľudu.

37 A ja, Pán, by som a bojoval ich 
bitky a bitky ich detí a detí ich 
detí, dokiaľ by neodplatili všet
kým nepriateľom svojim do tre
tieho a štvrtého pokolenia.

38 Hľa, toto je príklad pre všet
kých ľudí, hovorí Pán, váš Boh, 
pre ospravedlnenie predo mnou.

39 A znova, veru hovorím vám, 
ak nepriateľ tvoj potom, čo prišiel 
na teba po prvýkrát, činí poká
nie a prichádza k tebe s prosbou 
o odpustenie, ty mu odpus
tíš a nebudeš to viac udržiavať 
ako svedectvo proti nepriateľovi 
svojmu –

40 A tak ďalej po druhýkrát a po 
tretíkrát; a tak často, ako nepria
teľ tvoj činí pokánie z priestupku, 
ktorým sa proti tebe prestúpil, ty 
mu budeš a odpúšťať, až sedem
desiat krát sedem.

41 A ak sa po prvýkrát proti tebe 
dopustí priestupku a nečiní poká
nie, predsa len, ty mu odpustíš.

42 A ak sa po druhýkrát proti 
tebe dopustí priestupku a nečiní 

 28 a sp Varovať, varovanie.
 32 a NaZ 27:10.
 33 a Deut. 20:10;  

Alma 48:14–16.
 34 a NaZ 105:38–41.
 37 a Joz. 23:10; Iz. 49:25.

 40 a Mat. 18:21–22;  
NaZ 64:9–11.  
sp Odpustiť.
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pokánie, predsa len, ty mu od
pustíš.

43 A ak sa po tretíkrát proti tebe 
dopustí priestupku a nečiní poká
nie, ty mu tiež odpustíš.

44 Ale ak sa proti tebe dopustí 
priestupku po štvrtýkrát, ty mu 
neodpustíš, ale prinesieš tieto 
svedectvá pred Pána; a ony ne
budú vymazané, dokiaľ ne
bude činiť pokánie a neodmení 
ťa štvornásobne vo všetkých ve
ciach, v ktorých sa proti tebe do
pustil priestupku.

45 A ak to učiní, odpustíš mu 
celým srdcom svojím; a ak to ne
učiní, ja, Pán, a odplatím nepriate
ľovi tvojmu stonásobne;

46 A na deťoch jeho a na deťoch 

detí jeho, všetkých tých, ktorí mňa 
nenávidia, do a tretieho a štvrtého 
pokolenia.

47 Ale ak tieto deti budú činiť 
pokánie, alebo deti detí, a a obrá
tia sa k Pánovi, svojmu Bohu, ce
lým svojím srdcom a celou svojou 
mocou, mysľou a silou a napravia 
štvornásobne všetky priestupky 
svoje, ktorými sa dopustili prie
stupku, alebo ktorými sa dopus
tili priestupku ich otcovia alebo 
otcovia ich otcov, potom sa roz
horčenie tvoje odvráti;

48 A a odplata na nich už ne
príde, hovorí Pán, tvoj Boh, a ich 
priestupky nebudú už nikdy pri
nesené pred Pána ako svedectvo 
proti nim. Amen.

 45 a Morm. 8:20.
 46 a Deut. 5:9–10.
 47 a Mos. 7:33; Morm. 9:6.
 48 a Ez. 18:19–23.

99 1 a sp Prenasledovať, 
prenasledovanie.

 2 a Mat. 10:40.
  b 1. Kor. 2:4–5.

 3 a Mat. 18:1–6.
  b sp Kráľovstvo Božie 

alebo kráľovstvo 
nebeské.

ODDIEL 99
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, 29. augusta 1832 v Hi-
rame v štáte Ohio, Johnovi Murdockovi. John Murdock kázal eva-
njelium viac než rok, zatiaľ čo jeho deti – bez matky, po smrti jeho 
manželky, Julie Clappovej, v apríli 1831 – bývali s ďalšími rodi-
nami v Ohiu.

1–8, John Murdock je povolaný hlá-
sať evanjelium a tí, ktorí ho prijí-
majú, prijímajú Pána a obdržia 
milosrdenstvo.

Hľa, tak hovorí Pán služobní
kovi svojmu Johnovi Murdoc
kovi – ty si povolaný, aby si išiel 
do východných krajín, od domu 
k domu, od dediny k dedine a od 

mesta k mestu, aby si hlásal moje 
večné evanjelium ich obyvate
ľom, uprostred a prenasledova
nia a zlovoľnosti.

2 A kto a prijíma teba, prijíma 
mňa; a budeš mať moc hlásať 
slovo moje s b prejavmi môjho Du
cha Svätého.

3 A kto ťa prijíma a ako malé 
dieťa, prijíma b kráľovstvo moje; 
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 3 c sp Milosrdný, 
milosrdenstvo.

 4 a Ján 12:44–50.
  b NaZ 75:19–22.
 5 a NaZ 1:11–14.

  b Jud. 1:14–15.  
sp Ježiš Kristus – 
Sudca.

 8 a Mat. 19:29.
100 1 a sp Rigdon, Sidney.

  b sp Smith, Joseph, ml.
 4 a sp Spása.
 5 a Hel. 5:18;  

NaZ 68:3–4.

a oni sú požehnaní, lebo obdržia 
c milosrdenstvo.

4 A ktokoľvek ťa zavrhne, bude 
a zavrhnutý Otcom mojím a do
mom jeho; a očistíš si b nohy svoje 
na skrytých miestach pozdĺž cesty 
na svedectvo proti nim.

5 A pozri a uzri, ja a prídem 
rýchlo k b súdu, aby som presved
čil všetkých o ich bezbožných 
skutkoch, ktorých sa dopustili 
proti mne, ako je napísané o mne 
vo zväzku knihy.

6 A teraz, veru hovorím ti, že nie 
je nutné, aby si išiel, dokiaľ ne
bude o deti tvoje postarané a ony 
nebudú vľúdne poslané k bisku
povi Sionu.

7 A po niekoľkých rokoch, ak si 
to odo mňa budeš priať, môžeš 
tiež ísť hore do dobrej krajiny, aby 
si vlastnil dedičstvo svoje;

8 Inak budeš pokračovať v hlá
saní evanjelia môjho, a dokiaľ ne
budeš vzatý. Amen.

ODDIEL 100
Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdo-
novi v Perrysburgu v štáte New York 12. októbra 1833. Tito dvaja 
bratia, súc niekoľko dní odlúčení od svojich rodín, pociťovali o ne 
určité obavy.

1–4, Joseph a Sidney majú kázať 
evanjelium pre spásu duší; 5–8, 
V pravú hodinu im bude dané, čo 
majú povedať; 9–12, Sidney má byť 
hovorcom a Joseph má byť zjavova-
teľom a mocným vo svedectve; 13–
17, Pán vzbudí čistý ľud a poslušní 
budú spasení.

Veru, tak hovorí Pán vám, 
priateľom svojim a Sidneymu 
a b Josephovi: Rodinám vašim 
sa darí dobre; sú v rukách mo
jich a učiním s nimi, ako sa mi 
zdá dobré; lebo vo mne je všetka  
moc.

2 Takže, nasledujte ma a počú
vajte radu, ktorú vám dám.

3 Pozrite a uzrite, mám veľa ľudí 
na tomto mieste, v okolitých kra
joch; a účinné dvere budú otvo
rené v okolitých krajoch v tejto 
východnej krajine.

4 Takže, ja, Pán, som vám dovo
lil, aby ste prišli na toto miesto; 
lebo tak to pre mňa bolo nutné 
pre a spásu duší.

5 Takže, hovorím vám, pozdvih
nite hlas svoj k tomuto ľudu; a ho
voriac myšlienky, ktoré vložím 
do sŕdc vašich, a nebudete pred 
ľuďmi zahanbení;
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 6 a Mat. 10:19–20;  
NaZ 84:85.

 7 a NaZ 84:61.
  b sp Mierny, miernosť.
 8 a 2. Nefi 33:1–4.
 9 a Ex. 4:14–16;  

2. Nefi 3:17–18;  

NaZ 124:103–104.
 10 a sp Svedčiť.
 11 a Alma 17:2–3.
  b NaZ 124:125.
 13 a sp Sion.
  b NaZ 84:99;  

105:9–10, 31, 37.

 14 a sp Hyde, Orson.
 15 a Rím. 8:28;  

NaZ 90:24; 105:40.
 16 a sp Čistý, čistota.
 17 a Joel 2:32;  

Alma 38:4–5.

6 Lebo vám bude a dané v pravú 
hodinu, áno, v pravú chvíľu, čo 
budete hovoriť.

7 Ale prikázanie vám dávam, 
aby ste hlásali akékoľvek veci, 
ktoré budete a hlásať v mene mo
jom, s vážnosťou srdca, v duchu 
b miernosti, vo všetkých veciach.

8 A dávam vám toto zasľúbe
nie, že nakoľko budete toto činiť, 
bude a Duch Svätý vylievaný vy
dávajúc svedectvo o všetkých ve
ciach, o ktorých budete hovoriť.

9 A je pre mňa nutné, aby si ty, 
služobník môj Sidney, bol a hovor
com pre tento ľud; áno, veru, vy
svätím ťa k tomuto povolaniu, 
dokonca aby si bol hovorcom pre 
služobníka môjho Josepha.

10 A ja mu dám moc, aby bol 
mocný vo a svedectve.

11 A ja ti dám moc, aby si bol 
a mocný vo vysvetľovaní všet
kých písiem, aby si mohol byť 
hovorcom pre neho, a on bude 
b zjavovateľom pre teba, aby si 
mohol poznať istotu všetkých 

vecí týkajúcich sa vecí kráľovstva 
môjho na zemi.

12 Takže, pokračujte cestou 
svojou, a nech sa srdcia vaše ra
dujú; lebo pozrite a uzrite, ja som 
s vami až do konca.

13 A teraz vám dávam slovo 
ohľadom a Sionu. Sion bude b vy
kúpený, aj keď bude po krátky čas 
trestaný.

14 Tvoji bratia, služobníci moji 
a Orson Hyde a John Gould, sú 
v rukách mojich; a nakoľko za
chovávajú prikázania moje, budú 
spasení.

15 Takže, nech srdcia vaše sú 
utešené; lebo a všetky veci budú 
pôsobiť spoločne pre dobro tých, 
ktorí kráčajú vzpriamene, a pre 
posvätenie cirkvi.

16 Lebo ja vzbudím pre seba 
a čistý ľud, ktorý mi bude slúžiť 
v spravodlivosti;

17 A všetci, ktorí a vzývajú meno 
Pána a zachovávajú prikázania 
jeho, budú spasení. Tak je. Amen.

ODDIEL 101
Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, v Kirtlande v štáte 
Ohio 16. a 17. decembra 1833. V tejto dobe Svätí, ktorí sa zhromaž-
dili v Missouri, trpeli veľkým prenasledovaním. Zberba ich vyhnala 
z ich domova v kraji Jackson; a niektorí Svätí sa pokúsili usadiť v kra-
joch Van Buren, Lafayette a Ray, ale prenasledovanie ich nasledovalo. 
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101 1 a sp Prenasledovať, 
prenasledovanie.

  b NaZ 103:1–2, 11;  
109:47.

 2 a NaZ 58:3–4.
  b Mos. 7:29–30;  

NaZ 103:4; 105:2–10.
 3 a Iz. 62:3; Mal. 3:17;  

NaZ 60:4.
 4 a NaZ 95:1–2; 136:31. 

   sp Trestať, potrestať.
  b Gen. 22:1–14;  

Jákob 4:5.  
sp Abrahám.

 5 a Mat. 10:32–33;  
Rím. 1:16;  
2. Nefi 31:14.

  b sp Posvätenie.
 6 a sp Svár.
  b sp Závisť.

  c sp Žiadostivosť.
 7 a Iz. 59:2;  

Mos. 11:22–25; 21:15;  
Alma 5:38.

 8 a Hel. 12:3.
  b Skut. 17:27;  

Alma 32:5–16.
 9 a sp Milosrdný, 

milosrdenstvo;  
Súcit.

Hlavná skupina Svätých bola v onej dobe v kraji Clay v štáte Mis-
souri. Vyhrážania sa smrťou voči jednotlivcom z Cirkvi boli mnohé. 
Svätí v kraji Jackson prišli o zariadenie domácnosti, oblečenie, hos-
podárske zvieratá a ďalší osobný majetok; a mnoho z ich úrody bolo 
zničené.

1–8, Svätí sú trestaní a sužovaní 
pre svoje priestupky; 9–15, Pánovo 
rozhorčenie dopadne na národy, ale 
Jeho ľud bude zhromaždený a ute-
šený; 16–21, Sion a jeho koly budú 
zriadené; 22–31, Je uvedená po-
vaha života počas milénia; 32–42, 
V tej dobe budú Svätí požehnaní 
a odmenení; 43–62, Podobenstvo 
o šľachticovi a olivovníku nazna-
čuje trápenie a konečné vykúpenie 
Sionu; 63–75, Svätí majú pokračo-
vať v zhromažďovaní sa; 76–80, 
Pán ustanovil Ústavu Spojených 
štátov; 81–101, Svätí majú nalie-
havo žiadať o nápravu bezprávia 
podľa podobenstva o žene a nespra-
vodlivom sudcovi.

Veru hovorím vám, ohľadom 
bratov vašich, ktorí boli sužovaní 
a a prenasledovaní, a b vyvrhovaní 
z krajiny dedičstva svojho –

2 Ja, Pán, som strpel, aby na nich 
prišla a strasť, ktorou boli sužo
vaní v dôsledku svojich b prie
stupkov;

3 Ale predsa sa k nim priznám 

a oni budú a moji oného dňa, kedy 
prídem, aby som zhromaždil kle
noty svoje.

4 Takže, musia nevyhnutne byť 
a trestaní a skúšaní, dokonca ako 
b Abrahám, ktorému bolo priká
zané, aby obetoval jediného syna 
svojho.

5 Lebo všetci tí, ktorí nechcú 
znášať trestanie, ale a zapierajú 
ma, nemôžu byť b posvätení.

6 Hľa, hovorím vám, medzi nimi 
boli strety a a sváry, a b závidenie, 
a rozbroje, a c chtivé a žiadostivé 
priania; takže týmito vecami po
špinili dedičstvá svoje.

7 Boli pomalí v a počúvaní hlasu 
Pána, svojho Boha; takže Pán, ich 
Boh, je pomalý v počúvaní ich 
modlitieb, v odpovedaní na ne 
v deň ich trápenia.

8 V deň mieru svojho brali ľah
kovážne radu moju; ale v deň 
a trápenia svojho ma z nutnosti 
b hľadajú.

9 Veru hovorím vám, aj napriek 
ich hriechom je vnútro moje na
plnené a súcitom voči nim. Ja 
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 9 b Jer. 30:11.
  c NaZ 98:21–22.
 10 a NaZ 1:13–14.
 11 a Hel. 13:14;  

Eter 2:9–11.
 12 a sp Bdieť, strážnici.
 13 a Deut. 30:3–6;  

1. Nefi 10:14.  
sp Izrael – 
Zhromaždenie Izraela.

 14 a Mat. 5:4.
 15 a Mat. 10:39.  

sp Mučeník, 

mučeníctvo.
 16 a Mojž. 6:32.
  b Ex. 14:13–14;  

Ž 46:10.
 17 a sp Sion.
 18 a NaZ 103:11–14.
  b Iz. 35:10;  

NaZ 45:71.  
sp Spev.

  c Am. 9:13–15;  
NaZ 84:2–5; 103:11.

 20 a NaZ 57:1–4.
 21 a NaZ 82:13–14;  

115:6, 17–18.  
sp Kôl.

 22 a sp Izrael – 
Zhromaždenie Izraela.

  b Mat. 24:15;  
NaZ 45:32; 115:6.

 23 a sp Závoj.
  b Iz. 40:5;  

NaZ 38:8; 93:1.  
sp Druhý príchod 
Ježiša Krista.

 24 a NaZ 29:24.

ich úplne b nezavrhnem a v deň 
c hnevu budem pamätať na milo
srdenstvo.

10 Prisahal som a nariadenie vy
šlo predošlým prikázaním, ktoré 
som vám dal, že nechám padnúť 
a meč rozhorčenia svojho v pros
pech ľudu svojho; a dokonca ako 
som povedal, tak sa stane.

11 Rozhorčenie moje má byť čo
skoro bez obmedzenia vyliate na 
všetky národy; a toto učiním, keď 
kalich ich neprávosti bude a plný.

12 A oného dňa všetci, ktorí 
budú nájdení na a strážnej veži, 
alebo inými slovami, celý môj Iz
rael, bude spasený.

13 A tí, ktorí boli rozptýlení, 
budú a zhromaždení.

14 A všetci tí, ktorí a žialili, budú 
utešení.

15 A všetci tí, ktorí dali a život 
svoj pre meno moje, budú koru
novaní.

16 Takže, nech je srdce vaše 
ohľadom Sionu utešené; lebo 
všetko telo je v a rukách mojich; 
upokojte sa a b vedzte, že ja som 
Boh.

17 a Sion sa nepohne z miesta 
svojho, napriek tomu, že deti jeho 
sú rozptýlené.

18 Tí, ktorí zostanú a budú čistí 
v srdci, sa navrátia a prídu do 
a dedičstva svojho, oni aj ich deti, 
s b piesňami večnej radosti, aby 
c stavali na pustých miestach Si
onu –

19 A všetky tieto veci, aby pro
roci mohli byť naplnení.

20 A hľa, nie je určené žiadne 
iné a miesto než to, ktoré som 
 určil; ani nebude určené iné 
miesto než to, ktoré som určil 
pre dielo zhromažďovania svä
tých svojich –

21 Dokiaľ nepríde deň, kedy 
žiadne ďalšie miesto pre nich ne
bude nájdené; a potom mám ďal
šie miesta, ktoré im určím, a budú 
nazývané a koly, pre závesy alebo 
silu Sionu.

22 Hľa, mojou vôľou je, aby 
sa všetci tí, ktorí vzývajú meno 
moje a uctievajú ma podľa več
ného evanjelia môjho, a zhromaž
dili a b stáli na svätých miestach;

23 A pripravili sa na zjavenie, 
ktoré príde, keď a závoj prikrytia 
chrámu môjho, v stánku mojom, 
ktorý skrýva zem, bude sňatý 
a všetko telo ma spoločne b uvidí.

24 A každá a porušiteľná vec, či 
už človek alebo zver poľná, alebo 
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 24 b Sof. 1:2–3;  
Mal. 4:1;  
NaZ 88:94;  
JS – Ž 1:37.

 25 a Am. 9:5;  
2. Pet. 3:10–14.  
sp Zem – Očistenie 
zeme.

  b Zjav. 21:5.
  c sp Milénium.
 26 a Iz. 11:6–9.  

sp Nepriateľstvo.
  b sp Mier, pokoj.
 28 a Zjav. 20:2–3;  

1. Nefi 22:26;  
NaZ 88:110.

 29 a Zjav. 21:4.
 30 a Iz. 65:20–22;  

NaZ 63:51.
 31 a 1. Kor. 15:52;  

NaZ 43:32.
  b 1. Tes. 4:16–17.
 32 a NaZ 29:11.  

sp Milénium.
  b NaZ 121:26–28.
 33 a sp Tajomstvá Božie.
 35 a NaZ 63:20.  

sp Prenasledovať, 

prenasledovanie.
  b NaZ 98:13.
 36 a sp Smrť, telesná.
  b sp Radosť.
 37 a sp Duša.
 38 a 2. Kron. 7:14;  

NaZ 93:1.
  b sp Trpezlivosť.
 39 a sp Nová a večná 

zmluva.
  b Mat. 5:13;  

NaZ 103:10.

vtáctvo nebeské, alebo ryby mor
ské, ktoré prebývajú na celej tvári 
zeme, budú b zničené;

25 A tiež to, čo je z prvkov, bude 
a roztavené spaľujúcim žiarom; 
a všetky veci sa stanú b novými, 
aby moje poznanie a c sláva mohli 
prebývať na celej zemi.

26 A oného dňa a nepriateľstvo 
človeka a nepriateľstvo zvierat, 
áno, nepriateľstvo všetkého tela 
b ustane pred tvárou mojou.

27 A oného dňa o čokoľvek 
bude nejaký človek prosiť, to mu 
bude dané.

28 A oného dňa a Satan nebude 
mať moc pokúšať žiadneho člo
veka.

29 A nebude a zármutku, pretože 
nebude smrti.

30 Oného dňa a malé dieťa nezo
mrie, pokiaľ nebude staré; a život 
jeho bude ako vek stromu;

31 A keď zomrie, nebude spať, 
totiž v zemi, ale bude v okamihu 
a premenené a bude b uchopené 
a vyzdvihnuté a odpočinutie jeho 
bude slávne.

32 Áno, veru hovorím vám, 
oného a dňa, kedy Pán príde, 
b zjaví všetky veci –

33 Veci, ktoré sa udiali, a a skryté 
veci, o ktorých žiaden človek ne
vedel, veci o zemi, skrze ktoré 
bola učinená, a jej účel a cieľ –

34 Veci veľmi cenné, veci, ktoré 
sú hore, a veci, ktoré sú dole, 
veci, ktoré sú v zemi a na zemi, 
a v nebi.

35 A všetci tí, ktorí trpia a prena
sledovaním pre meno moje, a vy
trvajú vo viere, aj keď sú povolaní 
položiť život svoj pre b mňa, jed
nako len budú požívať zo všetkej 
tejto slávy.

36 A preto, nebojte sa dokonca 
ani a smrti; lebo na tomto svete ra
dosť vaša nie je plná, ale vo mne 
je b radosť vaša plná.

37 Takže, nestarajte sa o telo ani 
o život tela; ale starajte sa o a dušu 
a o život duše.

38 A vždy a hľadajte tvár Pána, 
aby ste v b trpezlivosti mohli vlast
niť dušu svoju, a budete mať ži
vot večný.

39 Keď sú ľudia povolaní k a več
nému evanjeliu môjmu a učinia 
zmluvu skrze večnú zmluvu, sú 
považovaní za b soľ zeme a chuť 
človeka;

40 Sú povolaní, aby boli chuťou 
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 41 a sp Trestať, potrestať.
 42 a Abd. 1:3–4; Luk. 14:11;  

Hel. 4:12–13.
  b Luk. 18:14.  

sp Pokorný, pokoriť 
sa, pokora.

 44 a NaZ 103:21–22.
  b sp Vinica Pána.

 45 a Ez. 33:2, 7;  
3. Nefi 16:18.  
sp Bdieť, strážnici.

 51 a Iz. 5:1–7.

ľudí; takže, ak stratí oná soľ zeme 
chuť svoju, hľa, potom nie je 
dobrá k ničomu, iba k tomu, aby 
bola vyvrhnutá a pošliapaná no
hami ľudí.

41 Hľa, tu je múdrosť ohľadom 
detí Sionu, dokonca mnohých, 
ale nie všetkých; boli nájdení ako 
priestupníci, takže musia nevy
hnutne byť a potrestaní –

42 Ten, kto sa a povyšuje, bude 
ponížený, a ten, kto sa b ponižuje, 
bude povýšený.

43 A teraz, ukážem vám podo
benstvo, aby ste mohli poznať 
vôľu moju ohľadom vykúpenia 
Sionu.

44 Istý a šľachtic mal určitý diel 
zeme, veľmi vybraný; a povedal 
služobníkom svojim: Choďte na 
moju b vinicu, a to na tento veľmi 
vybraný kus zeme, a zasaďte dva
násť olivovníkov;

45 A rozmiestnite okolo nich 
a strážnikov a postavte vežu, 
aby jeden mohol prezerať oko
litú krajinu, aby bol strážcom na 
veži, aby olivovníky moje neboli 
polámané, keď príde nepriateľ, 
aby lúpil a vzal si ovocie vinice 
mojej.

46 Teraz, služobníci šľachtica 
išli a činili, ako im ich pán priká
zal, a zasadili olivovníky a posta
vili okolo hradbu a rozmiestnili 
stráže, a začali stavať vežu.

47 A zatiaľ čo ešte kládli jej zá
klady, začínali si medzi sebou 

hovoriť: A prečo pán môj potre
buje túto vežu?

48 A radili sa po dlhý čas, hovo
riac medzi sebou: Prečo pán môj 
potrebuje túto vežu, vzhľadom na 
to, že toto je čas mieru?

49 Nemohli by byť tieto peniaze 
dané peňažníkom? Lebo týchto 
vecí nie je potreba.

50 A zatiaľ čo sa jeden s druhým 
hádal, stali sa veľmi nedbalými 
a neposlúchali prikázania pána 
svojho.

51 A v noci prišiel nepriateľ 
a preboril a hradbu; a služob
níci šľachtica vstali a vydesili sa, 
a ušli; a nepriateľ zničil ich dielo 
a polámal olivovníky.

52 Teraz, hľa, šľachtic, pán vi
nice, zvolal služobníkov svojich 
a povedal im: Prečo! Čo je príči
nou tohto veľkého zla?

53 Nemali ste učiniť tak, ako 
som vám prikázal a – potom, 
čo ste vysadili vinicu a postavili 
okolo hradbu, a rozmiestnili na 
hradbách strážnikov – postaviť 
tiež vežu a umiestniť strážnika na 
vežu, a bdieť nad vinicou mojou 
a nezaspať, aby na vás nepriateľ 
neprišiel?

54 A hľa, strážnik na veži by 
videl nepriateľa, dokiaľ bol ešte 
ďaleko, a potom by ste sa mohli 
pripraviť a zabrániť nepriateľovi 
zboriť jej hradbu, a zachrániť vi
nicu moju pred rukami ničiteľa.

55 A pán vinice povedal jed
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 55 a NaZ 103:22, 29–30;  
105:16, 29–30.

 58 a NaZ 97:22–24; 105:15.
 61 a NaZ 78:22.
  b Mat. 25:20–23.
 62 a NaZ 105:37.

 64 a NaZ 87:8.
  b NaZ 33:3, 7.  

sp Žatva.
  c NaZ 1:38.
 65 a Mat. 13:6–43;  

NaZ 86:1–7.

  b sp Celestiálna sláva.
 66 a Nah. 1:5;  

Mat. 3:12;  
NaZ 38:12; 63:33–34.

 68 a NaZ 58:56.

nému zo služobníkov svojich: 
Choď a zhromaždi zvyšok slu
žobníkov mojich a vezmi a všetku 
silu domu môjho, čo sú bojov
níci moji, mladí muži moji a tiež 
tí, ktorí sú medzi všetkými slu
žobníkmi mojimi stredného veku, 
ktorí sú silou domu môjho, okrem 
tých, ktorých som určil, aby  
zostali;

56 A choďte okamžite do kra
jiny vinice mojej a vykúpte vinicu 
moju; lebo je moja; kúpil som ju 
za peniaze.

57 Takže, choďte okamžite do 
krajiny mojej; zborte hradby ne
priateľov mojich; strhnite ich 
vežu a rozptýľte ich strážnikov.

58 A nakoľko sa zhromaždia 
proti vám, a odplatíte nepriateľom 
mojim, aby som mohol čoskoro 
prísť so zvyškom domu svojho 
a vlastniť krajinu.

59 A služobník povedal pánovi 
svojmu: Kedy budú tieto veci?

60 A on povedal služobníkovi 
svojmu: Keď budem chcieť; choď 
okamžite a učiň všetky veci, kto
rékoľvek som ti prikázal;

61 A toto bude pečať moja 
a požehnanie pre teba – verný 
a a múdry služobník uprostred 
domu môjho, b panovník v krá
ľovstve mojom.

62 A služobník jeho išiel okam
žite a učinil všetky veci, ktorékoľ
vek mu jeho pán prikázal; a a po 

mnohých dňoch sa všetky veci 
splnili.

63 Znova, veru hovorím vám, 
ukážem vám múdrosť vo mne 
ohľadom všetkých cirkví, na
koľko sú ochotné byť vedené po 
pravej a správnej ceste k spáse 
svojej –

64 Aby dielo zhromažďovania 
svätých mojich mohlo pokračo
vať, aby som ich mohol pre meno 
svoje upevňovať na a svätých 
miestach; lebo čas b žatvy prišiel, 
a slovo moje musí nevyhnutne 
byť c naplnené.

65 Takže, musím zhromaž
diť ľud svoj podľa podobenstva 
o pšenici a a kúkoli, aby pšenica 
mohla byť zabezpečená v obilni
ciach, aby vlastnila večný život 
a bola korunovaná b celestiálnou 
slávou, až prídem do kráľovstva 
Otca svojho, aby som odmenil 
každého človeka podľa toho, aké 
bude dielo jeho;

66 Zatiaľ čo kúkoľ bude zvia
zaný do snopov a putá jeho budú 
silné, aby mohol byť a spálený ne
uhasiteľným ohňom.

67 Takže, prikázanie dávam 
všetkým cirkvám, aby sa naďa
lej zhromažďovali na miestach, 
ktoré som určil.

68 A predsa, ako som vám po
vedal v predchádzajúcom priká
zaní, nech sa a zhromažďovanie 
vaše nedeje v chvate, ani útekom; 

NÁUKA A ZMLUVY 101:56–68221



 70 a NaZ 63:27–29.
 72 a Iz. 52:10–12.
 75 a Alma 5:37–39.
 77 a sp Vláda.
  b sp Sloboda (voľnosť).

 78 a sp Sloboda jednania.
  b sp Súd, posledný.
  c sp Vydávať počet, 

zodpovedný, 
zodpovednosť.

 80 a 2. Nefi 1:7–9;  
NaZ 98:5–6.  
sp Ústava.

  b 1. Nefi 13:13–19.
 81 a Luk. 18:1–8.

ale nech sú všetky veci pripra
vené pred vami.

69 A aby boli všetky veci pripra
vené pred vami, dodržiavajte pri
kázanie, ktoré som dal ohľadom 
týchto vecí –

70 Ktoré hovorí, alebo učí, a za
kúpiť za peniaze všetky pozemky, 
ktoré môžu byť za peniaze zakú
pené v kraji okolo krajiny, ktorú 
som určil, aby bola krajinou Sion 
pre počiatok zhromažďovania 
svätých mojich;

71 Všetku krajinu, ktorá môže 
byť zakúpená v kraji Jackson 
a v okolitých krajoch, a zvyšok 
ponechajte v rukách mojich.

72 Teraz, veru hovorím vám, 
nech všetky cirkvi zhromažďujú 
všetky peniaze svoje; nech tieto 
veci sú konané vo svojom čase, 
ale nie v a chvate; a dbajte na to, 
aby ste mali všetky veci pripra
vené pred sebou.

73 A nech sú určení úctyhodní 
muži, dokonca múdri muži, 
a pošlite ich, aby zakúpili tieto 
pozemky.

74 A cirkvi vo východných kra
jinách, keď budú vybudované, ak 
budú počúvať túto radu, budú 
môcť kúpiť pozemky a zhromaž
diť sa na nich; a týmto spôsobom 
môžu utvrdzovať Sion.

75 Dokonca už teraz je dosta
točne v zásobe, áno, dokonca 
v hojnosti, vykúpiť Sion a obnoviť 

pusté miesta jeho, ktoré už ne
budú nikdy zborené, ak cirkvi, 
ktoré sa nazývajú menom mo
jím, budú a ochotné počúvať hlas  
môj.

76 A znova hovorím vám, tí, 
ktorí boli rozptýlení nepriateľmi 
svojimi, je mojou vôľou, aby aj na
ďalej naliehavo žiadali o nápravu 
a vykúpenie skrze ruky tých, 
ktorí sú ustanovení ako panov
níci a majú nad vami právomoc –

77 Podľa zákonov a a ústavy 
ľudu, ktoré som umožnil, aby 
boli ustanovené, a majú byť ob
hajované kvôli b právam a ochrane 
všetkého tela podľa spravodli
vých a svätých zásad;

78 Aby každý človek mohol 
jednať ohľadom náuky a zásady 
týkajúcej sa budúcnosti, podľa 
mravnej a slobody jednania, ktorú 
som mu dal, aby každý človek 
mohol byť v deň b súdu c zodpo
vedný za svoje vlastné hriechy.

79 Takže, nie je správne, aby bol 
ktorýkoľvek človek podrobený 
druhému.

80 A s týmto zámerom som 
ustanovil a ústavu tejto krajiny, 
skrze ruky múdrych mužov, kto
rých som vzbudil práve s týmto 
zámerom, a vykúpil túto krajinu 
skrze b preliatie krvi.

81 Teraz, k čomu prirovnám deti 
Sionu? Prirovnám ich k a podo
benstvu o žene a nespravodlivom 
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 81 b sp Modlitba.
 89 a Iz. 45:15;  

NaZ 121:1, 4; 123:6.
 90 a sp Správca, 

správcovstvo.
  b Zjav. 21:8.  

sp Neviera.

 91 a Mat. 25:30;  
NaZ 19:5; 29:15–17;  
124:8.

 92 a sp Milosrdný, 
milosrdenstvo.

 93 a Rím. 1:18–21.
 94 a Iz. 52:15;  

3. Nefi 20:45; 21:8.
 95 a Iz. 28:21; NaZ 95:4.
  b Mal. 3:18.  

sp Rozoznávanie, dar.
 96 a sp Zásobáreň.
 97 a NaZ 103:4; 112:25–26;  

125:2.

sudcovi, lebo ľudia sa majú vždy 
b modliť a neustávať, v ktorom sa 
hovorí –

82 V jednom meste bol sudca, 
ktorý sa nebál Boha ani si nevá
žil človeka.

83 A v tom meste bola vdova, 
a tá prišla k nemu, hovoriac: Od
plať protivníkovi môjmu.

84 A po určitý čas nechcel, ale 
potom si povedal sám pre seba: Aj 
keď sa Boha nebojím, ani človeka 
si nevážim, predsa len, pretože ma 
táto vdova obťažuje, odplatím jej 
protivníkovi, aby ma neustálymi 
príchodmi svojimi neunavovala.

85 K tomu prirovnávam deti 
 Sionu.

86 Nech naliehavo žiadajú 
u sudcu;

87 A ak na ne nebude dbať, nech 
naliehavo žiadajú u guvernéra;

88 A ak na ne guvernér nebude 
dbať, nech naliehavo žiadajú 
u prezidenta;

89 A ak na ne prezident nebude 
dbať, potom Pán povstane a vyjde 
zo a skrytého miesta svojho a v zú
rivosti svojej bude sužovať národ;

90 A vo veľkej neľúbosti svojej 
a v prudkom hneve svojom, vo 
svojom čase, odreže oných zlo
voľných, neverných a nespra
vodlivých a správcov a určí im 
ich diel medzi pokrytcami a b ne
veriacimi;

91 Dokonca vo vonkajšej tem
note, kde je a plač a nárek, a škrípa
nie zubov.

92 Modlite sa, takže, aby ich 
uši mohli byť otvorené k volaniu 
vášmu, aby som k nim mohol byť 
a milosrdný, aby tieto veci na nich 
nemuseli prísť.

93 Čo som vám pripravil, musí 
nevyhnutne byť, aby všetci ľudia 
mohli byť ponechaní bez a výho
vorky;

94 Aby múdri muži a vládcovia 
mohli počuť a poznať to, o čom 
nikdy a neuvažovali;

95 Aby som mohol pokračovať 
v uskutočňovaní diela svojho, 
a neobyčajného diela svojho, a vo 
vykonávaní skutku svojho, ne
obyčajného skutku svojho, aby 
ľudia mohli b rozoznávať medzi 
spravodlivým a zlovoľným, ho
vorí váš Boh.

96 A znova, hovorím vám, je 
proti prikázaniu môjmu a vôli 
mojej, aby služobník môj Sidney 
Gilbert predal a zásobáreň moju, 
ktorú som zriadil pre ľud svoj, do 
rúk nepriateľov mojich.

97 Nech to, čo som zriadil, nie je 
pošpinené nepriateľmi mojimi so 
súhlasom tých, ktorí sa a nazývajú 
menom mojím;

98 Lebo toto je veľmi ťažký 
a ohavný hriech proti mne a proti 
ľudu môjmu v dôsledku tých 
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vecí, ktoré som ustanovil a ktoré 
majú čoskoro postihnúť národy.

99 Takže, mojou vôľou je, aby 
si ľud môj činil nárok a držal sa 
nároku na to, čo som im určil, aj 
keď im nebude dovolené na tom 
prebývať.

100 A predsa, nehovorím, že 

na tom nebudú prebývať; lebo 
nakoľko budú prinášať plody 
a skutky vhodné pre kráľovstvo 
moje, budú na tom prebývať.

101 Budú stavať a a nezdedí to 
iný, vysadia vinice a budú jesť ich 
ovocie. Tak je. Amen.

 101 a Iz. 65:21–22.  
sp Milénium.

102 1 a sp Vysoká rada.
 2 a NaZ 107:72–74.

1–8, Vysoká rada je ustanovená, aby 
urovnávala významné problémy, 
ktoré povstanú v Cirkvi; 9–18, Sú 
stanovené postupy pre prejednáva-
nie prípadov; 19–23, Prezident rady 
vydáva rozhodnutie; 24–34, Je uve-
dený postup pre odvolanie.

Tohto dňa sa v dome Josepha 
Smitha ml. zhromaždila gene
rálna rada dvadsiatich štyroch 
vysokých kňazov, skrze zjave
nie, a pokračovala v organizovaní 
a vysokej rady cirkvi Kristovej, 
ktorá má pozostávať z dvanás
tich vysokých kňazov a z jedného 
alebo troch prezidentov, tak ako 
daný prípad vyžaduje.

2 Vysoká rada bola ustanovená 

zjavením za účelom urovnávania 
významných problémov, ktoré 
môžu povstať v cirkvi, ktoré 
nemôžu byť urovnané cirkvou 
alebo radou a biskupa k spokoj
nosti strán.

3 Joseph Smith ml., Sidney Rig
don a Frederick G. Williams boli 
uznaní hlasom rady za prezi
dentov; a Joseph Smith st., John 
Smith, Joseph Coe, John John
son, Martin Harris, John S. Car
ter, Jared Carter, Oliver Cowdery, 
Samuel H. Smith, Orson Hyde, 
Sylvester Smith a Luke Johnson, 
vysokí kňazi, boli zvolení jedno
myseľným hlasom rady, aby boli 
stálou radou cirkvi.

4 Hore uvedení radcovia boli 

ODDIEL 102
Zápis o zorganizovaní prvej vysokej rady Cirkvi v Kirtlande v štáte 
Ohio 17. februára 1834. Pôvodný zápis zaznamenali starší Oliver 
Cowdery a Orson Hyde. Prorok nasledujúci deň zrevidoval záznam 
a ďalší deň bol opravený záznam jednomyseľne prijatý vysokou ra-
dou ako „podoba a zloženie vysokej rady“ Cirkvi. Verše 30 až 32, 
ktoré hovoria o Rade dvanástich apoštolov, boli doplnené v roku 1835 
pod vedením Josepha Smitha, keď sa tento oddiel pripravoval na vy-
danie v Náuke a zmluvách.
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potom opýtaní, či prijímajú 
svoje menovanie a či budú ko
nať v tomto úrade podľa zákona 
neba, na čo všetci odpovedali, že 
svoje menovanie prijímajú a budú 
zastávať svoj úrad podľa milosti 
Božej im udelenej.

5 Počet tvoriaci radu, ktorá hla
sovala v mene cirkvi a za cirkev 
ohľadom menovania hore uvede
ných radcov, bol štyridsaťtri, ako 
je ďalej uvedené: deväť vysokých 
kňazov, sedemnásť starších, šty
ria kňazi a trinásť členov.

6 Bolo odhlasované, že vysoká 
rada nemôže mať moc konať bez 
toho, aby bolo prítomných sedem 
z hore uvedených radcov alebo 
ich riadne menovaných nástup
cov.

7 Týchto sedem bude mať moc 
menovať ďalších vysokých kňa
zov, ktorých považujú za hod
ných a schopných toho, aby 
konali namiesto neprítomných 
radcov.

8 Bolo odhlasované, že kedy
koľvek sa uvoľní nejaké miesto 
smrťou, vyradením z úradu pre 
priestupok alebo presťahovaním 
z oblasti pôsobnosti tohto cir
kevného vedenia ktoréhokoľvek 
z hore uvedených radcov, bude 
zaplnené menovaním preziden
tom alebo prezidentmi a potvr
dené hlasom generálnej rady 
vysokých kňazov zhromažde
ných s týmto zámerom, aby ko
nali v mene cirkvi.

9 Prezident cirkvi, ktorý je tiež 
prezident rady, je ustanovený 

a zjavením a b uznaný vo svojom 
pôsobení hlasom cirkvi.

10 A v súlade s dôstojnosťou 
svojho úradu má predsedať rade 
cirkvi; a jeho výsadou je, aby mu 
pomáhali dvaja ďalší prezidenti 
ustanovení rovnakým spôsobom, 
akým bol ustanovený on sám.

11 A v prípade neprítomnosti 
jedného alebo oboch, ktorí sú 
ustanovení, aby mu pomáhali, 
má on moc predsedať rade bez 
asistenta; a v prípade, že on sám 
je neprítomný, ostatní prezidenti 
majú moc predsedať na jeho 
mieste, obaja alebo jeden z nich.

12 Kedykoľvek je vysoká rada 
cirkvi Kristovej riadne zorgani
zovaná, podľa predchádzajúceho 
vzoru, povinnosťou dvanástich 
radcov bude hádzať lós s číslami 
a tým zistiť, kto z dvanástich 
bude hovoriť prvý, počnúc číslom 
jeden a tak za sebou k číslu dva
násť.

13 Kdekoľvek sa táto rada zíde, 
aby prejednali nejaký prípad, 
dvanásť radcov zváži, či to je zlo
žitý prípad, alebo nie; ak nie je, 
budú o tom hovoriť podľa hore 
opísaného vzoru iba dvaja z rad
cov.

14 Ak je však usúdené, že zlo
žitý je, budú určení štyria; a ak je 
ešte zložitejší, šiesti; ale v žiad
nom prípade nebude určené, aby 
hovorilo viac ako šesť.

15 Obvinený, vo všetkých prípa
doch, má právo na jednu polovicu 
rady, aby zabránila urážke alebo 
nespravodlivosti.

 9 a sp Zjavenie.   b sp Podpora cirkevných vedúcich.
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 16 a sp Spravodlivosť.
 23 a Num. 9:8.

  b sp Zjavenie.
 28 a NaZ 107:78.

16 A radcovia určení k tomu, 
aby hovorili pred radou, majú 
predložiť prípad potom, čo dô
kazy boli preskúmané, v jeho pra
vom svetle pred radou; a každý 
má hovoriť podľa nestrannosti 
a a spravodlivosti.

17 Tí radcovia, ktorí si vyloso
vali párne čísla, a to 2, 4, 6, 8, 10 
a 12, sú tými, ktorí majú zastávať 
záujem obvineného a zabraňovať 
urážke a nespravodlivosti.

18 Vo všetkých prípadoch budú 
mať žalobca aj obvinený výsadu 
hovoriť pred radou za seba po
tom, čo dôkazy boli vypočuté 
a radcovia, ktorí boli určení na to, 
aby o prípade hovorili, dokončili 
svoje poznámky.

19 Potom, čo dôkazy boli vypo
čuté, radcovia, žalobca aj obvi
nený prehovoril, prezident učiní 
rozhodnutie podľa porozumenia, 
ktoré bude mať o prípade, a vy
zve dvanásť radcov, aby ho hla
sovaním potvrdili.

20 Ak však zvyšní radcovia, 
ktorí nehovorili, alebo ktorýkoľ
vek z nich, po nestrannom vypo
čutí dôkazov a argumentov zistia 
chybu v rozhodnutí prezidenta, 
môžu na to poukázať a prípad 
bude znova prejednaný.

21 A ak, po dôkladnom opä
tovnom prejednaní, je vrhnuté 
na prípad ďalšie svetlo, rozhod
nutie bude podľa toho zmenené.

22 Ale v prípade, že nie je 
vnesené žiadne ďalšie svetlo, 
prvé rozhodnutie má zostať 

v platnosti, o čom má moc roz
hodnúť väčšina rady.

23 V prípade ťažkostí ohľadom 
a náuky alebo zásady, ak nie je 
dosť zapísané, aby bol prípad uči
nený jasným v mysli rady, môže 
sa prezident opýtať a poznať my
seľ Pána skrze b zjavenie.

24 Vysokí kňazi, keď sú na ces
tách, majú moc zvolať a zorganizo
vať radu podľa predchádzajúceho 
spôsobu, aby urovnali problémy, 
keď to strany alebo jedna z nich 
budú žiadať.

25 A uvedená rada vysokých 
kňazov bude mať moc ustano
viť jedného zo svojho vlastného 
počtu, aby po túto dobu takejto 
rade predsedal.

26 Povinnosťou uvedenej rady 
bude okamžite doručiť opis 
správy o jej postupe s úplným zá
znamom svedectva sprevádzajú
com jej rozhodnutie vysokej rade 
v sídle Prvého predsedníctva Cir
kvi.

27 Ak budú strany alebo jedna 
z nich nespokojné s rozhodnutím 
uvedenej rady, môžu sa odvolať 
k vysokej rade v sídle Prvého 
predsedníctva Cirkvi a mať nové 
prejednanie, ktorý to prípad tam 
bude vedený podľa skôr opísa
ného vzoru, ako keby žiadne také 
rozhodnutie nebolo učinené.

28 Táto rada vysokých kňazov, 
ktorí sú na cestách, má byť zvo
laná iba k a najzložitejším prí
padom cirkevných záležitostí; 
a žiadny bežný alebo obvyklý 
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prípad nemá byť dostačujúci 
k zvolaniu takejto rady.

29 Cestujúci vysokí kňazi alebo 
vysokí kňazi žijúci za hranicami 
majú moc povedať, či je nutné 
zvolávať takú radu, alebo nie.

30 Medzi vysokou radou alebo 
cestujúcimi vysokými kňazmi, 
ktorí sú mimo, a a cestujúcou vy
sokou radou tvorenou dvanástimi 
b apoštolmi je rozdiel ohľadom ich 
rozhodnutí.

31 Proti rozhodnutiu tej prvej sa 
dá odvolať; ale proti rozhodnutiu 
tej druhej nie.

32 Tá druhá môže byť spochyb
nená iba generálnymi autoritami 
cirkvi v prípade priestupku.

33 Bolo rozhodnuté, že prezi
dent alebo prezidenti v sídle Pr
vého predsedníctva Cirkvi budú 

mať moc rozhodovať, či akýkoľ
vek prípad, v ktorom mohlo byť 
podané odvolanie, je spravodlivo 
oprávnený k opätovnému prejed
naniu, po preskúmaní odvolania 
a dôkazov, a záznamov, ktoré ho 
sprevádzajú.

34 Dvanásť radcov potom há
dzalo lós alebo losovali, aby 
zistili, kto má hovoriť prvý, a vý
sledkom bolo toto: 1. Oliver Cow
dery; 2. Joseph Coe; 3. Samuel H. 
Smith; 4. Luke Johnson; 5. John S. 
Carter; 6. Sylvester Smith; 7. John 
Johnson; 8. Orson Hyde; 9. Jared 
Carter; 10. Joseph Smith st.; 11. 
John Smith; 12. Martin Harris.Po 
modlitbe konferencia skončila.

Oliver Cowdery,
Orson Hyde,

Referenti

ODDIEL 103
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte 
Ohio 24. februára 1834. Toto zjavenie bolo prijaté po príchode Par-
leyho P. Pratta a Lymana Wighta, ktorí prišli zo štátu Missouri do 
Kirtlandu v štáte Ohio, aby sa poradili s Prorokom o pomoci Svätým 
v kraji Jackson a o ich znovuzriadení na ich pozemky.

 30 a NaZ 107:23–24, 35–38.
  b sp Apoštol.

103 1 a NaZ 43:8.
  b NaZ 101:43–62.

1–4, Prečo Pán dovolil, aby Svätí 
v kraji Jackson boli prenasledovaní; 
5–10, Svätí zvíťazia, ak budú za-
chovávať prikázania; 11–20, Vy-
kúpenie Sionu príde mocou a Pán 
pôjde pred Svojím ľudom; 21–28, 
Svätí sa majú zhromaždiť v Sione 
a tí, ktorí kladú svoj život, znova 
ho nájdu; 29–40, Rôzni bratia sú 

povolaní, aby zorganizovali Sionskú 
výpravu a išli do Sionu; je im pri-
sľúbené víťazstvo, ak budú verní.

Veru hovorím vám, priatelia 
moji, hľa, dám vám zjavenie a pri
kázanie, aby ste mohli vedieť, ako 
a jednať pri plnení povinností svo
jich ohľadom spásy a b vykúpenia 
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 2 a NaZ 101:1; 109:47.
 3 a Alma 14:10–11; 60:13.
 4 a NaZ 95:1.  

sp Trestať, potrestať.
  b NaZ 101:2; 105:2–6.
 5 a sp Rada.
 7 a NaZ 35:24.  

sp Poslušnosť, 
poslušný, poslúchať.

  b Dan. 2:44.
  c Dan. 7:27.
  d sp Svätý (člen Cirkvi).
  e NaZ 38:20.
 8 a Mos. 1:13;  

NaZ 82:10.
 9 a 1. Nefi 21:6.
 10 a Mat. 5:13–16;  

NaZ 101:39–40.
 11 a NaZ 101:18.
 12 a Zjav. 7:13–14;  

NaZ 58:4; 112:13.

bratov svojich, ktorí boli rozptý
lení v krajine Sion;

2 Súc a hnaní a sužovaní rukami 
nepriateľov mojich, na ktorých 
bez obmedzenia vylejem hnev 
svoj vo svojom vlastnom čase.

3 Lebo som im až doteraz trpel, 
aby mohli a napĺňať mieru neprá
vostí svojich, aby kalich ich mo
hol byť plný;

4 A aby tí, ktorí sa nazývajú me
nom mojím, mohli byť po krátky 
čas a trestaní ťažkým a bolestným 
trestaním, pretože úplne b nepo
slúchali predpisy a prikázania, 
ktoré som im dal.

5 Ale veru hovorím vám, že som 
nariadil nariadenie, ktoré ľud môj 
dosiahne, nakoľko bude priamo 
od tejto hodiny poslúchať a radu, 
ktorú im ja, Pán, ich Boh, budem 
dávať.

6 Hľa, oni začnú, lebo ja som to 
nariadil, víťaziť nad nepriateľmi 
mojimi priamo od tejto hodiny.

7 A skrze a dôkladné dodržia
vanie všetkých slov, ktoré k nim 
ja, Pán, ich Boh, budem hovo
riť, nikdy neustanú víťaziť, do
kiaľ b kráľovstvá sveta nebudú 
podrobené pod nohy moje a zem 
nebude c daná d svätým, aby ju 
e vlastnili na veky vekov.

8 Ale nakoľko nebudú a zachová
vať prikázania moje a dôkladne 
dodržiavať všetky slová moje, 

budú kráľovstvá sveta nad nimi 
víťaziť.

9 Lebo boli ustanovení, aby boli 
a svetlom svetu a aby boli spasi
teľmi ľudí;

10 A nakoľko nebudú spasi
teľmi ľudí, budú ako a soľ, ktorá 
stratila chuť svoju, a tak nie je 
dobrá k ničomu, než aby bola 
vyvrhnutá a pošliapaná nohami 
ľudí.

11 Ale veru hovorím vám, naria
dil som, že bratia vaši, ktorí boli 
rozptýlení, sa navrátia na a po
zemky dedičstva svojho a budú 
stavať na pustých miestach Si
onu.

12 Lebo po a mnohom súžení, 
ako som vám hovoril v predchá
dzajúcom prikázaní, prichádza 
požehnanie.

13 Hľa, toto je požehnanie, ktoré 
som prisľúbil po súženiach vašich 
a súženiach bratov vašich – vy
kúpenie vaše a vykúpenie bratov 
vašich, dokonca ich znovuzriade
nie do krajiny Sion, aby boli utvr
dení, aby už nikdy neboli zrazení 
dole.

14 Predsa len, ak pošpinia de
dičstvo svoje, budú zrazení dole; 
lebo ich neušetrím, ak pošpinia 
dedičstvo svoje.

15 Hľa, hovorím vám, vykúpe
nie Sionu musí nevyhnutne prísť 
mocou;
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 16 a Ex. 3:2–10;  
NaZ 107:91–92.  
sp Mojžiš.

 17 a sp Abrahám – Semeno 
Abrahámovo;  
Abrahámova zmluva.

 19 a sp Anjeli.
  b NaZ 84:18–24.

 20 a Ex. 14:19–20.
  b NaZ 100:13.
 21 a NaZ 101:55–58.
  b sp Vinica Pána.
 22 a NaZ 35:13–14; 

105:16, 29–30.
 23 a NaZ 42:35–36; 57:5–7; 

58:49–51; 101:68–74.

 24 a NaZ 29:7–8; 45:64–66;  
57:1–2.

 26 a NaZ 97:22.
 27 a Mat. 10:39;  

Luk. 9:24;  
NaZ 98:13–15; 124:54.

 29 a sp Rigdon, Sidney.
 30 a sp Pratt, Parley Parker.

16 Takže, vzbudím pre ľud svoj 
muža, ktorý ich povedie, po
dobne ako a Mojžiš viedol deti Iz
raela.

17 Lebo vy ste deti Izraela a zo 
a semena Abrahámovho a vy mu
síte nevyhnutne byť vyvedení 
z poroby mocou a ramenom 
vztiahnutým.

18 A ako otcovia vaši boli spo
čiatku vedení, dokonca tak bude 
vykúpenie Sionu.

19 Takže, nech srdce vaše neo
chabuje, lebo vám nehovorím to, 
čo som povedal otcom vašim: Môj 
a anjel pôjde pred tebou, ale nie 
b prítomnosť moja.

20 Ale ja vám hovorím: a Anjeli 
moji pôjdu hore pred vami, a tiež 
prítomnosť moja, a napokon bu
dete b vlastniť dobrú zem.

21 Veru, veru hovorím vám, že 
služobník môj Joseph Smith ml. 
je tým a mužom, ku ktorému som 
prirovnal služobníka, ku ktorému 
hovoril Pán b vinice v podoben
stve, ktoré som vám dal.

22 Takže nech služobník môj Jo
seph Smith ml. povie k a sile domu 
môjho, mladým mužom mojim 
a tým stredného veku – Zhromaž
dite sa do krajiny Sion, v krajine, 
ktorú som kúpil za peniaze, ktorá 
bola zasvätená pre mňa.

23 A nech všetky cirkvi vy
šlú múdrych mužov s peniazmi 

svojimi a a kúpia pozemky, tak 
ako som im prikázal.

24 A nakoľko nepriatelia moji 
prídu proti vám, aby vás vyhnali 
z dobrej a zeme mojej, ktorú som 
zasvätil, aby bola krajinou Sion, 
dokonca z vašich vlastných po
zemkov po týchto svedectvách, 
ktoré ste priniesli predo mňa proti 
nim, prekľajte ich;

25 A kohokoľvek prekľajete, 
toho prekľajem aj ja a vy odpla
títe nepriateľom mojim.

26 A prítomnosť moja bude 
s vami, dokonca aj pri a odplatení 
mojom nepriateľom mojim do tre
tieho a štvrtého pokolenia tých, 
ktorí ma nenávidia.

27 Nech sa žiadny človek nebojí 
položiť život svoj pre mňa; lebo 
kto a kladie život svoj pre mňa, 
znova ho nájde.

28 A kto nie je ochotný položiť 
život svoj pre mňa, nie je učení
kom mojím.

29 Mojou vôľou je, aby služob
ník môj a Sidney Rigdon pozdvi
hol hlas svoj v spoločenstvách 
vo východných krajinách na prí
pravu cirkví na to, aby zachová
vali prikázania, ktoré som im dal 
ohľadom znovuzriadenia a vykú
penia Sionu.

30 Mojou vôľou je, aby sa služob
ník môj a Parley P. Pratt a služob
ník môj Lyman Wight nevracali 
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do krajiny bratov svojich, dokiaľ 
nezískajú skupiny, aby išli hore 
do krajiny Sion, po desiatkach 
alebo po dvadsiatkach, alebo po 
päťdesiatkach, alebo po stovke, 
dokiaľ nezískajú počet päťsto zo 
b sily domu môjho.

31 Hľa, toto je mojou vôľou; 
proste a obdržíte; ale ľudia a ne
činia vždy moju vôľu.

32 Takže, ak nemôžete získať 
päťsto, snažte sa usilovne, aby 
ste snáď mohli získať tristo.

33 A ak nemôžete získať tristo, 
snažte sa usilovne, aby ste snáď 
mohli získať jednosto.

34 Ale veru hovorím vám, dá
vam vám prikázanie, že nepôj
dete hore do krajiny Sion, dokiaľ 
nezískate sto zo sily domu môjho, 
aby išli hore s vami do krajiny 
Sion.

35 Takže, ako som vám povedal, 
proste a obdržíte; modlite sa hor
livo, aby snáď služobník môj Jo
seph Smith ml. mohol ísť s vami 
a predsedať v strede ľudu môjho, 

a organizovať kráľovstvo moje na 
a zasvätenej zemi, a utvrdiť deti 
Sionu v zákonoch a prikázaniach, 
ktoré vám boli a ktoré vám budú 
dané.

36 Všetko víťazstvo a sláva sa 
pre vás uskutočňuje skrze vašu 
a usilovnosť, vernosť a b modlitby 
viery.

37 Nech služobník môj Parley  
P. Pratt putuje so služobníkom 
mojím Josephom Smithom ml.

38 Nech služobník môj Lyman 
Wight putuje so služobníkom mo
jím Sidneym Rigdonom.

39 Nech služobník môj Hyrum 
Smith putuje so služobníkom mo
jím Frederickom G. Williamsom.

40 Nech služobník môj Or
son Hyde putuje so služobní
kom mojím Orsonom Prattom, 
kamkoľvek im služobník môj Jo
seph Smith ml. poradí, aby do
siahli splnenie týchto prikázaní, 
ktoré som vám dal, a zvyšok po
nechajte v rukách mojich. Tak je. 
Amen.

 30 b NaZ 101:55.
 31 a NaZ 82:10.

 35 a NaZ 84:31.
 36 a sp Usilovnosť.

  b NaZ 104:79–82.

ODDIEL 104
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte 
Ohio 23. apríla 1834, ohľadom United Firm [Zjednoteného pod-
niku] (pozri záhlavia oddielov 78 a 82). Bolo to pravdepodobne pri 
príležitosti stretnutia rady členov United Firm [Zjednotený podnik], 
na ktorom boli zvažované naliehavé časné potreby Cirkvi. Predchá-
dzajúce stretnutie podniku konané 10. apríla sa uznieslo, že organi-
zácia bude rozpustená. Toto zjavenie nariaďuje, že podnik má byť 
namiesto toho zreoganizovaný; jeho majetok mal byť rozdelený ako 
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1–10, Svätí, ktorí činia priestupky 
proti zjednotenému rádu, budú pre-
kliati; 11–16, Pán sa stará o Svojich 
Svätých Svojím vlastným spôso-
bom; 17–18, Zákon evanjelia riadi 
starostlivosť o chudobných; 19–
46, Sú určené správcovstvá a po-
žehnania rôznych bratov; 47–53, 
Zjednotený rád v Kirtlande a rád 
v Sione majú pôsobiť oddelene; 54–
66, Je zriadená posvätná pokladnica 
Pána pre tlač písiem; 67–77, Vše-
obecná pokladnica zjednoteného 
rádu má pôsobiť na základe všeo-
becného súhlasu; 78–86, Tí v zjed-
notenom ráde majú zaplatiť všetky 
svoje dlhy a Pán ich oslobodí z fi-
nančnej poroby.

Veru hovorím vám, priatelia 
moji, dávam vám radu a priká
zanie ohľadom všetkého majetku, 
ktorý patrí rádu, ktorý som pri
kázal, aby bol zorganizovaný 
a zriadený, aby bol a zjednote
ným rádom a večným rádom pre 
dobro cirkvi mojej a pre spásu 
ľudí, pokiaľ neprídem –

2 S nezmeniteľným a nepre
menlivým sľubom, že nakoľko tí, 
ktorým som prikázal, boli verní, 
budú požehnaní množstvom po
žehnaní;

3 Ale nakoľko verní neboli, boli 
blízko prekliatia.

4 Takže, nakoľko niektorí zo slu
žobníkov mojich nezachovávali 
prikázanie, ale porušili zmluvu 
skrze a žiadostivosť a vymyslené 
slová, preklial som ich veľmi ťaž
kým a bolestným prekliatím.

5 Lebo ja, Pán, som nariadil 
v srdci svojom, že nakoľko ne
jaký človek patriaci k rádu bude 
nájdený priestupníkom, alebo 
inými slovami, bude porušo
vať zmluvu, ktorou ste viazaní, 
bude prekliaty v živote svojom 
a bude pošliapaný tým, kým ja  
chcem;

6 Lebo mne, Pánovi, sa nebudú 
a posmievať v týchto veciach –

7 A toto všetko, aby nevinní me
dzi vami neboli odsúdení s ne
spravodlivými; a aby vinní medzi 
vami neunikli; pretože ja, Pán, 
som vám prisľúbil a korunu slávy 
na pravici svojej.

8 Takže, nakoľko ste nájdení 
priestupníkmi, nemôžete v živote 
svojom uniknúť hnevu môjmu.

9 Nakoľko ste a odrezaní pre 
priestupok, nemôžete uniknúť 
b týraniu c Satana až do dňa vykú
penia.

10 A teraz, priamo od tejto ho
diny, vám dávam moc, že ak je ne
jaký človek medzi vami, z rádu, 
nájdený priestupníkom a ak ne
činí pokánie z tohto zla, vydáte 

104 1 a NaZ 78:3–15.  
sp Zjednotený rád.

 4 a sp Požiadať, 
žiadostivosť.

 6 a Gal. 6:7–9.
 7 a Iz. 62:3;  

NaZ 76:56.  
sp Sláva.

 9 a sp Exkomunikácia.
  b NaZ 82:21.
  c sp Diabol.

správcovstvo medzi členov podniku. Pod vedením Josepha Smitha 
bola neskôr fráza „United Firm“ [Zjednotený podnik] v zjavení na-
hradená frázou „United Order“ [Zjednotený rád].
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ho týraniu Satana; a on nebude 
mať moc a priviesť na vás zlo.

11 Je to múdrosť vo mne; takže, 
prikázanie vám dávam, aby ste 
sa zorganizovali a určili každému 
človeku a správcovstvo jeho;

12 Aby mi každý človek mohol 
podať správu o správcovstve, 
ktoré mu je určené.

13 Lebo je žiaduce, aby som ja, 
Pán, učinil každého človeka a zod
povedného, ako b správcu pozem
ských požehnaní, ktoré som učinil 
a pripravil pre stvorenia svoje.

14 Ja, Pán, som roztiahol nebesia 
a a vybudoval zem, samotné b dielo 
rúk svojich; a všetky veci na nich 
sú moje.

15 A zámerom mojím je po
starať sa o svätých mojich, lebo 
všetky veci sú moje.

16 Ale to musí nevyhnutne byť 
učinené mojím vlastným a spô
sobom; a hľa, toto je ten spôsob, 
ktorý som ja, Pán, nariadil, aby 
som sa postaral o svätých svojich, 
aby b chudobní boli povýšení tým, 
že bohatí sú ponížení.

17 Lebo a zem je plná, a je viac 
než dosť; áno, pripravil som 
všetky veci a dal som deťom ľud
ským, aby b jednali sami za seba.

18 Takže, ak bude niektorý člo
vek brať z a hojnosti, ktorú som 
učinil, a ak nebude udeľovať časť 

svoju podľa b zákona evanjelia 
môjho c chudobným a núdznym, 
bude so zlovoľnými pozdvihovať 
oči svoje v d pekle, súc v mukách.

19 A teraz, veru hovorím vám, 
ohľadom majetku a rádu –

20 Nech je služobníkovi môjmu 
Sidneymu Rigdonovi určené 
miesto, kde teraz býva, a poze
mok garbiarne do jeho správcov
stva, pre podporu jeho, zatiaľ čo 
pracuje na vinici mojej, dokonca 
ako ja chcem, keď mu prikážem.

21 A nech sú všetky veci konané 
podľa rady rádu a jednotného sú
hlasu alebo hlasu rádu, ktorý pre
býva v krajine Kirtland.

22 A toto správcovstvo a požeh
nanie ja, Pán, udeľujem služobní
kovi svojmu Sidneymu Rigdonovi 
ako požehnanie na neho a na 
 semeno jeho po ňom;

23 A ja na ňom rozmnožím po
žehnania, nakoľko sa predo mnou 
pokorí.

24 A znova, nech je služobní
kovi môjmu Martinovi Harri
sovi určená do jeho správcovstva 
časť krajiny, ktorú služobník môj 
John Johnson získal ako výmenu 
za predošlé dedičstvo svoje, pre 
neho a pre semeno jeho po ňom;

25 A nakoľko je verný, rozmno
žím požehnania na ňom a na 
 semene jeho po ňom.

 10 a NaZ 109:25–27.
 11 a NaZ 42:32.  

sp Správca, 
správcovstvo.

 13 a sp Vydávať počet, 
zodpovedný, 
zodpovednosť.

  b NaZ 72:3–5, 16–22.
 14 a Iz. 42:5; 45:12.  

sp Stvoriť, stvorenie.
  b Ž 19:1; 24:1.
 16 a NaZ 105:5.  

sp Sociálne blaho.
  b 1. Sam. 2:7–8;  

Luk. 1:51–53;  
NaZ 88:17.

 17 a NaZ 59:16–20.  
sp Zem.

  b sp Sloboda jednania.
 18 a Luk. 3:11;  

Jak. 2:15–16.
  b NaZ 42:30.
  c Pr. 14:21;  

Mos. 4:26;  
NaZ 52:40.

  d Luk. 16:20–31.
 19 a sp Zjednotený rád.
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26 A nech služobník môj Mar
tin Harris venuje peniaze svoje 
na hlásanie slova môjho, tak ako 
to služobník môj Joseph Smith ml. 
bude viesť.

27 A znova, nech má služobník 
môj Frederick G. Williams miesto, 
na ktorom teraz prebýva.

28 A nech má služobník môj Oli
ver Cowdery pozemok, ktorý je 
oddelený od domu, ktorý má byť 
pre tlačiareň, čo je pozemok číslo 
jeden, a tiež pozemok, na ktorom 
býva otec jeho.

29 A nech služobníci moji Fre
derick G. Williams a Oliver Cow
dery majú tlačiareň a všetky veci, 
ktoré k nej patria.

30 A toto bude ich správcov
stvo, ktoré im bude určené.

31 A nakoľko budú verní, hľa, 
budem im žehnať a rozmnožím 
na nich požehnania.

32 A toto je počiatok správ
covstva, ktoré som im určil, 
pre nich a pre ich semeno po  
nich.

33 A nakoľko budú verní, roz
množím požehnania na nich a na 
ich semeno po nich, dokonca 
množstvo požehnaní.

34 A znova, nech má služobník 
môj John Johnson dom, v kto
rom žije, a oné dedičstvo, všetko 
okrem pozemku, ktorý bol vyhra
dený pre a stavbu domov mojich, 
ktorý patrí k onému dedičstvu, 
a tých pozemkov, ktoré boli pri
delené služobníkovi môjmu Oli
verovi Cowderymu.

35 A nakoľko bude verný, roz
množím na ňom požehnania.

36 A mojou vôľou je, aby predal 
pozemky, ktoré sú vyznačené na 
vybudovanie mesta svätých mo
jich, nakoľko mu to bude ozná
mené a hlasom Ducha a podľa 
rady rádu, a hlasom rádu.

37 A toto je počiatok správcov
stva, ktoré som mu určil, pre po
žehnanie na neho a na semeno 
jeho po ňom.

38 A nakoľko bude verný, roz
množím na neho množstvo po
žehnaní.

39 A znova, nech sú služobní
kovi môjmu a Newelovi K. Whit
neymu určené domy a pozemok, 
kde teraz býva, a pozemok a bu
dova, kde je obchod, a tiež poze
mok, ktorý je na rohu južne od 
obchodu, a tiež pozemok, na kto
rom je umiestnená výroba potašu.

40 A toto všetko som určil slu
žobníkovi svojmu Newelovi K. 
Whitneymu do jeho správcov
stva, pre požehnanie na neho a na 
semeno jeho po ňom, na pros
pech obchodu rádu svojho, ktorý 
som zriadil pre kôl svoj v krajine 
Kirtland.

41 Áno, veru, toto je správcov
stvo, ktoré som určil služobní
kovi svojmu N. K. Whitneymu, 
dokonca tento celý obchod, jemu 
a a zmocnencovi jeho, a semenu 
jeho po ňom.

42 A nakoľko bude verný v za
chovávaní prikázaní mojich, 
ktoré som mu dal, rozmnožím 

 34 a NaZ 94:3, 10.
 36 a sp Zjavenie.

 39 a sp Whitney, Newel K.
 41 a NaZ 84:112–113.
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 45 a NaZ 90:20.  
sp Smith, Joseph, st.

 48 a NaZ 82:13; 94:1; 109:59.  
sp Kôl.

 51 a NaZ 109:47.
 52 a sp Zmluva.
  b sp Požiadať, 

žiadostivosť.

 56 a sp Správca, 
správcovstvo.

 58 a sp Preklad Josepha 
Smitha (pjs).

požehnania na ňom a na semene 
jeho po ňom, dokonca množstvo 
požehnaní.

43 A znova, nech je služobní
kovi môjmu Josephovi Smithovi 
ml. určený pozemok, ktorý je vy
značený pre stavbu domu môjho, 
ktorý je štyridsať prútov dlhý 
a dvanásť široký, a tiež dedičstvo, 
na ktorom teraz býva otec jeho;

44 A toto je počiatok správcov
stva, ktoré som mu určil, pre po
žehnanie na neho a na otca jeho.

45 Lebo hľa, vyhradil som de
dičstvo pre a otca jeho, pre pod
poru jeho; takže bude počítaný 
k domu služobníka môjho Jo
sepha Smitha ml.

46 A rozmnožím požehnania na 
dom služobníka svojho Josepha 
Smitha ml., nakoľko je verný, do
konca množstvo požehnaní.

47 A teraz, dávam vám prikáza
nie ohľadom Sionu, že nebudete 
naďalej ako zjednotený rád via
zaný k svojim bratom Sionu, iba 
týmto spôsobom –

48 Potom, čo budete zorgani
zovaní, budete sa nazývať Zjed
notený rád a kolu Sionu, mesto 
Kirtland. A bratia vaši, potom čo 
budú zorganizovaní, sa budú na
zývať Zjednotený rád mesta Sion.

49 A budú zorganizovaní 
skrze svoje vlastné mená a skrze 
svoje vlastné meno; a budú vy
bavovať svoje záležitosti skrze 
svoje vlastné meno a skrze svoje 
vlastné mená;

50 A vy budete vybavovať svoje 
záležitosti skrze svoje vlastné 
meno a skrze svoje vlastné mená.

51 A toto som prikázal, aby to 
bolo učinené pre spásu vašu, 
a tiež pre ich spásu, v dôsledku 
ich a vyhnania a toho, čo príde.

52 Pretože a zmluvy boli porušené 
skrze priestupok, b žiadostivosťou 
a vymyslenými slovami –

53 Takže, vy ste s bratmi svo
jimi rozpustení ako zjednotený 
rád, takže k nim nie ste viazaní, 
iba do tejto hodiny, iba týmto 
spôsobom, ako som povedal, 
skrze pôžičku, ako bude dohod
nuté týmto rádom v rade, ako 
okolnosti vaše dovolia a hlas 
rady bude viesť.

54 A znova, dávam vám pri
kázanie ohľadom správcovstva 
vášho, ktoré som vám určil.

55 Hľa, všetok tento majetok je 
môj, inak je viera vaša márna a vy 
ste nájdení ako pokrytci a zmluvy, 
ktoré ste učinili so mnou, sú po
rušené;

56 A ak je majetok môj, potom 
ste a správcami; inak nie ste žiadni 
správcovia.

57 Ale veru hovorím vám, ur
čil som, aby ste boli správcami 
domu môjho, dokonca naozaj 
správcami.

58 A s týmto zámerom som vám 
prikázal, aby ste sa zorganizovali, 
dokonca aby ste vytlačili a slová 
moje, plnosť písiem mojich, zja
venia, ktoré som vám dal a ktoré 
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vám neskôr, z času na čas, budem 
dávať –

59 So zámerom vybudova
nia cirkvi svojej a kráľovstva na 
zemi a aby som pripravil ľud svoj 
na a čas, kedy budem b prebývať 
s nimi, čo je blízko, na dosah.

60 A pripravíte pre seba miesto 
pre pokladnicu a zasvätíte ho 
menu môjmu.

61 A určíte jedného z vás, aby 
sa o pokladnicu staral, a bude vy
svätený k tomuto požehnaniu.

62 A na pokladnici bude pečať 
a všetky posvätné veci budú odo
vzdané do pokladnice; a žiadny 
z vás to nebude nazývať svojím 
vlastným, ani žiadnu časť z toho, 
lebo to bude patriť vám všetkým 
v jednote.

63 A dávam vám ju od tejto ho
diny; a teraz uistite sa, aby ste išli 
a využívali správcovstvo, ktoré 
som vám určil, s výnimkou po
svätných vecí, so zámerom vytla
čenia týchto posvätných vecí, ako 
som povedal.

64 A a výnos z týchto posvät
ných vecí bude uschovaný 
v pokladnici a bude na ňom pe
čať; a nebude nikým využívaný 
ani vybratý z pokladnice, ani ne
bude uvoľnená pečať, ktorá bude 
na neho umiestnená, iba hlasom 
rádu alebo prikázaním.

65 A tak budete v pokladnici 
zachovávať výnos z posvätných 
vecí, pre posvätné a sväté zámery.

66 A toto sa bude nazývať po
svätná pokladnica Pána; a bude 
na nej uchovávaná pečať, aby 

mohla byť svätou a zasvätenou 
Pánovi.

67 A znova, bude pripravená 
ďalšia pokladnica a určený pok
ladník, aby sa staral o poklad
nicu, a bude na ňu umiestnená 
pečať;

68 A všetky peniaze, ktoré zís
kate v správcovstve svojom skrze 
zlepšenie majetku, ktorý som vám 
určil, ohľadom domov alebo ohľa
dom pozemkov, alebo ohľadom 
dobytka, alebo ohľadom všet
kých vecí, okrem svätých a po
svätných záznamov, ktoré som si 
vyhradil pre seba pre sväté a po
svätné zámery, budú vrhnuté do 
pokladnice ihneď, len čo peniaze 
získate, po stovkách alebo po päť
desiatkach, alebo po dvadsiat
kach, alebo po desiatkach, alebo 
po piatich.

69 Alebo inými slovami, ak 
získa niekto z vás päť dolárov, 
nech ich vrhne do pokladnice; 
lebo ak získa desať alebo dvad
sať, alebo päťdesiat, alebo sto, 
nech učiní podobne;

70 A nech nikto z vás nehovorí, 
že to je jeho vlastné; lebo to sa 
nebude nazývať jeho, ani žiadna 
časť toho.

71 A žiadna časť toho nebude 
použitá ani vyňatá z pokladnice, 
iba hlasom a všeobecným súhla
som rádu.

72 A toto bude hlas a všeobecný 
súhlas rádu – že ktokoľvek z vás 
povie pokladníkovi: Mám po
trebu toho, aby mi to pomohlo 
v správcovstve mojom –

 59 a sp Milénium.   b NaZ 1:35–36; 29:9–11.  64 a vi zisk alebo výťažok.
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73 Ak je to päť dolárov alebo ak 
je to desať dolárov, alebo dvad
sať, alebo päťdesiat, alebo sto, 
pokladník mu dá sumu, ktorú 
žiada, aby mu pomohla v správ
covstve jeho –

74 Dokiaľ nebude nájdený prie
stupníkom a nebude to jasne pre
javené pred radou rádu, že je 
neverným a a nemúdrym správ
com.

75 Ale pokiaľ je v plnom spolo
čenstve a je verným a múdrym 
v správcovstve svojom, toto bude 
znamením jeho pre pokladníka, 
aby pokladník peniaze nezadržal.

76 Ale v prípade priestupku 
bude pokladník podrobený rade 
a hlasu rádu.

77 A v prípade, že je pokladník 
nájdený neverným a nemúdrym 
správcom, bude podrobený rade 
a hlasu rádu a bude odstránený 
z miesta svojho, a a iný bude ur
čený na jeho miesto.

78 A znova, veru hovorím vám 
ohľadom dlhov vašich – hľa, mo
jou vôľou je, aby ste a zaplatili 
všetky b dlhy svoje.

79 A mojou vôľou je, aby ste 
sa a pokorili predo mnou a zís
kali toto požehnanie skrze svoju 
b usilovnosť a pokoru, a modlitbu 
viery.

80 A nakoľko ste usilovní a po
korní, a uplatníte a modlitbu viery, 

hľa, obmäkčím srdcia tých, voči 
ktorým ste zadlžení, dokiaľ vám 
nepošlem prostriedky pre oslobo
denie vaše.

81 Takže napíšte rýchlo do New 
Yorku a píšte podľa toho, čo bude 
diktované a Duchom mojím; a ja 
obmäkčím srdcia tých, voči kto
rým ste zadlžení, takže z ich 
mysle bude odňaté, aby na vás 
uviedli strasť.

82 A nakoľko ste a pokorní 
a verní, a vzývate meno moje, 
hľa, dám vám b víťazstvo.

83 Dávam vám sľub, že tento
raz budete oslobodení z poroby 
svojej.

84 Nakoľko získate príležitosť 
požičať si peniaze po stovkách 
alebo tisíckach, dokonca až si po
žičiate dosť, aby ste sa oslobodili 
z poroby, je to vaša výsada.

85 A dajte do zálohy majetok, 
ktorý som vložil do rúk vašich, 
tentoraz, tým, že dáte mená svoje 
skrze všeobecný súhlas alebo 
inak, ako sa vám bude zdať dobré.

86 Dávam vám túto výsadu, ten
toraz; a hľa, ak budete pokračo
vať a činiť veci, ktoré som položil 
pred vás, podľa prikázaní mojich, 
všetky tieto veci sú moje a vy ste 
správcami mojimi, a pán nestrpí, 
aby bol dom jeho zborený. Tak je. 
Amen.

 74 a Luk. 16:1–12.
 77 a NaZ 107:99–100.
 78 a NaZ 42:54.
  b sp Dlh.

 79 a sp Pokorný, pokoriť 
sa, pokora.

  b sp Usilovnosť.
 80 a Jak. 5:15.

 81 a sp Duch Svätý.
 82 a Luk. 14:11;  

NaZ 67:10.
  b NaZ 103:36.
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1–5, Sion bude vybudovaný skrze 
prispôsobenie sa celestiálnemu zá-
konu; 6–13, Vykúpenie Sionu je na 
krátky čas pozdržané; 14–19, Pán 
bude bojovať bitky Sionu; 20–26, 
Svätí majú byť múdri a nemajú 
sa vychvaľovať mocnými skut-
kami, keď sa zhromažďujú; 27–30, 
Majú byť zakúpené pozemky v Jac-
ksone a v susedných krajoch; 31–34, 
Starší majú obdržať v dome Pána 
v Kirtlande obdarovanie; 35–37, 
Svätí, ktorí sú povolaní a vyvolení, 
budú posvätení; 38–41, Svätí majú 
svetu pozdvihnúť koruhvu mieru.

Veru hovorím vám, ktorí ste sa 
zhromaždili, aby ste sa mohli 
dozvedieť moju vôľu ohľadom 
a vykúpenia sužovaného ľudu 
môjho –

2 Hľa, hovorím vám, keby ne
bolo a priestupkov ľudu môjho, 
hovorím ohľadom cirkvi, a nie je
dnotlivcov, mohli byť vykúpení 
dokonca teraz.

3 Ale hľa, nenaučili sa byť po
slušní vecí, ktoré som žiadal z ich 
rúk, ale sú plní všelijakých dru
hov zla, a a nedávajú z majetku 
svojho, ako sa sluší na svätých, 
chudobným a sužovaným medzi 
sebou;

4 A nie sú a jednotní podľa jed
noty vyžadovanej zákonom cele
stiálneho kráľovstva;

5 A a Sion nemôže byť vybudo
vaný, b iba ak to bude podľa zásad 
c zákona celestiálneho kráľovstva; 
inak ho nemôžem prijať k sebe.

6 A ľud môj musí nevyhnutne 
byť a trestaný, dokiaľ sa nenaučí 
b poslušnosti, musí to nevyhnutne 
byť, skrze veci, ktorými trpia.

7 Nehovorím ohľadom tých, 
ktorí sú určení, aby viedli ľud 
môj, ktorí sú a prvými staršími 
cirkvi mojej, lebo oni všetci nie 
sú pod týmto odsúdením;

8 Ale hovorím ohľadom cirkví 
svojich nachádzajúcich sa kde
koľvek – sú mnohí, ktorí povedia: 

105 1 a NaZ 100:13.
 2 a NaZ 104:4–5, 52.
 3 a Skut. 5:1–11;  

NaZ 42:30.  
sp Zasvätiť, zákon 

   zasvätenia.
 4 a NaZ 78:3–7.
 5 a sp Sion.
  b NaZ 104:15–16.
  c NaZ 88:22.

 6 a NaZ 95:1–2.  
sp Trestať, potrestať.

  b sp Poslušnosť, 
poslušný, poslúchať.

 7 a NaZ 20:2–3.

ODDIEL 105
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, pri rieke Fishing v štáte 
Missouri 22. júna 1834. Svätí z Ohia a ďalších oblastí pochodovali 
pod vedením Proroka do Missouri v expedícii neskôr známej ako Sion-
ská výprava. Ich cieľom bolo sprevádzať vyhnaných Svätých z Mis-
souri späť na ich pozemky v kraji Jackson. Usadlíci z Missouri, ktorí 
predtým prenasledovali Svätých sa obávali odplaty od Sionskej vý-
pravy a preventívne napadli niekoľko Svätých žijúcich v kraji Clay 
v štáte Missouri. Potom ako guvernér Missouri stiahol svoj sľub, 
že bude podporovať Svätých, obdržal Joseph Smith toto zjavenie.
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Kde je ich Boh? Hľa, on ich oslo
bodí v čase trápenia, inak nepôj
deme hore do Sionu a peniaze 
svoje si ponecháme.

9 Takže, v dôsledku a priestup
kov ľudu môjho je pre mňa žia
duce, aby starší moji počkali 
krátky čas na vykúpenie Sionu –

10 Aby oni sami mohli byť pri
pravení a aby ľud môj mohol byť 
učený dokonalejšie a mohol mať 
skúsenosť, a mohol poznať doko
nalejšie a povinnosť svoju a veci, 
ktoré žiadam z ich rúk.

11 A toto nemôže byť uskutoč
nené, pokiaľ a starší moji nebudú 
b obdarovaní mocou z výsosti.

12 Lebo hľa, pripravil som veľké 
obdarovanie a požehnanie, aby 
na nich bolo a vyliate, nakoľko sú 
verní a pokračujú v pokore predo 
mnou.

13 Takže je pre mňa žiaduce, aby 
starší moji počkali krátky čas na 
vykúpenie Sionu.

14 Lebo hľa, nežiadam z ich 
rúk, aby bojovali bitky Sionu; 
lebo, ako som hovoril v predchá
dzajúcom prikázaní, dokonca tak 
splním – ja budem a bojovať bitky 
vaše.

15 Hľa, vyslal som a ničiteľa, aby 
ničil a pustošil nepriateľov mo
jich; a po nemnohých rokoch od 
toho času nebudú ponechaní, aby 
špinili dedičstvo moje a b rúhali sa 
menu môjmu v krajinách, ktoré 

som c zasvätil pre zhromažďova
nie svätých svojich.

16 Hľa, prikázal som služob
níkovi svojmu Josephovi Smi
thovi ml., aby povedal a sile domu 
môjho, dokonca bojovníkom mo
jim, mladým mužom mojim a tým 
stredného veku, aby sa zhromaž
dili k vykúpeniu ľudu môjho 
a strhli veže nepriateľov mojich, 
a rozptýlili ich b strážnikov;

17 Ale sila domu môjho nepočú
vala slová moje.

18 Ale nakoľko sa vyskytujú tí, 
ktorí počúvali slová moje, pri
pravil som pre nich požehnanie 
a a obdarovanie, ak zostanú verní.

19 Počul som ich modlitby 
a prijmem ich obeť; a je pre mňa 
žiaduce, aby boli privedení tak 
ďaleko pre skúšku ich a viery.

20 A teraz, veru hovorím vám, 
prikázanie vám dávam, že toľko, 
koľko ich prišlo sem, ktorí môžu 
zostať v okolitej krajine, nech zo
stanú;

21 A tí, ktorí nemôžu zostať, 
ktorí majú rodinu na východe, 
nech zostanú krátky čas, tak ako 
im určí služobník môj Joseph;

22 Lebo ja mu budem ohľadom 
tejto záležitosti radiť a všetky 
veci, ktoré im určí, budú napl
nené.

23 A nech všetok ľud môj, 
ktorý prebýva v okolitej krajine, 
je veľmi verný a plný modlitby, 

 9 a NaZ 103:4.
 10 a sp Povinnosť.
 11 a sp Starší.
  b NaZ 38:32; 95:8.  

sp Obdarovanie.
 12 a NaZ 110.

 14 a Joz. 10:12–14;  
Iz. 49:25;  
NaZ 98:37.

 15 a NaZ 1:13–14.
  b NaZ 112:24–26.  

sp Rúhať sa, rúhanie.

  c NaZ 84:3–4; 103:35.
 16 a NaZ 101:55; 103:22, 30.
  b sp Bdieť, strážnici.
 18 a NaZ 110:8–10.
 19 a sp Viera.
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a pokorný predo mnou, a nevyja
vuje veci, ktoré som im zjavil, po
kiaľ to nebude múdrosť vo mne, 
aby boli zjavené.

24 Nehovorte o susedoch, ani sa 
a nevychvaľujte vierou ani moc
nými skutkami, ale starostlivo sa 
zhromažďujte, v jednej krajine 
toľko, koľko môže byť, v súlade 
s pocitmi ľudí;

25 A hľa, dám vám priazeň a mi
losť v ich očiach, aby ste mohli 
bývať v a mieri a v bezpečí, zatiaľ 
čo týmto ľuďom budete hovoriť: 
Vykonávajte pre nás súd a spra
vodlivosť podľa zákona a napra
vujte bezprávie na nás spáchané.

26 Teraz, hľa, hovorím vám, 
priatelia moji, týmto spôsobom 
môžete nájsť priazeň v očiach 
tohto ľudu, pokiaľ sa a vojsko iz
raelské nestane veľmi veľkým.

27 A ja budem srdce tých ľudí 
obmäkčovať, tak ako som ob
mäkčil srdce a Faraóna, z času na 
čas, dokiaľ služobník môj Joseph 
Smith ml. a starší moji, ktorých 
som určil, nebudú mať čas zhro
maždiť silu domu môjho,

28 A vyslať a múdrych mužov, 
aby naplnili to, čo som prikázal 
ohľadom b zakúpenia všetkých 
pozemkov v kraji Jackson, ktoré 
môžu byť zakúpené, a v sused
ných krajoch naokolo.

29 Lebo mojou vôľou je, aby boli 
tieto pozemky zakúpené; a keď 
budú zakúpené, aby ich svätí moji 
vlastnili podľa a zákonov zasväte
nia, ktoré som dal.

30 A keď budú tieto pozemky 
zakúpené, budem pokladať a voj
ská izraelské za nevinné ohľa
dom ujatia sa vlastníctva svojich 
vlastných pozemkov, ktoré skôr 
zakúpili za peniaze svoje, a za 
zvrhnutie veží nepriateľov mo
jich, ktorí na nich môžu byť, 
a rozptýlenie ich strážcov a b od
platenie nepriateľom mojim do 
tretieho a štvrtého pokolenia 
tých, ktorí ma nenávidia.

31 Ale najskôr nech sa vojsko 
moje stane veľmi veľkým a nech 
je a posvätené predo mnou, aby 
sa mohlo stať žiarivým ako slnko 
a jasné ako b mesiac a aby zástavy 
jeho mohli byť desivé pre všetky 
národy;

32 Aby kráľovstvá tohto sveta 
mohli byť nútené priznať si, že 
kráľovstvo Sionu je určite a krá
ľovstvo nášho Boha a jeho Krista; 
takže, b poddajme sa zákonom Si
onu.

33 Veru hovorím vám, je pre 
mňa žiaduce, aby prví starší cir
kvi mojej obdržali a obdarovanie 
svoje z výsosti v dome mojom, 
ktorý som prikázal, aby bol 

 24 a NaZ 84:73.  
sp Pýcha.

 25 a sp Mier, pokoj.
 26 a Joel 2:11.
 27 a Gen. 47:1–12.
 28 a NaZ 101:73.
  b NaZ 42:35–36.
 29 a NaZ 42:30.  

sp Zasvätiť, zákon 
zasvätenia;  
Zjednotený rád.

 30 a NaZ 35:13–14; 
101:55; 103:22, 26.

  b NaZ 97:22.
 31 a sp Posvätenie.
  b Veľp. 6:10;  

NaZ 5:14; 109:73.
 32 a Zjav. 11:15.  

sp Kráľovstvo Božie 
alebo kráľovstvo 
nebeské.

  b sp Vláda.
 33 a NaZ 95:8–9.  

sp Obdarovanie.
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postavený menu môjmu v kra
jine Kirtland.

34 A nech oné prikázania, ktoré 
som dal ohľadom Sionu a jeho 
a zákona, sú po vykúpení jeho vy
konávané a naplňované.

35 Bol deň a povolávania, ale 
prišiel čas pre deň vyvolenia; 
a nech sú vyvolení tí, ktorí sú 
toho b hodní.

36 A bude to ukázané služob
níkovi môjmu hlasom Ducha, 
tí, ktorí sú a vyvolení; a oni budú 
b posvätení;

37 A nakoľko budú nasledo
vať a rady, ktoré dostávajú, budú 
mať po mnohých dňoch moc 

uskutočniť všetky veci týkajúce 
sa Sionu.

38 A znova, hovorím vám, pred
ložte prosbu mieru, nielen k ľu
ďom, ktorí vás trýznili, ale tiež 
k všetkým ľuďom;

39 A pozdvihnite a koruhvu 
b mieru a učiňte prehlásenie 
o mieri ku končinám zeme;

40 A učiňte ponuky mieru tým, 
ktorí vás trýznili, podľa hlasu Du
cha, ktorý je vo vás, a a všetky veci 
budú pôsobiť spoločne pre dobro 
vaše.

41 Takže, buďte verní; a pozrite 
a uzrite, a ja som s vami až do 
konca. Tak je. Amen.

 34 a vi NaZ oddiel 42 je 
známy ako „Zákon“.

 35 a sp Povolať, povolaný 
Bohom, povolanie.

  b sp Spôsobilý, 
spôsobilosť.

 36 a NaZ 95:5.  
sp Vyvoliť.

  b sp Posvätenie.
 37 a sp Rada.
 39 a sp Koruhva.
  b sp Mier, pokoj.
 40 a Rím. 8:28;  

NaZ 90:24; 100:15.
 41 a Mat. 28:19–20.
106 1 a vi mesto Freedom 

   a okolie, štát 
New York.

 3 a Mat. 6:33.
  b sp Kráľovstvo Božie 

alebo kráľovstvo 
nebeské.

1–3, Warren A. Cowdery je povo-
laný ako miestny predsedajúci úrad-
ník; 4–5, Druhý príchod nezasiahne 
deti svetla ako zlodej; 6–8, Z ver-
nej služby v Cirkvi plynú veľké po-
žehnania.

Mojou vôľou je, aby bol slu
žobník môj Warren A. Cowdery 
určený a vysvätený za predse
dajúceho vysokého kňaza nad 

cirkvou mojou v krajine a Free
dom a v okolitých krajoch;

2 A aby kázal večné evanjelium 
moje a pozdvihoval hlas svoj, 
a varoval ľud, nielen vo svojom 
vlastnom mieste, ale aj v sused
ných krajoch.

3 A zasvätil celý čas svoj to
muto vysokému a svätému po
volaniu, ktoré mu teraz dávam, 
a hľadajúc usilovne b kráľovstvo 

ODDIEL 106
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte 
Ohio 25. novembra 1834. Toto je zjavenie určené Warrenovi A. Cow-
derymu, staršiemu bratovi Olivera Cowderyho.

NÁUKA A ZMLUVY 105:34–106:3 240



nebeské a spravodlivosť jeho, 
a všetky nutné veci budú k tomu 
pridané; lebo c robotník je hodný 
mzdy svojej.

4 A znova, veru hovorím vám, 
a príchod Pána sa b približuje a za
stihne svet ako c zlodej v noci –

5 Takže, opášte bedrá svoje, 
aby ste mohli byť deťmi a svetla 
a oný deň vás b nezastihol ako  
zlodej.

6 A znova, veru hovorím vám, 
v nebi bola radosť, keď sa slu
žobník môj Warren sklonil pred 

žezlom mojím a oddelil sa od ľud
ských ľstivostí;

7 Takže, požehnaný je služob
ník môj Warren, lebo k nemu bu
dem milosrdný; a nehľadiac na 
a márnivosť srdca jeho, pozdvih
nem ho, nakoľko sa predo mnou 
pokorí.

8 A dám mu a milosť a uistenie, 
ktorými môže obstáť; a ak bude 
naďalej verným svedkom a svet
lom pre cirkev, pripravil som pre 
neho korunu v b príbytkoch Otca 
svojho. Tak je. Amen.

 3 c Mat. 10:10;  
NaZ 31:5.

 4 a Jak. 5:8.
  b sp Posledné dni, 

neskoršie dni.

  c 1. Tes. 5:2.
 5 a sp Svetlo, Svetlo 

Kristovo.
  b Zjav. 16:15.
 7 a sp Márnivý, márnosť.

 8 a sp Milosť.
  b Ján 14:2;  

Eter 12:32–34;  
NaZ 59:2; 76:111; 
81:6; 98:18.

ODDIEL 107
Zjavenie o kňazstve dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande 
v štáte Ohio niekedy v apríli 1835. Napriek tomu, že tento oddiel bol 
zaznamenaný v roku 1835, historické záznamy potvrdzujú, že väčšina 
veršov od versa 60 po verš 100, obsahuje zjavenie dané skrze Josepha 
Smitha 11. novembra 1831. Tento oddiel bol spojený so zorganizo-
vaním Kvóra dvanástich vo februári a v marci roku 1835. Prorok ho 
pravdepodobne obdržal v prítomnosti tých, ktorí sa pripravovali na 
to, aby 3. mája 1835 odišli na svoju prvú misiu kvóra.

1–6, Sú dve kňazstvá: Melchisede-
kovo a Áronovo; 7–12, Tí, ktorí dr-
žia Melchisedekovo kňazstvo, majú 
moc úradovať vo všetkých úradoch 
v Cirkvi; 13–17, Biskupstvo pred-
sedá Áronovmu kňazstvu, ktoré po-
skytuje vonkajšie obrady; 18–20, 
Melchisedekovo kňazstvo drží kľúče 
všetkých duchovných požehnaní; 
Áronovo kňazstvo drží kľúče služby 
anjelov; 21–38, Prvé predsedníctvo, 

Dvanásti a Sedemdesiatnici tvoria 
predsedajúce kvóra, ktorých rozhod-
nutia majú byť konané v jednote 
a spravodlivosti; 39–52, Od Adama 
k Nóachovi je ustanovený patriar-
chálny rád; 53–57, Dávni Svätí sa 
zhromaždili v Adam-ondi-Ahman 
a ukázal sa im Pán; 58–67, Dva-
násti majú ustanovovať úradníkov 
Cirkvi; 68–76, Biskupi slúžia ako 
všeobecní sudcovia v Izraeli; 77–84, 
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Prvé predsedníctvo a Dvanásti tvo-
ria najvyšší súd v Cirkvi; 85–100, 
Prezidenti kňazstva riadia svoje prí-
slušné kvóra.

V Cirkvi sú dve kňazstvá, meno
vite a Melchisedekovo a b Áronovo, 
zahŕňajúce levítske kňazstvo.

2 To, prečo sa prvé nazýva Mel
chisedekovo kňazstvo je preto, že 
a Melchisedek bol taký veľký vy
soký kňaz.

3 Pred jeho dňom sa nazývalo 
Svätým kňazstvom podľa a rádu Syna 
Božieho.

4 Ale z rešpektu alebo z a úcty 
k menu Najvyššej Bytosti, aby sa 
vyhli príliš častému opakovaniu 
mena jeho, oni, cirkev, nazvali 
v dávnych dňoch oné kňazstvo 
podľa Melchisedeka alebo kňaz
stvom Melchisedekovým.

5 Všetky ďalšie právomoci alebo 
úrady v cirkvi sú a prídavky k to
muto kňazstvu.

6 Ale sú dve oddelenia alebo 
hlavné časti – jedno je kňazstvo 
Melchisedekovo a druhé je Áro
novo alebo a kňazstvo levítske.

7 Úrad a staršieho náleží pod 
kňazstvo Melchisedekovo.

8 Melchisedekovo kňazstvo má 
za všetkých vekov sveta právo 
predsedníctva a má moc a a právo
moc nad všetkými úradmi v cir
kvi, aby riadilo duchovné veci.

9 a Predsedníctvo vysokého 
kňazstva podľa rádu Melchise
dekovho má právo úradovať vo 
všetkých úradoch v cirkvi.

10 a Vysokí kňazi podľa rádu 
kňazstva Melchisedekovho majú 
b právo úradovať vo svojom vlast
nom postavení pod vedením 
predsedníctva pri riadení du
chovných vecí, a tiež v úrade star
šieho, kňaza (levítskeho rádu), 
učiteľa, diakona a člena.

11 Starší má právo úradovať na 
jeho mieste, keď vysoký kňaz nie 
je prítomný.

12 Vysoký kňaz a starší majú 
riadiť duchovné veci v súlade so 
zmluvami a prikázaniami cirkvi; 
a majú právo úradovať vo všet
kých týchto úradoch cirkvi, keď 
žiadne vyššie autority nie sú prí
tomné.

13 Druhé kňazstvo sa nazýva 
a kňazstvo Áronovo, pretože bolo 
dané b Áronovi a semenu jeho po 
všetky ich pokolenia.

14 To, prečo je nazývané menším 
kňazstvom je preto, že je a prídav
kom k väčšiemu alebo Melchise
dekovmu kňazstvu a má moc 
v poskytovaní vonkajších obra
dov.

15 a Biskupstvo je predsedníc
tvom tohto kňazstva a drží jeho 
kľúče alebo právomoc.

16 Žiadny muž nemá zákonné 

107 1 a sp Melchisedekovo 
kňazstvo.

  b sp Áronovo 
kňazstvo.

 2 a pjs Gen. 14:25–40 
(Dodatok);  
NaZ 84:14.  
sp Melchisedek.

 3 a Alma 13:3–19;  
NaZ 76:57.

 4 a sp Úcta.
 5 a NaZ 84:29; 107:14.
 6 a Deut. 10:8–9.
 7 a sp Starší.
 8 a sp Právomoc.
 9 a NaZ 81:2; 107:22, 

65–67, 91–92.
 10 a sp Vysoký kňaz.
  b NaZ 121:34–37.
 13 a sp Áronovo kňazstvo.
  b sp Áron, 

Mojžišov brat.
 14 a NaZ 20:52; 107:5.
 15 a sp Biskup.
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právo na tento úrad, aby držal 
kľúče tohto kňazstva, iba ak je 
a doslovný potomok Árona.

17 Ale pretože vysoký kňaz 
kňazstva Melchisedekovho má 
právomoc úradovať vo všetkých 
menších úradoch, môže úrado
vať v úrade biskupa, keď nemôže 
byť nájdený žiadny doslovný po
tomok Árona, pod podmienkou, 
že je povolaný a ustanovený, 
a a vysvätený k tejto moci rukami 
b Predsedníctva kňazstva Melchi
sedekovho.

18 Mocou a právomocou vyš
šieho alebo Melchisedekovho 
kňazstva je držať a kľúče všetkých 
duchovných požehnaní cirkvi –

19 Mať výsadu prijímania a ta
jomstiev kráľovstva nebeského, 
mať pre seba nebesia otvorené, 
stretávať sa so b všeobecným zhro
maždením a s cirkvou Prvorode
ného a tešiť sa zo spoločenstva 
a prítomnosti Boha Otca a Ježiša, 
c prostredníka novej zmluvy.

20 Mocou a právomocou men
šieho alebo Áronovho kňazstva je 
držať a kľúče služby anjelov a vy
konávať vonkajšie b obrady, literu 
evanjelia, c krst pokánia na d od
pustenie hriechov, v súlade so 
zmluvami a prikázaniami.

21 Je nutné, aby prezidenti alebo 
predsedajúci úradníci pochádzali 

alebo boli určení spomedzi tých, 
ktorí sú vysvätení k rôznym úra
dom v týchto dvoch kňazstvách.

22 Traja a predsedajúci vysokí 
kňazi z b Melchisedekovho kňaz
stva, vyvolení orgánom, ur
čení a vysvätení k tomuto úradu 
a c podporení dôverou, vierou 
a modlitbou cirkvi, tvoria kvó
rum predsedníctva Cirkvi.

23 a Dvanásť cestujúcich radcov 
je povolaných, aby boli dvanás
timi b apoštolmi alebo zvláštnymi 
svedkami mena Kristovho na ce
lom svete – takto sa líšia od iných 
úradníkov v cirkvi v povinnos
tiach svojho povolania.

24 A tvoria kvórum, rovné 
v právomoci a moci trom prezi
dentom zmieneným predtým.

25 a Sedemdesiatnici sú tiež po
volaní, aby kázali evanjelium 
a aby boli zvláštnymi svedkami 
pohanom a na celom svete – takto 
sa líšia od iných úradníkov v cir
kvi v povinnostiach svojho povo
lania.

26 A oni tvoria kvórum, v prá
vomoci rovné právomoci dva
nástich zvláštnych svedkov alebo 
apoštolov práve menovaných.

27 A každé rozhodnutie uči
nené ktorýmkoľvek z týchto 
kvór musí byť učinené ich jedno
myseľným hlasom; to je, každý 

 16 a NaZ 68:14–21; 
107:68–76.

 17 a sp Vysvätiť, 
vysvätenie.

  b NaZ 68:15.
 18 a sp Kľúče kňazstva.
 19 a Alma 12:9–11;  

NaZ 63:23; 84:19–22.  
sp Tajomstvá Božie.

  b Žid. 12:22–24.
  c sp Prostredník.
 20 a NaZ 13; 84:26–27.
  b sp Obrady.
  c sp Krst, krstiť.
  d sp Odpustenie 

hriechov.
 22 a NaZ 90:3, 6; 107:9, 

65–67, 78–84, 91–92.

  b sp Melchisedekovo 
kňazstvo.

  c sp Podpora cirkevných 
vedúcich.

 23 a NaZ 107:33–35.
  b sp Apoštol.
 25 a sp Sedemdesiatnik.

NÁUKA A ZMLUVY 107:17–27243



 30 a NaZ 121:36.  
sp Spravodlivý, 
spravodlivosť.

  b NaZ 121:41.  

sp Cnosť.
 31 a 2. Pet. 1:5–8.
 33 a 1. Nefi 13:42;  

3. Nefi 16:4–13;  

NaZ 90:8–9.
 34 a NaZ 112:21.
 36 a sp Vysoká rada.
 38 a sp Sedemdesiatnik.

člen v každom kvóre musí súhla
siť s jeho rozhodnutiami, aby ich 
rozhodnutia mali rovnakú moc 
alebo platnosť, jedného ako dru
hého –

28 Väčšina môže tvoriť kvórum, 
keď okolnosti znemožňujú, aby 
tomu bolo inak –

29 Pokiaľ tomu tak nie je, ich roz
hodnutia nie sú oprávnené k rov
nakým požehnaniam, k akým boli 
oprávnené rozhodnutia kvóra 
troch prezidentov za stara, ktorí 
boli vysvätení podľa rádu Melchi
sedekovho a boli spravodlivými 
a svätými mužmi.

30 Rozhodnutia týchto kvór 
alebo ktoréhokoľvek z nich majú 
byť konané so všetkou a spravod
livosťou, so svätosťou a pokorou 
srdca, s miernosťou a zhovie
vavosťou a s vierou a b cnosťou, 
a poznaním, zdržanlivosťou, tr
pezlivosťou, zbožnosťou, brat
skou láskavosťou a pravou láskou;

31 Pretože je prisľúbené, ak sa 
budú tieto veci pri nich rozhoj
ňovať, nebudú a neplodní v po
znaní Pána.

32 A v prípade, že je akékoľvek 
rozhodnutie týchto kvór učinené 
v nespravodlivosti, môže byť 
predložené všeobecnému zhro
maždeniu niekoľkých kvór, ktoré 
tvoria duchovné autority cirkvi; 
inak proti ich rozhodnutiu ne
môže byť odvolanie.

33 Dvanásti sú Cestujúcou 

predsedajúcou vysokou radou, 
aby úradovali v mene Pána pod 
vedením Predsedníctva Cirkvi, 
v súlade s ustanovením neba; aby 
budovali cirkev a usmerňovali 
všetky jej záležitosti vo všetkých 
národoch, po prvé pre a pohanov 
a po druhé pre Židov.

34 Sedemdesiatnici majú jednať 
v mene Pána pod vedením a Dva
nástich alebo cestujúcej vysokej 
rady pri budovaní cirkvi a usmer
ňovaní všetkých jej záležitostí vo 
všetkých národoch, najprv pre 
pohanov, a potom pre Židov –

35 Dvanásti sú vyslaní a držia 
kľúče, aby otvárali dvere hlá
saním evanjelia Ježiša Krista, 
a najskôr pohanom, a potom  
Židom.

36 Stále a vysoké rady v koloch 
Sionu tvoria kvórum rovné v prá
vomoci v záležitostiach cirkvi, vo 
všetkých rozhodnutiach svojich, 
kvóru predsedníctva alebo cestu
júcej vysokej rade.

37 Vysoká rada v Sione tvorí 
kvórum rovné v právomoci v zá
ležitostiach cirkvi, vo všetkých 
rozhodnutiach svojich, radám 
Dvanástich v koloch Sionu.

38 Povinnosťou cestujúcej vyso
kej rady je povolať a Sedemdesiat
nikov, keď potrebujú pomoc, aby 
plnili rôzne povolania pre káza
nie a poskytovanie evanjelia, na
miesto kohokoľvek iného.

39 Povinnosťou Dvanástich, vo 
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všetkých veľkých pobočkách cir
kvi, je vysväcovať služobníkov
a evanjelistov, ako im budú určení 
zjavením –

40 Rád tohto kňazstva bol potvr
dený, aby bol odovzdávaný z otca 
na syna, a právom prináleží do
slovným potomkom vyvoleného 
semena, ktorému boli zasľúbenia 
učinené.

41 Tento rád bol ustanovený 
v dňoch a Adamových a prechá
dzal po b línii nasledovným spô
sobom:

42 Z Adama na a Šéta, ktorý bol 
vysvätený Adamom vo veku 
šesťdesiatdeväť rokov a bol ním 
požehnaný tri roky pred jeho 
(Adamovou) smrťou, a obdr
žal zasľúbenie Božie skrze otca 
svojho, že potomstvo jeho bude 
vyvolené Pánom a že bude ochra
ňované do konca zeme;

43 Pretože on (Šét) bol a dokona
lým mužom a b podoba jeho bola 
presnou podobou otca jeho, na
toľko, že sa zdal byť ako otec vo 
všetkých veciach a iba vekom 
svojím mohol byť od neho odlí
šený.

44 Enóš bol vysvätený vo veku 
sto a tridsaťštyri rokov a štyri 
mesiace rukou Adamovou.

45 Boh zavolal na Kénána v pus
tatine v štyridsiatom roku veku 
jeho; a on sa stretol s Adamom pri 

putovaní na miesto Šedolamak. 
Bol osemdesiatsedem rokov starý, 
keď obdržal vysvätenie.

46 Mahalalél bol štyristo a de
väťdesiatšesť rokov a sedem dní 
starý, keď bol vysvätený rukou 
Adamovou, ktorý mu tiež po
žehnal.

47 Jered bol dvesto rokov starý, 
keď bol vysvätený pod rukou 
Adamovou, ktorý mu tiež po
žehnal.

48 a Enoch bol starý dvadsaťpäť 
rokov, keď bol vysvätený pod ru
kou Adamovou; a mal šesťdesiat
päť a Adam mu požehnal.

49 A on videl Pána a chodil 
s ním, a bol neustále pred tvá
rou jeho, a a chodil s Bohom tristo 
a šesťdesiatpäť rokov, čo ho či
nilo starým štyristo a tridsať ro
kov, keď bol b prenesený.

50 a Metúšelach bol starý sto ro
kov, keď bol vysvätený pod ru
kou Adamovou.

51 Lámech bol starý tridsaťdva 
rokov, keď bol vysvätený pod ru
kou Šéta.

52 a Nóach bol starý desať rokov, 
keď bol vysvätený pod rukou Me
túšelacha.

53 Tri roky pred smrťou Ada
movou zavolal si Šéta, Enóša, 
Kénána, Mahalaléla, Jereda, 
Enocha a Metúšelacha, ktorí boli 
všetci a vysokí kňazi, so zvyškom 

 39 a sp Evanjelista;  
Patriarcha, 
patriarchálny.

 41 a sp Adam.
  b Gen. 5;  

NaZ 84:6–16;  
Mojž. 6:10–25.

 42 a sp Šét.
 43 a sp Dokonalý.
  b Gen. 5:3.
 48 a sp Enoch.
 49 a Gen. 5:22;  

Žid. 11:5;  
Mojž. 7:69.

  b sp Prenesené bytosti.
 50 a sp Metúšelach.
 52 a sp Nóach, biblický 

patriarcha.
 53 a sp Vysoký kňaz.
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 53 b NaZ 78:15; 116.  
sp AdamondiAhman.

 54 a NaZ 128:21.  
sp Adam.

  b sp Michael.
 55 a NaZ 78:16.
 56 a Mojž. 5:10.

 58 a sp Apoštol.
  b sp Vysvätiť, vysvätenie.
 59 a NaZ 43:2–9.
 60 a NaZ 107:89–90.
 61 a NaZ 107:87.
 62 a NaZ 107:85–86.
 66 a NaZ 107:9, 91–92.  

sp Prezident.
 67 a sp Ruky, ich kladenie.
 68 a sp Biskup.
 69 a sp Melchisedekovo 

kňazstvo.
  b NaZ 68:14–24; 

84:18; 107:13–17.

potomstva svojho, ktoré bolo 
spravodlivé, do údolia b Adam
ondiAhman, a tam im udelil 
svoje posledné požehnanie.

54 A ukázal sa im Pán a oni po
vstali a velebili a Adama, a nazý
vali ho b Michaelom, kniežaťom, 
archanjelom.

55 A Pán poskytol Adamovi úte
chu a povedal mu: Ustanovil som 
ťa, aby si bol na čele; vzíde z teba 
množstvo národov a ty si a knieža 
nad nimi naveky.

56 A Adam povstal uprostred 
spoločenstva; a napriek tomu, 
že bol ohnutý vekom, súc plný 
Ducha Svätého, a predpovedal 
všetko, čo sa prihodí potomstvu 
jeho až do posledného pokolenia.

57 Tieto veci boli všetky zapí
sané v Knihe Enochovej a v prí
hodnom čase budú dosvedčené.

58 Povinnosťou a Dvanástich je 
tiež b vysväcovať a ustanovovať 
všetkých ďalších úradníkov cir
kvi, v súlade so zjavením, ktoré 
hovorí:

59 Cirkvi Kristovej v krajine 
Sion ako dodatok k cirkevným 
a zákonom ohľadom cirkevných 
záležitostí –

60 Veru, hovorím vám, ho
vorí Pán mocností, musia nevy
hnutne byť a predsedajúci starší, 
aby predsedali tým, ktorí majú 
úrad staršieho;

61 A tiež a kňazi, aby predsedali 
tým, ktorí majú úrad kňaza;

62 A tiež učitelia, aby a predse
dali tým, ktorí majú úrad učiteľa, 
podobným spôsobom, a tiež dia
koni –

63 A preto, od diakona k uči
teľovi a od učiteľa ku kňazovi, 
a od kňaza ku staršiemu, jedno
tlivo ako sú určení podľa zmlúv 
a prikázaní cirkvi.

64 Potom prichádza vysoké 
kňazstvo, ktoré je najväčšie zo 
všetkých.

65 A preto, musí nevyhnutne 
byť, aby bol určený jeden z vy
sokého kňazstva, aby predse
dal kňazstvu, a bude nazývaný 
prezidentom vysokého kňazstva 
 Cirkvi;

66 Alebo inými slovami a pred
sedajúcim vysokým kňazom vy
sokého kňazstva Cirkvi.

67 Od ktorého pochádza vyko
návanie obradov a požehnaní cir
kvi, a kladením rúk.

68 A preto, úrad biskupa mu nie 
je rovný; lebo úrad a biskupa je pre 
riadenie všetkých časných vecí;

69 A predsa, biskup musí byť 
vyvolený z a vysokého kňazstva, 
pokiaľ nie je b doslovným potom
kom Árona;

70 Lebo pokiaľ nie je doslovným 
potomkom Árona, nemôže držať 
kľúče oného kňazstva.
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 72 a NaZ 58:17–18.
 76 a sp Kľúče kňazstva.

 78 a NaZ 102:13, 28.
  b NaZ 68:22.

 84 a sp Spravodlivosť.

71 A predsa, vysoký kňaz, teda 
podľa rádu Melchisedekovho, 
môže byť ustanovený k riade
niu časných vecí, majúc znalosť 
o nich skrze Ducha pravdy;

72 A tiež aby bol a sudcom v Iz
raeli, aby sa staral o záležitosti 
cirkvi, aby sedel pri súde s prie
stupníkmi podľa svedectva, tak 
ako mu bude predložené podľa 
zákonov, s pomocou radcov svo
jich, ktorých si vyvolil alebo vy
volí zo starších cirkvi.

73 Toto je povinnosťou biskupa, 
ktorý nie je doslovným potom
kom Árona, ale bol vysvätený do 
vysokého kňazstva podľa rádu 
Melchisedekovho.

74 Teda bude sudcom, dokonca 
všeobecným sudcom medzi oby
vateľmi Sionu alebo v kole Sionu, 
alebo v akejkoľvek pobočke cir
kvi, kde bude ustanovený k tejto 
službe, dokiaľ hranice Sionu ne
budú rozšírené a nebude nutné 
mať ďalších biskupov alebo sud
cov v Sione alebo niekde inde.

75 A nakoľko budú ustano
vení ďalší biskupi, budú pôsobiť 
v rovnakom úrade.

76 Ale doslovný potomok Árona 
má zákonné právo na predsedníc
tvo tohto kňazstva, na a kľúče tejto 
služby, jednať v úrade biskupa 
nezávisle, bez radcov, okrem prí
padu, kedy je súdený prezident 
vysokého kňazstva, podľa rádu 
Melchisedekovho, sedieť ako 
sudca v Izraeli.

77 A rozhodnutie každej 

z týchto rád bude v súlade s pri
kázaním, ktoré hovorí:

78 Znova, veru hovorím vám, 
najdôležitejšie záležitosti cirkvi 
a a najťažšie prípady cirkvi, na
koľko nie je dosiahnuté uspokoje
nie s rozhodnutím biskupa alebo 
sudcov, bude to odovzdané a po
stúpené rade cirkvi, b predsedníc
tvu vysokého kňazstva.

79 A predsedníctvo rady vyso
kého kňazstva bude mať moc po
volať ďalších vysokých kňazov, 
dokonca dvanásť, aby pomáhali 
ako radcovia; a tak predsedníc
tvo vysokého kňazstva a radcovia 
jeho budú mať moc rozhodnúť 
na základe svedectva podľa zá
konov cirkvi.

80 A po tomto rozhodnutí to ne
bude viac pripomínané pred Pá
nom; lebo toto je najvyššia rada 
cirkvi Božej a konečné rozhod
nutie ohľadom sporov v duchov
ných záležitostiach.

81 Žiadna osoba patriaca do cir
kvi nie je vyňatá z tejto rady cir
kvi.

82 A nakoľko prezident vyso
kého kňazstva učiní priestupok, 
bude v pamäti pred všeobecnou 
radou cirkvi, ktorej bude pomá
hať dvanásť radcov vysokého 
kňazstva;

83 A ich rozhodnutie na hlavu 
jeho bude koncom sporu ohľa
dom neho.

84 Teda nikto nebude vyňatý zo 
a spravodlivosti Božej a zo záko
nov jeho, aby všetky veci mohli 
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 85 a sp Diakon.
  b NaZ 38:23;  

88:77–79, 118.
 86 a NaZ 20:53–60.  

sp Učiteľ, Áronovo 
kňazstvo.

 87 a sp Kňaz, Áronovo 
kňazstvo.

 88 a sp Biskup.
 89 a sp Starší.
 90 a NaZ 124:137.
 91 a NaZ 107:9, 65–67.
  b NaZ 28:2; 103:16–21.
 92 a Mos. 8:13–18.  

sp Videc.
  b sp Zjavenie.

  c NaZ 21:1.  
sp Prorok.

  d sp Dary Ducha.
 93 a NaZ 107:38.  

sp Sedemdesiatnik.
 97 a NaZ 124:138–139.

byť konané v poriadku a vo váž
nosti pred ním, podľa pravdy 
a spravodlivosti.

85 A znova, veru hovorím vám, 
povinnosťou prezidenta úradu 
a diakona je predsedať dvanástim 
diakonom, zasadať s nimi v rade 
a b učiť ich ich povinnosti, a vzde
lávať jeden druhého, tak ako je 
dané podľa zmlúv.

86 A tiež je povinnosťou prezi
denta úradu a učiteľov predsedať 
dvadsiatim štyrom učiteľom a za
sadať s nimi v rade, a učiť ich po
vinnosti ich úradu, ako je dané 
v zmluvách.

87 Tiež je povinnosťou prezi
denta kňazstva Áronovho predse
dať štyridsiatim ôsmim a kňazom 
a zasadať s nimi v rade, učiť ich 
povinnosti ich úradu, ako je dané 
v zmluvách –

88 Týmto prezidentom má byť 
a biskup; lebo toto je jedna z po
vinností tohto kňazstva.

89 Znova, povinnosťou prezi
denta úradu a starších je pred
sedať deväťdesiatim šiestim 
starším a zasadať s nimi v rade, 
a učiť ich podľa zmlúv.

90 Toto predsedníctvo je odlišné 
od predsedníctva sedemdesiatni
kov a je zamýšľané pre tých, ktorí 
a necestujú do celého sveta.

91 A znova, povinnosťou prezi
denta úradu vysokého kňazstva 

je a predsedať celej cirkvi a byť 
ako b Mojžiš –

92 Hľa, tu je múdrosť; áno, byť 
a vidcom, b zjavovateľom, pre
kladateľom a c prorokom, majúc 
všetky d dary Božie, ktoré Boh 
udeľuje hlave cirkvi.

93 A je to podľa videnia ukazu
júceho rád a Sedemdesiatnikov, 
že majú mať sedem prezidentov, 
aby im predsedali, vyvolených 
z počtu sedemdesiat;

94 A siedmy prezident z týchto 
prezidentov má predsedať tým 
šiestim;

95 A týchto sedem prezidentov 
má vyvoliť ďalších sedemdesiat
nikov okrem tých prvých sedem
desiatnikov, ku ktorým patria, 
a majú im predsedať;

96 A tiež ďalších sedemdesiat
nikov, až sedemkrát sedemdesiat, 
ak to práca na vinici nutne žiada.

97 A títo sedemdesiatnici majú 
byť a cestujúcimi služobníkmi, 
najprv pre pohanov, a tiež pre 
Židov.

98 Zatiaľ čo ostatní úradníci cir
kvi, ktorí nepatria k Dvanástim 
ani k Sedemdesiatnikom, nepod
liehajú zodpovednosti cestovať 
medzi všetkými národmi, ale 
majú cestovať tak, ako im okol
nosti dovolia, napriek tomu môžu 
zastávať rovnako vysoké a zod
povedné úrady v cirkvi.
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ODDIEL 108
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte 
Ohio 26. decembra 1835. Tento oddiel bol prijatý na žiadosť Ly-
mana Shermana, ktorý bol predtým vysvätený za sedemdesiatnika, 
a ktorý prišiel k Prorokovi so žiadosťou o zjavenie, aby poznal svoju 
povinnosť.

1–3, Lymanovi Shermanovi sú od-
pustené jeho hriechy; 4–5, Bude 
počítaný medzi vedúcich starších 
Cirkvi; 6–8, Je povolaný kázať eva-
njelium a posilňovať svojich bratov.

Veru tak hovorí Pán tebe, služob
ník môj Lyman: Hriechy tvoje sú 
ti odpustené, pretože si poslú
chol hlas môj a prišiel si v toto 
ráno sem, aby si obdržal radu od 
toho, ktorého som určil.

2 Takže, nech sa duša tvoja ohľa
dom duchovného stavu tvojho 
a upokojí a už neodporuje hlasu 
môjmu.

3 A povstaň a buď odteraz dô
kladnejší v dodržiavaní sľubov 
svojich, ktoré si učinil a činíš, 
a budeš požehnaný nesmierne 
veľkými požehnaniami.

4 Čakaj trpezlivo, dokiaľ nebude 

zvolané a posvätné zhromaždenie 
služobníkov mojich, potom bude 
na teba pamätané a budeš medzi 
prvými zo starších mojich a ob
držíš právo skrze vysvätenie so 
zvyškom starších mojich, ktorých 
som vyvolil.

5 Hľa, toto je a zasľúbenie Otca 
pre teba, ak budeš verne pokra
čovať.

6 A toto sa ti splní oného dňa, 
kedy budeš mať právo a kázať 
evanjelium moje kdekoľvek, kam 
ťa odteraz, od tejto doby, pošlem.

7 Takže, a posilňuj bratov svojich 
vo všetkých rozhovoroch svojich, 
všetkými modlitbami svojimi, 
všetkým nabádaním svojím a vo 
všetkom konaní svojom.

8 A pozri a uzri, ja som s tebou, 
aby som ti žehnal a a oslobodil ťa 
naveky. Amen.

 99 a sp Povinnosť.
  b sp Usilovnosť.
 100 a NaZ 58:26–29.  

sp Lenivý, lenivosť.
  b sp Spôsobilý, 

   spôsobilosť.
108 2 a sp Odpočinutie, 

Odpočinok.
 4 a NaZ 109:6–10.
 5 a NaZ 82:10.

 6 a sp Misionárska práca.
 7 a Luk. 22:31–32.
 8 a 2. Nefi 9:19.

99 A preto, nech sa každý muž 
učí svoju a povinnosť a nech sa 
učí jednať v úrade, do ktorého je 
ustanovený, vo všetkej b usilov
nosti.

100 Ten, kto je a nedbalý, nebude 

považovaný za b hodného toho, 
aby obstál, a ten, kto sa neučí po
vinnosť svoju a nepreukazuje, že 
je hodný uznania, nebude pova
žovaný za hodného, aby obstál. 
Tak je. Amen.
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1–5, Chrám Kirtland bol posta-
vený ako miesto pre návštevu Syna 
Muža; 6–21, Má byť domom mod-
litby, pôstu, viery, učenia sa, slávy 
a poriadku a domom Božím; 22–
33, Kiež sú nekajúci, ktorí odpo-
rujú Pánovmu ľudu, zahanbení; 
34–42, Kiež Svätí vyjdú v moci, 
aby zhromaždili spravodlivých do 
Sionu; 43–53, Kiež sú Svätí oslo-
bodení od desivých vecí, ktoré majú 
byť vylievané na zlovoľných v po-
sledných dňoch; 54–58, Kiež sú ná-
rody a ľudia, a cirkvi pripravení pre 
evanjelium; 59–67, Kiež sú Židia, 
Lámániti a celý Izrael vykúpení; 
68–80, Kiež sú Svätí korunovaní 
slávou a cťou a kiež získajú večnú 
spásu.

a Vďaka buď menu tvojmu, ó Pane 
Bože Izraelský, ktorý zachová
vaš b zmluvu a preukazuješ milo
srdenstvo služobníkom svojim, 
ktorí kráčajú vzpriamene pred te
bou s celým srdcom svojím –

2 Ty, ktorý si prikázal služobní
kom svojim, aby a postavili dom 
menu tvojmu na tomto mieste 
[Kirtland].

3 A teraz ty vidíš, ó Pane, že slu
žobníci tvoji učinili podľa priká
zania tvojho.

4 A teraz ťa prosíme, Svätý Otče, 
v mene Ježiša Krista, Syna lona 
tvojho, v ktorom jedinom mene 
môže byť poskytnutá spása de
ťom ľudským, prosíme ťa, ó Pane, 
aby si prijal tento a dom, b dielo rúk 
nás, služobníkov tvojich, ktorý si 
nám prikázal postaviť.

5 Lebo ty vieš, že sme učinili 
toto dielo skrze veľké súženie; 
a z chudoby svojej sme dávali 
majetok svoj, aby sme posta
vili a dom menu tvojmu, aby Syn 
Muža mohol mať miesto, kde by 
sa prejavoval ľudu svojmu.

6 A tak ako si nám hovoril 
v a zjavení danom nám, nazývajúc 
nás priateľmi svojimi, hovoriac – 
Zvolajte posvätné zhromaždenie 
svoje, ako som vám prikázal;

7 A pretože všetci nemajú vieru, 
hľadajte usilovne slová múdrosti 
a učte ich jeden druhého; áno, 
vyhľadávajte slová múdrosti 
z najlepších kníh; usilujúc o ve
domosti, dokonca štúdiom, a tiež 
vierou;

8 Zorganizujte sa; pripravte 
každú nutnú vec; a vybudujte 
dom, dokonca dom modlitby, 
dom pôstu, dom viery, dom uče
nia sa, dom slávy, dom poriadku, 
dom Boží;

109 1 a Alma 37:37;  
NaZ 46:32.  
sp Vďačnosť, vďaka, 
vďakyvzdanie.

  b Dan. 9:4.  
sp Zmluva.

 2 a NaZ 88:119.
 4 a 1. Kr. 9:3.  

sp Chrám, Dom Pána.
  b 2. Nefi 5:16.
 5 a NaZ 124:27–28.
 6 a NaZ 88:117–120.

ODDIEL 109
Modlitba prednesená pri zasvätení chrámu v Kirtlande v štáte Ohio 
27. marca 1836. Podľa Prorokovho napísaného prehlásenia mu bola 
táto modlitba daná zjavením.
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9 Aby vchádzania vaše mohli 
byť v mene Pána; aby vychá
dzania vaše mohli byť v mene 
Pána; aby všetky pozdravenia 
vaše mohli byť v mene Pána, 
s pozdvihnutými rukami k Naj
vyššiemu –

10 A teraz, Svätý Otče, prosíme 
ťa, aby si pomohol nám, ľudu 
svojmu, milosťou svojou zvolať 
posvätné zhromaždenie naše, aby 
to mohlo byť učinené k pocte tvo
jej a k božskému prijatiu tvojmu;

11 A spôsobom, ktorým by sme 
mohli byť v očiach tvojich nájdení 
hodnými získať splnenie a sľubov, 
ktoré si nám, ľudu svojmu, učinil 
v zjaveniach nám daných;

12 Aby a sláva tvoja mohla spo
činúť na ľude tvojom a na tomto 
dome tvojom, ktorý teraz zasvä
cujeme tebe, aby mohol byť po
svätený a zasvätený, aby bol svätý 
a aby svätá prítomnosť tvoja 
mohla byť neustále v tomto dome;

13 A aby všetci ľudia, ktorí 
vstúpia na prah Pánovho domu, 
mohli cítiť moc tvoju a cítili sa 
nútení priznať, že ty si ho posvä
til a že je domom tvojím, miestom 
svätosti tvojej.

14 A daj, Svätý Otče, aby všetci 
tí, ktorí budú uctievať v tomto 
dome, mohli byť učení slová 
múdrosti z najlepších kníh a aby 
mohli usilovať o vedomosti, do
konca štúdiom, a tiež vierou, ako 
si povedal;

15 A aby mohli rásť v tebe 

a obdržať plnosť Ducha Svätého, 
a byť zorganizovaní podľa záko
nov tvojich, a byť pripravení, aby 
získali každú nutnú vec;

16 A aby tento dom mohol byť 
domom modlitby, domom pôstu, 
domom viery, domom slávy 
a Boha, dokonca domom tvojím;

17 Aby všetky vchádzania ľudu 
tvojho do tohto domu mohli byť 
v mene Pána;

18 Aby všetky ich vychádzania 
z tohto domu mohli byť v mene 
Pána;

19 A aby všetky ich pozdrave
nia mohli byť v mene Pána, so 
svätými rukami pozdvihnutými 
k Najvyššiemu;

20 A aby žiadnej a nečistej veci 
nebolo dovolené prísť do domu 
tvojho, aby ho nepošpinila;

21 A keď ľudia tvoji učinia 
priestupok, ktokoľvek z nich, 
aby mohli rýchlo činiť pokánie 
a vrátiť sa k tebe, a nájsť pria
zeň v očiach tvojich, a byť zno
vuzriadení k požehnaniam, ktoré 
si ustanovil, aby boli vylievané 
na tých, ktorí ťa budú a uctievať 
v dome tvojom.

22 A my ťa prosíme, Svätý Otče, 
aby služobníci tvoji mohli vyjsť 
z tohto domu ozbrojení mocou 
tvojou a aby meno tvoje mohlo 
byť na nich, a sláva tvoja bola 
okolo nich, a a anjeli tvoji sa o nich 
starali;

23 A z tohto miesta mohli niesť 
nesmierne veľké a slávne zvesti, 

 11 a NaZ 38:32;  
105:11–12, 18, 33.

 12 a sp Sláva.
 20 a NaZ 94:8–9; 97:15–17.

 21 a sp Úcta.
 22 a sp Anjeli.
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 23 a NaZ 1:2.
 25 a Iz. 54:17.
  b Pr. 26:27;  

1. Nefi 14:3; 22:14.
 26 a NaZ 98:22.
  b 1. Kr. 8:29.

 30 a Iz. 28:17;  
Mos. 12:6;  
NaZ 29:16.

  b 3. Nefi 21:19–21.
 32 a sp Jarmo.
 34 a Rím. 3:23; 5:12.  

sp Hriech.
 35 a sp Pomazať.
 36 a sp Dar jazykov.
  b Skut. 2:1–3.
 37 a NaZ 84:5; 109:12.  

sp Sláva.

v pravde, do a končín zeme, aby 
mohli vedieť, že toto je dielo tvoje 
a že si vztiahol ruku svoju, aby si 
naplnil to, čo si hovoril ústami pro
rokov ohľadom posledných dní.

24 Prosíme ťa, Svätý Otče, aby 
si utvrdil tento ľud, ktorý bude 
uctievať a úctyhodne uchovávať 
meno a postavenie v tomto dome 
tvojom, vo všetkých pokoleniach 
a po večnosť;

25 Aby žiadna zbraň a zhotovená 
proti nim neuspela; aby ten, kto 
kope pre nich b jamu, sám do nej 
padol;

26 Aby žiadne spoločenstvo 
zlovoľnosti nemalo moc povstať 
a a zvíťaziť nad ľudom tvojím, na 
ktorý bude v dome tomto vložené 
b meno tvoje;

27 A ak povstane nejaký ľud 
proti tomuto ľudu, aby proti nim 
vzplanul tvoj hnev;

28 A ak udrie na tento ľud, aby si 
ty udrel na nich; aby si bojoval za 
ľud svoj, ako si to činil v deň bitky, 
aby mohli byť oslobodení z rúk 
všetkých nepriateľov svojich.

29 Prosíme ťa, Svätý Otče, aby 
si zahanbil a uviedol do úžasu 
a do hanby a zmätku všetkých 
tých, ktorí šíria lživé správy do
široka, po svete, proti služobní
kovi tvojmu alebo služobníkom, 
ak nebudú činiť pokánie, keď 
bude večné evanjelium hlásané 
do ich uší;

30 A aby všetky ich diela mohli 
byť privedené navnivoč a byť 
zmetené a krupobitím a súdmi, 
ktoré na nich zošleš v hneve svo
jom, aby mohol byť koniec b klam
stvu a ohováraniam proti ľudu 
tvojmu.

31 Lebo ty vieš, ó Pane, že slu
žobníci tvoji vo vydávaní svedec
tva o mene tvojom boli nevinní 
pred tebou, kvôli čomu vytrpeli 
tieto veci.

32 Takže prosíme pred tebou za 
úplné a kompletné oslobodenie 
spod tohto a jarma;

33 Rozlom ho, ó Pane; rozlom 
ho a odním ho zo šije služobníkov 
svojich, mocou svojou, aby sme 
mohli povstať uprostred tohto 
pokolenia a konať dielo tvoje.

34 Ó Jehova, buď milosrdný 
k tomuto ľudu, a pretože všetci 
ľudia a hrešia, odpusť priestupky 
ľudu svojho a nech sú naveky vy
mazané.

35 Nech a pomazanie služobní
kov tvojich je na nich spečatené 
mocou z výsosti.

36 Nech je na nich vyplnené, 
ako na tých v deň Letníc; nech je 
dar a jazykov vyliaty na ľud tvoj, 
dokonca b rozdelené jazyky ako 
oheň, a ich vykladanie.

37 A nech dom tvoj je naplnený 
a slávou tvojou ako valiacim sa 
prudkým vetrom.

38 Vlož na služobníkov svojich 
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a svedectvo zmluvy, aby, keď vyjdú 
a budú hlásať slovo, mohli b spe
čatiť zákon a pripraviť srdcia svä
tých tvojich na všetky oné súdy, 
ktoré čoskoro pošleš v hneve svo
jom na obyvateľov c zeme pre ich 
priestupky, aby ľud tvoj nemusel 
ochabovať v deň trápenia.

39 A do akéhokoľvek mesta 
služobníci tvoji vstúpia a ľudia 
toho mesta prijmú ich svedectvo, 
nech pokoj tvoj a spása tvoja sú 
na tomto meste; aby z toho mesta 
mohli zhromaždiť spravodli
vých, aby mohli vyjsť do a Sionu 
alebo do kolov jeho, miest urče
nia tvojho s piesňami večnej ra
dosti;

40 A pokiaľ toto nebude usku
točnené, nech súdy tvoje nepadnú 
na oné mesto.

41 A do akéhokoľvek mesta 
služobníci tvoji vstúpia a ľudia 
toho mesta neprijmú svedectvo 
služobníkov tvojich, a služobníci 
tvoji ich budú varovať, aby sa za
chránili z tohto zvráteného poko
lenia, nech sa stane tomu mestu 
podľa toho, čo si hovoril ústami 
prorokov svojich.

42 Ale vysloboď, ó Jehova, 
úpenlivo ťa prosíme, služobní
kov svojich z ich rúk a očisti ich 
od ich krvi.

43 Ó Pane, my sa netešíme zo 
zničenia blížnych svojich; ich 
a duše sú drahocenné pred tebou;

44 Ale slovo tvoje musí byť 

naplnené. Pomôž služobníkom 
svojim povedať, s a milosťou svo
jou im pomáhajúc: Staň sa vôľa 
tvoja, ó Pane, a nie naša.

45 My vieme, že si hovoril 
ústami prorokov svojich desivé 
veci ohľadom zlovoľných, v a po
sledných dňoch – že bez obme
dzenia vyleješ súdy svoje;

46 Takže, ó Pane, osloboď ľud 
svoj z pohromy zlovoľných; 
umožni služobníkom svojim, aby 
spečatili zákon a zaviazali sve
dectvo, aby mohli byť pripravení 
na deň spálenia.

47 Prosíme ťa, Svätý Otče, aby 
si pamätal na tých, ktorí boli vy
hnaní obyvateľmi kraja Jackson, 
v Missouri, z pozemkov dedič
stva svojho, a rozlom, ó Pane, 
toto jarmo strasti, ktoré bolo na 
nich vložené.

48 Ty vieš, ó Pane, že boli veľmi 
utlačovaní a sužovaní zlovoľ
nými ľuďmi; a srdcia naše a pre
tekajú zármutkom pre ich ťažké 
bremená.

49 Ó Pane, a ako dlho budeš ešte 
trpieť, aby tento ľud znášal túto 
strasť a krik ich nevinných stúpal 
k ušiam tvojim, a ich b krv vystu
povala ako svedectvo pred teba, 
a neprejavíš svedectvo svoje v ich 
prospech?

50 Buď a milosrdný, ó Pane, 
k zlovoľnej zberbe, ktorá hnala 
ľud tvoj, aby mohli ustať v krad
nutí, aby mohli činiť pokánie 

 38 a sp Svedectvo.
  b Iz. 8:16; NaZ 1:8.
  c sp Zem – Očistenie 

zeme.
 39 a Iz. 35:10.

 43 a sp Duša.
 44 a sp Milosť.
 45 a sp Posledné dni, 

neskoršie dni.
 48 a sp Súcit.

 49 a Ž 13:1–2.
  b sp Mučeník, 

mučeníctvo.
 50 a sp Milosrdný, 

milosrdenstvo.
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z hriechov svojich, ak je pokánie 
možné;

51 Ale ak nebudú, odhaľ ra
meno svoje, ó Pane, a a vykúp to, 
čo si určil ako Sion pre ľud svoj.

52 A ak nemôže tomu byť inak, 
aby vec ľudu tvojho pred tebou 
nezlyhala, kiež hnev tvoj vzpla
nie a rozhorčenie tvoje padne na 
nich, aby mohli byť zničení pod 
nebom, koreň i vetva;

53 Ale nakoľko budú činiť po
kánie, ty si milostivý a milo
srdný a odvrátiš hnev svoj, keď 
budeš hľadieť na tvár Pomaza
ného svojho.

54 Buď milosrdný, ó Pane, ku 
všetkým národom zeme; buď mi
losrdný k vládcom krajiny našej; 
kiež sú oné zásady, ktoré boli tak 
úctyhodne a ušľachtilo bránené 
našimi otcami, menovite a ústava 
našej krajiny, ustanovené naveky.

55 Pamätaj na kráľov, kniežatá, 
urodzených a veľkých na zemi 
a na všetkých ľudí a cirkvi, na 
všetkých chudobných, núdznych 
a sužovaných na zemi;

56 Aby ich srdcia mohli byť ob
mäkčené, keď služobníci tvoji 
vyjdú z domu tvojho, ó Jehova, 
aby vydávali svedectvo o mene 
tvojom; aby ich predsudky mohli 
ustúpiť pred a pravdou a ľud tvoj 
mohol získať priazeň v očiach 
všetkých;

57 Aby všetky končiny zeme 
mohli vedieť, že my, služobníci 
tvoji, sme a počuli hlas tvoj a že ty 
si nás poslal;

58 Aby zo všetkých týchto, slu
žobníci tvoji, synovia Jákobovi, 
mohli zhromažďovať spravodli
vých; aby vybudovali sväté mesto 
menu tvojmu, ako si im prikázal.

59 Prosíme ťa, aby si určil pre 
Sion ďalšie a koly, okrem tohto jed
ného, ktorý si určil, aby sa b zhro
mažďovanie ľudu tvojho mohlo 
valiť vo veľkej moci a majestát
nosti, aby dielo tvoje mohlo byť 
c skrátené v spravodlivosti.

60 Teraz, tieto slová, ó Pane, 
sme hovorili pred tebou ohľa
dom zjavení a prikázaní, ktoré si 
dal nám, ktorí sme stotožňovaní 
s a pohanmi.

61 Ale ty vieš, že máš veľkú 
lásku k deťom Jákobovým, ktoré 
boli dlhý čas rozptýlené po ho
rách v oblačný a zamračený deň.

62 Takže my ťa prosíme, aby 
si bol milosrdný k deťom Jáko
bovým, aby a Jeruzalem od tejto 
hodiny mohol začať byť vyku
povaný;

63 A mohlo byť započaté s lá
maním jarma poroby domu 
a  Dávidovho;

64 A deti a Júdove sa mohli za
čať navracať do b krajín, ktoré si 
dal Abrahámovi, ich otcovi.

 51 a NaZ 100:13; 105:2.
 54 a 1. Pet. 2:13–15;  

NaZ 98:5–7; 101:77, 80.  
sp Ústava.

 56 a sp Pravda.
 57 a NaZ 20:16; 76:22–24.
 59 a Iz. 54:2.

  b sp Izrael – 
Zhromaždenie Izraela.

  c Mat. 24:22.
 60 a 1. Nefi 13:1–32;  

15:13–18.
 62 a 3. Nefi 20:29.  

sp Jeruzalem.

 63 a sp Dávid.
 64 a Zach. 12:6–9;  

Mal. 3:4;  
NaZ 133:13, 35.  
sp Júda.

  b Gen. 17:1–8.  
sp Zasľúbená krajina.
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65 A daj, aby a zvyšky Jákobove, 
ktoré boli prekliate a bité pre prie
stupok svoj, boli b obrátené z di
vokého a necivilizovaného stavu 
svojho k plnosti večného evanje
lia;

66 Aby mohli zložiť svoje zbrane 
krviprelievania a ustať vo vzbu
rách svojich.

67 A kiež všetky rozptýlené 
zvyšky a Izraela, ktoré boli za
hnané do končín zeme, prídu 
k poznaniu pravdy, uveria v Me
siáša a sú vykúpené z útlaku a ra
dujú sa pred tebou.

68 Ó Pane, pamätaj na služob
níka svojho Josepha Smitha ml. 
a na všetky strasti jeho a prena
sledovania – ako a učinil zmluvu 
s b Jehovom a zasľúbil sa tebe, 
ó Mocný Bože Jákobov – a pri
kázania, ktoré si mu dal, a že sa 
úprimne snažil činiť vôľu tvoju.

69 Buď milosrdný, ó Pane, k jeho 
manželke a deťom, aby mohli 
byť povýšení v prítomnosti tvo
jej a zachovávaní ochraňujúcou 
rukou tvojou.

70 Buď milosrdný ku všetkým 
ich blízkym príbuzným, aby 
predsudky ich mohli byť zlo
mené a zmetené ako povodňou; 
aby mohli byť obrátení a vykú
pení s Izraelom a vedeli, že ty si 
Boh.

71 Pamätaj, ó Pane, na preziden

tov, dokonca na všetkých prezi
dentov cirkvi svojej, aby pravica 
tvoja ich mohla povýšiť so všet
kými ich rodinami a ich blízkymi 
príbuznými, aby ich mená mohli 
byť naveky udržiavané a zacho
vávané vo večnej pamäti z poko
lenia na pokolenie.

72 Pamätaj na celú cirkev svoju, 
ó Pane, so všetkými jej rodinami 
a všetkými ich blízkymi príbuz
nými, so všetkými ich chorými 
a sužovanými, so všetkými chu
dobnými a miernymi zeme; aby 
sa a kráľovstvo, ktoré si založil 
bez rúk, mohlo stať veľkou ho
rou a naplniť celú zem;

73 Aby cirkev tvoja mohla vyjsť 
z pustatiny temnoty a svietiť 
jasná ako a mesiac a žiarivá ako 
slnko a desivá ako vojsko so zá
stavami.

74 A byť skrášlená ako nevesta 
pre oný deň, kedy odhalíš nebe
sia a spôsobíš, aby hory v prítom
nosti tvojej a stekali dole a b údolia 
sa vyvýšili, nerovné miesta sa vy
rovnali; aby sláva tvoja mohla na
plniť zem;

75 Aby sme, keď zaznie trúba 
pre mŕtvych, boli a uchopení a vy
zdvihnutí v oblaku, aby sme sa 
stretli s tebou, aby sme mohli byť 
navždy s Pánom;

76 Aby šat náš mohol byť 
čistý, aby sme mohli byť zaodetí 

 65 a 2. Nefi 30:3;  
Alma 46:23–24;  
3. Nefi 20:15–21;  
NaZ 19:27.

  b 2. Nefi 30:6;  
3. Nefi 21:20–22.  
sp Obrátenie, obrátený.

 67 a sp Izrael – 
Zhromaždenie Izraela.

 68 a sp Zmluva.
  b sp Jehova.
 72 a Dan. 2:44–45;  

NaZ 65:2.
 73 a Veľp. 6:10;  

NaZ 5:14; 105:31.
 74 a NaZ 133:21–22, 40.
  b Iz. 40:4;  

Luk. 3:5;  
NaZ 49:23.

 75 a 1. Tes. 4:17.
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1–10, Pán Jehova sa ukazuje v sláve 
a prijíma chrám Kirtland ako Svoj 
dom; 11–12, Mojžiš a Elias sa je-
dnotlivo ukazujú a odovzdávajú 
svoje kľúče a dispenzácie; 13–16, 
Eliáš sa navracia a odovzdáva kľúče 

svojej dispenzácie, ako bolo prisľú-
bené Malachiášom.

a Závoj bol sňatý z mysle našej 
a b oči porozumenia nášho boli 
otvorené.

 76 a Zjav. 7:13–15;  
2. Nefi 9:14.

  b sp Koruna;  
Povýšenie.

  c sp Radosť.

  d Žid. 12:1–11;  
NaZ 58:4.

 77 a sp Sláva.
 79 a Iz. 6:1–2.
  b sp Baránok Boží.

 80 a Ž 132:16.
110 1 a sp Závoj.
  b NaZ 76:12, 19; 

136:32; 138:11.

ODDIEL 110
Videnie prejavené Josephovi Smithovi, Prorokovi, a Oliverovi Cow-
derymu v chráme v Kirtlande v štáte Ohio 3. apríla 1836. Bolo to 
pri príležitosti zhromaždenia v deň sabatu. Životopis Josepha Smi-
tha uvádza: „Poobede som pomáhal ďalším prezidentom pri roz-
deľovaní Večere Pána Cirkvi potom, čo ju obdržali od Dvanástich, 
ktorých výsadou bolo tohto dňa úradovať pri posvätnom stole. Po-
tom, čo som vykonal túto službu svojim bratom, odobral som sa ku 
kazateľnici, pričom závoje boli spustené, a sklonil som sa s Oliverom 
Cowderym k vážnej a tichej modlitbe. Potom, čo sme po modlitbe po-
vstali, sa nám obom otvorilo nasledovné videnie.“

a rúchom spravodlivosti, s pal
mami v rukách svojich a s b koru
nou slávy na hlave svojej, a žať 
večnú c radosť za všetky d utrpe
nia svoje.

77 Ó Pane Bože Všemohúci, vy
počuj tieto prosby naše a vypo
čuj nás z neba, svätého príbytku 
svojho, kde sedíš na tróne so a slá
vou, cťou, silou, majestátnosťou, 
mocou, panstvom, pravdou, spra
vodlivosťou, súdom, milosrden
stvom a nekonečnosťou plnosti, 
od večnosti do večnosti.

78 Ó počuj, ó počuj, ó počuj nás, 
ó Pane! A vypočuj tieto prosby 

a prijmi zasvätenie tohto domu 
tebe, dielo rúk našich, ktorý sme 
postavili menu tvojmu;

79 A tiež túto cirkev, aby si 
na ňu vložil meno svoje. A po
môž nám mocou Ducha svojho, 
aby sme mohli zmiesiť hlas svoj 
s tými jasnými a žiarivými a se
rafínmi okolo trónu tvojho s vo
laním chvály, spievajúc hosana 
Bohu a b Baránkovi!

80 A nech títo, pomazaní tvoji, 
sú a zaodetí spásou a nech svätí 
tvoji s radosťou hlasno jasajú. 
Amen a amen.
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 3 a Zjav. 1:14.
  b Zjav. 1:16; JS – Ž 1:17.
  c Ez. 43:2;  

Zjav. 1:15;  
NaZ 133:21–22.

  d sp Jehova.
 4 a sp Prvorodený.
  b Deut. 5:24.
  c sp Obhajca.
 5 a sp Odpustiť.
 6 a NaZ 109:4–5.
 7 a 2. Kron. 7:16.
  b sp Chrám, Dom Pána.

 8 a NaZ 50:45.
  b NaZ 97:15–17.
  c sp Svätý (vlastnosť).
 9 a Gen. 12:1–3;  

NaZ 39:15;  
Abr. 2:8–11.

  b NaZ 95:8.  
sp Obdarovanie.

 10 a NaZ 105:12.
 11 a sp Videnie.
  b Mat. 17:3.
  c sp Kľúče kňazstva.
  d Jákob 6:2; NaZ 29:7.  

sp Izrael – 
Zhromaždenie Izraela.

  e NaZ 133:26–32.  
sp Izrael – Desať 
stratených kmeňov 
Izraela.

 12 a sp Elias.
  b sp Dispenzácia.
  c Gal. 3:6–29.  

sp Abrahámova 
zmluva.

 13 a sp Eliáš.
  b sp Prenesené bytosti.

2 Videli sme pred sebou Pána 
stojaceho na hrane kazateľnice; 
a pod nohami jeho bolo vydláž
dené dielo z rýdzeho zlata vo 
farbe podobnej jantáru.

3 a Oči jeho boli ako plameň 
ohňa; vlasy na hlave jeho boli 
biele ako čistý sneh; b tvár jeho 
žiarila nad jas slnka; a c hlas jeho 
bol ako zvuk valiacich sa veľkých 
vôd, dokonca hlas d Jehovov, ho
voriaci:

4 Ja som a prvý a posledný; som 
ten, kto b žije, som ten, kto bol 
zabitý; som c obhajcom vaším 
u Otca.

5 Hľa, hriechy vaše sú vám a od
pustené; ste čistí predo mnou; 
takže, pozdvihnite hlavy svoje 
a radujte sa.

6 Nech sa srdcia bratov vašich 
radujú a nech sa radujú srdcia 
všetkých ľudí mojich, ktorí, so 
všetkou svojou mocou, a posta
vili tento dom menu môjmu.

7 Lebo hľa, a prijal som tento 
b dom a meno moje bude tu; a bu
dem sa v tomto dome prejavovať 
ľudu svojmu v milosrdenstve.

8 Áno, budem sa a ukazovať slu
žobníkom svojim a budem k nim 
hovoriť svojím vlastným hlasom, 

ak ľud môj bude zachovávať pri
kázania moje a b nepošpiní tento 
c svätý dom.

9 Áno, srdcia tisícov a desia
tok tisíc sa budú veľmi radovať 
v dôsledku a požehnaní, ktoré 
budú vylievané, a v dôsledku 
b obdarovania, ktorým boli slu
žobníci moji obdarovaní v tomto  
dome.

10 A vychýrenosť tohto domu 
sa bude šíriť do cudzích krajín; 
a toto je počiatok požehnania, 
ktoré bude a vyliate na hlavu ľudu 
môjho. Tak je. Amen.

11 Keď toto a videnie skončilo, 
nebesia sa nám znova otvorili; 
a pred nami sa ukázal b Mojžiš 
a odovzdal nám c kľúče d zhromaž
ďovania Izraela zo štyroch častí 
zeme a privedenia desiatich kme
ňov z krajiny e severnej.

12 Po tomto sa ukázal a Elias 
a odovzdal b dispenzáciu c eva
njelia Abrahámovho, hovoriac, 
že v nás a semene našom budú 
všetky pokolenia po nás požeh
nané.

13 Keď toto videnie skončilo, ná
hle sa nám otvorilo ďalšie veľké 
a slávne videnie; lebo a Eliáš, pro
rok, ktorý bol b vzatý do neba bez 
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toho, aby zakúsil smrť, stál pred 
nami a hovoril:

14 Hľa, už nadišiel čas, o ktorom 
bolo hovorené ústami Malachi
áša – ktorý svedčil, že on [Eliáš] 
bude poslaný, skôr ako príde deň 
Pánov, veľký a hrozný –

15 Aby a obrátil srdcia otcov 

k deťom, a detí k otcom, aby celá 
zem nebola zasiahnutá preklia
tím –

16 Takže, kľúče tejto dispenzá
cie sú odovzdané do rúk vašich; 
a tým môžete vedieť, že veľký 
a hrozný a deň Pánov je blízko, 
dokonca predo dvermi.

 15 a JS – Ž 1:38–39.  
sp Rodokmeň;  

Spása pre mŕtvych.
 16 a sp Posledné dni, 

   neskoršie dni.
111 5 a NaZ 64:27–29.

ODDIEL 111
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Saleme v štáte Mas-
sachusetts 6. augusta 1836. V tejto dobe boli vedúci Cirkvi kvôli svo-
jej práci v službe veľmi zadlžení. Pretože počuli, že v Saleme budú 
môcť získať veľké množstvo peňazí, Prorok, Sidney Rigdon, Hyrum 
Smith a Oliver Cowdery tam cestovali z Kirtlandu zo štátu Ohio, 
aby preskúmali toto tvrdenie a súčasne kázali evanjelium. Bratia vy-
bavili niekoľko vecí ohľadom cirkevných záležitostí a mali niekoľko 
kázaní. Keď sa ukázalo, že žiadne peniaze nedostanú, vrátili sa do 
Kirtlandu. V slovách tohto zjavenia sa odráža niekoľko záležitostí 
vystupujúcich z pozadia.

1–5, Pán sa stará o časné potreby 
Svojich služobníkov; 6–11, Bude 
jednať so Sionom milosrdne a uspo-
riada všetky veci pre dobro Svojich 
služobníkov.

Ja, Pán, váš Boh, nie som nespo
kojný, že ste sa vydali na túto 
cestu, nehľadiac na pochabosti 
vaše.

2 Mám pre vás v tomto meste 
mnohý poklad, k prospechu 
 Sionu, a mnoho ľudí v tomto 
meste, ktoré v príhodnom čase 
zhromaždím na prospech Sionu, 
skrze pôsobenie vaše.

3 Takže, je žiaduce, aby ste sa 

zoznámili s ľuďmi v tomto meste, 
ako budete vedení a ako vám 
bude dané.

4 A stane sa v príhodnom čase, 
že dám toto mesto do rúk vašich, 
takže nad ním budete mať moc, 
natoľko, že neodhalia skryté zá
mery vaše; a bohatstvo jeho týka
júce sa zlata a striebra bude vaše.

5 Neznepokojujte sa ohľadom 
a dlhov svojich, lebo vám dám 
moc ich zaplatiť.

6 Neznepokojujte sa ohľadom 
Sionu, lebo s ním budem jednať 
milosrdne.

7 Zostaňte na tomto mieste 
a v okolitých krajoch;
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 8 a NaZ 27:16.  
sp Mier, pokoj.

 11 a Mat. 10:16.
  b Rím. 8:28; 

   NaZ 90:24; 100:15.
112 1 a Skut. 10:4.
  b NaZ 18:28.
 3 a Mat. 23:12; Luk. 14:11.

 4 a Mat. 9:2; Ján 16:33.
  b NaZ 18:6; 90:8–9.
  c NaZ 19:27.
 5 a Jud. 1:3.

8 A to miesto, kde je mojou vô
ľou, aby ste predovšetkým zostali, 
vám bude označené a pokojom 
a mocou Ducha môjho, ktorý na 
vás bude prúdiť.

9 Toto miesto môžete získať za 
nájomné. A pýtajte sa usilovne 
ohľadom starších obyvateľov 
a zakladateľov tohto mesta;

10 Lebo v tomto meste je pre vás 
viac než jeden poklad.

11 Takže, buďte a prefíkaní ako 
hady, a predsa bez hriechu; a ja 
vám usporiadam všetky veci pre 
b dobro vaše, tak rýchlo, ako ich 
budete schopní prijať. Amen.

ODDIEL 112
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Thomasovi B. Mar-
shovi v Kirtlande v štáte Ohio 23. júla 1837, ohľadom Dvanás-
tich apoštolov Baránkových. Toto zjavenie bolo prijaté v deň, kedy 
Starší Heber C. Kimball a Orson Hyde po prvýkrát kázali evanje-
lium v Anglicku. Thomas B. Marsh bol v tej dobe prezidentom Kvóra 
dvanástich apoštolov.

1–10, Dvanásti majú vyslať eva-
njelium a pozdvihnúť varovný hlas 
ku všetkým národom a ľuďom; 11–
15, Majú vziať svoj kríž, nasledo-
vať Ježiša a pásť Jeho ovce; 16–20, 
Tí, ktorí prijímajú Prvé predsedníc-
tvo, prijímajú Pána; 21–29, Tem-
nota pokrýva zem a iba tí, ktorí 
uveria a budú pokrstení, budú spa-
sení; 30–34, Prvé predsedníctvo 
a Dvanásti držia kľúče dispenzá-
cie plnosti časov.

Veru tak hovorí Pán tebe, slu
žobník môj Thomas: Počul som 
modlitby tvoje; a almužny tvoje 
vystúpili ako a pripomienka predo 
mňa, v prospech tých, bratov 
tvojich, ktorí boli vyvolení, aby 

vydávali svedectvo o mojom 
mene a b vysielali ho doširoka 
medzi všetky národy, pokolenia, 
jazyky a ľudí, a vysvätení skrze 
pôsobenie služobníkov mojich.

2 Veru hovorím ti, v srdci tvo
jom a pri tebe bolo niekoľko málo 
vecí, ktorými som ja, Pán, nebol 
veľmi potešený.

3 A predsa, nakoľko si sa a poní
žil, budeš povýšený; takže, všetky 
hriechy tvoje sú ti odpustené.

4 Nech je srdce tvoje a veselé 
pred tvárou mojou; a budeš vy
dávať svedectvo o mene mojom 
nielen b pohanom, ale tiež c Židom; 
a budeš vysielať slovo moje do 
končín zeme.

5 a Svár sa, takže, ráno za ránom; 
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a deň za dňom nech b varovný hlas 
tvoj vychádza; a keď prichádza 
noc, nenechaj obyvateľov zeme 
pre reč svoju driemať.

6 Nech príbytok tvoj je v Sione 
známy a a nesťahuj dom svoj; lebo 
ja, Pán, mám pre teba na vykona
nie veľké dielo ohľadom zvesto
vania mena môjho medzi deťmi 
ľudskými.

7 Takže, a opáš pre dielo toto 
bedrá svoje. Nech sú nohy tvoje 
tiež obuté, lebo ty si vyvolený 
a cesta tvoja leží medzi horami 
a medzi mnohými národmi.

8 A slovom tvojím budú mnohí 
vysokí a ponížení a slovom tvojím 
budú mnohí nízki povýšení.

9 Hlas tvoj bude pokarhaním 
pre priestupníka; a nech pri po
karhaní tvojom jazyk ohovárača 
ustane v zvrátenosti svojej.

10 Buď a pokorný; a Pán tvoj Boh 
ťa povedie za ruku a dá ti odpo
veď na modlitby tvoje.

11 Poznám srdce tvoje a po
znám modlitby tvoje ohľadom 
bratov tvojich. Buď nestranný 
voči nim v a láske, aby neprevy
šovala lásku k mnohým iným, 
ale nech láska tvoja k nim je ako 
k tebe samému a nech sa láska 
tvoja rozhojňuje ku všetkým ľu
ďom a ku všetkým, ktorí milujú 
meno moje.

12 A modli sa za bratov svo
jich z Dvanástich. Napomínaj 
ich ostro pre meno moje a nech 
sú napomínaní pre všetky hriechy 
svoje a buď predo mnou verný 
a menu môjmu.

13 A po ich a pokušeniach 
a mnohom b súžení, hľa, ja, Pán, 
ich vyhľadám, a ak nebudú zatvr
dzovať srdcia svoje a ak nebudú 
zatvrdzovať šije svoje proti mne, 
budú c obrátení a ja ich uzdravím.

14 Teraz, hovorím ti, a čo hovo
rím tebe, hovorím všetkým Dva
nástim: Povstaňte a opášte bedrá 
svoje, vezmite a kríž svoj, nasle
dujte ma a b paste ovce moje.

15 Nepovyšujte sa; a nebúrte sa 
proti služobníkovi môjmu Jo
sephovi; lebo veru hovorím vám, 
ja som s ním a ruka moja bude 
nad ním; a b kľúče, ktoré som mu 
dal, a tiež vám, mu nebudú od
ňaté, pokiaľ neprídem.

16 Veru hovorím tebe, služobník 
môj Thomas, ty si ten muž, kto
rého som vyvolil, aby držal kľúče 
kráľovstva môjho, ktoré sa týkajú 
Dvanástich, doširoka medzi všet
kými národmi –

17 Aby si mohol byť služob
níkom mojím, aby si odomykal 
dvere kráľovstva na všetkých 
miestach, kam služobník môj Jo
seph a služobník môj a Sidney, 

 5 b NaZ 1:4–5.
 6 a Ž 125:1.
 7 a Ef. 6:13–17.
 8 a sp Pokorný, pokoriť 

sa, pokora.
 10 a Pr. 18:12.
 11 a Mat. 5:43–48.  

sp Láska;  
Pravá láska.

 12 a sp Ježiš Kristus – 
Vziať meno Ježiša 
Krista na seba.

 13 a sp Pokúšať, pokušenie.
  b Ján 16:33;  

Zjav. 7:13–14;  
NaZ 58:3–4.

  c 3. Nefi 18:32.  
sp Obrátenie, obrátený.

 14 a Mat. 16:24;  
pjs Mat. 16:25–26 
(Dodatok);  
Luk. 9:23.

  b Ján 21:15–17.
 15 a sp Vzbura.
  b NaZ 28:7.  

sp Kľúče kňazstva.
 17 a sp Rigdon, Sidney.
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a služobník môj b Hyrum nemôžu 
prísť;

18 Lebo na nich som na krátky 
čas vložil bremeno všetkých cir
kví.

19 A preto, kdekoľvek ťa pošlú, 
tam choď, a ja budem s tebou; 
a na akomkoľvek mieste budeš 
hlásať meno moje, tam ti budú 
otvorené a účinné dvere, aby 
mohli prijať slovo moje.

20 Ktokoľvek a prijíma slovo 
moje, mňa prijíma, a ktokoľvek 
prijíma mňa, prijíma tých, Prvé 
predsedníctvo, ktorých som pos
lal, ktorých som urobil radcami, 
pre meno svoje, pre vás.

21 A znova, hovorím vám, že 
ktoréhokoľvek pošlete v mene 
mojom, hlasom bratov svojich, 
a Dvanástich, patrične vami od
poručených a b splnomocnených, 
budú mať moc otvárať dvere 
kráľovstva môjho pre akýkoľvek 
národ, kamkoľvek ich pošlete –

22 Nakoľko sa pokoria predo 
mnou a zotrvajú v slove mo
jom, a budú a počúvať hlas Du
cha môjho.

23 Veru, veru hovorím vám, 
a temnota pokrýva zem a hustá 
temnota myseľ ľudí a všetko telo 
je b skazené pred tvárou mojou.

24 Hľa, a odplata prichádza 
rýchlo na obyvateľov zeme, deň 
hnevu, deň spálenia, deň pusto
šenia, b plaču, žialenia a bedáka
nia; a ako víchrica to príde na celú 
tvár zeme, hovorí Pán.

25 A na dome mojom to a začne 
a z domu môjho to vyjde, hovorí 
Pán;

26 Najprv medzi tými medzi 
vami, hovorí Pán, ktorí a tvrdili, 
že poznajú meno moje, a b nepoz
nali ma a c rúhali sa mi uprostred 
domu môjho, hovorí Pán.

27 Takže, dbajte na to, aby ste sa 
na tomto mieste neznepokojovali 
ohľadom záležitostí cirkvi mojej, 
hovorí Pán.

28 Ale a očistite srdcia svoje 
predo mnou; a potom b choďte do 
celého sveta a kážte evanjelium 
moje každému stvoreniu, ktoré 
ho neobdržalo;

29 A ten, kto a uverí a bude b po
krstený, bude spasený, a ten, kto 
neuverí a nebude pokrstený, bude 
c zatratený.

30 Lebo vám, a Dvanástim, 
a oným, b Prvému predsedníctvu, 
ktorí sú ustanovení s vami, aby 
boli radcami vašimi a vodcami 
vašimi, je daná moc kňazstva, 
pre posledné dni a pre posledný 

 17 b sp Smith, Hyrum.
 19 a 1. Kor. 16:9;  

NaZ 118:3.
 20 a NaZ 84:35–38.
 21 a NaZ 107:34–35.
  b sp Právomoc.
 22 a sp Počúvať;  

Poslušnosť, poslušný, 
poslúchať.

 23 a Iz. 60:2; Mich. 3:6;  
NaZ 38:11.  

sp Odpadlíctvo – 
Odpadlíctvo 
v prvotnej 
kresťanskej cirkvi.

  b NaZ 10:20–23.
 24 a sp Odplata.
  b NaZ 124:8.
 25 a 1. Pet. 4:17–18.
 26 a Mat. 7:21–23;  

NaZ 41:1; 56:1.
  b Luk. 6:46;  

Mos. 26:24–27;  
3. Nefi 14:21–23.

  c sp Rúhať sa, rúhanie.
 28 a sp Čistý, čistota.
  b Mar. 16:15–16.
 29 a Morm. 9:22–23;  

NaZ 20:25–26.
  b sp Krst, krstiť.
  c sp Zatratenie.
 30 a sp Apoštol.
  b sp Prvé predsedníctvo.
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čas, v ktorých je c dispenzácia pl
nosti časov,

31 Ktorú to moc držíte v spojení 
so všetkými tými, ktorí obdržali 
dispenzáciu v ktorejkoľvek dobe 
od počiatku stvorenia;

32 Lebo veru hovorím vám, 
a kľúče dispenzácie, ktoré ste ob
držali, b prechádzali od otcov a na
posledy zo všetkého boli z neba 
zoslané vám.

33 Veru hovorím vám, hľa, aké 
veľké je povolanie vaše. a Očistite 
srdcia svoje a odev svoj, aby krv 
tohto pokolenia nebola b žiadaná 
z rúk vašich.

34 Buďte verní, dokiaľ a neprí
dem, lebo ja prídem rýchlo; a od
mena moja je so mnou, aby som 
odplatil každému človeku podľa 
toho, aké bude b dielo jeho. Ja som 
Alfa i Omega. Amen.

 30 c Ef. 1:10;  
NaZ 27:13; 124:40–42.  
sp Dispenzácia.

 32 a NaZ 110:11–16.  
sp Kľúče kňazstva.

  b Abr. 1:2–3.
 33 a Jákob 1:19.

  b NaZ 72:3.
 34 a Zjav. 22:7, 12;  

NaZ 49:28; 54:10.
  b sp Skutky.
113 1 a sp Izaj.
 4 a Gen. 41:50–52;  

NaZ 133:30–34. 

   sp Efrajim.
  b sp Moc.
 6 a sp Kľúče kňazstva.
  b NaZ 45:9.  

sp Koruhva.
  c sp Izrael – 

Zhromaždenie Izraela.

ODDIEL 113
Odpovede na určité otázky týkajúce sa záznamov Izaiášových dané 
prostredníctvom Josepha Smitha, Proroka, vo Far Weste, alebo v jeho 
okolí, v štáte Missouri v marci 1838.

1–6, Peň Izajov, výhonok vychádza-
júci z neho a koreň Izajov sú roz-
poznané; 7–10, Rozptýlené zvyšky 
Sionu majú právo na kňazstvo a sú 
zvolávané, aby sa vrátili k Pánovi.

Kto je peň a Izajov, o ktorom sa 
hovorí v 1., 2., 3., 4. a 5. verši 11. 
kapitoly Izaiáša?

2 Veru tak hovorí Pán: Je to 
 Kristus.

3 Čo je výhonok, o ktorom sa 
hovorí v prvom verši 11. kapi
toly Izaiáša, ktorý má vyjsť z pňa 
 Izajovho?

4 Hľa, tak hovorí Pán: Je to slu
žobník v rukách Kristových, 

ktorý je čiastočne potomkom Iza
jovým, rovnako ako a Efrajimo
vým, alebo z domu Jozefovho, 
na ktorého je vložená veľká b moc.

5 Čo je koreň Izajov, o ktorom 
sa hovorí v 10. verši 11. kapitoly?

6 Hľa, tak hovorí Pán, je to poto
mok Izajov, rovnako ako Jozefov, 
ktorému právom patrí kňazstvo 
a a kľúče kráľovstva, ako b ko
ruhva a na c zhromažďovanie 
ľudu môjho v posledných dňoch.

7 Otázky Eliasa Higbeeho: Čo sa 
mieni príkazom v Izaiášovi, 52. 
kapitola, 1. verš, ktorý hovorí: 
Obleč svoju silu, Sion – a na aký 
ľud Izaiáš poukazoval?
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8 Poukazoval na tých, kto
rých Boh povoláva v posledných 
dňoch, ktorí budú držať moc kňaz
stva, aby znova priviedli a Sion, 
a pre vykúpenie Izraela; a obliecť 
si b silu znova znamená obliecť si 
právomoc kňazstva, na ktoré on, 
Sion, má c právo skrze rod; tiež na
vrátiť sa k tej moci, ktorú stratil.

9 Ako máme rozumieť Sionu 
uvoľňujúcemu sa z pút na svo
jom hrdle; 2. verš?

10 Máme tomu rozumieť tak, 
že a rozptýlené zvyšky sú nabá
dané, aby sa b vrátili k Pánovi, 
odkiaľ odpadli; čo keď urobia, za
sľúbením Pána je, že k nim bude 
hovoriť alebo im bude dávať zja
venia. Pozri 6., 7. a 8. verš. Putá 
jeho hrdla sú prekliatia Božie na 
ňom alebo na zvyškoch Izraela 
v ich rozptýlenom stave medzi 
pohanmi.

 8 a sp Sion.
  b NaZ 82:14.
  c sp Prvorodenstvo.

 10 a sp Izrael – 
Rozptýlenie Izraela.

  b Oz. 3:4–5; 

   2. Nefi 6:11.
114 2 a NaZ 118:1, 6.
  b NaZ 64:40.

ODDIEL 114
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, vo Far Weste v štáte 
Missouri 11. apríla 1838.

1–2, Cirkevné postavenia zastávané 
tými, ktorí nie sú verní, budú dané 
iným.

Veru tak hovorí Pán: Je to múd
rosť v služobníkovi mojom Da
vidovi W. Pattenovi, aby urovnal 
všetko svoje obchodovanie tak 
skoro, ako len môže, a zbavil sa 
svojho tovaru, aby pre mňa mohol 

budúcu jar vykonať misiu, spo
ločne s ďalšími, dokonca s dva
nástimi vrátane seba, aby svedčil 
o mene mojom a niesol radostné 
zvesti celému svetu.

2 Lebo veru tak hovorí Pán, že 
nakoľko sú medzi vami tí, ktorí 
zapierajú meno moje, budú iní 
a dosadení na ich b miesto a obdr
žia ich biskupstvo. Amen.

ODDIEL 115
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, vo Far Weste v štáte 
Missouri 26. apríla 1838, oznamujúce vôľu Božiu ohľadom vybu-
dovania tohto miesta a Pánovho domu. Toto zjavenie je adresované 
predsedajúcim úradníkom a členom Cirkvi.

1–4, Pán nazýva Svoju cirkev Cir-
kvou Ježiša Krista Svätých ne-

skorších dní; 5–6, Sion a jeho koly  
sú pre Svätých miestom ochrany 
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a útočiska; 7–16, Svätým je priká-
zané vybudovať vo Far Weste dom 
Pána; 17–19, Joseph Smith drží 
kľúče kráľovstva Božieho na zemi.

Veru tak hovorí Pán tebe, slu
žobník môj a Joseph Smith ml., 
a tiež služobník môj b Sidney Ri
gdon, a tiež služobník môj c Hy
rum Smith, a radcom tvojim, ktorí 
sú ustanovení a ktorí budú usta
novení neskôr;

2 A tiež tebe, služobník môj 
a Edward Partridge, a radcom 
tvojim;

3 A tiež verným služobníkom 
svojim, ktorí sú z vysokej rady cir
kvi mojej v Sione, lebo tak bude 
nazývaná, a všetkým starším a ľu
ďom z mojej Cirkvi Ježiša Krista 
Svätých neskorších dní, rozptýle
ným doširoka v celom svete;

4 Lebo tak bude a cirkev moja 
nazývaná v týchto posledných 
dňoch, dokonca b Cirkev Ježiša 
Krista Svätých neskorších dní.

5 Veru hovorím vám všetkým: 
a Povstaň a svieť, aby svetlo tvoje 
mohlo byť b zástavou pre národy;

6 A aby a zhromaždenie v kra
jine b Sion a v c koloch jeho mohlo 
byť ako ochrana a ako d útočisko 
pred búrkou a pred hnevom, keď 
bude e vyliaty bez zriedenia na 
celú zem.

7 Nech je mesto Far West a svä
tou a zasvätenou krajinou pre 
mňa; a bude nazývané najsvätej
ším, lebo zem, na ktorej stojíš, je 
svätá.

8 Takže, prikazujem vám, aby 
ste pre mňa a postavili dom, pre 
zhromažďovanie svätých mojich, 
aby ma mohli b uctievať.

9 A nech je tam počiatok tohto 
diela a základ, a prípravné dielo 
v tomto nadchádzajúcom lete;

10 A nech je počiatok učinený 
štvrtého dňa mesiaca júla; a od 
toho času naďalej nech ľud môj 
pracuje usilovne, aby postavil 
dom môjmu menu;

11 A o a jeden rok od tohto dňa 
nech započnú znova v kladení zá
kladov b domu môjho.

12 Teda nech od toho času na
ďalej pracujú usilovne, dokiaľ 
nebude dokončený, od uholného 
kameňa jeho až k vrcholku jeho, 
dokiaľ neostane nič, čo nie je do
končené.

13 Veru hovorím vám, nech sa 
služobník môj Joseph ani služob
ník môj Sidney, ani služobník môj 
Hyrum už viac nezadlžia pre bu
dovanie domu menu môjmu;

14 Ale nech je dom budovaný 
menu môjmu podľa a vzoru, ktorý 
im ukážem.

15 A ak ho nepostaví ľud môj 
115 1 a sp Smith, Joseph, ml.
  b sp Rigdon, Sidney.
  c sp Smith, Hyrum.
 2 a sp Partridge, Edward.
 4 a 3. Nefi 27:4–8.
  b sp Cirkev Ježiša 

Krista Svätých 
neskorších dní.

 5 a Iz. 60:1–3.

  b Iz. 11:12.  
sp Koruhva.

 6 a sp Izrael – 
Zhromaždenie Izraela.

  b sp Sion.
  c NaZ 101:21.  

sp Kôl.
  d Iz. 25:1, 4;  

NaZ 45:66–71.

  e Zjav. 14:10;  
NaZ 1:13–14.

 7 a sp Svätý (vlastnosť).
 8 a NaZ 88:119; 95:8.
  b sp Uctievanie, 

uctievať.
 11 a NaZ 118:5.
  b NaZ 124:45–54.
 14 a Žid. 8:5; NaZ 97:10.
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podľa vzoru, ktorý ukážem ich 
predsedníctvu, neprijmem ho 
z ich rúk.

16 Ale ak ho postaví ľud môj 
podľa vzoru, ktorý ukážem ich 
predsedníctvu, dokonca služob
níkovi svojmu Josephovi a rad
com jeho, potom ho prijmem 
z rúk ľudu svojho.

17 A znova, veru hovorím vám, 
mojou vôľou je, aby mesto Far 

West bolo postavené rýchlo skrze 
zhromaždenie svätých mojich;

18 A tiež aby boli v okolitých 
krajoch určené pre a koly ďalšie 
miesta, ako budú z času na čas 
prejavené služobníkovi môjmu 
Josephovi.

19 Lebo hľa, ja budem s ním a ja 
ho posvätím pred ľudom; lebo 
jemu som dal a kľúče tohto krá
ľovstva a služby. Tak je. Amen.

 18 a NaZ 101:21.  
sp Kôl.

 19 a sp Kľúče kňazstva.

116 1 a NaZ 78:15.  
sp Adamondi 
Ahman.

  b sp Adam.
  c Dan. 7:13–14, 22.

ODDIEL 116
Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, blízko Wightovho prie-
vozu, na mieste nazvanom Spring Hill v kraji Daviess v štáte Mis-
souri 19. mája 1838.

Spring Hill je nazvaný Pánom 
a AdamondiAhman, pretože, po
vedal, to je miesto, kam b Adam 

príde, aby navštívil ľud svoj, 
alebo kde c Vekom starý bude se
dieť, ako hovoril Daniel, prorok.

ODDIEL 117
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, vo Far Weste v štáte 
Missouri 8. júla 1838, ohľadom okamžitých povinností Williama 
Marksa, Newela K. Whitneyho a Olivera Grangera.

1–9, Pánovi služobníci nemajú byť 
žiadostiví časných vecí, lebo „čo je 
majetok pre Pána?“; 10–16, Majú 
opustiť malosť duše a ich obete 
budú Pánovi posvätné.

Veru tak hovorí Pán služobní
kovi svojmu Williamovi Mark
sovi, a tiež služobníkovi svojmu 
Newelovi K. Whitneymu, nech 

rýchlo urovnajú obchodovanie 
svoje a odídu z krajiny Kirtland 
skôr, než ja, Pán, zošlem znova 
snehy na zem.

2 Nech sa prebudia a povstanú, 
a vyjdú a neotáľajú, lebo ja, Pán, 
to prikazujem.

3 Takže, ak budú otáľať, nepo
vedie sa im dobre.

4 Nech činia predo mnou 
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pokánie zo všetkých hriechov 
svojich a zo všetkých žiadosti
vých prianí svojich, hovorí Pán; 
lebo čo je a majetok pre mňa? ho
vorí Pán.

5 Nech je majetok Kirtlandu po
užitý na a dlhy, hovorí Pán. Nech 
sa ho vzdajú, hovorí Pán, a čokoľ
vek zostáva, nech to zostáva v ru
kách vašich, hovorí Pán.

6 Lebo nemám vtáctvo nebe
ské, a tiež ryby morské a zvieratá 
hôr? Nestvoril som zem? Nedr
žím a osudy všetkých armád ná
rodov zeme?

7 Takže, neučiním, aby a opus
tené miesta pučali a rozkvitli, 
a vydávali v hojnosti? hovorí Pán.

8 Niet dosť miesta na horách 
a AdamondiAhman a na plani
nách Olaha b Šinea alebo v c kra
jine, kde prebýval Adam, že 
vy ste žiadostiví toho, čo je len 
kvapka a zanedbávate závažnej
šie záležitosti?

9 Takže, poďte sem hore do 
krajiny ľudu môjho, dokonca do 
 Sionu.

10 Nech je služobník môj 
William Marks a verný nad málo 
vecami a bude vládcom nad mno
hými. Nech predsedá uprostred 
ľudu môjho v meste Far West 
a nech je požehnaný požehna
niami ľudu môjho.

11 Nech sa služobník môj Ne
wel K. Whitney hanbí za skupinu 

a mikulášencov a za všetky ich 
b tajné ohavnosti a za všetku 
svoju malosť duše predo mnou, 
hovorí Pán, a ide hore do krajiny 
AdamondiAhman a je c bisku
pom pre ľud môj, hovorí Pán, nie 
podľa mena, ale v skutkoch, ho
vorí Pán.

12 A znova, hovorím vám, pa
mätám na služobníka svojho 
a Olivera Grangera; hľa, veru 
mu hovorím, že meno jeho bude 
uchovávané v posvätnej pamäti 
z pokolenia na pokolenie, na veky 
vekov, hovorí Pán.

13 Takže, nech bojuje naliehavo 
za vykúpenie Prvého predsed
níctva Cirkvi mojej, hovorí Pán; 
a keď padne, znova povstane, 
lebo a obeť jeho bude pre mňa po
svätnejšia než vzostup jeho, ho
vorí Pán.

14 Takže, nech príde rýchlo sem 
hore, do krajiny Sion; a v príhod
nom čase bude učinený kupcom 
pre meno moje, hovorí Pán, pre 
dobro ľudu môjho.

15 Takže nech žiadny človek 
nepohŕda mojím služobníkom 
Oliverom Grangerom, ale nech 
požehnania ľudu môjho sú na 
ňom na veky vekov.

16 A znova, veru hovorím vám, 
nech všetci služobníci moji v kra
jine Kirtland pamätajú na Pána, 
svojho Boha, a tiež na dom môj, 
aby ho udržiavali a zachovávali 

117 4 a NaZ 104:14.
 5 a NaZ 104:78.
 6 a Skut. 17:26;  

1. Nefi 17:36–39.
 7 a Iz. 35:1; NaZ 49:24–25.
 8 a NaZ 116. 

   sp AdamondiAhman.
  b Abr. 3:13.
  c sp Éden.
 10 a Mat. 25:23.
 11 a Zjav. 2:6, 15.
  b sp Tajné spolky.

  c sp Biskup.
 12 a vi zmocnenec, ktorého 

Prorok poveril 
vybavením svojich 
záležitostí v Kirtlande.

 13 a sp Obeť.
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1–3, Pán sa postará o rodiny Dva-
nástich; 4–6, Uvoľnené miesta me-
dzi Dvanástimi sú zaplnené.

Veru tak hovorí Pán: Nech sa 
hneď koná konferencia; nech sú 
Dvanásti zorganizovaní; a nech 
sú ustanovení muži, aby a doplnili 
miesto tých, ktorí odpadli.

2 Nech služobník môj a Thomas 
zostane na nejaký čas v krajine 
Sion, aby vydal slovo moje.

3 Nech zvyšok pokračuje od tej 
hodiny v kázaní, a ak to budú 
činiť vo všetkej pokore srdca, 
v miernosti a a pokore, a b zhovie
vavosti, ja, Pán, im dávam sľub, že 
sa postarám o ich rodiny; a účinné 
dvere im budú odteraz otvorené.

4 A na budúcu jar nech odídu, 
aby preplávali veľké vody a tam 
rozširovali evanjelium moje, pl
nosť jeho, a vydávali svedectvo 
o mene mojom.

5 Nech sa rozlúčia so svätými 
mojimi v meste Far West dvad
siateho šiesteho dňa apríla na 
stavebnom mieste domu môjho, 
hovorí Pán.

6 Nech služobník môj John Tay
lor, a tiež služobník môj John E. 
Page, a tiež služobník môj Wil
ford Woodruff, a tiež služobník 
môj Willard Richards sú ustano
vení, aby zaplnili miesta tých, 
ktorí odpadli, a nech sú ofi
ciálne informovaní o ustanovení  
svojom.

118 1 a Skut. 1:13,  
16–17, 22–26.

 2 a sp Marsh, Thomas B.
 3 a sp Pokorný, pokoriť 

sa, pokora.
  b sp Vytrvať.

ODDIEL 118
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, vo Far Weste v štáte 
Missouri 8. júla 1838 ako odpoveď na úpenlivú prosbu: „Ukáž nám 
svoju vôľu, ó Pane, ohľadom Dvanástich.“

svätým, a aby zvrhli peňazo
mencov v mojom vlastnom 

príhodnom čase, hovorí Pán. Tak 
je. Amen.

ODDIEL 119
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, vo Far Weste v štáte 
Missouri 8. júla 1838 ako odpoveď na jeho úpenlivú prosbu: „Ó Pane! 
Ukáž služobníkom svojim, ako veľa žiadaš z majetku svojho ľudu 
ako desiatok.“ Zákon desiatku, ako je chápaný dnes, nebol daný Cir-
kvi pred týmto zjavením. Pojem desiatok v práve citovanej modlitbe 
a v predchádzajúcich zjaveniach (64:23; 85:3; 97:11) neznamenal 
iba jednu desatinu, ale všetky dobrovoľné obete alebo príspevky do 
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1–5, Svätí majú odovzdať svoj pre-
bytočný majetok, a potom dávať, 
ako desiatok, jednu desatinu svojho 
príjmu ročne; 6–7, Tento postup po-
svätí krajinu Sion.

Veru, tak hovorí Pán, ja žiadam, 
aby bol všetok ich a prebytočný 
majetok vložený do rúk biskupa 
cirkvi mojej v Sione,

2 Pre stavbu a domu môjho a pre 
položenie základu Sionu, a pre 
kňazstvo, a pre dlhy predsedníc
tva Cirkvi mojej.

3 A toto bude počiatok a de
siatku ľudu môjho.

4 A potom tí, ktorí už takto odo
vzdali desiatok, budú platiť jednu 
desatinu všetkého príjmu svojho 
ročne; a toto bude pre nich naveky 

stálym zákonom, pre sväté kňaz
stvo moje, hovorí Pán.

5 Veru hovorím vám, stane sa, 
že všetci tí, ktorí sa zhromažďujú 
v krajine a Sion, budú odovzdávať 
desiatok týkajúci sa prebytočného 
majetku a budú dodržiavať tento 
zákon, inak nebudú nájdení hod
nými, aby prebývali medzi vami.

6 A hovorím vám, ak nebude 
ľud môj dodržiavať tento zá
kon, aby ho svätil, a týmto zá
konom posväcovať krajinu a Sion 
pre mňa, aby ustanovenia moje 
a súdy moje mohli byť na nej za
chované, aby mohli byť najviac 
sväté, hľa, veru hovorím vám, 
 nebude to pre vás krajina Sion.

7 A toto bude príkladom pre 
všetky a koly Sionu. Tak je. Amen.

119 1 a NaZ 42:33–34, 55; 
51:13; 82:17–19.

 2 a NaZ 115:8.

 3 a Mal. 3:8–12; NaZ 64:23.  
sp Desiatky, desiatok.

 5 a NaZ 57:2–3.

 6 a sp Sion.
 7 a sp Kôl.
120 1 a vi desiatok.

cirkevných fondov. Pán dal predtým Cirkvi zákon zasvätenia a správ-
covstva majetku, ku ktorému členovia (hlavne vedúci starší) pristúpili 
skrze zmluvu, ktorá mala byť večnou. Pretože sa mnohí touto zmlu-
vou neriadili, Pán ho na čas odňal a dal namiesto neho celej Cirkvi 
zákon desiatku. Prorok sa pýtal Pána, ako veľa z ich majetku žiada 
pre posvätné účely. Odpoveďou bolo toto zjavenie.

ODDIEL 120
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, vo Far Weste v štáte 
Missouri 8. júla 1838, oznamujúce, ako naložiť s majetkom, ktorý 
bol odovzdaný ako desiatok, o ktorom sa hovorí v predchádzajúcom 
zjavení, oddiel 119.

Veru, tak hovorí Pán, teraz pri
šiel čas, kedy s a ním naloží rada 
tvorená Prvým predsedníctvom 
Cirkvi mojej a biskupom a radou 

jeho, a vysokou radou mojou; 
a mojím vlastným hlasom pre 
nich, hovorí Pán. Tak je. Amen.
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1–6, Prorok prosí Pána za trpiacich 
Svätých; 7–10, Pán mu prináša po-
koj; 11–17, Prekliati sú všetci tí, 
ktorí šíria falošný krik o priestupku 
proti Pánovmu ľudu; 18–25, Ne-
budú mať právo na kňazstvo a budú 
zatratení; 26–32, Slávne zjave-
nia zasľúbené tým, ktorí vytrvajú 
udatne; 33–40, Prečo mnohí sú po-
volaní, a málo je vyvolených; 41–
46, Kňazstvo má byť používané iba 
v spravodlivosti.

Ó Bože, kde si? A kde je stánok, 
ktorý zakrýva a miesto úkrytu 
tvojho?

2 a Ako dlho bude ruka tvoja za
držiavaná a oko tvoje, áno, čisté 
oko tvoje, hľadieť z večných ne
bies na bezprávia na ľude tvo
jom a na služobníkoch tvojich 
a uchom tvojím bude prenikať 
ich volanie?

3 Áno, ó Pane, a ako dlho budú tr
pieť tieto bezprávia a nezákonné 
útlaky, než bude srdce tvoje voči 
nim obmäkčené a vnútro tvoje 
bude voči nim pohnuté súcitom?

4 Ó Pane Bože a Všemohúci, 
tvorca neba, zeme a morí a všet
kých vecí, ktoré sú v nich, a ktorý 

ovládaš a podrobuješ si diabla 
a temné a tmavé panstvo Še
olu – vztiahni ruku svoju; nech 
oko tvoje preniká; nech stá
nok tvoj je pozdvihnutý; nech 
b skryté miesto tvoje nie je na
ďalej zakryté; nech ucho tvoje je 
naklonené; nech srdce tvoje je ob
mäkčené a vnútro tvoje pohnuté 
súcitom voči nám.

5 Nech hnev tvoj vzplanie proti 
nepriateľom našim; a, v zúrivosti 
srdca svojho, mečom svojím a od
plať za bezprávia naše.

6 Pamätaj na trpiacich svätých 
svojich, ó Bože náš; a služobníci 
tvoji sa budú radovať v mene tvo
jom naveky.

7 Syn môj, pokoj buď duši tvojej; 
a protivenstvo tvoje a strasti tvoje 
potrvajú len malú chvíľku;

8 A potom, ak v tom a vytrváš 
dobre, Boh ťa povýši na výsosti; 
zvíťazíš nad všetkými nepria
teľmi svojimi.

9 a Priatelia tvoji stoja pri tebe 
a budú ťa znova zdraviť s láska
vým srdcom a priateľskými ru
kami.

10 Nie si ešte ako a Jób; priatelia 
tvoji sa s tebou nesvária, ani ťa 

121 1 a Ž 13:1–2; 102:1–2.
 2 a Ab. 1:2.
 3 a NaZ 109:49.
 4 a sp Všemohúci.

  b NaZ 123:6.
 5 a Luk. 18:7–8.
 7 a sp Protivenstvo.
 8 a 1. Pet. 2:19–23.  

sp Vytrvať.
 9 a NaZ 122:3.
 10 a sp Jób.

ODDIEL 121
Modlitba a proroctvá zapísané Josephom Smithom, Prorokom, v liste 
Cirkvi, zatiaľ čo bol väzňom v žalári v Liberty v štáte Missouri, da-
tované 20. marca 1839. Prorok bol s niekoľkými spoločníkmi mesiace 
vo väzení. Ich žiadosti a dovolania smerované k výkonným úradní-
kom a súdnej moci im nepriniesli pomoc.
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neobviňujú z priestupku, ako to 
činili Jóbovi.

11 A tí, ktorí ťa obviňujú z prie
stupku, ich nádej bude spálená 
a ich vyhliadky sa rozpustia ako 
sa rozpúšťa a inovať pred spaľujú
cimi lúčmi vychádzajúceho slnka;

12 A tiež že Boh priložil svoju 
ruku a pečať, aby zmenil a časy 
a obdobia a zaslepil ich myseľ, 
aby nemohli porozumieť podivu
hodným dielam jeho; aby ich tiež 
mohol vyskúšať a pristihnúť ich 
v ich vlastnej prefíkanosti;

13 Tiež pretože ich srdcia sú 
skazené a veci, ktoré sú ochotní 
priviesť na druhých a ktoré s po
tešením chcú, aby nimi druhí 
trpeli, mohli prísť na a nich sa
motných až do krajnosti;

14 Aby tiež mohli byť sklamaní 
a ich nádeje mohli byť odrezané;

15 A za neveľa rokov, aby oni 
a ich potomstvo bolo zmetené 
spod nebies, hovorí Boh, takže ani 
jeden z nich nebude ponechaný, 
aby sa postavil pri stene.

16 Prekliati sú všetci tí, ktorí po
zdvihnú pätu proti a pomazaným 
mojim, hovorí Pán, a volajú: oni 
b zhrešili, zatiaľ čo oni nezhrešili 
predo mnou, hovorí Pán, ale činili 
to, čo bolo vhodné v očiach mo
jich a čo som im prikázal.

17 Ale tí, ktorí volajú: priestu

pok, to činia, pretože sú služob
níkmi hriechu a sami sú a deťmi 
neposlušnosti.

18 A tí, ktorí prisahajú fa
lošne proti služobníkom mojim, 
aby ich mohli uviesť do poroby 
a k smrti –

19 Beda im; pretože oni sa a pre
hrešili proti maličkým mojim, 
budú oddelení od b obradov domu 
môjho.

20 a Kôš ich nebude plný, ich 
domy a ich stodoly budú zničené 
a nimi samotnými budú pohŕdať 
tí, ktorí im lichotili.

21 Nebudú mať právo na a kňaz
stvo, ani ich potomstvo po nich 
z pokolenia na pokolenie.

22 Bolo by pre nich a lepšie, keby 
im bol zavesený mlynský kameň 
na krk a boli utopení v hlbine 
morskej.

23 Beda všetkým tým, ktorí ob
ťažujú ľud môj a vyháňajú ich 
a vraždia ich, a svedčia proti nim, 
hovorí Pán mocností; a pokolenie 
zmijí neunikne zatrateniu pekla.

24 Hľa, oči moje a vidia a po
znajú všetky ich diela a ja mám 
v zálohe rýchly b súd v období 
jeho, pre nich všetkých;

25 Lebo pre každého človeka je 
určený a čas, podľa toho, aké budú 
b diela jeho.

26 Boh vám dá a poznanie svojím 

 11 a Ex. 16:14.
 12 a Dan. 2:21.
 13 a Pr. 28:10;  

1. Nefi 14:3.
 16 a 1. Sam. 26:9;  

Ž 105:15.
  b 2. Nefi 15:20;  

Moroni 7:14, 18.
 17 a Ef. 5:6.

 19 a Mat. 18:6.  
sp Ublížiť, uraziť.

  b sp Obrady.
 20 a Deut. 28:15–20.
 21 a sp Kňazstvo.
 22 a Mat. 18:6;  

NaZ 54:5.
 23 a Mat. 12:34.
 24 a sp Vševediaci.

  b Hel. 8:25.  
sp Súd, súdiť.

 25 a Jób 7:1;  
NaZ 122:9.

  b sp Skutky.
 26 a Dan. 2:20–22;  

ČV 1:9.  
sp Zjavenie.
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b Duchom Svätým, áno, nevyslo
viteľným c darom Ducha Svätého, 
ktoré nebolo zjavené, odkedy je 
svet až doteraz;

27 Ktoré predkovia naši očaká
vali s dychtivým očakávaním, aby 
bolo zjavené v posledných časoch, 
ku ktorým bola ich myseľ smero
vaná anjelmi, ako bolo držané 
v zálohe pre plnosť ich slávy;

28 Príde čas, v ktorom nebude 
a nič zadržané, či je jeden Boh 
alebo mnoho b bohov, oni budú 
prejavení.

29 Všetky tróny a panstvá, 
kniežactvá a moci budú a zjavené 
a udelené všetkým, ktorí vytr
vali udatne pre evanjelium Je
žiša Krista.

30 A tiež, či sú stanovené a me
dze nebesiam alebo moriam, 
alebo súši, alebo slnku, mesiacu, 
alebo hviezdam –

31 Všetky časy ich rotácií a obe
hov, všetky určené dni, mesiace 
a roky a všetky dni ich dní, me
siacov a rokov, a všetky ich slávy, 
zákony a stanovené časy budú 
zjavené v dňoch a dispenzácie pl
nosti časov –

32 Podľa toho, čo bolo ustano
vené uprostred a Rady Večného 

b Boha všetkých ostatných bohov, 
skôr než bol tento svet, čo má 
byť uchované do jeho skončenia 
a konca, kedy každý človek vojde 
do večnej c prítomnosti jeho a do 
nesmrteľného d odpočinutia jeho.

33 Ako dlho môžu zostať va
liace sa vody nečisté? Aká moc za
drží nebesia? Rovnako ako môže 
človek vztiahnuť drobné rameno 
svoje, aby zastavil rieku Missouri 
v jej stanovenom toku alebo aby 
obrátil jej prúd, rovnako tak môže 
zabrániť Všemohúcemu vyliať 
dole z neba a poznanie na hlavy 
Svätých neskorších dní.

34 Hľa, mnohí sú a povolaní, ale 
málo je b vyvolených. A prečo nie 
sú vyvolení?

35 Pretože ich srdcia tak veľmi 
lipnú na veciach tohto a sveta 
a snažia sa o b pocty ľudí, že sa 
nenaučia toto jediné ponaučenie –

36 Že a práva kňazstva sú neod
deliteľne spojené s b mocami nebe
skými a že moci nebeské nemôžu 
byť ovládané ani používané, iba 
podľa zásad c spravodlivosti.

37 Že nám môžu byť odo
vzdané, to je pravda; ale keď sa 
snažíme a zakrývať b hriechy svoje 
alebo uspokojovať c pýchu svoju, 

 26 b NaZ 8:2–3.
  c sp Dar Ducha Svätého.
 28 a NaZ 42:61;  

76:7–8; 98:12.
  b Ž 82:1, 6;  

Ján 10:34–36;  
1. Kor. 8:5–6;  
NaZ 76:58; 132:20;  
Abr. 4:1; 5:1–2.

 29 a NaZ 101:32.
 30 a Jób 26:7–14; Ž 104:5–9;  

Skut. 17:26.
 31 a sp Dispenzácia.

 32 a sp Rada v nebi.
  b Deut. 10:17.
  c sp Človek, ľudia – 

Človek, možnosť 
stať sa podobným 
Nebeskému Otcovi.

  d sp Odpočinutie, 
Odpočinok.

 33 a NaZ 128:19.  
sp Poznanie.

 34 a Mat. 20:16; 22:1–14;  
NaZ 95:5–6.  
sp Povolať, povolaný 

Bohom, povolanie.
  b sp Vyvoliť.
 35 a sp Svetskosť.
  b Mat. 6:2;  

2. Nefi 26:29.
 36 a sp Kňazstvo;  

Právomoc.
  b sp Moc.
  c sp Spravodlivý, 

spravodlivosť.
 37 a Pr. 28:13.
  b sp Hriech.
  c sp Pýcha.
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márnivú ctižiadosť svoju alebo 
uplatňovať moc alebo panstvo, 
alebo donucovanie na dušiach 
detí ľudských v akejkoľvek miere 
nespravodlivosti, hľa, nebesia 
sa d stiahnu; Duch Pána je zar
mútený; a keď sa stiahne, amen 
s kňazstvom alebo s právomocou 
oného muža.

38 Hľa, skôr než si to uvedomí, 
je ponechaný sám sebe, aby sa 
a vzpieral ostňom, aby b prenasle
doval svätých a aby bojoval proti 
Bohu.

39 Poučili sme sa skrze smutnú 
skúsenosť, že je v a povahe a je 
sklonom skoro všetkých ľudí, 
len čo získajú trochu právomoci, 
ako sa domnievajú, začnú okam
žite uplatňovať nespravodlivé  
panstvo.

40 A tak sú mnohí povolaní, ale 
málo je vyvolených.

41 Žiadna moc alebo vplyv ne
môžu ani nemajú byť udržiavané 
pôsobením kňazstva, iba a pre
sviedčaním, b zhovievavosťou, 
jemnosťou a miernosťou a ne
predstieranou láskou;

42 Láskavosťou a rýdzim po
znaním, ktoré budú veľmi roz
širovať dušu bez a pokrytectva 
a bez b ľsti –

43 a Pokarhaním v pravý čas s os
trosťou, keď si pohnutý Duchom 
Svätým; a potom, následne, pre
javením väčšej b lásky voči tomu, 
ktorého si pokarhal, aby ťa nepo
važoval za nepriateľa svojho;

44 Aby mohol vedieť, že ver
nosť tvoja je silnejšia než putá 
smrti.

45 Nech je vnútro tvoje tiež plné 
pravej lásky voči všetkým ľu
ďom a k domácim vo viere a nech 
a cnosť zdobí b myšlienky tvoje 
neustále; potom bude rásť seba
dôvera tvoja v prítomnosti Bo
žej; a náuka kňazstva bude kropiť 
dušu tvoju ako c rosa z neba.

46 a Duch Svätý bude stálym 
spoločníkom tvojím a žezlo tvoje 
nemenným žezlom spravodli
vosti a pravdy; a b panstvo tvoje 
bude večným panstvom a bez do
nucovacích prostriedkov bude 
k tebe plynúť na veky vekov.

 37 d NaZ 1:33.
 38 a Skut. 9:5.
  b sp Prenasledovať, 

prenasledovanie.
 39 a sp Prirodzený človek.
 41 a 1. Pet. 5:1–3.

  b 2. Kor. 6:4–6.
 42 a Jak. 3:17.
  b sp Ľstivosť.
 43 a sp Trestať, potrestať.
  b sp Láska;  

Pravá láska.

 45 a sp Cnosť.
  b sp Myšlienky.
  c Deut. 32:1–2;  

NaZ 128:19.
 46 a sp Duch Svätý.
  b Dan. 7:13–14.

ODDIEL 122
Slovo Pánovo Josephovi Smithovi, Prorokovi, zatiaľ čo bol väzňom 
v žalári v Liberty v štáte Missouri. Tento oddiel je úryvkom z listu 
Cirkvi datovaného 20. marca 1839 (pozri záhlavie oddielu 121).
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1–4, Končiny zeme sa budú pý-
tať na meno Josepha Smitha; 5–
7, Všetky jeho nebezpečenstvá 
a útrapy mu dajú skúsenosti a budú 
pre jeho dobro; 8–9, Syn Muža zo-
stúpil pod toto všetko.

Končiny zeme sa budú pýtať na 
a meno tvoje a blázni sa ti budú 
posmievať, a peklo bude zúriť 
proti tebe;

2 Zatiaľ čo čistí v srdci a múdri, 
a ušľachtilí, a cnostní budú neu
stále vyhľadávať a radu a právo
moc, a požehnania pod rukou 
tvojou.

3 A ľud tvoj sa nikdy neobráti 
proti tebe skrze svedectvo zrad
cov.

4 A aj keď ťa ich vplyv uvrhne 
do trápenia a za mreže a steny, 
budú ťa mať v úcte; a iba malá 
a chvíľka a hlas tvoj bude desivejší 
uprostred nepriateľov tvojich než 
zúrivý b lev, pre spravodlivosť 
tvoju; a tvoj Boh bude stáť pri 
tebe na veky vekov.

5 Ak budeš povolaný, aby si pre
šiel skrze súženie; ak budeš v ne
bezpečenstvách medzi falošnými 
bratmi; ak budeš v nebezpečen
stvách medzi lupičmi; ak bu
deš v nebezpečenstvách na zemi 
alebo na mori;

6 Ak budeš obviňovaný všelija
kými druhmi falošných obvinení; 
ak ťa nepriatelia tvoji napadnú; 

ak ťa odtrhnú zo spoločen
stva tvojho otca a matky, a bra
tov, a sestier; a ak ťa nepriatelia 
tvoji s vytaseným mečom od
trhnú z náručia manželky tvojej 
a potomstva tvojho a starší syn 
tvoj, aj keď iba vo veku šesť ro
kov, sa chytí šatu tvojho a povie: 
Otec môj, otec môj, prečo nemô
žeš zostať s nami? Ó otec môj, čo 
sa chystajú títo mužovia s tebou 
urobiť? A ak potom bude od teba 
odstrčený mečom a ty budeš od
vlečený do väzenia, a nepriate
lia tvoji sa budú zakrádať okolo 
teba ako a vlci dychtiaci po krvi 
baránka;

7 A ak by si bol uvrhnutý do 
jamy alebo do rúk vrahov a bol 
by nad tebou vynesený rozsu
dok smrti; ak budeš uvrhnutý 
do a hlbiny; ak sa vzdúvajúce sa 
vlny sprisahajú proti tebe; ak sa 
prudké vetry stanú nepriateľom 
tvojím; ak nebesia zhromaždia 
temnotu a všetky prvky sa spol
čia, aby zatarasili cestu; a nad to 
všetko, ak by samotný pažerák 
b pekla roztvoril dokorán papuľu 
svoju proti tebe, vedz, syn môj, 
že všetky tieto veci ti dajú c skú
senosti a budú pre dobro tvoje.

8 a Syn Muža b zostúpil pod toto 
všetko. Si ty väčší než on?

9 Takže, drž sa cesty svojej 
a kňazstvo a zostane s tebou; lebo 
ich b medze sú stanovené, ktoré 

122 1 a JS – Ž 1:33.
 2 a sp Rada.
 4 a NaZ 121:7–8.
  b 3. Nefi 20:16–21;  

21:12.
 6 a Luk. 10:3.

 7 a Jon. 2:3–6.
  b 2. Sam. 22:5–7;  

JS – Ž 1:15–16.
  c 2. Kor. 4:17;  

Žid. 12:10–11;  
2. Nefi 2:11.

 8 a sp Syn Muža.
  b Žid. 2:9, 17–18;  

NaZ 76:107; 88:6.
 9 a NaZ 90:3.
  b Skut. 17:26.
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nemôžu prekročiť. c Dni tvoje sú 
známe a rokov tvojich nebude na
počítaných menej; takže, d neboj sa 

toho, čo človek môže učiniť, lebo 
Boh bude s tebou na veky vekov.

 9 c NaZ 121:25.
  d Neh. 4:14;  

Ž 56:4; 118:6;  

Pr. 3:5–6;  
Iz. 51:7;  
Luk. 12:4–5; 

   2. Nefi 8:7;  
NaZ 3:7; 98:14.

123 6 a NaZ 101:89; 121:1, 4.

ODDIEL 123
Povinnosti Svätých vo vzťahu k ich prenasledovateľom, ako boli za-
písané Josephom Smithom, Prorokom, zatiaľ čo bol väzňom v žalári 
v Liberty v štáte Missouri. Tento oddiel je úryvkom z listu Cirkvi 
datovaného 20. marca 1839 (pozri záhlavie oddielu 121).

1–6, Svätí majú zozbierať a vydať 
správu o svojich utrpeniach a pre-
nasledovaniach; 7–10, Rovnaký 
duch, ktorý nastolil falošné kréda, 
vedie tiež k prenasledovaniu Svä-
tých; 11–17, Mnohí medzi všetkými 
sektami ešte prijmú pravdu.

A znova, chceli by sme vám na
vrhnúť, aby ste zvážili vhodnosť 
toho, aby všetci svätí zhromaždili 
vedomosti o všetkých skutočnos
tiach a utrpeniach, a ublíženiach, 
ktorých sa na nich dopustil ľud 
tohto štátu;

2 A tiež o všetkom majetku 
a množstve škôd, ktoré utrpeli, 
ako ohľadom povesti a osobných 
ublížení, tak aj nehnuteľností;

3 A tiež o menách všetkých 
osôb, ktoré sa podieľali na ich 
útlaku, pokiaľ ich môžu získať 
a vyhľadať ich.

4 A snáď môže byť ustanovený 
výbor, aby vyhľadal tieto veci 
a aby zapísal výpovede a mies
toprísažné vyhlásenia; a tiež aby 

zhromažďoval hanlivé spisy, 
ktoré sú v obehu;

5 A všetko, čo je v časopisoch 
a v encyklopédiách, a všetky han
livé príbehy, ktoré sú vydávané 
a ktoré sú písané, a kým, a pred
ložili celý tento reťazec diabol
ského darebáctva a ohavných 
a vražedných násilností, ktoré 
boli páchané na tomto ľude –

6 Aby sme ich mohli nielen 
zverejniť pre celý svet, ale aj ich 
predložiť hlavám vlád v celej ich 
temnej a pekelnej farbe, ako po
sledný pokus, ktorý je nám pri
kázaný naším Nebeským Otcom, 
predtým ako si môžeme v plnosti 
a úplne činiť nárok na oný prí
sľub, ktorý ho vyvolá zo a skrytého 
miesta jeho; a tiež aby celý národ 
mohol byť ponechaný bez výho
vorky, predtým ako on môže vy
slať moc mocného ramena svojho.

7 Je naliehavou povinnosťou, 
ktorú dlžíme Bohu, anjelom, 
s ktorými budeme privedení, 
aby sme stáli, a tiež sebe, svojim 
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 7 a Mojž. 7:48–49.
 8 a sp Jarmo.
 9 a NaZ 98:13; 124:54.
 12 a Kol. 2:8;  

NaZ 76:75.
  b 1. Nefi 8:21–23.
 13 a 1. Kor. 4:5.
 16 a Jak. 3:4;  

Alma 37:6–7;  
NaZ 64:33.

 17 a NaZ 59:15.
  b Ex. 14:13.

manželkám a deťom, ktoré boli 
prinútené zohnúť sa so zármut
kom, žiaľom a starosťou pod naj
viac zatratenou rukou vraždy, 
tyranie a útlaku, podporovanou 
a podnecujúcou, a povzbudzova
nou vplyvom toho ducha, ktorý 
tak silno prikoval kréda otcov, 
ktorí zdedili lži, k srdciam detí 
a naplnil svet zmätkom, a stával 
sa silnejším a silnejším a teraz je 
skutočnou hnacou silou všetkej 
skazenosti, a celá a zem stoná pod 
bremenom jeho neprávosti.

8 On je železným a jarmom, on 
je silným putom; je skutočnými 
železami a reťazami, a okovami, 
a putami pekla.

9 Takže, je naliehavou povinnos
ťou, ktorú dlžíme nielen svojim 
vlastným manželkám a deťom, ale 
vdovám a deťom bez otca, ktorých 
manželia a otcovia boli a zavraž
dení pod železnou rukou jeho;

10 Ktoré to temné a očierňujúce 
skutky sú dosť na to, aby sa sa
motné peklo zachvelo a aby stálo 
zdesené a zbledlo, a aby sa ruky 
samotného diabla roztriasli a roz
klepali.

11 A tiež je naliehavou povin
nosťou, ktorú dlhujeme všetkému 
dorastajúcemu pokoleniu a všet
kým čistým v srdci –

12 Lebo sú mnohí ešte na zemi 
medzi všetkými sektami, spoloč
nosťami a denomináciami, ktorí 
sú a zaslepení ľstivou prefíka
nosťou ľudí, skrze ktorú čakajú 
v zálohe, aby klamali, a ktorí sú 
zadržiavaní pred pravdou iba 
preto, že b nevedia, kde ju nájsť –

13 Takže, aby sme strávili a vy
užili život svoj prinášaním všet
kých a skrytých vecí temnoty na 
svetlo, nakoľko ich poznáme; 
a oni sú skutočne prejavené z ne
bies –

14 Toto má byť teda konané 
s veľkou usilovnosťou.

15 Nech to žiadny človek ne
považuje za malé veci; lebo je 
mnohé, čo leží v budúcnosti, čo sa 
týka svätých a čo závisí na týchto 
veciach.

16 Vy viete, bratia, že veľmi 
veľká loď je veľmi veľa a požeh
naná v období búrky veľmi ma
lým kormidlom, súc udržiavaná 
v kurze podľa vetra a vĺn.

17 Takže, vrúcne milovaní bra
tia, a veselo čiňme všetky veci, 
ktoré ležia v našej moci; a potom 
môžeme v pokoji stáť, s úplnou 
istotou, aby sme videli b spásu Bo
žiu, a aby rameno jeho bolo zja
vené.

ODDIEL 124
Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, v Nauvoo v štáte 
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124 1 a 1. Kor. 1:26–28;  
NaZ 1:19; 35:13.

 2 a sp Kôl.

 3 a Ž 119:46;  
Mat. 10:18;  
NaZ 1:23.

 4 a sp Mierny, miernosť.

Illinois 19. januára 1841. Svätí boli prinútení opustiť štát Missouri 
kvôli prenasledovaniu a nezákonným postupom verejných úradníkov 
proti nim. Vyhladzovacie nariadenie vydané Lilburnom W. Boggsom, 
guvernérom štátu Missouri, datované 27. októbra 1838 im nenechalo 
žiadnu alternatívu. V roku 1841, kedy bolo dané toto zjavenie, bolo 
Svätými vybudované mesto Nauvoo, stojace na mieste bývalej de-
diny Commerce v štáte Illinois a v ňom bolo zriadené ústredie Cirkvi.

1–14, Josephovi Smithovi je priká-
zané, aby učinil vážne prehlásenie 
o evanjeliu prezidentovi Spoje-
ných štátov, guvernérom a vládcom 
všetkých národov; 15–21, Hyrum 
Smith, David W. Patten, Joseph 
Smith st. a ďalší medzi žijúcimi 
a mŕtvymi sú požehnaní pre svoju 
bezúhonnosť a cnosti; 22–28, Svä-
tým je prikázané postaviť v Nauvoo 
ako dom pohostinnosti pre cudzin-
cov, tak aj chrám; 29–36, Krsty 
za mŕtvych majú byť vykonávané 
v chrámoch; 37–44, Pánov ľud vždy 
stavia chrámy na vykonávanie svä-
tých obradov; 45–55, Svätí sú zba-
vení záväzku stavať chrám v kraji 
Jackson kvôli útlaku svojich nepria-
teľov; 56–83, Sú dané pokyny pre 
stavbu Domu Nauvoo; 84–96, Hy-
rum Smith je povolaný, aby bol pat-
riarchom, aby obdržal kľúče a aby 
stál na mieste Olivera Cowderyho; 
97–122, William Law a ďalší dos-
távajú radu ohľadom svojej práce; 
123–145, Sú menovaní generálni 
a miestni úradníci aj so svojimi po-
vinnosťami a začlenením do kvóra.

Veru tak hovorí Pán tebe, služob
ník môj Joseph Smith, dobre sa 

mi zaľúbilo v obeti tvojej a vyzna
niach tvojich, ktoré si učinil; lebo 
za týmto účelom som ťa vzbudil, 
aby som mohol ukázať múdrosť 
svoju skrze a slabé veci zeme.

2 Modlitby tvoje sú prijateľné 
predo mnou; a ako odpoveď na ne 
ti hovorím, že si teraz povolaný 
okamžite učiniť vážne prehláse
nie o evanjeliu mojom a o tomto 
a kole, ktorý som zasadil, aby bol 
uholným kameňom Sionu, ktorý 
bude vyleštený s vycibrenosťou, 
ktorá je podobná palácu.

3 Toto prehlásenie bude učinené 
všetkým a kráľom sveta, štyrom 
kútom jeho, ctihodnému novo 
zvolenému prezidentovi a veľko
myseľným guvernérom národa, 
v ktorom žiješ, a všetkým náro
dom zeme rozptýleným doširoka.

4 Nech je napísané v duchu 
a miernosti a mocou Ducha Svä
tého, ktorý bude v tebe v čase 
jeho písania;

5 Lebo ti bude Duchom Svätým 
dané poznať vôľu moju ohľadom 
oných kráľov a autorít, dokonca 
čo sa im prihodí v čase, ktorý 
príde.

6 Lebo hľa, čoskoro na nich 
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 7 a Ž 103:15–16; Iz. 40:6–8;  
1. Pet. 1:24–25.

 8 a Mat. 8:12; Alma 40:13;  
NaZ 101:91; 112:24.

 9 a Iz. 60:1–4.  

sp Svetlo, Svetlo 
Kristovo.

 10 a Mat. 24:44;  
JS – M 1:48.

 14 a sp Správca, 

správcovstvo.
 15 a sp Smith, Hyrum.
  b sp Bezúhonnosť.
 16 a sp Rada.
 18 a Ex. 19:4; Iz. 40:31.

zavolám, aby dbali na svetlo 
a slávu Sionu, lebo prišiel stano
vený čas prejavovať mu priazeň.

7 Takže, zavolaj na nich hlas
ným prehlásením a svedectvom 
svojím, neboj sa ich, lebo sú ako 
a tráva a všetka ich sláva je ako jej 
kvet, ktorý skoro opadne, aby tiež 
mohli byť ponechaní bez výho
vorky –

8 A aby som ich mohol navštíviť 
v deň navštívenia, kedy odhalím 
tvár zo zakrytia svojho, aby som 
určil diel utláčateľa medzi pokryt
cami, kde je a škrípanie zubov, ak 
budú zavrhovať služobníkov mo
jich a svedectvo moje, ktoré som 
im zjavil.

9 A znova, ja ich navštívim 
a obmäkčím ich srdcia, mnohým 
z nich, pre dobro vaše, aby ste 
mohli nájsť milosť v ich očiach, 
aby mohli prísť k a svetlu pravdy 
a pohania k povýšeniu alebo 
k pozdvihnutiu Sionu.

10 Lebo deň navštívenia môjho 
prichádza rýchlo, v a hodine, kedy 
na to nepomyslíte; a kde bude 
bezpečie ľudu môjho a útočisko 
pre tých, ktorí z nich ostanú?

11 Prebuďte sa, ó králi zeme! 
Poďte, ó poďte so zlatom svo
jím a striebrom svojím na pomoc 
ľudu môjmu, k domu dcér Sionu.

12 A znova, veru hovorím ti, 
nech ti služobník môj Robert  
B. Thompson pomôže napísať 
toto prehlásenie, lebo sa mi v ňom 

dobre zaľúbilo, a že má byť s te
bou;

13 Takže, nech počúva rady 
tvoje, a ja mu požehnám množ
stvom požehnaní; nech je verný 
a pravdivý vo všetkých veciach 
odteraz až naďalej, a bude veľký 
v očiach mojich;

14 Ale nech pamätá na to, že 
jeho a správcovstvo budem poža
dovať z rúk jeho.

15 A znova, veru hovorím ti, po
žehnaný je služobník môj a Hyrum 
Smith; lebo ja, Pán, ho milujem 
pre b bezúhonnosť srdca jeho, 
a pretože miluje to, čo je správne 
predo mnou, hovorí Pán.

16 Znova, nech ti služobník môj 
John C. Bennett pomáha v práci 
tvojej ohľadom posielania slova 
môjho kráľom a ľuďom zeme 
a stojí pri tebe, dokonca pri tebe, 
služobník môj Joseph Smith, v ho
dine strasti; a jeho odmena ho ne
minie, ak bude prijímať a rady.

17 A pre lásku svoju bude veľ
kým, lebo bude môj, ak bude toto 
činiť, hovorí Pán. Videl som dielo, 
ktoré učinil, ktoré prijímam, ak 
bude pokračovať, a budem ho ko
runovať požehnaniami a veľkou 
slávou.

18 A znova, hovorím ti, že mo
jou vôľou je, aby služobník môj 
Lyman Wight pokračoval v ká
zaní pre Sion, v duchu miernosti, 
vyznávajúc ma pred svetom; a ja 
ho ponesiem akoby na a orlích 
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 19 a NaZ 124:130.  
sp Patten, David W.

  b sp Partridge, Edward.
  c sp Smith, Joseph, st.
  d NaZ 137:5.
 20 a sp Ľstivosť.

 21 a NaZ 41:9.  
sp Biskup.

 22 a NaZ 124:56–60.
 23 a Deut. 31:12;  

Mat. 25:35, 38.
  b NaZ 124:2.

 27 a NaZ 109:5.  
sp Chrám, Dom Pána.

  b Ex. 25:8;  
NaZ 97:15–17.

krídlach; a on bude plodiť slávu 
a česť sebe a môjmu menu.

19 Aby som, keď dokončí dielo 
svoje, ho mohol prijať k sebe 
samému, tak ako som prijal 
služobníka svojho a Davida Pat
tena, ktorý je so mnou v tomto 
čase, a tiež služobníka svojho 
b Edwarda Partridgea, a tiež dl
horočného služobníka svojho 
c Josepha Smitha st., ktorý sedí 
d s Abrahámom na pravici jeho 
a je požehnaný a svätý, lebo je 
môj.

20 A znova, veru hovorím ti, 
služobník môj George Miller je 
bez a ľsti; môže mu byť dôvero
vané pre bezúhonnosť srdca jeho; 
a pre lásku, ktorú má k svedectvu 
môjmu, ho ja, Pán, milujem.

21 Takže hovorím ti, pečatím na 
hlavu jeho úrad a biskupstva, ako 
na služobníka svojho Edwarda 
Partridgea, aby mohol prijímať 
zasvätenia pre dom môj, aby mo
hol poskytovať požehnania na 
hlavu chudobných z ľudu môjho, 
hovorí Pán. Nech žiadny nepo
hŕda služobníkom mojím Geor
gom, lebo on ma bude ctiť.

22 Nech služobník môj George 
a služobník môj Lyman, a služob
ník môj John Snider, a ďalší posta
via a dom menu môjmu, taký, aký 
im ukáže služobník môj Joseph, 
na mieste, ktoré im tiež ukáže.

23 A bude domom pohostin

ným, domom, kam môžu prísť 
cudzinci zďaleka, aby sa v ňom 
ubytovali; takže nech je to dobrý 
dom, hodný všetkého prija
tia, aby unavený a pútnik mohol 
nájsť zdravie a bezpečie, zatiaľ 
čo bude premýšľať o slove Pána; 
a o b uholnom kameni, ktorý som 
určil pre Sion.

24 Tento dom bude zdravým 
príbytkom, ak bude postavený 
menu môjmu a ak správca, ktorý 
bude preň určený, nestrpí, aby 
naň prišlo akékoľvek pošpinenie. 
Bude svätým, alebo Pán, váš Boh, 
v ňom nebude prebývať.

25 A znova, veru hovorím ti, 
nech všetci svätí moji prichádzajú 
zďaleka.

26 A pošlite rýchlych poslov, 
áno, vyvolených poslov, a po
vedzte im: Príďte so všetkým zla
tom svojím a striebrom svojím, 
a drahými kameňmi svojimi, a so 
všetkými starožitnosťami svo
jimi; a so všetkými, ktorí majú 
znalosť o starožitnostiach, ktorí 
chcú prísť, môžu prísť, a prineste 
krušpán a jedľu, a borovicu spo
ločne so všetkými vzácnymi stro
mami zeme;

27 A so železom, s meďou 
a s mosadzou, a so zinkom, a so 
všetkými vzácnymi vecami zeme; 
a postavte a dom menu môjmu, 
pre Najvyššieho, aby v ňom b pre
býval.
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 28 a sp Znovuzriadenie 
evanjelia.

 29 a NaZ 128:13.
  b 1. Kor. 15:29;  

NaZ 127:6; 138:33.  
sp Krst, krstiť – Krst  
za mŕtvych;  
Spása pre mŕtvych.

 31 a NaZ 97:10.
 34 a NaZ 110:14–16.  

sp Kľúče kňazstva.
 36 a Iz. 4:5–6.
 37 a sp Umyť, omyť, 

omytý, omývania.
 38 a Ex. 25:1–9; 33:7.  

sp Stánok, 
Svätostánok, 
Tabernákel.

  b sp Chrám, Dom Pána.
 39 a Ex. 29:7.  

sp Pomazať.
  b sp Obrady – 

Zástupný obrad.
  c NaZ 88:117.
  d NaZ 13; 84:31; 128:24;  

JS – Ž 1:69.
  e Ez. 41:4;  

NaZ 45:32; 87:8;  
101:22.

28 Lebo na zemi sa nenachádza 
miesto, do ktorého by mohol prísť 
a a znovuzriadiť znova to, čo sa 
vám stratilo, alebo čo on odňal, 
dokonca plnosť kňazstva.

29 Lebo a krstiteľnica nie je na 
zemi, aby oni, svätí moji, mohli 
byť b krstení za tých, ktorí sú mŕ
tvi –

30 Lebo tento obrad náleží 
domu môjmu a nemôže byť pre 
mňa prijateľný, iba ak v dňoch 
chudoby vašej, v ktorých nie ste 
schopní postaviť pre mňa dom.

31 Ale prikazujem vám, vy 
všetci svätí moji, aby ste pre mňa 
a postavili dom; a dávam vám 
dostatočný čas, aby ste pre mňa 
postavili dom; a počas tohto času 
budú pre mňa vaše krsty prija
teľné.

32 Ale hľa, na konci tohto urče
nia nebudú pre mňa vaše krsty 
za vašich mŕtvych prijateľné; a ak 
neučiníte tieto veci na konci tohto 
určenia, budete zavrhnutí ako cir
kev, s mŕtvymi svojimi, hovorí 
Pán, váš Boh.

33 Lebo veru hovorím vám, že 
potom, čo ste mali dostatočný čas 
postaviť pre mňa dom, do kto
rého obrad krstenia za mŕtvych 
náleží a pre ktorý bol tento ob
rad ustanovený pred založením 

sveta, vaše krsty za mŕtvych va
šich nemôžu byť pre mňa prija
teľné;

34 Lebo v ňom sú ustanovované 
a kľúče svätého kňazstva, aby ste 
mohli obdržať česť a slávu.

35 A po tomto čase vaše krsty 
za mŕtvych skrze tých, ktorí sú 
už doširoka rozptýlení, nebudú 
pre mňa prijateľné, hovorí Pán.

36 Lebo je ustanovené, že v Si
one a v koloch jeho, a v Jeruza
leme, v tých miestach, ktoré som 
určil ako a útočisko, budú miesta 
pre vaše krsty za vašich mŕtvych.

37 A znova, veru hovorím vám, 
ako budú a omývania vaše pre 
mňa prijateľné, ak ich nebudete 
vykonávať v dome, ktorý ste po
stavili menu môjmu?

38 Lebo z tohto dôvodu som 
prikázal Mojžišovi, aby postavil 
a stánok, aby ho nosili so sebou 
v pustatine, a aby postavili b dom 
v krajine zasľúbenia, aby mohli 
byť zjavené oné obrady, ktoré boli 
skryté od času, skôr ako bol svet.

39 Takže, veru hovorím vám, 
že a pomazania vaše a omýva
nia vaše, a b krsty vaše za mŕ
tvych, a c posvätné zhromaždenia 
vaše, a pripomienky vašich d obetí 
skrze synov Léviho, a pre zjave
nia vaše na e najsvätejších miestach 
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 41 a ČV 1:9.
  b NaZ 121:26–32.
  c Ef. 1:9–10;  

NaZ 27:13; 112:30.
 42 a NaZ 95:14–17.

 44 a sp Svätý (vlastnosť).
 45 a NaZ 1:38.  

sp Prorok.
 47 a sp Prísaha.
 48 a Deut. 28:15.

 49 a sp Usilovnosť.
  b NaZ 56:4; 137:9.
 50 a Mos. 12:1.

vašich, v ktorých prijímate rozho
vory, a ustanovenia vaše a súdy, 
pre počiatok zjavení a založenie 
Sionu, a pre slávu, česť a obda
rovanie všetkých mešťanov jeho 
sú ustanovené obradom svätého 
domu môjho, ktorý to dom je ľudu 
môjmu vždy prikázané postaviť.

40 A veru hovorím vám, nech 
je tento dom postavený menu 
môjmu, aby som v ňom mohol 
ľudu svojmu zjavovať obrady 
svoje;

41 Lebo považujem za vhodné 
a zjaviť cirkvi svojej veci, ktoré 
boli udržiavané b skryté od času 
pred založením sveta, veci, ktoré 
sa týkajú dispenzácie c plnosti ča
sov.

42 A a ukážem služobníkovi 
svojmu Josephovi všetky veci tý
kajúce sa tohto domu a kňazstva 
jeho a miesto, na ktorom bude po
stavený.

43 A postavíte ho na mieste, kde 
ste ho zamýšľali postaviť, lebo to 
je miesto, ktoré som vyvolil, aby 
ste ho na ňom postavili.

44 Ak budete pracovať so všet
kou mocou svojou, posvätím oné 
miesto, takže bude učinené a svä
tým.

45 A ak bude ľud môj počúvať 
hlas môj a hlas a služobníkov mo
jich, ktorých som ustanovil, aby 
viedli ľud môj, hľa, veru hovo
rím vám, nepohnú sa zo svojho 
miesta.

46 Ale ak nebudú počúvať hlas 
môj ani hlas týchto mužov, kto
rých som ustanovil, nebudú po
žehnaní, pretože špinia svätú 
pôdu moju a sväté obrady moje, 
a charty a sväté slová moje, ktoré 
im dávam.

47 A ak sa stane, že postavíte 
dom menu môjmu, a nebudete či
niť veci, ktoré vám hovorím, ne
budem plniť a prísahu, ktorú vám 
dávam, ani nebudem plniť zasľú
benia, ktoré očakávate z rúk mo
jich, hovorí Pán.

48 Lebo a namiesto požehnaní 
privediete vy, skrze vlastné diela 
svoje, prekliatia, hnev, rozhorče
nie a súdy na vlastné hlavy svoje, 
skrze pochabosti svoje a skrze 
všetky ohavnosti svoje, ktoré 
praktizujete predo mnou, hovorí 
Pán.

49 Veru, veru hovorím vám, že 
keď dám prikázanie ktorému
koľvek zo synov ľudských učiniť 
dielo menu môjmu a tí synovia 
ľudskí idú so všetkou mocou svo
jou a so všetkým, čo majú, aby 
vykonali oné dielo, a nepoľavia 
v a usilovnosti svojej, a ich nepria
telia prídu na nich a budú im brá
niť vo vykonávaní oného diela, 
hľa, je to vôľa moja b nežiadať už 
viac oné dielo z rúk oných synov 
ľudských, ale prijať ich obete.

50 A neprávosť a priestupok 
proti svojim svätým zákonom 
a prikázaniam a navštívim na 
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 50 b Deut. 5:9;  
NaZ 98:46–47.

  c sp Pokánie.
 51 a NaZ 115:11.
  b sp Jackson kraj, 

Missouri (USA).

 52 a NaZ 121:11–23.
 54 a sp Čistý, čistota.
  b NaZ 98:13; 103:27–28.
 55 a NaZ 127:4.
  b Abr. 3:25.
 56 a NaZ 124:22–24.

 58 a Gen. 12:3; 22:18;  
Abr. 2:11.  
sp Abrahám.

  b NaZ 110:12.  
sp Abrahámova 
zmluva.

hlavách tých, ktorí bránia dielu 
môjmu, do tretieho a štvrtého 
b pokolenia, dokiaľ c nebudú činiť 
pokánie a dokiaľ ma budú nená
vidieť, hovorí Pán Boh.

51 Takže, z tohto dôvodu som 
prijal obete tých, ktorým som 
prikázal postaviť mesto a a dom 
menu môjmu v b kraji Jackson 
v Missouri a ktorým v tom bolo 
zabránené ich nepriateľmi, hovorí 
Pán, váš Boh.

52 A budem odpovedať a sú
dom, hnevom a rozhorčením, ná
rekom a úzkosťou, a škrípaním 
zubov na ich hlavy, do tretieho 
a štvrtého pokolenia, dokiaľ ne
budú činiť pokánie a dokiaľ ma 
budú nenávidieť, hovorí Pán, váš 
Boh.

53 A toto činím príkladom pre 
vás, pre útechu vašu ohľadom 
všetkých tých, ktorým bolo pri
kázané učiniť dielo a ktorým bolo 
zabránené rukami ich nepriateľov 
a útlakom, hovorí Pán, váš Boh.

54 Lebo ja som Pán, váš Boh, 
a spasím všetkých tých bratov va
šich, ktorí boli a čistí v srdci a boli 
b zabití v krajine Missouri, hovorí 
Pán.

55 A znova, veru hovorím vám, 
prikazujem vám znova, aby ste 
postavili a dom menu môjmu, do
konca na tomto mieste, aby ste mi 
mohli b dokázať, že ste verní vo 
všetkých veciach, v čomkoľvek, 

čo vám prikazujem, aby som vás 
mohol žehnať a korunovať cťou, 
nesmrteľnosťou a večným živo
tom.

56 A teraz, hovorím vám, čo sa 
týka pohostinného a domu môjho, 
ktorý som vám prikázal postaviť 
pre ubytovanie a stravovanie cu
dzincov, nech je postavený menu 
môjmu a nech je pomenovaný 
menom mojím, a nech služobník 
môj Joseph a dom jeho má v ňom 
miesto, z pokolenia na pokolenie.

57 Lebo toto pomazanie som 
vložil na hlavu jeho, aby požeh
nanie jeho bolo tiež položené na 
hlavu potomstva jeho po ňom.

58 A ako som hovoril a Abrahá
movi ohľadom pokolení zeme, 
práve tak hovorím služobníkovi 
svojmu Josephovi: V tebe a v b se
mene tvojom budú požehnané 
pokolenia zeme.

59 Takže, nech služobník môj Jo
seph a semeno jeho po ňom má 
miesto v onom dome, z pokole
nia na pokolenie, na veky vekov, 
hovorí Pán.

60 A nech je oný dom nazvaný 
Dom Nauvoo; a nech je príjem
ným príbytkom pre človeka 
a miestom odpočinku pre unave
ného pútnika, aby mohol premýš
ľať o sláve Sionu a o sláve tohto 
uholného kameňa jeho;

61 Aby tiež mohol obdržať radu 
od tých, ktorých som ustanovil, 

NÁUKA A ZMLUVY 124:51–61281



aby boli ako slávny a sad a ako 
b strážnici na hradbách jeho.

62 Hľa, veru hovorím vám, 
nech sa služobník môj George 
Miller a služobník môj Lyman 
Wight, a služobník môj John Sni
der, a služobník môj Peter Haws 
zorganizujú a určia medzi sebou 
jedného, aby bol prezidentom 
ich kvóra pre účel stavby oného 
domu.

63 A vytvoria stanovy, skrze 
ktoré budú môcť prijímať peniaze 
za podiel na stavbu oného domu.

64 A nebudú prijímať menej 
než päťdesiat dolárov za podie
lový list na onom dome a bude 
im dovolené prijímať pätnásťti
síc dolárov od ktoréhokoľvek je
dnotlivého človeka za podiel na 
onom dome.

65 Ale nebude im dovolené pri
jímať nad pätnásťtisíc dolárov za 
podiel od ktoréhokoľvek jednotli
vého človeka.

66 A nebude im dovolené pri
jímať pod päťdesiat dolárov od 
ktoréhokoľvek jednotlivého člo
veka za podielový list na onom 
dome.

67 A nebude im dovolené prijať 
žiadneho človeka ako podielnika 
na tomto dome, iba ak zaplatí svoj 
podiel do ich rúk v čase, kedy pri
jíma podiel;

68 A v pomere k výške podielu, 
ktorý zaplatí do ich rúk, obdrží 
podiel na onom dome; ale ak ne
zaplatí nič do ich rúk, neobdrží 
žiadny podiel na onom dome.

69 A ak ktokoľvek zaplatí podiel 
do ich rúk, bude to za podiel na 
onom dome, pre seba a pre poko
lenie svoje po sebe, z pokolenia 
na pokolenie, dokiaľ on a jeho de
dičia budú držať oný podiel a po
diel nepredajú alebo neprevedú 
z rúk svojich skrze svoju vlastnú 
slobodnú vôľu a čin, ak chcete 
činiť moju vôľu, hovorí Pán, váš 
Boh.

70 A znova, veru hovorím vám, 
ak služobník môj George Miller 
a služobník môj Lyman Wight, 
a služobník môj John Snider, 
a služobník môj Peter Haws ob
držia akýkoľvek podiel do rúk 
svojich, v peniazoch alebo v ma
jetku, skrze ktorý obdržia sku
točnú hodnotu peňazí, nepoužijú 
žiadnu časť oného podielu na 
žiadny iný účel než na onen dom.

71 A ak použijú akúkoľvek časť 
oného podielu kdekoľvek inde 
než na onen dom, bez súhlasu 
podielnika, a ak nesplatia štvor
násobne za podiel, ktorý použili 
kdekoľvek inde než na onen dom, 
budú prekliati a budú odstránení 
z miesta svojho, hovorí Pán Boh; 
lebo ja, Pán, som Boh a nebudú sa 
mi a posmievať v žiadnej z týchto 
vecí.

72 Veru hovorím vám, nech slu
žobník môj Joseph zaplatí podiel 
na stavbu oného domu do ich rúk, 
ako sa mu zdá dobré; ale služob
ník môj Joseph nemôže zapla
tiť nad pätnásťtisíc dolárov za 
podiel na tomto dome, ani pod 

 61 a Iz. 61:3;  
Ez. 34:29.

  b sp Bdieť, strážnici.
 71 a Gal. 6:7.
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päťdesiat dolárov; ani žiadny iný 
človek, hovorí Pán.

73 A sú tiež ďalší, ktorí si želajú 
poznať vôľu moju ohľadom seba, 
lebo o to žiadali z rúk mojich.

74 Takže, hovorím vám ohľa
dom služobníka svojho Vinsona 
Knighta, ak chce činiť vôľu moju, 
nech vloží podiel na oný dom pre 
seba a pre pokolenie svoje po 
sebe, z pokolenia na pokolenie.

75 A nech pozdvihne hlas svoj 
dlho a hlasno uprostred ľudu, aby 
a hájil vec chudobných a núdz
nych; a nech nezlyhá, ani srdce 
jeho nech neochabuje; a ja b prij
mem obete jeho, lebo nebudú pre 
mňa ako obete Kainove, lebo on 
bude môj, hovorí Pán.

76 Nech sa rodina jeho raduje 
a odvráti srdce svoje od strasti; 
lebo ja som ho vyvolil a pomazal 
som ho a on bude ctený uprostred 
domu svojho, lebo ja mu odpúš
ťam všetky hriechy, hovorí Pán. 
Amen.

77 Veru hovorím vám, nech slu
žobník môj Hyrum vloží podiel 
do oného domu, ako sa mu zdá 
dobré, pre seba a pokolenie svoje 
po sebe, z pokolenia na pokole
nie.

78 Nech služobník môj Isaac 
Galland vloží podiel do oného 
domu; lebo ja, Pán, ho milujem 
pre dielo, ktoré učinil, a odpustím 
mu všetky hriechy; takže, nech je 
na neho pamätané pre účasť na 
onom dome z pokolenia na po
kolenie.

79 Nech je z vás určený služob
ník môj Isaac Galland a nech je 
vysvätený služobníkom mojím 
Williamom Marksom, a nech 
je ním požehnaný, aby išiel so 
služobníkom mojím Hyrumom 
uskutočniť dielo, ktoré im ukáže 
služobník môj Joseph, a oni budú 
veľmi požehnaní.

80 Nech služobník môj William 
Marks zaplatí podiel na onom 
dome, ako sa mu zdá dobré, pre 
seba a pokolenia svoje, z pokole
nia na pokolenie.

81 Nech služobník môj Henry G. 
Sherwood zaplatí podiel na onom 
dome, ako sa mu zdá dobré, pre 
seba a semeno svoje po sebe, 
z pokolenia na pokolenie.

82 Nech služobník môj William 
Law zaplatí podiel na onom 
dome, pre seba a semeno svoje po 
sebe, z pokolenia na pokolenie.

83 Ak chce činiť vôľu moju, 
nech neberie rodinu svoju do 
východných krajín, dokonca do 
Kirtlandu; a predsa, ja, Pán, vy
budujem Kirtland, ale ja, Pán, 
mám pre obyvateľov jeho pripra
vený bič.

84 A so služobníkom mojím 
 Almonom Babbittom, je veľa 
vecí, ktorými nie som potešený; 
hľa, usiluje o to, aby utvrdil radu 
svoju namiesto rady, ktorú som ja 
ustanovil, dokonca tej z predsed
níctva Cirkvi mojej; a vyzdvihuje 
a zlaté teľa pre uctievanie ľudu 
môjmu.

85 Nech a neodchádza z tohto 

 75 a Pr. 31:9.
  b Gen. 4:4–5;  

Mojž. 5:18–28.
 84 a Ex. 32:2–4.

 85 a Luk. 9:62.
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miesta žiadny človek, ktorý sem 
prišiel snažiac sa zachovávať pri
kázania moje.

86 Ak budú žiť tu, nech žijú pre 
mňa; a ak zomrú, nech zomrú pre 
mňa; lebo budú a odpočívať od 
všetkých prác svojich tu a budú 
pokračovať v dielach svojich.

87 Takže, nech služobník môj 
William vloží dôveru svoju do 
mňa a prestane sa báť ohľadom 
rodiny svojej pre chorobu kra
jiny. Ak ma a milujete, zachová
vajte moje prikázania; a choroba 
krajiny sa b obráti k sláve vašej.

88 Nech služobník môj William 
ide a hlása moje večné evanje
lium hlasným hlasom a s veľkou 
radosťou, tak ako bude poh
nutý a Duchom mojím, obyvate
ľom Warsawy, a tiež obyvateľom 
Carthage, a tiež obyvateľom Bur
lingtonu, a tiež obyvateľom Ma
disonu a čaká trpezlivo a usilovne 
na ďalšie poučenia na generálnej 
konferencii mojej, hovorí Pán.

89 Ak chce činiť vôľu moju, nech 
odteraz a naďalej počúva rady 
služobníka môjho Josepha a hriv
nami svojimi podporuje a vec chu
dobných, a vydá b nový preklad 
svätého slova môjho pre obyva
teľov zeme.

90 A ak to bude činiť, a požeh
nám ho množstvom požehnaní, 

takže nebude opustený, ani se
meno jeho nebude nájdené b žo
brajúce o chlieb.

91 A znova, veru hovorím vám, 
nech je služobník môj William 
určený, vysvätený a pomazaný 
ako radca pre služobníka môjho 
Josepha, namiesto služobníka 
môjho Hyruma, aby služobník 
môj Hyrum mohol prevziať úrad 
kňazstva a a patriarchu, ktorý mu 
bol určený otcom jeho, skrze po
žehnanie, a tiež skrze právo;

92 Aby odteraz a naďalej držal 
kľúče a patriarchálnych požehnaní 
na hlavy všetkého ľudu môjho,

93 Aby kohokoľvek požehná, 
bol požehnaný, a kohokoľvek 
a prekľaje, bol prekliaty; aby čo
koľvek b zviaže na zemi, bolo zvia
zané v nebi; a čokoľvek rozviaže 
na zemi, bolo rozviazané v nebi.

94 A od tohto času naďalej ho 
určujem, aby mohol byť proro
kom a a vidcom, a zjavovateľom 
pre cirkev moju rovnako ako slu
žobník môj Joseph;

95 Aby mohol konať v zhode 
tiež so služobníkom mojím Jo
sephom; a aby prijal radu od slu
žobníka môjho Josepha, ktorý mu 
ukáže a kľúče, skrze ktoré môže 
prosiť a obdržať, a byť koruno
vaný rovnakým požehnaním 
a slávou, a cťou, a kňazstvom, 

 86 a Zjav. 14:13.  
sp Odpočinutie, 
Odpočinok;  
Raj.

 87 a Ján 14:15.
  b NaZ 121:8; 122:7.
 88 a sp Boh, Božstvo – 

Boh Duch Svätý.
 89 a NaZ 78:3.

  b vi Preklad Biblie od 
Josepha Smitha.

 90 a sp Požehnať, 
požehnaný, 
požehnanie.

  b Ž 37:25.
 91 a NaZ 107:39–40.  

sp Patriarcha, 
patriarchálny.

 92 a sp Patriarchálne 
požehnanie.

 93 a NaZ 132:45–47.
  b Mat. 16:19.  

sp Spečatiť, spečatenie.
 94 a NaZ 107:91–92.  

sp Videc.
 95 a NaZ 6:28.
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a darmi kňazstva, ktoré boli ke
dysi vložené na toho, ktorý býval 
služobníkom mojím, b Oliverom 
Cowderym;

96 Aby služobník môj Hyrum 
mohol vydávať svedectvo o ve
ciach, ktoré mu ukážem, aby 
meno jeho mohlo byť uchovávané 
v úctyhodnej pamäti z pokolenia 
na pokolenie, na veky vekov.

97 Nech služobník môj William 
Law tiež obdrží kľúče, skrze ktoré 
môže prosiť o požehnania a obdr
žať ich; nech je a pokorný predo 
mnou a bez b ľsti, a obdrží Ducha 
môjho, dokonca c Utešiteľa, ktorý 
mu bude prejavovať pravdu všet
kých vecí a dá mu, v pravú ho
dinu, čo bude hovoriť.

98 A tieto a znamenia ho budú 
nasledovať – bude b uzdravovať 
chorých, bude vyháňať diablov 
a bude zachránený pred tými, 
ktorí by mu dali smrteľný jed;

99 A bude vedený po cestách, 
kde sa a jedovatý had nemôže 
chopiť päty jeho, a vznesie sa na 
b predstavivosti myšlienok svojich 
ako na orlích krídlach.

100 A čo keď budem chcieť, aby 
vzkriesil mŕtveho, nech nezadr
žuje hlas svoj.

101 Takže, nech služobník môj 
William volá hlasno a nešetrí, 
s radosťou a radovaním, a s ho
sana tomu, ktorý sedí na tróne na 
veky vekov, hovorí Pán, váš Boh.

102 Hľa, hovorím vám, mám 
v zásobe poslanie pre služob
níka svojho Williama a služob
níka svojho Hyruma a pre nich 
samých; a nech služobník môj 
Joseph zostane doma, lebo je po
trebný. Zvyšok vám ukážem ne
skôr. Tak je. Amen.

103 A znova, veru hovorím 
vám, ak mi bude služobník môj 
a Sidney slúžiť a ak bude rad
com pre služobníka môjho Jo
sepha, nech povstane a vystúpi, 
a zastáva úrad povolania svojho, 
a pokorí sa predo mnou.

104 A ak obetuje pre mňa pri
jateľnú obeť a vyznanie a ak zo
stane s ľudom mojím, hľa, ja, Pán, 
váš Boh, ho uzdravím, takže bude 
uzdravený; a znova pozdvihne 
hlas svoj na horách a bude a ho
vorcom pred tvárou mojou.

105 Nech príde a usadí svoju ro
dinu v susedstve, v ktorom pre
býva služobník môj Joseph.

106 A nech pri všetkom puto
vaní svojom pozdvihuje hlas svoj 
ako keby zvukom trúby a varuje 
obyvateľov zeme, aby ušli pred 
hnevom, ktorý príde.

107 Nech pomáha služobníkovi 
môjmu Josephovi, a tiež nech slu
žobník môj William Law pomáha 
služobníkovi môjmu Josephovi 
učiniť vážne a prehlásenie kráľom 
zeme, dokonca ako som vám po
vedal predtým.

 95 b sp Cowdery, Oliver.
 97 a sp Pokorný, pokoriť 

sa, pokora.
  b sp Ľstivosť.
  c sp Utešiteľ.
 98 a Mar. 16:17–18.  

sp Dary Ducha.
  b sp Uzdraviť, 

uzdravenie.
 99 a NaZ 84:71–73.
  b Ex. 19:4;  

Iz. 40:31.

 103 a sp Rigdon, Sidney.
 104 a Ex. 4:14–16;  

2. Nefi 3:17–18;  
NaZ 100:9–11.

 107 a NaZ 124:2–4.
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108 Ak chce služobník môj 
Sidney činiť vôľu moju, nech 
nesťahuje rodinu svoju do a vý
chodných krajín, ale nech zmení 
príbytok ich, dokonca ako som 
povedal.

109 Hľa, nie je mojou vôľou, aby 
sa snažil nájsť bezpečie a útočisko 
mimo mesto, ktoré som vám určil, 
dokonca mesto a Nauvoo.

110 Veru hovorím vám, dokonca 
teraz, ak bude počúvať hlas môj, 
bude sa mu dobre dariť. Tak je. 
Amen.

111 A znova, veru hovorím vám, 
nech služobník môj Amos Da
vies zaplatí podiel do rúk tých, 
ktorých som určil, aby postavili 
pohostinný dom, dokonca Dom 
Nauvoo.

112 Toto nech učiní, ak chce mať 
účasť; a nech počúva radu slu
žobníka môjho Josepha a pracuje 
svojimi vlastnými rukami, aby 
mohol získať dôveru ľudí.

113 A keď preukáže, že je verný 
vo všetkých veciach, ktoré budú 
zverené do jeho starostlivosti, 
áno, dokonca v niekoľkých ve
ciach, bude učinený a vládcom 
nad mnohými;

114 Takže nech sa a poníži, aby 
mohol byť povýšený. Tak je. 
Amen.

115 A znova, veru hovorím vám, 
ak chce služobník môj Robert D. 
Foster byť poslušný môjho hlasu, 
nech stavia dom pre služobníka 

môjho Josepha, podľa dohody, 
ktorú s ním učinil, ako mu budú 
z času na čas otvárané dvere.

116 A nech činí pokánie zo všet
kej pochabosti svojej a zaodeje sa 
a pravou láskou; a prestane činiť 
zlo, a odloží nabok všetky tvrdé 
reči svoje;

117 A tiež zaplatí podiel do rúk 
kvóra Domu Nauvoo pre seba 
a pre pokolenie svoje po sebe, 
z pokolenia na pokolenie;

118 A počúva radu služobní
kov mojich Josepha a Hyruma, 
a Williama Lawa, a autorít, ktoré 
som povolal, aby položili základ 
Sionu; a bude sa mu dobre dariť 
na veky vekov. Tak je. Amen.

119 A znova, veru hovorím vám, 
nech žiadny človek neplatí podiel 
kvóru Domu Nauvoo, pokiaľ ne
bude veriacim v Knihu Mormo
novu a zjavenia, ktoré som vám 
dal, hovorí Pán, váš Boh;

120 Lebo to, čo je a viac alebo me
nej než toto, prichádza od zlého 
a bude sprevádzané prekliatím, 
a nie požehnaním, hovorí Pán, 
váš Boh. Tak je. Amen.

121 A znova, veru hovorím vám, 
nech má kvórum Domu Nauvoo 
spravodlivú odplatu vo mzde za 
všetky práce svoje, ktoré činia pre 
stavbu Domu Nauvoo; a nech ich 
mzda je taká, ako sa dohodnú me
dzi sebou, čo sa týka jej ceny.

122 A nech každý človek, ktorý 
platí podiel, nesie diel svoj ich 

 108 a NaZ 124:82–83.
 109 a sp Nauvoo, 

Illinois (USA).
 113 a Mat. 25:14–30.

 114 a Mat. 23:12;  
NaZ 101:42.

 116 a Kol. 3:14.  
sp Pravá láska.

 120 a Mat. 5:37;  
NaZ 98:7.
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mzdy, ak to musí nevyhnutne 
byť, pre ich podporu, hovorí Pán; 
inak bude pre nich ich práca po
važovaná za podiel na onom 
dome. Tak je. Amen.

123 Veru hovorím vám, dávam 
vám teraz a úradníkov patriacich 
kňazstvu môjmu, aby ste mohli 
držať b kľúče jeho, dokonca kňaz
stva, ktoré je podľa rádu c Melchi
sedekovho, ktoré je podľa rádu 
Jednorodeného Syna môjho.

124 Najprv vám dávam Hyruma 
Smitha, aby bol pre vás a patriar
chom, aby držal b pečatiace po
žehnania cirkvi mojej, dokonca 
Svätého Ducha c zasľúbenia, kto
rým ste d spečatení ku dňu vykú
penia, aby ste nemuseli padnúť, 
nehľadiac na e hodinu pokušenia, 
ktorá na vás môže prísť.

125 Dávam vám služobníka 
svojho Josepha, aby bol predse
dajúcim starším pre celú cirkev 
moju, aby bol prekladateľom, zja
vovateľom, a vidcom a prorokom.

126 Dávam mu ako radcu slu
žobníka svojho Sidneyho Rigdona 
a služobníka svojho Williama 
Lawa, aby oni mohli utvoriť kvó
rum a Prvé predsedníctvo, aby 
prijímali a zjavenia pre celú cirkev.

127 Dávam vám služobníka 
svojho a Brighama Younga, aby 
bol prezidentom cestujúcej rady 
Dvanástich;

128 Ktorí to a Dvanásti držia 
kľúče, aby otvárali právomoc 
kráľovstva môjho v štyroch kú
toch zeme, a potom aby b posielali 
slovo moje ku každému stvore
niu.

129 Sú to Heber C. Kimball, 
Parley P. Pratt, Orson Pratt, Or
son Hyde, William Smith, John 
Taylor, John E. Page, Wilford 
Woodruff, Willard Richards, Ge
orge A. Smith;

130 a Davida Pattena som b vzal 
k sebe, hľa, kňazstvo jeho od 
neho žiadny človek neodníma; 
ale, veru hovorím vám, iný môže 
byť ustanovený k rovnakému po
volaniu.

131 A znova, hovorím vám, 
dávam vám a vysokú radu ako 
uholný kameň Sionu –

132 Totiž, Samuela Benta, Hen
ryho G. Sherwooda, Georgea W. 
Harrisa, Charlesa C. Richa, Tho
masa Grovera, Newela Knighta, 
Davida Dorta, Dunbara Wilsona – 
Seymoura Brunsona som vzal 
k sebe; žiadny človek neodníma 
kňazstvo jeho, ale iný môže byť 
ustanovený k rovnakému kňaz
stvu na jeho miesto; a veru hovo
rím vám, nech je služobník môj 
Aaron Johnson vysvätený k to
muto povolaniu na jeho miesto – 
Davida Fullmera, Alphea Cutlera, 
Williama Huntingtona.

 123 a sp Úrad, úradník.
  b sp Kľúče kňazstva.
  c sp Melchisedekovo 

kňazstvo.
 124 a sp Patriarcha, 

patriarchálny.
  b sp Spečatiť, spečatenie.

  c NaZ 76:53; 88:3–4.  
sp Svätý Duch 
zasľúbenia.

  d Ef. 4:30.
  e Zjav. 3:10.
 125 a NaZ 21:1.  

sp Videc.

 126 a NaZ 90:4–5.
 127 a sp Young, Brigham.
 128 a sp Apoštol.
  b Mar. 16:15.
 130 a sp Patten, David W.
  b NaZ 124:19.
 131 a sp Vysoká rada.
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133 A znova, dávam vám 
Dona C. Smitha, aby bol prezi
dentom kvóra vysokých kňazov;

134 Ktorý to obrad je ustano
vený k uschopňovaniu tých, 
ktorí budú ustanovení za stálych 
prezidentov alebo služobníkov 
rôznych a kolov rozptýlených do
široka;

135 A môžu tiež cestovať, ak 
tomu dajú prednosť, ale skôr sú 
vysvätení ako stáli prezidenti; 
toto je úrad ich povolania, hovorí 
Pán, váš Boh.

136 Dávam mu Amasu Lymana 
a Noaha Packarda ako radcov, 
aby mohli predsedať kvóru vy
sokých kňazov cirkvi mojej, ho
vorí Pán.

137 A znova, hovorím vám, dá
vam vám Johna A. Hicksa, Samu
ela Williamsa a Jesseho Bakera, 
ktorých kňazstvom je predsedať 
kvóru a starších, ktoré to kvórum 
je ustanovené pre stálych služob
níkov; a predsa, môžu cestovať, 
avšak sú vysvätení, aby boli stá
lymi služobníkmi cirkvi mojej, 
hovorí Pán.

138 A znova, dávam vám Jo
sepha Younga, Josiaha Butter
fielda, Daniela Milesa, Henryho 
Herrimana, Zeru Pulsiphera, 
Leviho Hancocka, Jamesa Fos
tera, aby predsedali kvóru a se
demdesiatnikov;

139 Ktoré to kvórum je usta
novené pre cestujúcich starších, 

aby vydávali svedectvo o mene 
mojom v celom svete, kdekoľvek 
ich cestujúca vysoká rada, apoš
toli moji, pošlú, aby pripravovali 
cestu pred tvárou mojou.

140 Rozdiel medzi týmto kvó
rom a kvórom starších je, že jedno 
má neustále cestovať, a to druhé 
má z času na čas predsedať cir
kvám; jedno má zodpovednosť 
predsedania z času na čas, a to 
druhé nemá žiadnu zodpoved
nosť predsedania, hovorí Pán, 
váš Boh.

141 A znova, hovorím vám, dá
vam vám Vinsona Knighta, Sa
muela H. Smitha a Shadracha 
Roundyho, ak to prijme, pred
sedať a biskupstvu; vedomosť 
o onom biskupstve je vám daná 
v knihe b Náuka a zmluvy.

142 A znova, hovorím vám, Sa
muela Rolfa a radcov jeho pre 
kňazov, a prezidenta učiteľov 
a radcov jeho, a tiež prezidenta 
diakonov a radcov jeho, a tiež 
prezidenta kolu a radcov jeho.

143 Hore uvedené úrady som 
vám dal, a ich kľúče, ako pomoc 
a pre riadenie, pre dielo služby 
a a zdokonaľovanie svojich svä
tých.

144 A prikázanie vám dávam, 
aby ste zaplnili všetky tieto úrady 
a a schválili oné mená, ktoré som 
uviedol, alebo ich neschválili, na 
generálnej konferencii mojej;

145 A aby ste pripravili miest

 134 a sp Kôl.
 137 a NaZ 107:11–12, 89–90.  

sp Kvórum;  
Starší.

 138 a sp Sedemdesiatnik.
 141 a NaZ 68:14; 107:15.
  b sp Náuka a zmluvy.
 143 a Ef. 4:11–14.

 144 a NaZ 26:2.  
sp Všeobecný súhlas.
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nosti pre všetky tieto úrady 
v dome mojom, až ho budete sta

vať menu môjmu, hovorí Pán, váš 
Boh. Tak je. Amen.

125 2 a sp Ježiš Kristus –  
Vziať meno Ježiša 
Krista na seba.

 3 a sp Zarahemla.
 4 a vi Nashville v kraji 

Lee v štáte Iowa.

  b sp Kôl.
126 1 a sp Young, Brigham.
 2 a sp Skutky.

ODDIEL 125
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Nauvoo v štáte Illi-
nois v marci 1841 ohľadom Svätých na území Iowa.

1–4, Svätí majú stavať mestá 
a zhromažďovať sa v koloch Sionu.

Aká je vôľa Pána ohľadom svä
tých na území Iowa?

2 Veru, tak hovorí Pán, hovorím 
vám, že ak tí, ktorí sa a nazývajú 
menom mojím a snažia sa, aby 
boli mojimi svätými, ak chcú či
niť vôľu moju a zachovávať pri
kázania moje ohľadom seba, nech 
sa zhromaždia na miestach, ktoré 
im určím skrze služobníka svojho 
Josepha, a stavajú mestá menu 
môjmu, aby mohli byť pripravení 

na to, čo je v zásobe pre čas, ktorý 
príde.

3 Nech postavia mesto menu 
môjmu na území oproti mestu 
Nauvoo a nech je nazvané me
nom a Zarahemla.

4 A nech všetci tí, ktorí prichá
dzajú z východu a západu, a se
veru, a juhu, ktorí majú prianie 
v ňom prebývať, sa v ňom ujmú 
dedičstva svojho, a tiež v meste 
a Nashville alebo v meste Nauvoo 
a vo všetkých b koloch, ktoré som 
určil, hovorí Pán.

ODDIEL 126
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v dome Brighama 
 Younga v Nauvoo v štáte Illinois 9. júla 1841. V tejto dobe bol Bri-
gham Young prezidentom Kvóra dvanástich apoštolov.

1–3, Brigham Young je pochválený 
za svoju prácu a uvoľnený z budú-
cich ciest za hranice.

Drahý a milovaný brat a Brigham 
Young, veru tak hovorí Pán tebe: 
Služobník môj Brigham, nie je už 

žiadané z ruky tvojej, aby si opúš
ťal rodinu svoju ako v časoch mi
nulých, lebo obeť tvoja je pre mňa 
prijateľná.

2 Videl som tvoju a prácu a ná
mahu pri putovaniach pre meno 
moje.

NÁUKA A ZMLUVY 125:1–126:2289



 3 a sp Rodina.
127 1 a Jób 2:3;  

Mat. 5:10–12;  
1. Pet. 2:20–23.

 2 a Ž 23.  
sp Prenasledovať, 
prenasledovanie.

  b sp Závisť.

  c sp Predustanovenie.
  d 2. Kor. 6:4–5.  

sp Protivenstvo.

3 Takže prikazujem ti, aby si 
posielal slovo moje za hranice 
a venoval zvláštnu starostlivosť 

a rodine svojej od tejto doby na
ďalej a naveky. Amen.

ODDIEL 127
List Josepha Smitha, Proroka, Svätým neskorších dní v Nauvoo 
v štáte Illinois obsahujúci pokyny ohľadom krstu za mŕtvych, dato-
vaný v Nauvoo 1. septembra 1842.

1–4, Joseph Smith jasá v prenasle-
dovaní a súžení; 5–12, Musia byť 
vedené záznamy týkajúce sa krstov 
za mŕtvych.

Pretože mi Pán zjavil, že moji 
nepriatelia, ako v Missouri, tak 
v tomto štáte, ma znova prena
sledujú; a nakoľko ma prenasle
dujú bez a príčiny a nemajú na 
svojej strane ani najmenší náznak 
alebo zdanie spravodlivosti alebo 
práva ohľadom prípravy presa
denia svojich žalôb proti mne; 
a nakoľko všetky ich nároky sú 
založené na falošnosti najčernej
šieho zafarbenia, pokladal som 
za nutné a za múdrosť v sebe, 
aby som opustil toto miesto na 
krátku dobu, pre svoje vlastné 
bezpečie a bezpečie tohto ľudu. 
Chcel by som povedať všetkým 
tým, s ktorými mám obchodné 
vzťahy, že som odovzdal svoje 
záležitosti zmocnencom a refe
rentom, ktorí budú realizovať 
všetky obchodné záležitosti po
hotovým a správnym spôsobom 

a budú dohliadať, aby všetky 
moje dlhy boli zmazané v prí
hodnom čase použitím majetku 
alebo inak, ako si prípad môže 
vyžadovať alebo ako okolnosti 
môžu dovoliť. Keď sa dozviem, 
že búrka sa úplne prehnala, po
tom sa k vám znova vrátim.

2 A čo sa týka a nebezpečenstiev, 
cez ktoré som povolaný prejsť, 
zdajú sa mi ako maličkosť, pre
tože b závisť a hnev človeka boli 
mojím stálym údelom po všetky 
dni môjho života; a z akého dô
vodu, to sa zdá záhadné, ibaže 
som bol c ustanovený pred za
ložením sveta pre nejaký dobrý 
účel, alebo zlý, vy si môžete zvo
liť ako to nazývať. Posúďte sami. 
Boh pozná všetky tieto veci, či 
je dobrý alebo zlý. Ale predsa, 
hlboká voda je to, v čom som 
zvyknutý plávať. To všetko sa 
mi stalo druhou prirodzenos
ťou; a cítim sa ako Pavol, jasa
júc v d súžení; lebo k tomuto dňu 
ma Boh mojich otcov z nich všet
kých vyslobodzoval a bude ma 
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 3 a 3. Nefi 11:12–14.
 4 a NaZ 124:55.
  b sp Usilovnosť.
  c sp Prenasledovať, 

prenasledovanie.
 5 a sp Krst, krstiť – 

Krst za mŕtvych.
  b sp Spása pre mŕtvych.

 6 a 1. Kor. 15:29;  
NaZ 128:13, 18.

  b NaZ 128:2–4, 7.
 7 a sp Kniha života.
  b sp Spečatiť, spečatenie.
 8 a sp Znovuzriadenie 

evanjelia.
  b sp Melchisedekovo 

kňazstvo.
 9 a NaZ 128:24.
 11 a Ján 14:30;  

pjs Ján 14:30 
(Dodatok).  
sp Diabol.

vyslobodzovať odteraz aj na
ďalej; lebo pozrite a uzrite, zví
ťazím nad všetkými svojimi 
nepriateľmi, lebo Pán Boh to 
 povedal.

3 Nech sa všetci svätí radujú, 
takže, a sú nesmierne veselí; lebo 
izraelský a Boh je ich Bohom a on 
vymeria na hlavu všetkých utlá
čateľov spravodlivú odmenu od
platy.

4 A znova, veru tak hovorí Pán; 
Nech práca na a chráme mojom 
a všetky práce, ktoré som vám 
určil, pokračujú a neustávajú; 
a nech b usilovnosť vaša a vytrva
losť vaša, a trpezlivosť, a práce 
vaše sú zdvojnásobené, a nijako 
nestratíte odmenu svoju, hovorí 
Pán mocností. A ak vás budú 
c prenasledovať, tak prenasledo
vali prorokov a spravodlivých 
mužov, ktorí boli pred vami. Za 
všetko toto je odmena v nebi.

5 A znova, dávam vám slovo 
ohľadom a krstu za b mŕtvych va
šich.

6 Veru tak hovorí Pán vám ohľa
dom mŕtvych vašich: Keď je kto
koľvek z vás a krstený za mŕtvych 
vašich, nech je tam b zapisovateľ 
a nech je očitým svedkom krstov 
vašich; nech počuje ušami svo
jimi, aby mohol svedčiť v pravde, 
hovorí Pán;

7 Aby, ohľadom všetkých a zá
znamov vašich, to mohlo byť 
zaznamenané v nebi; aby čokoľ
vek b zviažete na zemi, mohlo byť 
zviazané v nebi; čokoľvek rozvia
žete na zemi, mohlo byť rozvia
zané v nebi;

8 Lebo čoskoro na zemi a znovu
zriadim veľa vecí týkajúcich sa 
b kňazstva, hovorí Pán mocností.

9 A znova, nech sú všetky a zá
znamy vedené správne, aby 
mohli byť uložené do archívov 
svätého chrámu môjho, aby boli 
zachované v pamäti z pokolenia 
na pokolenie, hovorí Pán moc
ností.

10 Chcem povedať všetkým 
svätým, že som si prial s ne
smierne veľkým prianím, aby 
som ich pri nasledovnom sabate 
oslovil zo stupienka vo veci krstu 
za mŕtvych. Ale pretože to nie je 
v moci mojej, aby som tak učinil, 
budem písať z času na čas o onej 
veci slovo Pána a budem vám ho 
posielať poštou, a tiež ohľadom 
mnohých ďalších vecí.

11 Teraz pre túto chvíľu kon
čím list svoj, pre nedostatok 
času; lebo nepriateľ je v strehu, 
a ako povedal Spasiteľ, a knieža 
tohto sveta prichádza, ale nemá 
na mňa nič.

12 Hľa, mojou modlitbou 
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 12 a NaZ 124:125.  
sp Videc.

128 1 a sp Krst, krstiť – 
Krst za mŕtvych.

 2 a NaZ 127:6.

k Bohu je, aby ste vy všetci mohli 
byť spasení. A podpisujem sa ako 
váš služobník v Pánovi, prorok 

a a videc Cirkvi Ježiša Krista Svä
tých neskorších dní.

Joseph Smith.

ODDIEL 128
List Josepha Smitha, Proroka, Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskor-
ších dní obsahujúci ďalšie pokyny ohľadom krstu za mŕtvych, dato-
vaný v Nauvoo v štáte Illinois 6. septembra 1842.

1–5, Miestni a hlavní zapisovate-
lia musia potvrdiť skutočnosť krstu 
za mŕtvych; 6–9, Ich záznamy sú 
záväzné a zaznamenané na zemi 
a v nebi; 10–14, Krstiteľnica je po-
dobenstvom hrobu; 15–17, Eliáš 
znovuzriadil moc týkajúcu sa krstu 
za mŕtvych; 18–21, Všetky kľúče, 
moci a právomoci minulých dispen-
zácií boli znovuzriadené; 22–25, 
Radostné a slávne zvesti sú vyhlá-
sené pre živých i mŕtvych.

Ako som vám uviedol vo svo
jom liste, predtým ako som 
opustil miesto svoje, že vám bu
dem z času na čas písať a dávať 
vám informácie ohľadom mno
hých vecí, pokračujem teraz vo 
veci a krstu za mŕtvych, pretože 
oná vec, zdá sa, zamestnáva my
seľ moju a dotýka sa mojich po
citov najsilnejšie, od doby, kedy 
som prenasledovaný nepriateľmi 
svojimi.

2 Napísal som vám niekoľko 
slov zjavenia ohľadom zapiso
vateľa. Mal som niekoľko ďal
ších myšlienok vo vzťahu k tejto 

záležitosti, ktoré teraz potvrdzu
jem. To je, v predchádzajúcom 
liste mojom bolo oznámené, že 
má byť a zapisovateľ, ktorý má 
byť očitým svedkom, a tiež aby 
počul ušami svojimi, aby mohol 
učiniť záznam v pravde pred Pá
nom.

3 Teraz, vo vzťahu k tejto zále
žitosti, bolo by veľmi zložité pre 
jedného zapisovateľa, aby bol prí
tomný v každom čase a aby pl
nil všetky zodpovednosti. Aby 
sa odstránil tento problém, môže 
byť v každom zbore v meste ur
čený zapisovateľ, ktorý je dobre 
schopný zapisovať presné zá
pisy; a nech je veľmi svedomitý 
a presný v zapisovaní celého po
stupu, potvrdzujúc v zázname 
svojom, že videl očami svojimi 
a počul ušami svojimi, dávajúc 
dátum a mená, a tak ďalej, a prie
beh celej činnosti; menujúc tiež 
asi troch jednotlivcov, ktorí sú 
prítomní, ak sú nejakí prítomní, 
ktorí môžu v akomkoľvek čase, 
keď sú predvolaní, toto potvr
diť, aby ústami dvoch alebo troch 
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 3 a sp Svedok.
 5 a sp Spása pre mŕtvych.
  b 1. Pet. 4:6.
 7 a Zjav. 20:12;  

NaZ 127:6–7.  
sp Kniha života.

  b NaZ 21:1.
 8 a sp Kňazstvo;  

Moc.
  b sp Spečatiť,  

spečatenie.

a svedkov každé slovo mohlo byť 
potvrdené.

4 Ďalej, nech je hlavný zapisova
teľ, ktorému tieto ďalšie záznamy 
môžu byť odovzdávané, súc spre
vádzané potvrdeniami nad ich 
vlastnými podpismi potvrdzu
júcimi, že záznam, ktorý učinili 
je pravdivý. Potom hlavný cir
kevný zapisovateľ môže zaniesť 
tento záznam do hlavnej cirkev
nej knihy s potvrdeniami a všet
kými sprievodnými svedectvami, 
so svojím vlastným prehlásením, 
že skutočne verí hore uvedenému 
prehláseniu a záznamom, že sú 
pravdivé, podľa svojej znalosti 
celkového charakteru a ustano
veniu týchto mužov cirkvi. A keď 
je toto učinené v hlavnej cirkev
nej knihe, záznam bude práve tak 
svätý a bude potvrdzovať obrad 
práve tak, ako keby to videl očami 
svojimi a počul ušami svojimi, 
a učinil o tom záznam v hlavnej 
cirkevnej knihe.

5 Môžete si myslieť, že tento rád 
vecí je veľmi podrobný; ale do
voľte mi, aby som vám povedal, 
že je to iba naplnenie vôle Božej 
skrze prispôsobenie sa obradu 
a príprave, ktorú Pán ustanovil 
a pripravil pred založením sveta 
pre a spásu mŕtvych, ktorí zomrú 
bez b poznania evanjelia.

6 A ďalej, chcem vám pripome
núť, že Ján Zjavovateľ premýšľal 
o tejto veci vo vzťahu k mŕtvym, 

keď oznamoval to, čo nájdete 
zaznamenané v Zjavení 20:12 – 
A videl som mŕtvych, veľkých i ma-
lých, stáť pred Bohom a knihy sa 
otvorili, aj iná kniha bola otvorená, 
čo je kniha života; a mŕtvi boli sú-
dení podľa zápisov v knihách, podľa 
svojich skutkov.

7 V tomto citáte zistíte, že knihy 
boli otvorené; a ďalšia kniha bola 
otvorená, čo bola a kniha života; 
ale mŕtvi boli súdení z oných 
vecí, ktoré boli zapísané v kni
hách, podľa skutkov svojich; ná
sledkom toho knihy, o ktorých sa 
hovorí, musia byť knihy, ktoré ob
sahovali záznam o ich skutkoch 
a týkajú sa b záznamov, ktoré sú 
vedené na zemi. A kniha, ktorá 
bola knihou života, je záznam, 
ktorý je vedený v nebi; zásada, 
presne zodpovedajúca náuke, 
ktorá je vám prikázaná v zjavení 
obsiahnutom v liste, ktorý som 
vám napísal predtým, než som 
opustil miesto svoje – aby ohľa
dom všetkého zaznamenávania 
vášho to mohlo byť zaznamenané 
v nebi.

8 Teraz, podstata tohto obradu 
tkvie v a moci kňazstva, skrze zja
venie Ježišom Kristom, v ktorom 
je dané, že čokoľvek b zviažete 
na zemi, bude zviazané v nebi, 
a čokoľvek rozviažete na zemi, 
bude rozviazané v nebi. Alebo 
inými slovami, ak uplatníme 
iný pohľad na preklad, čokoľvek 
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 8 c sp Obrady.
  d sp Spása pre mŕtvych.
 9 a sp Dispenzácia.
  b sp Právomoc.
  c sp Jehova.

 11 a sp Kľúče kňazstva.
  b sp Spása.
 12 a sp Sláva.
  b sp Ctiť.
  c sp Nesmrteľný, 

nesmrteľnosť.
  d sp Krst, krstiť – 

Krst ponorením.
 13 a NaZ 124:29.
  b sp Symbolizmus.

zaznamenáte na zemi, bude za
znamenané v nebi, a čokoľvek 
nezaznamenáte na zemi, ne
bude zaznamenané v nebi; lebo 
z tých kníh budú mŕtvi vaši sú
dení, podľa svojich vlastných 
skutkov, či už sa oni sami pod
robili c obradu vo svojej vlastnej 
propria persona, alebo prostredníc
tvom svojho vlastného zástupcu, 
podľa obradu, ktorý Boh pripra
vil pre ich d spásu pred založe
ním sveta, podľa záznamov, ktoré 
viedli ohľadom mŕtvych svojich.

9 Niektorým sa môže zdať, že to 
je veľmi odvážna náuka, o ktorej 
hovoríme – moc, ktorá zazname
náva či zväzuje na zemi a zväzuje 
v nebi. Predsa len, vo všetkých 
vekoch sveta, kedykoľvek Pán 
dal a dispenzáciu kňazstva kto
rémukoľvek mužovi skutočným 
zjavením, alebo akejkoľvek sku
pine mužov, táto moc bola vždy 
odovzdaná. Takže, čokoľvek títo 
mužovia učinili v b právomoci, 
v mene Pánovom, a učinili to 
pravdivo a verne, a viedli o tom 
správny a verný záznam, stalo sa 
to zákonom na zemi aj v nebi a ne
mohlo to byť zrušené, podľa usta
novení veľkého c Jehovu. Toto sú 
verné slová. Kto to môže počuť?

10 A znova, ako príklad, Matúš 
16:18–19: A ja ti tiež hovorím: Ty si 
Peter, a na tej skale postavím svoju 
cirkev a brány pekelné ju nepremôžu. 
Dám ti kľúče kráľovstva nebeského, 

a čokoľvek zviažeš na zemi, bude 
zviazané v nebi, a čokoľvek rozvia-
žeš na zemi, bude rozviazané v nebi.

11 Teraz veľké a najvyššie tajom
stvo celej záležitosti a summum 
bonum celej veci, ktoré leží pred 
nami, tkvie v získaní moci Svä
tého kňazstva. Pre toho, komu sú 
tieto a kľúče dané, nie je žiadnym 
problémom získať poznanie sku
točností vo vzťahu k b spáse detí 
ľudských, ako pre mŕtvych, tak aj 
pre živých.

12 V tom je a sláva a b česť, a c ne
smrteľnosť, a večný život – Obrad 
krstu vodou, byť do nej d pono
rený, aby to zodpovedalo podob
nosti mŕtvych, aby jedna zásada 
mohla byť v súlade s druhou; byť 
ponorený do vody a vyjsť z vody 
je v podobnosti vzkriesenia mŕ
tvych pri ich vyjdení z hrobov; 
takže, tento obrad bol ustano
vený, aby tvoril vzťah s obradom 
krstu za mŕtvych, súc v podob
nosti mŕtvych.

13 V dôsledku toho bola zria
dená a krstiteľnica ako b podo
benstvo hrobu a bolo prikázané, 
aby bola pod miestom, kde sú 
živí zvyknutí sa zhromažďovať, 
aby sa rozlíšili živí a mŕtvi a aby 
všetky veci mohli mať podobnosť 
svoju, a aby mohli byť v súlade 
jedna s druhou – to, čo je pozem
ské, zodpovedajúce tomu, čo 
je nebeské, ako oznámil Pavol, 
1. Korintským 15:46, 47 a 48:
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 14 a sp Spečatiť, spečatenie.
  b sp Kľúče kňazstva.
  c pjs Luk. 11:53 

(Dodatok).
 15 a sp Spása pre mŕtvych.
  b Žid. 11:40.  

sp Dokonalý.

 17 a sp Znovuzriadenie 
evanjelia.

  b 3. Nefi 25:5–6;  
NaZ 2; 110:13–16.  
sp Eliáš.

 18 a JS – Ž 1:36–39.
  b sp Obrady – Zástupný 

obrad;  
Rodokmeň.

  c NaZ 124:28–
30; 127:6–7.

  d sp Dispenzácia.

14 Nie je však skôr duchovné, ale 
telesné, a len potom duchovné. Prvý 
človek bol zo zeme, zemský, druhý 
človek je Pán z neba. Aký je ten zem-
ský, takí sú aj ostatní zemskí, a aký 
je ten nebeský, takí sú aj ostatní ne-
beskí. A ako sú záznamy na zemi 
vo vzťahu k vašim mŕtvym, ktoré 
sú pravdivo učinené, tak sú tiež 
záznamy v nebi. Takže toto je tá 
a pečatiaca a zväzujúca moc a, v je
dnom zmysle slova, b kľúče krá
ľovstva, ktoré spočívajú v kľúči 
c poznania.

15 A teraz, moji vrúcne mi
lovaní bratia a sestry, dovoľte 
mi, aby som vás uistil, že toto 
sú zásady vo vzťahu k mŕtvym 
a živým, ktoré sa nemôžu ľah
kovážne prejsť, čo sa týka spásy 
našej. Lebo ich a spása je nutná 
a nevyhnutná pre spásu našu, ako 
hovorí Pavol ohľadom otcov – že 
oni bez nás nedosiahnu b dokona
losť – ani my nemôžeme byť bez 
mŕtvych svojich učinení dokona
lými.

16 A teraz, vo vzťahu ku krstu 
za mŕtvych, dám vám ďalší ci
tát Pavla, 1. Korintským 15:29: 
Ináč čo robia tí, ktorí sa dávajú krs-
tiť miesto mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec 
nie sú kriesení, načo sa dávajú krs-
tiť miesto nich?

17 A znova, v spojení s týmto ci
tátom vám dám citát od jedného 

z prorokov, ktorý mal oči svoje 
upreté na a znovuzriadenie kňaz
stva, na slávy, ktoré budú zjavené 
v posledných dňoch, a obzvlášť 
na túto najslávnejšiu zo všet
kých vecí prináležiacich k več
nému evanjeliu, totiž na krst za 
mŕtvych; lebo Malachiáš hovorí, 
tretia kapitola, verše 23 a 24: Aj-
hľa, posielam vám proroka b Eliáša 
skôr, ako príde deň Pánov, veľký 
a hrozný. On obráti srdce otcov k sy-
nom a srdce synov k otcom, aby som 
neprišiel a neuvalil na zem kliatbu.

18 Mohol som k tomu podať a jas
nejší preklad, ale je to dostatočne 
jasné, aby to vyhovovalo zámeru 
môjmu tak, ako stojí. Je postaču
júce vedieť, v tomto prípade, že 
zem bude zasiahnutá prekliatím, 
pokiaľ nebude stmeľujúci b člá
nok nejakého druhu alebo iného 
medzi otcami a deťmi, ohľadom 
nejakej veci alebo inej – a hľa, čo 
je onou vecou? Je to c krst za mŕ
tvych. Lebo my bez nich nemô
žeme byť učinení dokonalými; ani 
oni bez nás nemôžu byť učinení 
dokonalými. Ani oni nemôžu, 
ani my nemôžeme byť učinení 
dokonalými bez tých, ktorí zo
mreli v evanjeliu; lebo je nutné 
pri uvádzaní d dispenzácie plnosti 
časov, ktorá to dispenzácia teraz 
začína byť uvádzaná, aby úplné 
a celé, a dokonalé zjednotenie 
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 18 e NaZ 35:18.
  f Mat. 11:25; Luk. 10:21;  

Alma 32:23.
 19 a Ž 85:10–11.
  b Luk. 2:10.
  c Iz. 52:7–10;  

Mos. 15:13–18;  
3. Nefi 20:40.

  d Deut. 32:2; NaZ 121:45.
 20 a JS – Ž 1:51–52.  

sp Kumora, pahorok.

  b sp Moroni, syn 
Mormona.

  c Iz. 29:4, 11–14;  
2. Nefi 27:6–29.  
sp Kniha Mormonova.

  d sp Fayette, štát 
New York (USA).

  e NaZ 17:1–3.
  f NaZ 27:11.  

sp Adam.
  g 2. Kor. 11:14.

  h NaZ 27:12.
  i sp Kľúče kňazstva.
 21 a vi Peter Whitmer St.
  b sp Gabriel.
  c sp Rafael.
  d sp Anjeli.
  e NaZ 107:53–56.
  f sp Dispenzácia.
  g Iz. 28:10.
  h sp Dúfať, nádej.
 22 a Iz. 49:13.

a spojenie dispenzácií a kľúčov, 
a mocí, a sláv nastalo a bolo zja
vené odo dní Adama dokonca do 
dnešnej doby. A nielen toto, ale 
oné veci, ktoré nikdy neboli zja
vené od e založenia sveta, ale boli 
uchovávané skryté pred múd
rymi a rozvážnymi, budú zja
vené f nemluvniatkam a dojčatám 
v tejto dispenzácii plnosti časov.

19 Teraz, čo počujeme v evanje
liu, ktoré sme obdržali? Hlas ve
selia! Hlas milosrdenstva z neba; 
a hlas a pravdy zo zeme; radostné 
zvesti pre mŕtvych; hlas veselia 
pre živých a mŕtvych; radostné 
b zvesti veľkej radosti. Aké krásne 
na horách sú c nohy tých, ktorí 
zvestujú radostné zvesti o dob
rých veciach a ktorí hovoria Si
onu: Hľa, Boh tvoj kraľuje! Ako 
d rosa Karmelu, tak na nich bude 
zostupovať poznanie Božie!

20 A znova, čo počujeme? Ra
dostné zvesti z a Kumory! b Mo
roni, anjel z neba, oznamujúci 
naplnenie prorokov – c knihu, 
ktorá bude zjavená. Hlas Pána 
v pustatine pri d Fayette, kraj Se
neca, oznamujúci troch svedkov, 
ktorí e majú svedčiť o knihe! Hlas 
f Michaela na brehoch Susque
hanny odhaľujúci diabla, keď 

sa ukázal ako anjel g svetla! Hlas 
h Petra, Jakuba a Jána v pustatine 
medzi Harmony, kraj Susque
hanna, a Colesville, kraj Broome, 
pri rieke Susquehanna, oznamu
júci, že oni vlastnia i kľúče kráľov
stva a dispenzácie plnosti časov!

21 A znova, hlas Boží v izbe sta
rého a otca Whitmera vo Fayette, 
kraj Seneca, a v rôznych dobách 
a na rozličných miestach pri všet
kých cestách a súženiach tejto 
Cirkvi Ježiša Krista Svätých ne
skorších dní! A hlas Michaela, ar
chanjela; hlas b Gabriela a c Rafaela 
a rozličných d anjelov, od Micha
ela, teda e Adama, až po dnešnú 
dobu, oni všetci oznamujú svoju 
f dispenzáciu, svoje práva, svoje 
kľúče, svoje pocty, svoju majestát
nosť a slávu, a moc svojho kňaz
stva; dávajúc riadok za riadkom, 
g predpis za predpisom; tu trochu 
a tam trochu; dávajúc nám úte
chu skrze oznamovanie toho, čo 
príde, utvrdzujúc h nádej našu!

22 Bratia, nepôjdeme ďalej v ta
kej veľkej veci? Choďte vpred, 
a nie naspäť. Odvahu, bratia; 
a ďalej, ďalej k víťazstvu! Nech sa 
srdcia vaše radujú a sú nesmierne 
radostné. Nech zem prepukne 
v a spev. Nech mŕtvi prednášajú 
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 22 b Iz. 7:14;  
Alma 5:50.  
sp Immanuel.

  c sp Vykúpiť, 
vykúpený, vykúpiť.

  d Iz. 24:22;  
NaZ 76:72–74.

 23 a Iz. 44:23.
  b Luk. 19:40.

  c Jób 38:7.
  d sp Nesmrteľný, 

nesmrteľnosť.
  e sp Večný život.
 24 a sp Druhý príchod 

Ježiša Krista.
  b Mal. 3:1–3.
  c 3. Nefi 24:2–3.  

sp Zem – Očistenie 

zeme.
  d Zach. 13:9.
  e Deut. 10:8;  

NaZ 13; 124:39.
  f NaZ 84:31.  

sp Obeť (pôstna).
  g NaZ 127:9.  

sp Rodokmeň.

chorály večnej chvály Kráľovi 
b Immanuelovi, ktorý ustano
vil, skôr než bol svet, to, čo nám 
umožní c vykúpiť ich z ich d väze
nia; lebo väzni pôjdu slobodní.

23 Nech a hory jasajú rados
ťou, a vy, všetky údolia, volajte 
hlasno; a vy, všetky moria a súše, 
hovorte o divoch svojho Večného 
Kráľa! A vy, rieky a potoky, a pra
mienky, plyňte dole s veselím. 
Nech lesy a všetky stromy poľné 
chvália Pána; a vy, pevné b skaly, 
plačte radosťou! A nech slnko, 
mesiac a hviezdy c ranné spie
vajú spoločne a nech všetci syno
via Boží jasajú radosťou! A nech 
večné stvorenia oznamujú meno 
jeho na veky vekov! A znova ja 
hovorím, ako slávny je hlas, ktorý 
počujeme z neba, hlásajúci do uší 
našich slávu a spásu, a česť, a d ne
smrteľnosť, a e večný život; krá
ľovstvá, kniežactvá a moci!

24 Hľa, veľký a deň Pánov je na 

dosah; a kto môže b zniesť deň prí
chodu jeho, a kto môže obstáť, až 
sa ukáže? Lebo on je ako c tavičov 
oheň a ako práčov lúh; a zasadne 
ako d tavič a čistič striebra a pre
čistí synov e Léviho a vyčistí ich 
ako zlato a striebro, aby mohli Pá
novi obetovať f obeť v spravodli
vosti. Obetujme, takže, ako cirkev 
a ľud, a ako Svätí neskorších dní, 
Pánovi obeť v spravodlivosti; 
a predložme v svätom chráme 
jeho, až bude dokončený, knihu 
obsahujúcu g záznamy o mŕtvych 
svojich, ktorá bude hodná úpl
ného prijatia.

25 Bratia, mám vám toho veľa 
čo povedať ohľadom tejto veci, 
ale teraz pre túto chvíľu skončím 
a budem pokračovať v tejto veci 
inokedy. Som, ako vždy, pokor
ným služobníkom vaším a nikdy 
sa neodkláňajúcim priateľom,

Joseph Smith.

ODDIEL 129
Pokyny dané Josephom Smithom, Prorokom, v Nauvoo v štáte Illi-
onis 9. februára 1843, oznamujúce tri hlavné kľúče, ktorými môže 
byť rozpoznaná správna povaha slúžiacich anjelov a duchov.

1–3, V nebi sú ako vzkriesené, tak 
duchovné telá; 4–9, Sú dané kľúče, 

ktorými môžu byť rozpoznaní pos-
lovia spoza závoja.
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129 1 a sp Nebo.
  b sp Anjeli.
  c sp Vzkriesenie.
 2 a Luk. 24:39.
 3 a sp Duch.

  b Žid. 12:23;  
NaZ 76:69.

 8 a 2. Kor. 11:14;  
2. Nefi 9:9.

130 1 a 1. Ján. 3:2; 

   Moroni 7:48.  
sp Druhý príchod 
Ježiša Krista.

  b Luk. 24:36–40.
 2 a sp Celestiálna sláva.

ODDIEL 130
Rôzne pokyny dané Josephom Smithom, Prorokom, v Ramuse v štáte 
Illinois 2. apríla 1843.

V a nebi sú dva druhy bytostí, to
tiž: b Anjeli, ktorí sú c vzkriesenými 
bytosťami, majúcimi telo z mäsa 
a kostí –

2 Napríklad Ježiš povedal: Dot-
knite sa ma a presvedčte sa, že duch 
nemá kosti a a mäso, ako vidíte, že ja 
mám.

3 Po druhé: a duchovia b spravod
livých ľudí učinení dokonalými, 
tí, ktorí nie sú vzkriesení, ale de
dia rovnakú slávu.

4 Keď prichádza posol, hovo
riac, že má posolstvo od Boha, po
núkni mu ruku svoju a požiadaj 
ho, aby si s tebou potriasol rukou.

5 Ak je anjelom, učiní tak, a ty 
budeš cítiť ruku jeho.

6 Ak je duchom spravodlivého 

človeka učineného dokonalým, 
príde vo svojej sláve; lebo to je 
jediný spôsob, akým sa môže 
ukázať –

7 Požiadaj ho, aby si s tebou po
triasol rukou, ale on sa nepohne, 
pretože to je v rozpore s rádom 
neba, aby spravodlivý človek kla
mal; ale napriek tomu odovzdá 
posolstvo svoje.

8 Ak je to a diabol ako anjel 
svetla, keď ho požiadaš, aby ti 
potriasol rukou, ponúkne ti ruku 
svoju, a ty nebudeš cítiť nič; takže 
ho môžeš odhaliť.

9 Toto sú tri hlavné kľúče, kto
rými môžeš rozoznávať, či je aká
koľvek služba od Boha.

1–3, Otec a Syn sa môžu ľuďom 
osobne ukázať; 4–7, Anjeli bývajú 
v celestiálnej sfére; 8–9, Celesti-
álna zem bude veľkým urímom 
a tummímom; 10–11, Biely ka-
meň je daný všetkým, ktorí vstu-
pujú do celestiálneho sveta; 12–17, 
Znalosť času druhého príchodu je 
pred Prorokom zadržaná; 18–19, 
Inteligencia získaná v tomto ži-
vote povstáva s nami pri vzkrie-
sení; 20–21, Všetky požehnania 

prichádzajú poslušnosťou zákona; 
22–23, Otec a Syn majú telo z mäsa  
a kostí.

Keď sa Spasiteľ a ukáže, budeme 
ho vidieť takého, aký je. Uvidíme, 
že je b človek ako my.

2 A to isté spoločenstvo, ktoré 
existuje tu medzi nami, bude exis
tovať medzi nami tam, iba bude 
spojené s a večnou slávou, z ktorej 
to slávy sa teraz netešíme.
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 3 a sp Boh, Božstvo – 
Boh Otec.

  b sp Boh, Božstvo – 
Boh Syn.

  c NaZ 93:1.
  d NaZ 130:22.  

sp Boh, Božstvo.
 4 a 2. Pet. 3:8;  

Abr. 3:4–10; pozri tiež 
faksimile č. 2, obr. 1 
v knihe Abrahámovej.

 5 a sp Anjeli.
 7 a Zjav. 4:6; 15:2.
  b Iz. 33:14.
 8 a sp Urím a Tummím.
 9 a NaZ 77:1.  

sp Zem – Konečný 
stav zeme.

 11 a Zjav. 2:17.
  b Iz. 62:2.
 12 a NaZ 38:29; 45:63.
  b NaZ 87:1–5.
 14 a sp Druhý príchod 

Ježiša Krista.

3 Ján 14:23 – Prejavenie sa a Otca 
a b Syna v onom verši je osobné 
c prejavenie; a predstava, že Otec 
a Syn d prebývajú v ľudskom 
srdci, je starý sektársky názor a je 
falošný.

4 V odpovedi na otázku – Nie 
je počítanie a času Božieho, času 
anjelov, času prorokov a času 
človeka podľa planéty, na ktorej 
bývajú?

5 Ja odpovedám, áno. Ale nie 
sú žiadni a anjeli, ktorí slúžia tejto 
zemi, okrem tých, ktorí už k nej 
náležia alebo náležali.

6 Anjeli neprebývajú na planéte 
podobnej tejto zemi;

7 Ale prebývajú v prítomnosti 
Božej, na guli podobnej a moru 
skla a b ohňa, kde sú pre ich slávu 
prejavované všetky veci, minulé, 
prítomné a budúce, a sú neustále 
pred Pánom.

8 Miesto, kde Boh prebýva, je 
veľký a urím a tummím.

9 Táto a zem, vo svojom po
svätenom a nesmrteľnom stave, 
bude učinená podobnou krištáľu 
a bude urímom a tummímom 
pre obyvateľov, ktorí na nej pre
bývajú, skrze ktorú budú všetky 
veci týkajúce sa nižšieho kráľov
stva alebo všetkých kráľovstiev 
nižšieho rádu prejavené tým, 
ktorí na nej prebývajú; a táto zem 
bude Kristova.

10 Potom sa biely kameň spomí
naný v Zjavení 2:17 stane urímom 
a tummímom pre každého je
dnotlivca, ktorý ho obdrží, skrze 
ktorý budú oznámené veci týka
júce sa vyššieho rádu kráľovstiev;

11 A a biely kameň je daný kaž
dému z tých, ktorí prichádzajú 
do celestiálneho kráľovstva, na 
ktorom je napísané nové b meno, 
ktoré žiadny človek nepozná, iba 
ten, kto ho dostáva. Oné nové 
meno je kľúčové slovo.

12 Prorokujem v mene Pána 
Boha, že počiatok a ťažkostí, 
ktoré spôsobia veľa krviprelieva
nia pred príchodom Syna Muža, 
bude v b Južnej Karolíne.

13 To môže pravdepodobne po
vstať skrze otázku otrokov. Toto 
mi oznámil hlas, zatiaľ čo som 
sa v tejto veci naliehavo modlil 
25. decembra 1832.

14 Raz som sa veľmi naliehavo 
modlil, aby som poznal čas a prí
chodu Syna Muža, keď som za
čul hlas oznamovať nasledovné:

15 Joseph, syn môj, ak budeš žiť, 
dokiaľ nebudeš mať osemdesiat
päť rokov, uvidíš tvár Syna Muža; 
takže, nech toto postačí a neob
ťažuj ma viac v tejto záležitosti.

16 Bol som takto zanechaný, súc 
neschopný rozhodnúť, či sa tento 
príchod týka počiatku milénia, 
alebo nejakého predchádzajúceho 
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 18 a sp Inteligencia.
  b sp Vzkriesenie.
 19 a sp Poznanie.
  b sp Usilovnosť.
  c sp Poslušnosť, 

poslušný, poslúchať.
  d Alma 12:9–11.
 20 a NaZ 82:10.
  b sp Predpozemský život.
  c Deut. 11:26–28;  

NaZ 132:5. 

   sp Požehnať, požeh
naný, požehnanie.

 22 a sp Boh, Božstvo.
  b Skut. 17:29.
  c sp Duch Svätý.
 23 a sp Dar Ducha 

Svätého.
131 1 a NaZ 76:70.  

sp Celestiálna sláva.
 2 a NaZ 132:5–21.  

sp Povýšenie.

  b sp Manželstvo, 
vydávať sa, ženiť 
sa – Nová a večná 
zmluva manželstva.

 4 a NaZ 132:16–17.
 5 a 2. Pet. 1:19.  

sp Povolanie 
a vyvolenie.

  b NaZ 68:12; 88:4.  
sp Spečatiť, spečatenie.

  c sp Večný život.

prejavenia, alebo či zomriem, 
a tak uvidím jeho tvár.

17 Verím, že príchod Syna Muža 
nebude o nič skôr než v onom 
čase.

18 Akýkoľvek stupeň a inteligen
cie dosiahneme v tomto živote, 
ten povstane s nami pri b vzkrie
sení.

19 A ak získa nejaká osoba viac 
a poznania a inteligencie v tomto 
živote skrze svoju b usilovnosť 
a c poslušnosť než iná, bude mať 
práve takú veľkú d výhodu vo 
svete, ktorý príde.

20 Je a zákon, neodvolateľne 
ustanovený v nebi b pred zalo

žením tohto sveta, na ktorom sú 
všetky c požehnania založené –

21 A keď získame akékoľvek 
požehnanie od Boha, je to skrze 
poslušnosť oného zákona, na kto
rom je založené.

22 a Otec má b telo z mäsa a kostí 
tak hmatateľné ako ľudské; Syn 
tiež; ale c Duch Svätý nemá telo 
z mäsa a kostí, ale je bytosťou 
Ducha. Keby tomu tak nebolo, 
Duch Svätý by v nás nemohol 
prebývať.

23 Človek môže a Ducha Svätého 
prijať a on môže na neho zostú
piť, a nezostať s ním.

ODDIEL 131
Pokyny od Josepha Smitha, Proroka, dané v Ramuse v štáte Illinois 
16. a 17. mája 1843.

1–4, Celestiálne manželstvo je ne-
vyhnutné pre povýšenie v najvyš-
šom nebi; 5–6, Je vysvetlené, ako sú 
ľudia spečatení k večnému životu; 
7–8, Všetok duch je hmota.

V a celestiálnej sláve sú tri ne
besia alebo stupne;

2 A aby človek získal a najvyšší, 
musí vstúpiť do tohto rádu 

kňazstva [znamenajúceho b novú 
a večnú zmluvu manželstva];

3 A ak tak neučiní, nemôže ho 
získať.

4 Môže vstúpiť do iného, ale to 
je koniec jeho kráľovstva; nemôže 
mať a rozrast.

5 (17. mája 1843.) Pevnejšie slovo 
a proroctva znamená poznanie člo
veka, že je b spečatený k c večnému 
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 6 a sp Spása.
  b NaZ 107:99–100.
 7 a sp Duch.
  b NaZ 76:12; 97:16; 

   Mojž. 1:11.
132 1 a NaZ 132:34, 37–39.  

sp Manželstvo, 
vydávať sa, ženiť 

   sa – Plurálne 
manželstvo.

 3 a NaZ 29:8; 58:6; 78:7.

životu, skrze zjavenie a ducha 
proroctva, skrze moc Svätého 
kňazstva.

6 Pre človeka je nemožné, aby 
bol a spasený v b nevedomosti.

7 Nie je žiadna taká vec ako 
nehmotná hmota. Všetok a duch 

je hmota, ale je jemnejšia alebo 
čistejšia a môže byť rozpoznaný 
iba b čistejšími očami;

8 Nemôžeme ho vidieť; ale keď 
bude naše telo očistené, uvidíme, 
že on je celkom hmota.

ODDIEL 132
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Nauvoo v štáte Illi-
nois zaznamenané 12. júla 1843, týkajúce sa novej a večnej zmluvy, 
zahŕňajúce večnosť manželskej zmluvy a zásadu plurálneho man-
želstva. Hoci bolo zjavenie zaznamenané v roku 1843, je zrejmé, že 
niektoré zásady obsiahnuté v tomto zjavení boli Prorokovi známe od 
roku 1831. Pozri Oficiálne prehlásenie 1.

1–6, Povýšenie je získané skrze 
novú a večnú zmluvu; 7–14, Sú 
uvedené požiadavky a podmienky 
onej zmluvy; 15–20, Celestiálne 
manželstvo a pokračovanie rodin-
nej jednotky umožňuje ľuďom, aby 
sa stali bohmi; 21–25, Tesná a úzka 
cesta vedie k večným životom; 26–
27, Je daný zákon ohľadom rúhania 
sa proti Duchu Svätému; 28–39, Za-
sľúbenia večného rozrastania a po-
výšenia sú dané prorokom a Svätým 
za všetkých vekov; 40–47, Josephovi 
Smithovi je daná moc zväzovať a pe-
čatiť na zemi a v nebi; 48–50, Pán 
na neho pečatí jeho povýšenie; 51–
57, Emma Smithová dostáva radu, 
aby bola verná a pravdivá; 58–66, 
Sú uvedené zákony spravujúce plu-
rálne manželstvo.

Veru, tak hovorí Pán tebe, slu
žobník môj Joseph, že nakoľko si 
sa pýtal z ruky mojej, aby si ve
del to a porozumel tomu, ako som 
ja, Pán, ospravedlnil služobníkov 
svojich Abraháma, Izáka a Já
koba, podobne ako Mojžiša, Dá
vida a Šalamúna, služobníkov 
svojich, ohľadom zásady a náuky 
týkajúcej sa toho, že mali mnoho 
a manželiek a vedľajších žien –

2 Pozri a uzri, ja som Pán, tvoj 
Boh, a odpoviem ti ohľadom tejto 
záležitosti.

3 Takže, a priprav srdce svoje, 
aby si prijal pokyny, ktoré ti čo
skoro dám, a poslúchal ich; lebo 
všetci tí, ktorým bol tento zákon 
zjavený, ho musia poslúchať.

4 Lebo hľa, zjavujem vám novú 
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 4 a sp Zmluva.
  b sp Zatratenie.
  c NaZ 131:1–4.
 5 a NaZ 130:20–21.
  b sp Zákon.
 6 a NaZ 66:2.  

sp Nová a večná 
zmluva.

  b NaZ 76:70, 92–96.  
sp Celestiálna sláva.

 7 a NaZ 88:38–39.
  b sp Prísaha.
  c sp Spečatiť, spečatenie.
  d sp Svätý Duch 

zasľúbenia.
  e sp Zjavenie.

  f sp Kľúče kňazstva.
 9 a Moroni 7:5–6.  

sp Obeť.
 10 a Lev. 22:20–25;  

Mojž. 5:19–23.
 11 a NaZ 132:5.
 12 a Ján 14:6.
 13 a 3. Nefi 27:10–11.

a večnú a zmluvu; a ak sa nebu
dete riadiť touto zmluvou, potom 
ste b zatratení; lebo nikto nemôže 
c zavrhnúť túto zmluvu a mať do
volené vstúpiť do slávy mojej.

5 Lebo všetci, ktorí chcú mať 
a požehnanie z rúk mojich, sa 
budú riadiť b zákonom, ktorý bol 
ustanovený pre ono požehnanie, 
a podmienkami jeho, ako boli 
ustanovené pred založením sveta.

6 A čo sa týka a novej a večnej 
zmluvy, tá bola ustanovená pre 
plnosť b slávy mojej; a ten, kto ob
drží jej plnosť, musí a má sa ria
diť týmto zákonom, alebo bude 
zatratený, hovorí Pán Boh.

7 A veru hovorím vám, že a pod
mienky tohto zákona sú tieto: 
Všetky zmluvy, dohody, putá, 
záväzky, b prísahy, sľuby, úkony, 
spojenia, združenia alebo oča
kávania, ktoré nie sú učinené 
a uzavreté, a c spečatené d Svätým 
Duchom zasľúbenia, skrze toho, 
kto je pomazaný, ako na čas, tak 
na celú večnosť, a je to tiež najsvä
tejšie, skrze e zjavenie a prikáza
nie prostredníctvom pomazaného 
môjho, ktorého som ustanovil na 
zemi, aby mal túto moc (a ja som 
ustanovil, aby služobník môj Jo
seph mal túto moc v posledných 
dňoch, a na zemi v určitom čase je 
vždy len jeden, komu sú táto moc 

a f kľúče tohto kňazstva udelené), 
nemajú žiadnu účinnosť, pôsob
nosť alebo platnosť pri vzkriesení 
z mŕtvych a po ňom; lebo všetky 
dohody, ktoré nie sú uzatvorené 
za týmto účelom, majú koniec, 
keď ľudia zomrú.

8 Hľa, dom môj je domom po
riadku, hovorí Pán Boh, a nie do
mom zmätku.

9 Prijmem a obeť, hovorí Pán, 
ktorá nie je učinená v mene mo
jom?

10 Alebo prijmem z rúk vašich 
to, čo som a neurčil?

11 A určím vám niečo, hovorí 
Pán, bez toho, aby to bolo skrze 
zákon, dokonca ako sme vám ja 
a Otec môj a ustanovili, skôr než 
bol svet?

12 Ja som Pán, tvoj Boh; a dávam 
vám toto prikázanie – že žiadny 
človek a nepríde k Otcovi, iba ak 
skrze mňa alebo skrze slovo moje, 
čo je zákon môj, hovorí Pán.

13 A všetko, čo je vo svete, nech 
je to ustanovené ľuďmi skrze 
tróny alebo kniežactvá, alebo 
moci, alebo veci majúce meno, 
nech už sú akékoľvek, čo nie je 
skrze mňa alebo skrze slovo moje, 
hovorí Pán, bude zrazené dole 
a a nezostane potom, čo ľudia zo
mrú, ani pri vzkriesení, ani po 
ňom, hovorí Pán, váš Boh.
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 15 a sp Manželstvo, 
vydávať sa, ženiť sa.

 16 a Mat. 22:23–33;  
Mar. 12:18–25;  
Luk. 20:27–36.

  b sp Anjeli.

 19 a sp Manželstvo, 
vydávať sa, ženiť 
sa – Nová a večná 
zmluva manželstva.

  b sp Spečatiť, spečatenie.
  c NaZ 76:52–53; 88:3–4.

  d sp Kľúče kňazstva.
  e Ex. 19:5–6;  

Zjav. 5:10; 20:6;  
NaZ 76:56; 78:15, 18.

  f sp Kniha života.

14 Lebo akékoľvek veci, ktoré 
zostávajú, sú skrze mňa; a aké
koľvek veci, ktoré nie sú skrze 
mňa, sa budú triasť a budú zni
čené.

15 Takže, ak sa muž a ožení 
s manželkou vo svete, a neožení 
sa s ňou skrze mňa ani skrze 
slovo moje, a učiní s ňou zmluvu, 
dokiaľ je vo svete, a ona s ním, 
ich zmluva a manželstvo ne
majú platnosť, keď zomrú a keď 
sú mimo svet; takže, nie sú via
zaní žiadnym zákonom, keď sú 
mimo svet.

16 Takže, keď sú mimo svet, ani 
sa neženia, ani sa nevydávajú do 
a manželstva; ale sú ustanovení 
ako b anjeli v nebi, ktorí to anjeli 
sú slúžiaci služobníci, aby slúžili 
tým, ktorí sú hodní ďaleko väč
šieho a nesmierneho, a večného 
bremena slávy.

17 Lebo títo anjeli sa neriadili 
mojím zákonom; takže, nemôžu 
byť rozšírení, ale zostávajú od
delene a osamotene, bez povýše
nia, vo svojom spasenom stave po 
celú večnosť; a odo dnes naďalej 
nie sú bohmi, ale sú anjelmi Bo
žími na veky vekov.

18 A znova, veru hovorím vám, 
ak sa muž ožení s manželkou 
a učiní s ňou zmluvu na čas a na 
celú večnosť, ak oná zmluva nie 
je skrze mňa alebo skrze slovo 
moje, čo je zákon môj, a nie je 

spečatená Svätým Duchom zasľú
benia skrze toho, koho som po
mazal a ustanovil k tejto moci, 
potom nie je platná ani nemá 
silu, keď sú mimo svet, pretože 
nie sú spojení skrze mňa, hovorí 
Pán, ani skrze slovo moje; keď sú 
mimo svet, tam nemôže byť pri
jatá, pretože tam sú ustanovení 
anjeli a bohovia, okolo ktorých 
nemôžu prejsť; nemôžu, takže, 
zdediť slávu moju; lebo môj dom 
je domom poriadku, hovorí Pán 
Boh.

19 A znova, veru hovorím vám, 
ak sa muž ožení s manželkou 
skrze slovo moje, čo je zákon môj, 
a skrze a novú a večnú zmluvu, 
a je to na nich b spečatené Svä
tým Duchom c zasľúbenia skrze 
toho, kto je pomazaný, komu som 
ustanovil túto moc a d kľúče tohto 
kňazstva; a bude im povedané – 
Vyjdete v prvom vzkriesení; a ak 
to bude po prvom vzkriesení, 
v ďalšom vzkriesení; a zdedíte 
e tróny, kráľovstvá, kniežactvá 
a moci, panstvá, všetky výšiny 
a hlbiny – potom to bude zapí
sané v Baránkovej f Knihe života, 
že sa nedopustí žiadnej vraždy, 
čím by prelial nevinnú krv, a ak 
zotrváte v mojej zmluve a nedo
pustíte sa žiadnej vraždy, čím by 
ste preliali nevinnú krv, bude sa 
im napĺňať vo všetkých veciach 
všetko, čo služobník môj na nich 
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vložil, v čase a po celú večnosť; 
a bude to mať plnú platnosť, až 
budú mimo svet; a prejdú okolo 
anjelov a bohov, ktorí tam sú 
umiestnení, k svojmu g povýše
niu a sláve vo všetkých veciach, 
ako to bolo spečatené na ich 
hlavy, ktorá to sláva bude plnos
ťou a pokračovaním semena na 
veky vekov.

20 Potom budú bohmi, pretože 
nemajú žiadneho konca; takže 
budú od večnosti do večnosti, 
pretože pokračujú; potom budú 
nad všetkým, pretože sú im pod
dané všetky veci. Potom budú 
a bohmi, pretože majú b všetku 
moc, a anjeli sú im poddaní.

21 Veru, veru hovorím vám, po
kiaľ sa neriadite a zákonom mo
jím, nemôžete dosiahnuť túto 
slávu.

22 Lebo a tesná je brána a úzka 
je b cesta, ktorá vedie k povýšeniu 
a pokračovaniu c životov, a málo 
je tých, ktorí ju nachádzajú, pre
tože ma vo svete neprijímate ani 
ma nepoznáte.

23 Ale ak ma vo svete prijmete, 
potom ma budete poznať a obdr
žíte povýšenie svoje; takže a kde 
som ja, vy budete tiež.

24 Toto sú a večné životy – poznať 

jediného múdreho a pravého 
Boha a Ježiša Krista, ktorého b pos
lal. Ja som on. Prijmite, takže, môj 
zákon.

25 a Široká je brána a priestranná 
je cesta, ktorá vedie k b smrtiam; 
a sú mnohí, ktorí už tadiaľ vchá
dzajú, pretože ma c neprijímajú, 
ani nezotrvávajú v zákone mo
jom.

26 Veru, veru hovorím vám, ak 
sa muž ožení s manželkou podľa 
slova môjho a sú spečatení a Svä
tým Duchom zasľúbenia, podľa 
ustanovenia môjho, a on alebo 
ona sa dopustia akéhokoľvek 
hriechu alebo priestupku proti 
novej a večnej zmluve, čohokoľ
vek, a všelijakých druhov rúha
nia, a ak sa b nedopustia žiadnej 
vraždy, v ktorej by preliali ne
vinnú krv, predsa vyjdú v prvom 
vzkriesení a vstúpia do povýše
nia svojho; ale budú zničení v tele 
a budú c vydaní týraniu d Satanom 
do dňa vykúpenia, hovorí Pán 
Boh.

27 a Rúhanie proti Duchu Svä
tému, ktoré b nebude odpustené 
vo svete ani mimo svet, je v tom, 
že sa dopustíte vraždy, v kto
rej prelejete nevinnú krv, a sú
hlasíte s mojou smrťou potom, 

 19 g sp Povýšenie.
 20 a Mat. 25:21;  

NaZ 29:12–13; 132:37.  
sp Človek, ľudia – 
Človek, možnosť 
stať sa podobným 
Nebeskému Otcovi.

  b NaZ 50:26–29; 76:94–
95; 84:35–39.

 21 a sp Zákon.
 22 a Luk. 13:24; 2. Nefi 33:9;  

Hel. 3:29–30.

  b Mat. 7:13–14, 23;  
2. Nefi 9:41; 31:17–21.

  c NaZ 132:30–31.
 23 a Ján 14:2–3.
 24 a Ján 17:3.  

sp Večný život.
  b Ján 3:16–17;  

NaZ 49:5.
 25 a Mat. 7:13–14;  

3. Nefi 14:13–15.
  b sp Smrť, duchovná.
  c Ján 5:43.

 26 a sp Svätý Duch 
zasľúbenia.

  b Alma 39:5–6.
  c NaZ 82:21; 104:9–10.
  d sp Diabol.
 27 a sp Neodpustiteľný 

hriech;  
Rúhať sa, rúhanie.

  b Mat. 12:31–32;  
Žid. 6:4–6;  
NaZ 76:31–35.  
sp Synovia zatratenia.
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 27 c sp Zatratenie.
 29 a sp Abrahám.
 30 a Gen. 12:1–3; 13:16.  

sp Abrahám – Semeno 
Abrahámovo;  
Abrahámova zmluva.

  b 2. Nefi 3:6–16.
  c Gen. 15:5; 22:17.
 31 a NaZ 86:8–11; 110:12.

 32 a Ján 8:39;  
Alma 5:22–24.

 34 a Gen. 16:1–3.
  b sp Sára.
  c Gen. 25:12–18.  

sp Hagar.
 35 a Jákob 2:24–30.
 36 a Gen. 22:2–12.
  b sp Izák.

  c Ex. 20:13.
  d Jákob 4:5.  

sp Spravodlivý, 
spravodlivosť.

 37 a vi ďalšie manželky. 
Gen. 25:5–6.

  b Gen. 30:1–4;  
NaZ 133:55.  
sp Jákob, syn Izákov.

čo ste prijali moju novú a večnú 
zmluvu, hovorí Pán Boh; a ten, 
ktorý sa neriadi týmto zákonom, 
nemôže nijako vstúpiť do slávy 
mojej, ale bude c zatratený, hovorí 
Pán.

28 Ja som Pán, tvoj Boh, a dám 
ti zákon Svätého kňazstva svojho, 
ako bol ustanovený mnou a Ot
com mojím, skôr než bol svet.

29 a Abrahám obdržal všetky 
veci, ktorékoľvek obdržal, skrze 
zjavenie a prikázanie, skrze slovo 
moje, hovorí Pán, a vstúpil do po
výšenia svojho a sedí na tróne 
svojom.

30 Abrahám obdržal a zasľú
benia ohľadom semena svojho 
a ovocia bedier svojich – z kto
rých to b bedier si ty, menovite, 
služobník môj Joseph – ktoré 
budú pokračovať, dokiaľ sú vo 
svete; a ohľadom Abraháma 
a  semena jeho, mimo svet budú 
pokračovať; ako vo svete, tak 
mimo svet budú pokračovať tak 
nespočetní ako c hviezdy; alebo, 
keby ste mali spočítať piesok na 
brehu morskom, nemohli by ste 
ich  spočítať.

31 Toto zasľúbenie je tiež vaše, 
pretože vy ste z a Abraháma, 
a zasľúbenie bolo učinené Abra
hámovi; a skrze tento zákon po

kračujú diela Otca môjho, skrze 
ktoré oslavuje seba.

32 Choďte, takže, a čiňte a skutky 
Abrahámove; vstúpte do zákona 
môjho, a budete spasení.

33 Ale ak nevstúpite do zákona 
môjho, nemôžete obdržať zasľú
benie Otca môjho, ktoré učinil 
Abrahámovi.

34 Boh a prikázal Abrahámovi, 
a b Sára dala c Hagar Abrahámovi 
za manželku. A prečo to učinila? 
Pretože to bol zákon; a z Hagar 
vzišiel mnohý ľud. Toto, takže, 
bolo, medzi inými vecami, napl
nením zasľúbení.

35 Bol Abrahám, takže, pod od
súdením? Veru hovorím vám: 
Nie; lebo ja, Pán, som to a prikázal.

36 Abrahámovi bolo a prikázané, 
aby obetoval syna svojho b Izáka; 
a predsa, bolo napísané: c Neza
biješ. Abrahám však neodmietol 
a bolo mu to počítané k d spravod
livosti.

37 Abrahám obdržal a vedľaj
šie ženy, a tie mu porodili deti; 
a bolo mu to počítané k spra
vodlivosti, pretože ony mu boli 
dané a on zotrval v zákone mo
jom; ako Izák tiež aj b Jákob neči
nili žiadne iné veci než to, čo im 
bolo prikázané; a pretože nečinili 
žiadne iné veci než to, čo im bolo 
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prikázané, vstúpili do c povýšenia 
svojho, podľa zasľúbení, a sedia 
na trónoch a nie sú anjelmi, ale 
sú bohmi.

38 a Dávid tiež obdržal b mnoho 
manželiek a vedľajších žien, 
a tiež Šalamún a Mojžiš, služob
níci moji, a tiež mnohí ďalší zo 
služobníkov mojich, od počiatku 
stvorenia až do tohto času; a v ni
čom nehrešili, okrem v tých ve
ciach, ktoré neobdržali odo mňa.

39 Dávidove manželky a ved
ľajšie ženy mu boli a dané odo 
mňa rukou Nátana, služobníka 
môjho, a ďalších prorokov, ktorí 
mali b kľúče tejto moci; a v žiad
nej z týchto vecí proti mne ne
zhrešil, okrem prípadu c Uriáša 
a manželky jeho; a, takže, vypa
dol z povýšenia svojho a obdr
žal svoj diel; a nezdedí ich mimo 
svet, lebo som ich d dal inému, ho
vorí Pán.

40 Ja som Pán, tvoj Boh, a dal 
som tebe, služobník môj Jo
seph, úrad, a aby si a znovuzria
dil všetky veci. Žiadaj, čo chceš, 
a bude ti to dané podľa slova 
môjho.

41 A pretože si sa pýtal ohľa
dom cudzoložstva, veru, veru ho
vorím ti, ak muž prijme manželku 

v novej a večnej zmluve a ak ona 
je s iným mužom a ja som jej ho 
neurčil skrze sväté pomazanie, 
scudzoložila a bude zničená.

42 Ak nie je v novej a večnej 
zmluve, a je s iným mužom, a scu
dzoložila.

43 A ak je jej manžel s inou že
nou a bol pod a sľubom, porušil 
sľub svoj a scudzoložil.

44 A ak ona nescudzoložila, ale 
je nevinná a neporušila sľub svoj, 
a ona to vie, a ja to zjavím tebe, 
služobník môj Joseph, potom bu
deš mať moc, skrze moc Svätého 
kňazstva môjho, vziať ju a dať 
ju tomu, kto nescudzoložil, ale 
bol a verný; lebo on bude učinený 
vládcom nad mnohým.

45 Lebo som ti udelil a kľúče 
a moc kňazstva, skrze ktorú 
b znovuzriaďujem všetky veci 
a oznamujem ti všetky veci v prí
hodnom čase.

46 A veru, veru hovorím ti, že 
čokoľvek spečatíš na zemi, bude 
a spečatené v nebi; a čokoľvek 
zviažeš na zemi, v mene mojom 
a skrze slovo moje, hovorí Pán, 
bude večne zviazané na nebe
siach; a kohokoľvek hriechy b od
pustíš na zemi, budú odpustené 
večne na nebesiach; a kohokoľvek 

 37 c sp Človek, ľudia – 
Človek, možnosť 
stať sa podobným 
Nebeskému Otcovi;  
Povýšenie.

 38 a sp Dávid.
  b 1. Sam. 25:42–43;  

2. Sam. 5:13;  
1. Kr. 11:1–3.

 39 a 2. Sam. 12:7–8.
  b sp Kľúče kňazstva.

  c 2. Sam. 11:4, 27; 12:9;  
1. Kr. 15:5.  
sp Cudzoložstvo;  
Vražda.

  d Jer. 8:10.
 40 a JS – Ž 1:33.  

sp Znovuzriadenie 
evanjelia.

 42 a NaZ 42:22–26.
 43 a sp Manželstvo, 

vydávať sa, ženiť sa;  

Zmluva.
 44 a sp Cudnosť.
 45 a sp Kľúče kňazstva.
  b Skut. 3:21;  

NaZ 86:10.  
sp Znovuzriadenie 
evanjelia.

 46 a sp Spečatiť, spečatenie.
  b sp Odpustenie 

hriechov.
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 47 a Gen. 12:1–3;  
NaZ 124:93.

 49 a Mat. 28:20.
  b NaZ 68:12.
  c NaZ 5:22.  

sp Povolanie 

a vyvolenie.
  d Gen. 17:1–8;  

2. Nefi 8:2.
 50 a sp Obeť.
  b Gen. 22:10–14;  

NaZ 97:8.

 52 a sp Smithová, 
Emma Hale.

 53 a Mat. 25:21;  
NaZ 52:13.

 55 a Mar. 10:28–31.

hriechy zadržíš na zemi, budú za
držané v nebi.

47 A znova, veru hovorím, ko
hokoľvek požehnáš, toho ja po
žehnám, a kohokoľvek a prekľaješ, 
toho ja prekľajem, hovorí Pán; 
lebo ja, Pán, som tvoj Boh.

48 A znova, veru hovorím ti, 
služobník môj Joseph, že čokoľ
vek dáš na zemi a komukoľvek 
dáš kohokoľvek na zemi, skrze 
slovo moje a podľa zákona môjho, 
to bude navštívené požehna
niami, a nie prekliatiami, a mo
cou mojou, hovorí Pán, a bude 
bez odsúdenia na zemi aj v nebi.

49 Lebo ja som Pán, tvoj Boh, 
a budem s tebou až do a konca 
sveta a po celú večnosť; lebo veru 
b pečatím na teba c povýšenie tvoje 
a pripravujem pre teba trón v krá
ľovstve Otca svojho, s Abrahá
mom, d otcom tvojím.

50 Hľa, videl som a obete tvoje 
a odpustím všetky hriechy tvoje; 
videl som obete tvoje v posluš
nosti toho, čo som ti povedal. 
Takže choď, a ja učiním cestu pre 
únik tvoj, ako som b prijal Abrahá
movo obetovanie syna jeho Izáka.

51 Veru, hovorím ti: Prikázanie 
dávam služobnici svojej Emme 
Smithovej, manželke tvojej, ktorú 
som ti dal, aby sa zdržala a nepo
dieľala sa na tom, čo som ti pri
kázal jej ponúknuť; lebo som to 
učinil, hovorí Pán, aby som vás 

oboch vyskúšal, tak ako Abra
háma, a aby som mohol žiadať 
obeť z ruky vašej, skrze zmluvu 
a obetovanie.

52 A nech služobnica moja 
a Emma Smithová prijme všetky 
tie, ktoré boli dané služobní
kovi môjmu Josephovi a ktoré sú 
cnostné a čisté predo mnou; a tie, 
ktoré nie sú čisté, a povedali, že 
čisté sú, budú zničené, hovorí Pán 
Boh.

53 Lebo ja som Pán, tvoj Boh, 
a vy budete poslúchať hlas môj; 
a dávam služobníkovi svojmu Jo
sephovi, že bude učinený vlád
com nad mnohými vecami; lebo 
bol a verný nad málo vecami a od
teraz a naďalej ho budem posil
ňovať.

54 A prikazujem služobnici svo
jej Emme Smithovej, aby zostala 
so služobníkom mojím Josephom 
a priľnula k nemu a k nikomu 
inému. Ale ak sa nebude riadiť 
týmto prikázaním, bude zničená, 
hovorí Pán; lebo ja som Pán, tvoj 
Boh, a zničím ju, ak nezotrvá 
v zákone mojom.

55 Ale ak sa nebude riadiť týmto 
prikázaním, potom bude služob
ník môj Joseph činiť pre ňu všetky 
veci, tak ako povedal; a ja mu bu
dem žehnať a rozmnožím ho, 
a dám mu a stonásobne v tomto 
svete, otcov a matiek, bratov 
a sestier, domov a pozemkov, 

NÁUKA A ZMLUVY 132:47–55307



manželiek a detí, a koruny b več
ných životov vo večných svetoch.

56 A znova, veru hovorím, nech 
služobnica moja a odpustí služob
níkovi môjmu Josephovi prie
stupky jeho; a potom jej budú 
odpustené jej priestupky, v kto
rých prestúpila proti mne; a ja, 
Pán, tvoj Boh, ju budem žehnať 
a rozmnožím ju, a učiním, aby sa 
jej srdce radovalo.

57 A znova, hovorím, nech slu
žobník môj Joseph nevydáva 
majetok svoj zo svojich rúk, aby 
neprišiel nepriateľ a nezničil ho; 
lebo Satan sa a snaží o to, aby ni
čil; lebo ja som Pán, tvoj Boh, a on 
je služobník môj; a pozri a uzri, ja 
som s ním, ako som bol s Abra
hámom, otcom tvojím, dokonca 
k jeho b povýšeniu a sláve.

58 Teraz, ohľadom zákona 
a kňazstva, je veľa vecí, ktoré sa 
ho týkajú.

59 Veru, ak je muž povolaný 
 Otcom mojím, ako bol a Áron, 
mojím vlastným hlasom a hla
som toho, ktorý ma poslal, a ja 
som ho obdaroval b kľúčmi moci 
tohto kňazstva, ak učiní čokoľvek 
v mene mojom a podľa zákona 
môjho, a skrze slovo moje, nedo
pustí sa hriechu a ja ho osprave
dlním.

60 Takže nech nikto nenapadá 
služobníka môjho Josepha; lebo 

ja ho ospravedlním; lebo on učiní 
obeť, ktorú žiadam z rúk jeho za 
priestupky jeho, hovorí Pán, váš 
Boh.

61 A znova, čo sa týka zákona 
kňazstva – ak sa ktorýkoľvek muž 
ožení s a pannou a praje si oženiť 
sa s b ďalšou, a tá prvá jej dá sú
hlas, a ak sa ožení s druhou a ony 
sú panny, a nezasľúbili sa žiad
nemu inému mužovi, potom je 
ospravedlnený; nemôže scudzo
ložiť, lebo ony sú mu dané; lebo 
nemôže scudzoložiť s tým, čo 
patrí jemu a nikomu inému.

62 A ak má desať panien daných 
mu týmto zákonom, nemôže scu
dzoložiť, lebo ony patria jemu 
a sú mu dané; takže je osprave
dlnený.

63 Ale ak jedna alebo ktorákoľ
vek z desiatich panien potom, čo 
bola vydatá, bude s iným mužom, 
scudzoložila a bude zničená; lebo 
ony sú mu dané, aby sa a množili 
a naplnili zem, podľa prikázania 
môjho, a aby naplnili zasľúbe
nie, ktoré bolo dané Otcom mo
jím pred založením sveta, a pre 
povýšenie svoje vo večných sve
toch, aby mohli rodiť duše ľudské; 
lebo v tom pokračuje b dielo Otca 
môjho, aby mohol byť oslávený.

64 A znova, veru, veru hovorím 
vám, ak nejaký muž, ktorý drží 
kľúče tejto moci má manželku 

 55 b sp Rodina – Večná 
rodina;  
Večný život.

 56 a sp Odpustiť.
 57 a Mat. 10:28.
  b sp Povýšenie.
 58 a NaZ 84:19–26.  

sp Kňazstvo.
 59 a Žid. 5:4.  

sp Áron, 
Mojžišov brat.

  b sp Kľúče kňazstva.
 61 a sp Panic, panna.
  b OP 1.  

sp Manželstvo, 
vydávať sa, ženiť sa – 
Plurálne manželstvo.

 63 a Gen. 1:26–28;  
Jákob 2:30.

  b Mojž. 1:39.
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a učí ju zákon kňazstva môjho, 
čo sa týka týchto vecí, potom 
ona bude veriť a slúžiť mu, alebo 
bude zničená, hovorí Pán, váš 
Boh; lebo ja ju zničím; lebo bu
dem zvelebovať meno svoje na 
všetkých tých, ktorí prijímajú zá
kon môj a zotrvávajú v ňom.

65 Takže, bude to zákonné vo 
mne, ak ona tento zákon neprijme, 
aby on obdržal všetky veci, ktoré
koľvek mu ja, Pán, jeho Boh, dám, 

pretože ona neuverila a neslúžila 
mu podľa slova môjho; a stáva sa 
potom priestupníčkou; a on je vy
ňatý zo zákona Sáry, ktorá slúžila 
Abrahámovi podľa zákona, keď 
som prikázal Abrahámovi, aby si 
vzal Hagar za manželku.

66 A teraz, čo sa týka tohto zá
kona, veru, veru hovorím ti, zja
vím ti viac neskôr; takže, nech 
toto postačí pre túto chvíľu. Hľa, 
ja som Alfa i Omega. Amen.

133 2 a Mal. 3:1;  
NaZ 36:8.

  b NaZ 1:36.  
sp Ježiš 

Kristus – Sudca.
 3 a Iz. 52:10.

ODDIEL 133
Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hirame v štáte Ohio 
3. novembra 1831. Životopis Josepha Smitha v úvode tohto zjave-
nia uvádza: „V tejto dobe bolo veľa vecí, ktoré si starší priali vedieť 
ohľadom kázania evanjelia obyvateľom zeme a ohľadom zhromaž-
ďovania; a aby sme kráčali v pravom svetle a boli poučovaní zhora, 
3. novembra 1831 som sa pýtal Pána a obdržal som nasledovné dô-
ležité zjavenie.“ Tento oddiel boj najskôr pridaný ku knihe Náuka 
a zmluvy ako dodatok, a potom mu bolo určené číslo oddielu.
1–6, Svätým je prikázané, aby sa 
pripravili na druhý príchod; 7–16, 
Všetkým ľuďom je prikázané, aby 
ušli z Babylonu, prišli do Sionu 
a pripravili sa na veľký deň Pánov; 
17–35, On sa postaví na horu Sion, 
kontinenty sa stanú jednou zemou 
a stratené kmene Izraela sa navrá-
tia; 36–40, Evanjelium bolo znovu-
zriadené skrze Josepha Smitha, aby 
bolo kázané po celom svete; 41–51, 
Pán zostúpi s odplatou na zlovoľ-
ných; 52–56, Bude to rok Jeho vy-
kúpených; 57–74, Evanjelium bude 

vyslané, aby spasilo Svätých a pre 
zničenie zlovoľných.

Počúvajte, ó vy ľudia cirkvi mo
jej, hovorí Pán, váš Boh, a počujte 
slovo Pána ohľadom seba –

2 Pán, ktorý a príde náhle do 
chrámu svojho; Pán, ktorý zo
stúpi na svet s prekliatím k b súdu; 
áno, na všetky národy, ktoré za
búdajú na Boha, a na všetkých 
bezbožných medzi vami.

3 Lebo on a obnaží sväté rameno 
svoje v očiach všetkých národov 
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a všetky končiny zeme uvidia 
b spásu Boha svojho.

4 A preto, pripravte sa, pri
pravte sa, ó ľud môj; posväťte sa; 
zhromaždite sa, ó vy ľudia cirkvi 
mojej, v krajine Sion, vy všetci, 
ktorým nebolo prikázané zostať.

5 Vyjdite z a Babylonu. Buďte 
b čistí, vy, ktorí nosíte nádoby 
Pána.

6 Zvolajte posvätné zhromažde
nia svoje a často spolu a hovorte. 
A nech každý človek vzýva meno 
Pánovo.

7 Áno, veru hovorím vám 
znova, prišiel čas, kedy hlas Pána 
je pre vás: Vyjdite z Babylonu; 
a zhromaždite sa z prostriedku 
národov, od b štyroch vetrov, od 
jedného konca neba k druhému.

8 a Vyšlite starších cirkvi mojej 
k národom, ktoré sú ďaleko; na 
b ostrovy morské; vyšlite do cu
dzích krajín; volajte k všetkým 
národom, najskôr k c pohanom, 
a potom k d Židom.

9 A pozrite a uzrite, toto bude 
volanie ich a hlas Pána pre všet
kých ľudí: Vyjdite hore do kra
jiny Sion, aby hranice ľudu môjho 

mohli byť rozšírené a aby a koly 
jeho mohli byť posilnené a aby 
b Sion mohol vyjsť do okolitých 
krajín.

10 Áno, nech volanie vyjde me
dzi všetkých ľudí: Prebuďte sa 
a povstaňte, a vyjdite, aby ste 
sa stretli s a Ženíchom; pozrite 
a uzrite, Ženích prichádza; vyj
dite, aby ste sa s ním stretli. Pri
pravte sa na b veľký deň Pánov.

11 Takže a bdejte, lebo b nepoz
náte dňa ani hodiny.

12 Takže nech tí, ktorí sú a medzi 
pohanmi, ujdú do b Sionu.

13 A nech tí, ktorí sú z a Júdu, 
utečú do b Jeruzalema, k c horám 
d domu Pánovho.

14 Vyjdite z prostriedku ná
rodov, dokonca z Babylonu, 
zo stredu zlovoľnosti, čo je du
chovný Babylon.

15 Ale veru, tak hovorí Pán, 
nech útek váš nie je v a rýchlosti, 
ale nech sú všetky veci pripra
vené pred vami; a ten, kto ide, 
nech sa b neobzerá späť, aby na 
neho neprišlo náhle zničenie.

16 Počujte a počúvajte, ó vy oby
vatelia zeme. a Počúvajte, vy starší 

 3 b Iz. 12:2; 52:10.  
sp Plán vykúpenia;  
Spása.

 5 a Alma 5:57;  
NaZ 1:16.  
sp Bábel, Babylon;  
Svetskosť.

  b 2. Tim. 2:21;  
3. Nefi 20:41;  
NaZ 38:42.  
sp Čistý, čistota.

 6 a Mal. 3:16–18.
 7 a NaZ 29:8.  

sp Izrael – 
Zhromaždenie Izraela.

  b Zach. 2:6–7;  

Mar. 13:27.
 8 a sp Misionárska práca.
  b Iz. 11:11;  

1. Nefi 22:4;  
2. Nefi 10:8, 20.

  c sp Pohania.
  d sp Židia.
 9 a Iz. 54:2.  

sp Kôl.
  b sp Sion.
 10 a Mat. 25:6;  

NaZ 33:17–18;  
45:54–59.  
sp Ženích.

  b NaZ 1:12–14.
 11 a Mar. 13:32–37;  

JS – M 1:46, 48.
  b NaZ 49:7.
 12 a NaZ 38:31, 42.
  b sp Sion.
 13 a sp Júda.
  b sp Jeruzalem.
  c Iz. 2:1–3;  

Ez. 38:8.
  d Ž 122.
 15 a Iz. 52:10–12;  

NaZ 58:56.
  b Gen. 19:17, 26;  

Luk. 9:62.
 16 a NaZ 1:1–6.
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 16 b sp Pokánie.
 17 a NaZ 13; 27:7–8; 88:92.
  b Iz. 40:3–5.
  c Mal. 3:1.
 18 a Zjav. 14:1.  

sp Baránok Boží.
  b NaZ 84:2.
  c Zjav. 7:1–4.
 19 a Mat. 25:1–13;  

NaZ 33:17–18; 88:92.  
sp Druhý príchod 
Ježiša Krista.

  b sp Ženích.
 20 a Zach. 14:4;  

NaZ 45:48–53.
 21 a Joel 3:16;  

Am. 1:2.
  b Iz. 2:2–4.
 22 a Ez. 43:2;  

Zjav. 1:15;  
NaZ 110:3.

  b Ž 77:18;  
Zjav. 14:2.

  c Sud. 5:5;  
Iz. 40:4; 64:1;  
Zjav. 16:20;  
NaZ 49:23; 109:74.

 23 a Zjav. 6:14.
 24 a sp Jeruzalem.
  b Gen. 10:25.  

sp Zem – Rozdelenie 
zeme.

 25 a sp Ježiš Kristus – 
Mileniálna vláda 
Kristova.

 26 a Jer. 16:14–15;  
NaZ 110:11.  
sp Izrael – Desať 
stratených kmeňov 
Izraela.

 27 a Iz. 11:15–16;  
2. Nefi 21:16.

 29 a Iz. 35:6–7.
 30 a Zach. 10:7–12.  

sp Efrajim – 
Kmeň Efrajim.

 31 a Gen. 49:26.

cirkvi mojej, spoločne a počujte 
hlas Pána; lebo on volá na všet
kých ľudí a prikazuje všetkým ľu
ďom všade, aby b činili pokánie.

17 Lebo hľa, Pán Boh a vyslal 
 anjela volajúceho skrze stred 
neba, hovoriaceho: Pripravujte 
cestu Pána a b priamymi čiňte 
cesty jeho, lebo hodina c príchodu 
jeho je blízko –

18 Kedy sa a Baránok postaví na 
b horu Sion a s ním c sto a štyridsať 
štyri tisíc, majúcich meno Otca 
jeho napísané na čele svojom.

19 A preto, pripravte sa na a prí
chod b Ženícha; vyjdite, vyjdite, 
aby ste sa s ním stretli.

20 Lebo hľa, a postaví sa na horu 
Olivovú a na mohutný oceán, do
konca veľkú hĺbku, a na ostrovy 
morské a na krajinu Sion.

21 A bude a hovoriť hlasom svo
jím zo b Sionu a bude hovoriť z Je
ruzalema, a hlas jeho bude počuť 
medzi všetkými ľuďmi;

22 A bude to hlas ako a hlas mno
hých vôd a ako hlas veľkého 
b hromu, ktorý c zborí hory, a údo
lia nebudú nájdené.

23 On prikáže veľkej hĺbke, a tá 

bude zatlačená späť do zemí se
verných a a ostrovy sa stanú jed
nou zemou;

24 A krajina a Jeruzalem a krajina 
Sion sa vrátia späť na svoje vlastné 
miesto a zem bude ako v dňoch 
predtým, než bola b rozdelená.

25 A Pán, dokonca Spasiteľ, sa 
postaví uprostred ľudu svojho 
a bude a vládnuť nad všetkým 
 telom.

26 A tí, ktorí sú v krajinách a se
verných, prídu na pamäť pred 
Pánom; a ich proroci začujú jeho 
hlas a nebudú sa naďalej zdržo
vať; a udrú do skál a ľad bude 
v ich prítomnosti stekať.

27 A a cesta bude postavená 
uprostred veľkej hĺbky.

28 Ich nepriatelia sa stanú ich 
korisťou,

29 A na a neúrodných púšťach 
vystúpia plochy vody živej; a vy
prahnutá pôda nebude naďalej 
krajinou vysmädnutou.

30 A prinesú bohaté poklady 
svoje deťom a Efrajima, služobní
kom mojim.

31 A hranice večných a pahorkov 
sa budú chvieť v ich prítomnosti.
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 33 a Iz. 35:10; 51:11;  
NaZ 66:11.

 34 a sp Izrael – Dvanásť 
kmeňov Izraela.

  b Gen. 48:14–20;  
1. Kron. 5:1–2;  
Eter 13:7–10.

 35 a sp Júda – Kmeň Júda.
  b sp Svätosť.
 36 a Zjav. 14:6–7;  

NaZ 20:5–12.
  b sp Znovuzriadenie 

evanjelia.
 37 a sp Evanjelium.
  b sp Kázať;  

Misionárska práca.
  c NaZ 42:58.
 39 a sp Uctievanie, 

uctievať.
 40 a Iz. 64:1–2.

 41 a Jób 41:31.
 44 a 1. Tes. 4:15–18.
 45 a Iz. 64:4;  

1. Kor. 2:9.
  b Žalosp. 3:25;  

2. Nefi 6:7, 13.
 46 a Iz. 63:1–2.
  b sp Druhý príchod 

Ježiša Krista.

32 A padnú tam a budú koruno
vaní slávou, dokonca v Sione, ru
kami služobníkov Pána, dokonca 
deťmi Efrajima.

33 A budú naplnení a piesňami 
večnej radosti.

34 Hľa, toto je požehnanie več
ného Boha pre a kmene Izraela 
a bohatšie požehnanie na hlavu 
b Efrajima a druhov jeho.

35 A tiež tí z kmeňa a Júdovho, 
po bolesti svojej, budú posvätení 
vo b svätosti pred Pánom, aby pre
bývali v prítomnosti jeho dňom 
a nocou, na veky vekov.

36 A teraz, veru hovorí Pán, aby 
tieto veci mohli byť známe me
dzi vami, ó obyvatelia zeme, vy
slal som a anjela svojho letiaceho 
stredom neba, majúceho večné 
b evanjelium, ktorý sa ukázal nie
ktorým, a zveril ho človeku, ktorý 
sa ukáže mnohým, ktorí prebý
vajú na zemi.

37 A toto a evanjelium bude b ká
zané c každému národu a pokole
niu, a jazyku, a ľudu.

38 A služobníci Boží vyjdú, ho
voriac hlasným hlasom: Bojte sa 
Boha a vzdajte mu slávu, lebo pri
šla hodina súdu jeho;

39 A a uctievajte toho, ktorý uči
nil nebo a zem, a more, a pramene 
vôd –

40 Vzývajúc meno Pána dňom 
i nocou, hovoriac: Ó kiež by si 
a roztrhol nebesia, kiež by si zo
stúpil, kiež by hory mohli stekať 
v prítomnosti tvojej.

41 A to bude zodpovedané na 
ich hlavy; lebo prítomnosť Pána 
bude ako taviaci oheň, ktorý spa
ľuje, a ako oheň, ktorý spôsobuje, 
aby vody a vreli.

42 Ó Pane, ty zostúpiš, aby si 
učinil meno svoje známym proti 
protivníkom svojim, a všetky 
národy sa budú chvieť v prí
tomnosti tvojej –

43 Keď učiníš desivé veci, veci, 
ktoré oni neočakávajú;

44 Áno, keď zostúpiš a hory 
budú stekať v prítomnosti tvo
jej, a stretneš sa s tým, kto sa ra
duje a činí spravodlivosť, kto na 
teba pamätá na cestách tvojich.

45 Lebo od počiatku sveta ľudia 
nepočuli ani uchom nevnímali 
ani žiadne oko nevidelo, ó Bože, 
okrem teba, aké veľké veci si a pri
pravil pre toho, kto ťa b očakáva.

46 A bude sa hovoriť: a Kto je ten, 
ktorý b zostupuje od Boha v nebi 
v zafarbenom rúchu; áno, z kra
jov, ktoré nie sú známe, odetý 
v nádhernom odeve svojom, pu
tujúci vo veľkosti sily svojej?

47 A on povie: Ja som ten, kto 
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 48 a Gen. 49:11–12;  
Luk. 22:44;  
Zjav. 19:11–15;  
pjs Zjav. 19:15 
(Dodatok);  
Mos. 3:7; NaZ 19:18.

 49 a Iz. 13:10; 24:23;  
NaZ 45:42; 88:87.

 50 a Iz. 63:2–3;  
NaZ 76:107; 88:106.

 51 a Lev. 8:30.
 53 a Iz. 63:4–9.
  b sp Pravá láska.

  c sp Vykúpiť, 
vykúpený, vykúpiť.

 54 a sp Enoch.
  b sp Nóach, biblický 

patriarcha.
  c sp Mojžiš.
 55 a sp Vzkriesenie.
 56 a NaZ 29:13.
  b sp Svätý (člen Cirkvi).
  c NaZ 45:45–46;  

88:96–97.
  d Mat. 25:33–34.
  e Iz. 24:23; Zjav. 14:1;  

NaZ 76:66;  
84:2, 98–102.

  f sp Nový Jeruzalem.
  g Zjav. 15:3;  

NaZ 84:98–102.
  h sp Baránok Boží.
 57 a sp Stupne slávy.
  b sp Evanjelium.
 58 a Mat. 11:25;  

1. Kor. 1:27;  
Alma 32:23; 37:6–7.

  b Iz. 60:22.
  c Deut. 32:29–30.

hovoril v spravodlivosti, mocný, 
aby som spasil.

48 A Pán bude a červený v odeve 
svojom a rúcho jeho ako toho, kto 
šliape vo vínnom sude.

49 A taká veľká bude sláva prí
tomnosti jeho, že a slnko si skryje 
v hanbe tvár a mesiac zadrží 
svetlo svoje, a hviezdy budú vy
mrštené z miesta svojho.

50 A bude počuť hlas jeho: a Šlia
pal som vínny lis sám a uviedol 
som súd na všetkých ľudí; a nikto 
nebol so mnou;

51 A podupal som ich v zlosti 
svojej a pošliapal som ich v hneve 
svojom, a ich krvou som a pokro
pil rúcho svoje, a poškvrnil celý 
odev svoj; lebo toto bol deň od
platy, ktorý bol v srdci mojom.

52 A teraz nastal rok vykúpe
ných mojich; a budú sa rozpomí
nať na milujúcu láskavosť Pána 
svojho a všetko, čo im udelil 
podľa dobrotivosti svojej a podľa 
láskavosti svojej, na veky vekov.

53 Všetkými ich a strasťami bol 
sužovaný. A anjel z prítomnosti 
jeho ich zachraňoval; a v b láske 
svojej, a v zľutovaní svojom, ich 
c vykúpil a podopieral ich, a nie
sol ich po všetky dávne dni;

54 Áno, a a Enoch tiež, a tí, ktorí 
boli s ním; proroci, ktorí boli pred 
ním; a b Nóach tiež, a tí, ktorí boli 
pred ním; a c Mojžiš tiež, a tí, ktorí 
boli pred ním;

55 A od Mojžiša k Eliášovi a od 
Eliáša k Jánovi, ktorí boli s Kris
tom pri a vzkriesení jeho, a svätí 
apoštoli, s Abrahámom, Izákom 
a Jákobom, budú v prítomnosti 
Baránkovej.

56 A a hroby b svätých budú 
c otvorené; a oni vyjdú a budú stáť 
na d pravici Baránkovej, až sa on 
postaví na e horu Sion a na sväté 
mesto f Nový Jeruzalem; a budú 
spievať g pieseň h Baránkovu, 
dňom i nocou, na veky vekov.

57 A z tohto dôvodu, aby ľudia 
mohli byť učinení podielnikmi 
a sláv, ktoré budú zjavené, Pán 
vyslal plnosť b evanjelia svojho, 
večnú zmluvu svoju, hovoriac 
v jasnosti a jednoduchosti –

58 Aby pripravil slabých na oné 
veci, ktoré prichádzajú na zem, 
a pre Pánovo poverenie v ten deň, 
kedy a slabí zahanbia múdrych 
a b jeden malý sa stane silným ná
rodom, a c dvaja primäjú desiatky 
tisíc svojich k úteku.

59 A slabými vecami zeme bude 
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 59 a Mich. 4:11–13.
 60 a NaZ 104:58–59.
  b NaZ 1:2.
 62 a sp Pokánie.
  b NaZ 88:74.  

sp Posvätenie.
  c sp Večný život.
 63 a sp Počúvať.
  b Skut. 3:22–23;  

1. Nefi 22:20–21;  
3. Nefi 20:23; 21:11;  
NaZ 1:14;  
JS – Ž 1:40.

 64 a Mal. 4:1.  
sp Malachiáš.

  b JS – Ž 1:36–37.
  c Iz. 66:15–16;  

1. Nefi 22:15;  
3. Nefi 25:1;  
NaZ 29:9; 64:24.  
sp Zem – Očistenie 
zeme.

 66 a Ján 1:11.
 67 a 2. Nefi 28:32.
  b Iz. 50:2;  

2. Nefi 7:2.

 68 a Ex. 14:21;  
Joz. 3:14–17.

 70 a Iz. 50:11.
 71 a 2. Kron. 36:15–16;  

Jer. 44:4–5.
 72 a Iz. 8:16–20.
 73 a Mat. 8:11–12;  

Luk. 13:28;  
NaZ 19:5.  
sp Peklo;  
Temnota, duchovná.

Pán a biť národy mocou Ducha 
svojho.

60 A z tohto dôvodu boli tieto 
prikázania dané; bolo prikázané, 
aby boli zadržané pred svetom 
v ten deň, kedy boli dané, ale te
raz majú a vyjsť k b všetkému telu –

61 A to podľa mysle a vôle Pána, 
ktorý vládne nad všetkým telom.

62 A tomu, kto a činí pokánie 
a b posväcuje sa pred Pánom, bude 
daný c život večný.

63 A na tých, ktorí a nepočúvajú 
hlas Pána, bude naplnené to, čo 
bolo napísané prorokom Mojži
šom, že budú b odrezaní sprostred 
ľudu.

64 A tiež to čo bolo napísané 
prorokom a Malachiášom: Lebo 
hľa, prichádza b deň, ktorý bude 
c horieť ako pec; a všetci pyšní, 
áno, a všetci tí, ktorí si počínajú 
zlovoľne, budú strniskom; a oný 
deň, ktorý prichádza, ich spáli, 
hovorí Pán mocností, takže im ne
ponechá ani koreň ani vetvu.

65 A preto, toto bude odpoveď 
Pána pre nich:

66 Oného dňa, kedy som prišiel 
k svojim vlastným, žiadny človek 

medzi vami ma a neprijal a vy ste 
boli vyhnaní.

67 Keď som znova zavolal, ne
bolo nikoho z vás, aby odpove
dal; avšak a rameno moje nebolo 
nijako skrátené, aby som nemo
hol vykúpiť, ani b moc moja k vy
slobodeniu.

68 Hľa, pokarhaním svojím 
a vysušujem more. Rieky činím 
pustatinou; ich ryby zapáchajú 
a umierajú smädom.

69 Obliekam nebesia v čierňavu 
a vrecovinu im dávam za odev.

70 A a toto budete mať z ruky 
mojej – líhať budete v žiali.

71 Pozrite a uzrite, niet nikoho, 
kto by vás vyslobodil; lebo ste ne
poslúchali hlas môj, keď som na 
vás volal z nebies; neverili ste slu
žobníkom mojim, a keď boli a pos
laní k vám, neprijali ste ich.

72 A preto, oni a spečatili svedec
tvo a zviazali zákon, a vy ste boli 
vydaní temnote.

73 Tí odídu do vonkajšej tem
noty, kde je a plač a nárek, a škrípa
nie zubov.

74 Hľa, Pán, váš Boh, to pove
dal. Amen.
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134 1 a NaZ 98:4–7;  
ČV 1:12.

  b sp Vydávať počet, 
zodpovedný, 
zodpovednosť.

 2 a sp Sloboda jednania.
  b sp Svedomie.
  c NaZ 42:18–19.
 3 a NaZ 98:8–10.
 4 a Alma 21:21–22;  

ČV 1:11.  
sp Uctievanie, 
uctievať.

1–4, Vlády majú ochraňovať slo-
bodu svedomia a uctievania; 5–8, 
Všetci ľudia majú podporovať svoju 
vládu a sú zaviazaní zákonu vážnos-
ťou a úctou; 9–10, Náboženské spo-
ločnosti nemajú uplatňovať štátnu 
moc; 11–12, Ľudia sú ospravedlnení, 
keď bránia seba a svoj majetok.

Veríme, že a vlády boli ustano
vené Bohom na prospech človeka; 
a že on činí ľudí b zodpovednými 
za ich činy vo vzťahu k nim, ako 
pri vytváraní zákonov, tak pri 
spravovaní záležitostí ohľadom 
nich, pre dobro a bezpečie spo
ločnosti.

2 Veríme, že žiadna vláda ne
môže existovať v mieri, iba ak sú 
ustanovené a zachovávané ne
porušené také zákony, ktoré za
bezpečia každému jednotlivcovi 
a slobodné používanie b svedo
mia, právo na majetok a na jeho 
správu a c ochranu života.

3 Veríme, že všetky vlády nutne 
vyžadujú civilných a úradníkov 

a občianskych sudcov pre presa
dzovanie svojich zákonov; a že 
takí, ktorí budú spravovať zákon 
s nestrannosťou a spravodlivos
ťou, majú byť vyhľadávaní a pod
porovaní hlasom ľudu, ak je to 
republika, alebo vôľou panovníka.

4 Veríme, že náboženstvo je 
ustanovené Bohom; a že ľudia 
sú zodpovední jemu, a iba jemu, 
ohľadom jeho praktizovania, po
kiaľ ich ich náboženské názory 
nepovzbudzujú k tomu, aby zasa
hovali do práv a slobôd druhých; 
ale neveríme, že ľudský zákon má 
právo zasahovať predpisovaním 
pravidiel a uctievania, aby zväzo
val svedomie ľudí, alebo diktovať 
podoby verejnej alebo súkromnej 
zbožnosti; veríme, že občiansky 
sudca má potláčať zločin, ale ni
kdy nemá ovládať svedomie; má 
trestať vinu, ale nikdy nemá po
tláčať slobodu duše.

5 Veríme, že všetci ľudia sú po
vinní udržiavať a podporovať 
príslušnú vládu tam, kde bývajú, 

ODDIEL 134
Prehlásenie viery týkajúce sa vlád a zákonov všeobecne, prijaté je-
dnomyseľným hlasovaním na všeobecnom zhromaždení Cirkvi kona-
nom v Kirtlande v štáte Ohio 17. augusta 1835. Mnoho Svätých sa 
zišlo, aby zvážili navrhnutý obsah prvého vydania Náuky a zmlúv. 
V onej dobe bola k tomuto oznámeniu daná táto preambula: „Aby 
naša viera ohľadom pozemských vlád a zákonov všeobecne nemohla 
byť mylne vykladaná ani mylne chápaná, považovali sme za vhodné 
predložiť na záver tejto knihy svoj názor tohto sa týkajúci.“
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zatiaľ čo sú chránení ohľadom 
svojich prirodzených a neodcu
dziteľných práv skrze zákony 
takej vlády; a že poburovanie 
a a vzbura sú nevhodné pre kaž
dého takto chráneného občana 
a majú byť podľa toho trestaní; 
a že všetky vlády majú právo na
riaďovať také zákony, ktoré sú 
podľa ich vlastného úsudku pok
ladané za najlepšie, aby zabezpe
čili verejný záujem; zároveň však 
majú považovať za posvätnú slo
bodu svedomia.

6 Veríme, že každý človek má 
byť rešpektovaný vo svojom po
stavení, aj vládcovia a verejní ob
čianski sudcovia ako takí, pretože 
sú ustanovení na ochranu nevin
ných a na potrestanie vinných; 
a že všetci ľudia sú zaviazaní a zá
konu vážnosťou a úctou, pretože 
by mier a súlad boli bez nich na
hradené anarchiou a hrôzou; ľud
ské zákony boli ustanovené za 
výlučným účelom usmerňova
nia našich záujmov ako jednotliv
cov a národov, medzi človekom 
a človekom; a božské zákony sú 
dané z neba, predpisujúce pra
vidlá ohľadom duchovných zá
ležitostí, pre vieru a uctievanie, 
a z oboch sa bude človek zodpo
vedať svojmu Tvorcovi.

7 Veríme, že vládcovia, štáty 
a vlády majú právo a sú povinní 
nariaďovať zákony na ochranu 
všetkých občanov ohľadom slo
bodného praktizovania ich ná
boženskej viery; ale neveríme, 

že majú právo v spravodlivosti 
pripraviť občanov o túto výsadu 
alebo zakazovať im ohľadom 
ich názorov, pokiaľ je voči záko
nom prejavovaná vážnosť a úcta 
a takéto náboženské názory ne
ospravedlňujú poburovanie ani 
sprisahanie.

8 Veríme, že spáchanie zločinu 
má byť a potrestané podľa povahy 
previnenia; že vražda, vlastiz
rada, lúpež, krádež a narušenie 
všeobecného mieru, vo všetkých 
ohľadoch, majú byť potrestané 
podľa ich zločinnosti a ich sklonu 
k zlu medzi ľuďmi, skrze zákony 
onej vlády, kde je previnenie spá
chané; a pre verejný mier a pokoj 
majú všetci ľudia vykročiť a po
užiť svoju schopnosť pre prive
denie previnilcov proti dobrým 
zákonom k potrestaniu.

9 Neveríme, že je spravodlivé 
miešať náboženský vplyv s civil
nou vládou, kde je jedna nábo
ženská spoločnosť podporovaná, 
a iná vo svojich duchovných vý
sadách zakazovaná a jednotlivé 
práva jej členov, ako občanov, sú 
popierané.

10 Veríme, že všetky nábožen
ské spoločnosti majú právo jed
nať so svojimi členmi ohľadom 
nesprávneho správania sa, podľa 
pravidiel a nariadení takých spo
ločností; pod podmienkou, že 
také činy budú ohľadom spolo
čenstva a dobrého postavenia; 
ale neveríme, že akákoľvek nábo
ženská spoločnosť má právomoc 

 5 a ČV 1:12.  
sp Vzbura.

 6 a NaZ 58:21; 88:34.
 8 a Alma 30:7–11;  

NaZ 42:84–87.
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 10 a sp Exkomunikácia.
 12 a sp Kázať;  

Misionárska práca.

135 1 a NaZ 5:22; 6:30.  
sp Mučeník, 
mučeníctvo.

  b sp Smith, Joseph, ml.
  c sp Väzenie 

v Carthage (USA).

súdiť ľudí ohľadom práva na 
majetok alebo život, odnímať im 
tovar tohto sveta alebo ich uvá
dzať do nebezpečenstva buď ži
vota, alebo údu, alebo privádzať 
na nich akýkoľvek telesný trest. 
Môžu ich iba a vylúčiť zo svojej 
spoločnosti a odňať im svoje spo
ločenstvo.

11 Veríme, že sa ľudia majú do
volávať civilného zákona ohľa
dom nápravy akéhokoľvek 
príkoria a bezprávia tam, kde je 
spôsobené osobné ublíženie alebo 
dotknuté právo ohľadom majetku 
alebo povesti, kde existujú také 
zákony, aké budú toto chrániť; ale 
veríme, že všetci ľudia sú v ča
soch naliehavosti ospravedlnení 
ohľadom obrany seba, svojich 
priateľov a majetku a vlády pred 
nezákonnými útokmi a zásahmi 

všetkých osôb tam, kde nemôže 
byť uskutočnené okamžité do
volanie sa zákona a poskytnutá 
úľava.

12 Veríme, že je spravodlivé a ká
zať evanjelium národom zeme 
a varovať spravodlivých, aby sa 
spasili zo skazenosti sveta; ale 
neveríme, že je spravodlivé za
sahovať medzi nevoľníkmi alebo 
kázať im evanjelium, alebo krstiť 
ich proti vôli a želaniu ich pánov, 
alebo sa pliesť medzi nich, alebo 
ovplyvňovať ich v najmenšom 
a spôsobiť, aby boli nespokojní 
so svojou situáciou v tomto ži
vote, a tým ohrozovať život ľudí; 
takéto zasahovanie, veríme, je 
nezákonné a nespravodlivé, a ne
bezpečné pre mier každej vlády 
dovoľujúcej, aby boli ľudské by
tosti držané v nevoľníctve.

ODDIEL 135
Oznámenie o mučeníctve Josepha Smitha, Proroka, a jeho brata Hy-
ruma Smitha, patriarchu, v Carthage v štáte Illinois 27. júna 1844. 
Tento dokument bol zahrnutý na konci vydania Náuky a zmlúv z roku 
1844, ktoré boli takmer pripravené do tlače, keď boli Joseph Smith 
a Hyrum Smith zavraždení.

1–2, Mučenícka smrť Josepha 
a Hyruma v žalári v Carthage; 3, 
Je vyhlásené výnimočné postave-
nie Proroka; 4–7, Ich nevinná krv 
svedčí o pravde a božskosti diela.

Aby sme spečatili svedectvo 

o tejto knihe a o Knihe Mormo
novej, oznamujeme a mučenícku 
smrť b Josepha Smitha, Proroka, 
a Hyruma Smitha, patriarchu. 
Boli zastrelení v c žalári v Car
thage 27. júna 1844, asi o pia
tej hodine poobede, ozbrojenou 
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zberbou – natretou na čierno – 
v počte od 150 do 200 osôb. d Hy
rum bol zastrelený prvý a padol 
pokojne, zvolajúc: Som mŕtvy! 
Joseph vyskakoval z okna a pri 
tomto pokuse bol zastrelený, zvo
lajúc: Ó Pane, Bože môj! Na oboch 
sa strieľalo potom, čo zomreli, 
zverským spôsobom a každý dos
tal štyri guľky.

2 a John Taylor a Willard Ri
chards, dvaja z Dvanástich, boli 
v tej dobe jedinými osobami 
v miestnosti; prvý bol surovým 
spôsobom zranený štyrmi guľ
kami, ale potom sa uzdravil; 
druhý, skrze prozreteľnosť Bo
žiu, unikol, dokonca bez jedinej 
diery na svojom odeve.

3 Joseph Smith, a Prorok a b Videc 
Pána, učinil, okrem samotného Je
žiša, pre spásu ľudstva na tomto 
svete viac, než ktorýkoľvek iný 
človek, ktorý na ňom kedy žil. Za 
krátku dobu dvadsať rokov pri
niesol Knihu Mormonovu, ktorú 
preložil darom a mocou Božou, 
a bol nástrojom jej vydania na 
dvoch svetadieloch; vyslal c pl
nosť večného evanjelia, ktoré 
ona obsahuje, do štyroch strán 
zeme; priniesol zjavenia a pri
kázania, ktoré tvoria túto knihu 
Náuka a zmluvy a veľa ďalších 
múdrych dokumentov a pokynov 
na prospech detí ľudských; zhro
maždil mnoho tisíc Svätých ne
skorších dní, založil veľké d mesto 

a zanechal chýr a meno, ktoré ne
môžu byť zničené. Žil ako veľký 
a zomrel ako veľký v očiach Bo
žích a svojho ľudu; a ako väčšina 
Pánových pomazaných v dáv
nych časoch spečatil svoje posla
nie a svoje diela svojou vlastnou 
e krvou; a jeho brat Hyrum tak
isto. V živote neboli rozdelení, 
a v smrti neboli odlúčení!

4 Keď išiel Joseph do Carthage, 
aby sa vydal predstieraným po
žiadavkám zákona, dva alebo tri 
dni pred svojou úkladnou vraž
dou, povedal: „Idem ako a bará
nok na zabitie; ale som pokojný 
ako letné ráno; mám svedo
mie bez previnenia voči Bohu 
i voči všetkým ľuďom. Zomriem 
nevinný a ešte o mne pove
dia – bol chladnokrvne za
vraždený.“ Toho rána potom, čo 
sa Hyrum pripravil, aby išiel – má 
byť povedané na zabitie? Áno, 
lebo tak to bolo – čítal tento odsek 
takmer pri konci dvanástej kapi
toly z Etera v Knihe Mormonovej 
a preložil tam list:

5 A stalo sa, že som sa modlil k Pá-
novi, aby dal pohanom milosť, aby 
mohli mať pravú lásku. A stalo sa, 
že Pán mi povedal: Ak nebudú mať 
pravú lásku, tebe na tom záležať ne-
musí, ty si bol verný; a preto odev 
tvoj bude a očistený. A pretože si videl 
slabosť svoju, budeš učinený silným, 
dokonca tak, že zasadneš na miesto, 
ktoré som pripravil v príbytkoch 

 1 d sp Smith, Hyrum.
 2 a sp Taylor, John.
 3 a sp Prorok.
  b sp Videc.
  c NaZ 35:17; 42:12.  

sp Znovuzriadenie 
evanjelia.

  d sp Nauvoo, 
Illinois (USA).

  e Žid. 9:16–17;  

NaZ 136:39.
 4 a Iz. 53:7.
 5 a NaZ 88:74–75.

NÁUKA A ZMLUVY 135:2–5 318



 5 b Eter 12:36–38.
  c Žid. 9:16–17.

 6 a Luk. 23:31.
 7 a Zjav. 6:9.

Otca svojho. A teraz ja . . . sa lúčim 
s pohanmi, áno, a tiež s bratmi svo-
jimi, ktorých milujem, pokiaľ sa ne-
stretneme pred b sudcovskou stolicou 
Kristovou, kde všetci ľudia budú ve-
dieť, že odev môj nie je poškvrnený 
krvou vašou. c Testátori sú teraz mŕ
tvi a ich testament je v platnosti.

6 Hyrum Smith mal vo februári 
1844 štyridsaťštyri rokov a Joseph 
Smith mal v decembri 1843 tridsa
ťosem; a odo dnes naďalej budú 
ich mená zaradené medzi muče
níkov náboženstva; a čitateľovi 
v každom národe tak bude pri
pomínané, že Kniha Mormonova 
a táto kniha Náuka a zmluvy cir
kvi stáli najlepšiu krv devätnás
teho storočia, aby ich priniesli 
pre spásu porušeného sveta; 
a že ako oheň môže ublížiť a ze
lenému stromu pre slávu Božiu, 
aké jednoduché bude spáliť su
ché stromy, aby sa vinica očistila 
od skazenosti. Žili pre slávu; zo
mreli pre slávu; a sláva je ich več
nou odmenou. Ich mená budú od 
vekov do vekov prechádzať na 

potomstvo ako drahokamy pre 
posvätených.

7 Neboli vinní žiadnym zloči
nom, ako bolo často preukázané 
predtým, a boli zatvorení v ža
lári iba kvôli sprisahaniu zradcov 
a zlovoľných ľudí; a ich nevinná 
krv na dlážke žalára v Carthage 
je jasnou pečaťou pripojenou 
k „mormonizmu“, ktorá nemôže 
byť zavrhnutá žiadnym súdom 
na zemi, a ich nevinná krv na štíte 
štátu Illinois s porušenou vie
rou v štát, ako sľúbil skrze gu
vernéra, je svedectvom pravdy 
večného evanjelia, ktoré nemôže 
celý svet spochybniť; a ich ne-
vinná krv na zástave slobody 
a na magna charta Spojených štá
tov je poslom pre náboženstvo 
Ježiša Krista, ktoré sa bude do
týkať sŕdc čestných ľudí medzi 
všetkými národmi; a ich nevinná 
krv s nevinnou krvou všetkých 
mučeníkov pod a oltárom, ktorý 
videl Ján, bude kričať k Pánovi 
mocností, pokiaľ onú krv na zemi 
 neodplatí. Amen.

ODDIEL 136
Slovo a vôľa Pánova dané skrze prezidenta Brighama Younga vo 
Winter Quarters vo výprave Izraela v krajine Omahov na západ-
nom brehu rieky Missouri v blízkosti Council Bluffs v štáte Iowa.

1–16, Je vysvetlené, ako má byť 
zorganizovaná výprava Izraela pre 
putovanie na západ; 17–27, Svä-
tým je prikázané, aby žili podľa 

početných požiadaviek evanjelia; 
28–33, Svätí majú spievať, tan-
covať, modliť sa a učiť sa múd-
rosť; 34–42, Proroci sú zabíjaní, 
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aby mohli byť ctení a aby boli zlo-
voľní odsúdení.

Slovo a vôľa Pánova ohľadom 
výpravy Izraela pri ich putovaní 
na západ:

2 Nech všetci ľudia a Cirkvi Je
žiša Krista Svätých neskorších dní 
a tí, ktorí putujú s nimi, sú zor
ganizovaní do skupín so zmlu
vou a sľubom zachovávať všetky 
prikázania a ustanovenia Pána, 
nášho Boha.

3 Nech sú zorganizované 
skupiny s veliteľmi nad a sto, 
s veliteľmi nad päťdesiatimi 
a s veliteľmi nad desiatimi, s pre
zidentom a jeho dvoma radcami 
na ich čele, pod vedením dvanás
tich b apoštolov.

4 A toto bude naša a zmluva – že 
budeme b kráčať vo všetkých c na
riadeniach Pánových.

5 Nech si každá skupina zaopatrí 
pre putovanie všetky záprahy, 
vozy, zásoby, oblečenie a ďalšie 
nevyhnutnosti, ktoré môžu.

6 Keď budú skupiny zorganizo
vané, nech idú s mocou svojou, 
aby uskutočnili prípravy pre tých, 
ktorí zostanú.

7 Nech každá skupina so svo
jimi veliteľmi a prezidentmi roz
hodne, koľko ich môže ísť na 
budúcu jar; potom vyvoľte dos
tatočný počet zdatných a schop
ných ľudí, aby vzali záprahy, 

semená a hospodárske náradie, 
aby išli ako pionieri, aby pripra
vili sejbu jarného obilia.

8 Nech každá skupina nesie rov
naký diel a podľa podielu svojho 
majetku vezme a chudobných, 
b vdovy, c deti bez otcov a rodiny 
tých, ktorí odišli k vojsku, aby vo
lanie vdov a detí bez otcov nestú
palo k ušiam Pánovým proti ľudu 
tomuto.

9 Nech každá skupina pripraví 
domy a polia na pestovanie obi
lia pre tých, ktorí v tomto období 
zostanú; a toto je vôľa Pána ohľa
dom jeho ľudu.

10 Nech každý človek použije 
všetok svoj vplyv a majetok, aby 
premiestnil tento ľud na miesto, 
kde Pán umiestni a kôl Sionu.

11 A ak budete toto činiť s čis
tým srdcom vo všetkej vernosti, 
budete a požehnaní; budete po
žehnaní ohľadom stád svo
jich a ohľadom dobytka svojho, 
a ohľadom polí svojich, a ohľa
dom domov svojich, a ohľadom 
rodín svojich.

12 Nech služobníci moji Ezra  
T. Benson a Erastus Snow zorga
nizujú skupinu.

13 A nech služobníci moji Orson 
Pratt a Wilford Woodruff zorgani
zujú skupinu.

14 Tiež, nech služobníci moji 
Amasa Lyman a George A. Smith 
zorganizujú skupinu.

136 2 a sp Cirkev Ježiša 
Krista Svätých 
neskorších dní.

 3 a Ex. 18:21–26.
  b sp Apoštol.
 4 a sp Zmluva.

  b sp Kráčať, Kráčať 
s Bohom.

  c sp Obrady.
 8 a sp Chudobní.
  b sp Vdova.
  c Jak. 1:27;  

3. Nefi 24:5.
 10 a sp Kôl.
 11 a Deut. 28:1–14.  

sp Požehnať, 
požehnaný, 
požehnanie.
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 18 a NaZ 100:13.
 19 a sp Rada.
 20 a sp Čestný, čestnosť.
  b sp Požiadať, 

žiadostivosť.
 21 a sp Znesvätenie.
  b Ex. 3:6;  

1. Nefi 19:10.
 22 a Ex. 13:18; Jer. 2:5–7;  

1. Nefi 5:15;  
Alma 36:28.  
sp Jehova.

  b Jer. 30:10;  

Ez. 20:33–34;  
NaZ 38:33.

 23 a 3. Nefi 11:29–30.  
sp Svár.

  b NaZ 20:54.  
sp Zlé reči.

 24 a sp Slovo múdrosti.
  b NaZ 108:7.
 25 a Ž 37:21; Mos. 4:28.  

sp Čestný, čestnosť;  
Dlh.

 26 a Lev. 6:4;  
Deut. 22:3.

 27 a sp Usilovnosť.
  b sp Správca, 

správcovstvo.
 28 a sp Spev.
  b sp Modlitba.
  c 2. Kron. 5:13;  

NaZ 59:15–16.  
sp Vďačnosť, vďaka, 
vďakyvzdanie.

 29 a 2. Sam. 22:7.
  b sp Radosť.
 31 a NaZ 101:4.  

sp Protivenstvo.

15 A určia prezidentov a velite
ľov nad sto a nad päťdesiatimi, 
a nad desiatimi.

16 A nech služobníci moji, ktorí 
boli určení, idú a učia toto svä
tých, moju vôľu, aby mohli byť 
pripravení ísť do krajiny mieru.

17 Choď cestou svojou a čiň, ako 
som ti povedal, a neboj sa nepria
teľov svojich; lebo oni nebudú 
mať moc zastaviť dielo moje.

18 Sion bude a vykúpený v mo
jom vlastnom príhodnom čase.

19 A ak sa nejaký človek bude 
snažiť, aby budoval sám seba, 
a nevyhľadáva moju a radu, ne
bude mať žiadnu moc a pocha
bosť jeho bude prejavená.

20 Hľadajte; a a zachovávajte je
den voči druhému všetky sľuby 
svoje; a nebuďte b žiadostiví toho, 
čo je brata vášho.

21 a Zdržiavajte sa zla brať meno 
Pánovo nadarmo, lebo ja som 
Pán, váš Boh, dokonca b Boh ot
cov vašich, Boh Abrahámov a Izá
kov, a Jákobov.

22 a Ja som ten, kto vyviedol deti 
Izraela z krajiny egyptskej; a ra
meno moje je pozdvihnuté v po
sledných dňoch, aby som b spasil 
ľud svoj Izrael.

23 Prestaňte sa jeden s druhým 
a hádať; prestaňte hovoriť jeden 
o druhom b zle.

24 Prestaňte s a opitosťou; a nech 
slová vaše vedú k b vzdelávaniu 
jedného druhým.

25 Ak si požičiaš od blížneho 
svojho, navrátiš to, čo si si a poži
čal; a ak nemôžeš splatiť, potom 
choď priamo a povedz to blíž
nemu svojmu, aby ťa neodsúdil.

26 Ak nájdeš to, čo blížny tvoj 
a stratil, budeš usilovne hľadať, 
pokiaľ mu to znova neodovzdáš.

27 Budeš a usilovný v ochrane 
toho, čo máš, aby si mohol byť 
múdrym b správcom; lebo je to 
bezplatný dar od Pána, tvojho 
Boha, a ty si jeho správca.

28 Ak si veselý, chváľ Pána a spe
vom, hudbou, tancom a b modlit
bou chvály a c vďakyvzdania.

29 Ak si a zarmútený, volaj k Pá
novi, svojmu Bohu, s úpenlivou 
prosbou, aby duša tvoja mohla 
byť b radostná.

30 Neboj sa nepriateľov svo
jich, lebo sú v rukách mojich a ja 
s nimi učiním podľa svojho po
tešenia.

31 Ľud môj musí byť a skúšaný 
vo všetkých veciach, aby mohli 
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byť pripravení prijať b slávu, ktorú 
pre nich mám, dokonca slávu Si
onu; a ten, ktorý už nechce znášať 
c trestanie, nie je hodný kráľovstva 
môjho.

32 Nech ten, kto je neznalý, sa 
učí a múdrosť tým, že sa b pokorí 
a volá k Pánovi, svojmu Bohu, 
aby oči jeho mohli byť otvorené, 
aby mohol vidieť, a uši jeho otvo
rené, aby mohol počuť;

33 Lebo a Duch môj je vyslaný 
do sveta, aby osvietil pokorných 
a skrúšených a odsúdil bezbož
ných.

34 Bratia tvoji zavrhli vás a sve
dectvo vaše, dokonca národ, 
ktorý vás a vyhnal;

35 A teraz prichádza deň ich po
hromy, dokonca dni zármutku, 
ako žena, ktorú zachvátili pô
rodné bolesti; a ich zármutok 
bude veľký, pokiaľ nebudú rýchlo 
činiť pokánie, áno, veľmi rýchlo.

36 Lebo povraždili prorokov 
a tých, ktorí k nim boli poslaní; 
a preliali nevinnú krv, ktorá kričí 
proti nim zo zeme.

37 Takže, nedivte sa týmto ve
ciam, lebo ešte nie ste a čistí; ne
môžete ešte zniesť slávu moju; 
ale uzriete ju, ak budete verní 

v zachovávaní všetkých slov 
mojich, ktoré som vám b dal odo 
dní Adamových k Abrahámovi, 
od Abraháma k Mojžišovi, od 
Mojžiša k Ježišovi a apoštolom 
jeho a od Ježiša a apoštolov jeho 
k Josephovi Smithovi, ku kto
rému som volal skrze c anjelov 
svojich, slúžiacich služobníkov 
svojich a svojím vlastným hla
som z nebies, aby vyniesol dielo  
moje;

38 Ktorého základy položil a bol 
verný; a ja som ho vzal k sebe.

39 Mnohí sa divili kvôli smrti 
jeho; ale bolo nutné, aby a speča
til svoje b svedectvo svojou c krvou, 
aby mohol byť ctený a zlovoľní 
mohli byť odsúdení.

40 Neoslobodil som vás od a ne
priateľov vašich, iba tým som za
nechal svedectvo o mene svojom?

41 Teraz, takže, počúvajte, ó vy 
ľudia a cirkvi mojej; a vy starší, po
čúvajte spoločne; vy ste obdržali 
b kráľovstvo moje.

42 Buďte usilovní v zachová
vaní všetkých prikázaní mojich, 
aby na vás neprišli súdy a viera 
vaša vás neopustila, a nepriatelia 
vaši nad vami nezvíťazili. Teraz 
už nič viac. Amen a amen.

 31 b Rím. 8:18;  
NaZ 58:3–4.  
sp Sláva.

  c sp Trestať, potrestať.
 32 a sp Múdrosť.
  b sp Pokorný, pokoriť 

sa, pokora.
 33 a sp Duch Svätý.
 34 a sp Prenasledovať, 

prenasledovanie.
 37 a sp Čistý, čistota.
  b Hel. 8:18.
  c Zjav. 14:6;  

NaZ 110:11–16;  
128:19–21;  
JS – Ž 1:30–47.

 39 a Mos. 17:20;  
NaZ 135:3.

  b sp Svedectvo.
  c sp Mučeník, 

mučeníctvo.
 40 a Ex. 23:22;  

NaZ 8:4; 105:15.
 41 a sp Cirkev Ježiša Krista.
  b Dan. 7:27.
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137 1 a Skut. 7:55–56;  
1. Nefi 1:8;  
Hel. 5:45–49;  
JS – Ž 1:43.

  b sp Celestiálna  
sláva.

  c 2. Kor. 12:2–4;  
1. Nefi 11:1;  
Mojž. 1:11.

 2 a 2. Nefi 9:41; 31:17.
  b Ex. 24:17;  

Iz. 33:14–15;  
Hel. 5:23;  
NaZ 130:7.

 3 a Iz. 6:1;  
Ez. 1:26–28.

  b sp Boh, Božstvo – 
Boh Otec.

  c sp Boh, 

   Božstvo – Boh Syn.
 4 a Zjav. 21:21;  

NaZ 110:2.
 5 a sp Adam.
  b NaZ 132:29.  

sp Abrahám.
  c NaZ 124:19.  

sp Smith, Joseph, st.
  d sp Smithová, 

Lucy Mack.
  e JS – Ž 1:4.
 6 a sp Spása pre  

mŕtvych.
  b Iz. 11:11;  

1. Nefi 22:10–12;  
Jákob 6:2.  
sp Izrael – 
Zhromaždenie Izraela.

  c Ján 3:3–5;  

2. Nefi 9:23;  
Eter 4:18–19;  
NaZ 76:50–52;  
84:74.  
sp Krst, krstiť.

 7 a Hel. 5:30.  
sp Zjavenie.

  b pjs 1. Pet. 4:6 
(Dodatok);  
2. Nefi 9:25–26;  
Mos. 15:24.

  c NaZ 76:50–70.
  d sp Celestiálna sláva.
 8 a Alma 18:32;  

NaZ 6:16.
 9 a Zjav. 20:12–13.  

sp Súd, posledný.

1–6, Prorok vidí v celestiálnom krá-
ľovstve svojho brata Alvina; 7–9, Je 
zjavená náuka o spáse pre mŕtvych; 
10, Všetky deti sú spasené v celesti-
álnom kráľovstve.

a Nebesia sa nám otvorili a ja som 
uzrel b celestiálne kráľovstvo Bo
žie a jeho slávu, či v c tele, alebo 
mimo neho, nemôžem povedať.

2 Videl som nesmiernu krásu 
a brány, skrze ktorú budú vstu
povať dediči oného kráľovstva, 
ktorá bola ako krúžiace b plamene 
ohňa;

3 Tiež a planúci trón Boží, na kto
rom sedel b Otec a c Syn.

4 Videl som krásne ulice oného 
kráľovstva, ktoré vyzerali, ako 
keby boli vydláždené a zlatom.

5 Videl som Otca a Adama 
a b Abraháma; a c otca svojho 

a d matku svoju; brata svojho 
e  Alvina, ktorý už dávno zomrel;

6 A divil som sa, ako to, že ob
držal a dedičstvo v onom kráľov
stve, vediac, že opustil tento svet 
predtým, než Pán pozdvihol ruku 
svoju, aby zhromaždil Izrael po 
b druhýkrát a nebol c pokrstený na 
odpustenie hriechov.

7 Takto ku mne prišiel a hlas 
Pána, hovoriac: Všetci, ktorí zo
mreli b bez poznania tohto eva
njelia, ktorí by ho prijali, keby im 
bolo dovolené zostať, budú c de
dičmi d celestiálneho kráľovstva 
Božieho;

8 Tiež všetci, ktorí zomrú od
teraz bez jeho poznania, ktorí  
a by ho prijali celým srdcom  
svojím, budú dedičmi oného krá
ľovstva;

9 Lebo ja, Pán, budem a súdiť 

ODDIEL 137
Videnie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, v chráme v Kirtlande 
v štáte Ohio 21. januára 1836. Bolo to pri príležitosti vykonávania 
obradov pri príprave na zasvätenie chrámu.
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všetkých ľudí podľa ich b skutkov, 
podľa c priania ich sŕdc.

10 A tiež som uvidel, že všetky 
deti, ktoré zomreli predtým, než 

dosiahli a roky zodpovednosti, sú 
b spasené v celestiálnom kráľov
stve nebeskom.

 9 b sp Skutky.
  c NaZ 64:34.  

sp Srdce.
 10 a sp Vydávať počet, 

zodpovedný, 
zodpovednosť.

  b sp Spása – Spása  
detí.

138 1 a sp Premýšľať.
 2 a Mat. 20:28. 

sp Uzmieriť,  
Uzmierenie.

  b sp Plán vykúpenia.
 3 a Ján 3:16.  

sp Láska.
  b sp Vykupiteľ.

 4 a ČV 1:3.
  b Mat. 7:21.  

sp Poslušnosť, 
poslušný, poslúchať.

 5 a vi svätým raného 
obdobia.

  b 1. Pet. 1:1.

ODDIEL 138
Videnie dané prezidentovi Josephovi F. Smithovi v Salt Lake City 
v štáte Utah 3. októbra 1918. Prezident Smith 4. októbra 1918 vo 
svojom úvodnom príhovore na 89. polročnej generálnej konferen-
cii Cirkvi oznámil, že počas predchádzajúcich mesiacov obdržal 
niekoľko božských oznámení. Jedno z nich ohľadom Spasiteľovej 
návštevy u duchov mŕtvych, zatiaľ čo Jeho telo bolo v hrobe, ob-
držal prezident Smith predošlého dňa. Bolo zapísané okamžite po 
ukončení konferencie. 31. októbra 1918 bolo predložené radcom  
v Prvom predsedníctve, Rade Dvanástich a patriarchovi a bolo nimi 
jednohlasne prijaté.

1–10, Prezident Joseph F. Smith 
premýšľa o Petrových záznamoch 
a o návšteve nášho Pána v duchov-
nom svete; 11–24, Prezident Smith 
vidí spravodlivých mŕtvych zhro-
maždených v raji a Kristovu službu 
medzi nimi; 25–37, Vidí, ako bolo 
medzi duchmi zorganizované káza-
nie evanjelia; 38–52, Vidí v duchov-
nom svete Adama, Evu a mnohých 
svätých prorokov, ktorí považo-
vali svoj duchovný stav pred svo-
jím vzkriesením za porobu; 53–60, 
Spravodliví mŕtvi týchto dní pokra-
čujú vo svojej práci vo svete duchov.

Tretieho októbra v roku tisíc

deväťstoosemnásť som sedel vo 
svojej izbe, a premýšľajúc o pís
mach:

2 A uvažujúc o veľkej a zmiernej 
obeti, ktorá bola učinená Synom 
Božím pre b vykúpenie sveta;

3 A o veľkej a podivuhodnej 
a láske prejavenej Otcom a Synom 
v príchode b Vykupiteľa na svet;

4 Aby skrze jeho a uzmierenie 
a b poslušnosťou zásad evanjelia 
mohlo byť ľudstvo spasené.

5 Zatiaľ čo som bol takto za
mestnaný, moja myseľ sa obrá
tila k záznamom apoštola Petra, 
k a prvým svätým rozptýleným 
doširoka po celom b Ponte, Galácii, 
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 8 a Iz. 61:1;  
Luk. 4:18;  
NaZ 76:73–74; 88:99.

 11 a sp Písma – 
Hodnota písiem.

  b Ef. 1:18;  
NaZ 76:10, 12, 19.

  c Iz. 11:2.
  d sp Duch.
 12 a NaZ 76:69–70.
  b NaZ 6:13; 51:19; 

76:51–53.
 13 a sp Obeť.
  b Mat. 5:10–12.
 14 a Eter 12:4;  

Moroni 7:3, 40–44.  
sp Dúfať, nádej.

  b sp Vzkriesenie.
  c sp Milosť.
  d sp Boh, Božstvo – 

Boh Otec.
  e sp Jednorodený.

 15 a Iz. 51:11;  
Alma 40:12.

 16 a Luk. 23:43;  
Alma 40:11–12.  
sp Raj.

  b Morm. 9:13.
 17 a 2. Nefi 9:10–13.
  b Ez. 37:1–14.
  c NaZ 93:33–34.
  d sp Radosť.

Kappadokii a ďalších častiach 
Ázie, kde bolo evanjelium kázané 
po ukrižovaní Pána.

6 Otvoril som Bibliu a čítal som 
tretiu a štvrtú kapitolu prvého 
listu Petra, a keď som čítal, veľmi 
na mňa zapôsobili, viac ako ke
dykoľvek predtým, tieto úryvky:

7 „Pretože aj Kristus raz trpel za 
hriechy, spravodlivý za nespra
vodlivých, aby nás mohol pri
viesť k Bohu, súc usmrtený v tele, 
ale obživený Duchom:

8 Skrze ktorého tiež išiel a kázal 
duchom vo a väzení;

9 Neposlušným kedysi, keď Bo
žia zhovievavosť vyčkávala za 
dní Nóacha, zatiaľ čo pripravo
val koráb, v ktorom vodou sa za
chránilo niekoľko, to jest osem 
duší.“ (1. Petra 3:18–20.)

10 „Lebo z tohto dôvodu bolo 
evanjelium zvestované aj tým, 
ktorí sú mŕtvi, aby mohli byť sú
dení podľa ľudí v tele, ale aby žili 
podľa Boha v duchu.“ (1. Petra 
4:6.)

11 Keď som premýšľal o týchto 
veciach, ktoré sú a zapísané, b oči 
môjho porozumenia boli otvorené 
a Duch Pána c spočinul na mne, 
a ja som videl zástupy d mŕtvych, 
ako malých, tak veľkých.

12 A na jednom mieste bol zhro
maždený nespočetný zástup du
chov a spravodlivých, ktorí boli 
b verní vo svedectve o Ježišovi, 
zatiaľ čo žili v smrteľnosti;

13 A ktorí priniesli a obeť v po
dobenstve veľkej obete Syna Bo
žieho a b vytrpeli súženie v mene 
Vykupiteľa svojho.

14 Všetci títo opustili smrteľný 
život pevní v a nádeji na slávne 
b vzkriesenie skrze c milosť Boha 
d Otca a jeho e Jednorodeného 
Syna, Ježiša Krista.

15 Uzrel som, že boli naplnení 
a radosťou a veselím a spoločne sa 
radovali, pretože deň ich vyslobo
denia bol na dosah.

16 Boli zhromaždení očakáva
júc príchod Syna Božieho do a du
chovného sveta, aby oznámil ich 
vykúpenie z b pút smrti.

17 Ich spiaci prach bude a zno
vuzriadený do svojej dokona
lej schránky, b kosť k svojej kosti 
a šľachy a mäso na ne, c duch a telo 
budú spojené, aby už  nikdy ne
boli rozdelené, aby mohli  obdržať 
plnosť d radosti.

18 Zatiaľ čo tento ohromný zá
stup čakal a hovoril, radujúc sa 
v hodine svojho vyslobodenia od 
reťazí smrti, ukázal sa Syn Boží 
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 18 a Iz. 61:1.  
sp Spása pre mŕtvych.

 19 a NaZ 76:72–74.
  b sp Evanjelium.
  c sp Pád Adama a Evy.
  d sp Pokánie.
 20 a Alma 40:13–14.  

sp Peklo;  
Zlovoľný, zlovoľnosť.

  b 1. Nefi 10:21.
 22 a sp Temnota, duchovná.
  b sp Mier, pokoj.
 23 a sp Plán vykúpenia.
  b Rím. 14:11; Mos. 27:31.
  c 2. Nefi 1:13;  

Alma 12:11.
 24 a Ž 104:1–2; Iz. 60:19;  

Zjav. 22:5; JS – Ž 1:17.  

sp Svetlo, Svetlo 
Kristovo.

  b sp Spev.
 26 a 1. Nefi 11:28.
 27 a Mar. 8:31.
 29 a NaZ 76:12.
 30 a Luk. 24:49.
  b sp Temnota, duchovná.
  c NaZ 1:2.

a oznámil a slobodu zajatým, ktorí 
boli verní;

19 A tam im a kázal večné b eva
njelium, náuku o vzkriesení 
a vykúpení ľudstva z c pádu a z je
dnotlivých hriechov pod pod
mienkou d pokánia.

20 Ale k a zlovoľným nešiel 
a medzi bezbožných a nekajú
cich, ktorí sa b poškvrnili, zatiaľ 
čo boli v tele, hlas jeho pozdvih
nutý nebol;

21 Ani vzdorovití, ktorí zavrhli 
svedectvá a varovania dávnych 
prorokov, neuzreli jeho prítom
nosť ani nepohliadli na jeho tvár.

22 Kde boli oni, vládla a tem
nota, ale medzi spravodlivými 
bol b mier;

23 A svätí sa radovali zo svojho 
a vykúpenia a sklonili b koleno, 
a uznali Syna Božieho ako svojho 
Vykupiteľa a Vysloboditeľa od 
smrti a c reťazí pekla.

24 Ich tváre žiarili a a žiara z prí
tomnosti Pána spočívala na nich, 
a oni b spievali chvály jeho svä
tému menu.

25 Divil som sa, lebo som chá
pal, že Spasiteľ strávil asi tri roky 
vo svojej službe medzi Židmi 
a tými z domu Izraela, snažiac sa 
učiť ich večné evanjelium a volať 
ich k pokániu;

26 A predsa, nehľadiac na jeho 

mocné diela a zázraky, a prehlá
senie pravdy s veľkou a mocou 
a právomocou, bolo len málo 
tých, ktorí počúvali jeho hlas a ra
dovali sa z jeho prítomnosti, a ob
držali spásu z jeho rúk.

27 Ale jeho služba medzi tými, 
ktorí boli mŕtvi, bola obmedzená 
na a krátky čas oddeľujúci ukrižo
vanie a jeho vzkriesenie;

28 A divil som sa slovám Petra – 
v ktorých povedal, že Syn Boží 
kázal duchom vo väzení, ktorí 
vtedy boli neposlušní, keď ke
dysi zhovievavosť Božia vyčká
vala za dní Nóacha – a ako to 
bolo možné, aby kázal oným du
chom a vykonal nutnú prácu me
dzi nimi v takom krátkom čase.

29 A keď som sa divil, moje oči 
boli otvorené a moje porozume
nie a obživené, a ja som pochopil, 
že Pán nešiel osobne medzi zlo
voľných a neposlušných, ktorí za
vrhli pravdu, aby ich učil;

30 Ale hľa, spomedzi spravod
livých zorganizoval svoje sily 
a ustanovil poslov odetých a mo
cou a právomocou a poveril ich, 
aby vyšli a priniesli svetlo eva
njelia tým, ktorí boli v b temnote, 
dokonca c všetkým duchom ľudí; 
a tak bolo evanjelium kázané mŕ
tvym.

31 A vyvolení poslovia vyšli, 
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 31 a Iz. 61:2;  
Luk. 4:17–19.

  b sp Sloboda (voľnosť).
 32 a Ján 8:21–24.
  b NaZ 128:5.  

sp Poznanie.
 33 a ČV 1:4.  

sp Viera.
  b sp Krst, krstiť – Krst za 

mŕtvych;  
Obrady – Zástupný 
obrad.

  c sp Odpustenie 
hriechov.

  d sp Dar Ducha Svätého.

 34 a sp Súd, posledný.
 35 a Alma 34:9–16.  

sp Obeť;  
Uzmieriť, Uzmierenie.

  b sp Kríž;  
Ukrižovanie.

 36 a NaZ 138:57.
 37 a NaZ 138:20.  

sp Vzbura.
 38 a sp Adam.
 39 a Mojž. 4:26.  

sp Eva.
 40 a sp Ábel.
  b sp Mučeník, 

mučeníctvo.

  c sp Šét.
  d Gen. 5:3;  

Mojž. 6:10.
 41 a sp Nóach, biblický 

patriarcha.
  b sp Šém.
  c sp Vysoký kňaz.
  d Gen. 17:1–8.  

sp Abrahám.
  e Gen. 21:1–5.  

sp Izák.
  f Gen. 35:9–15.  

sp Jákob, syn Izákov.
  g sp Mojžiš.
 42 a sp Izaiáš.

aby oznamovali a milostivý deň 
Pána a vyhlasovali b slobodu za
jatým, ktorí boli zviazaní, do
konca všetkým, ktorí budú 
činiť pokánie z hriechov svojich 
a prijmú evanjelium.

32 Tak bolo evanjelium kázané 
tým, ktorí a zomreli v hriechoch 
svojich, bez b znalosti pravdy, 
alebo v priestupku, zavrhnúc 
prorokov.

33 Tí boli učení a viere v Boha, 
pokániu z hriechu, b zástupnému 
krstu na c odpustenie hriechov, 
d daru Ducha Svätého kladením 
rúk,

34 A všetky ďalšie zásady eva
njelia, ktoré boli nutné, aby po
znali, aby boli schopní, aby mohli 
byť a súdení podľa ľudí v tele, ale 
žiť podľa Boha v duchu.

35 A tak bolo oznámené medzi 
mŕtvymi, ako malými, tak veľ
kými, nespravodlivými, rovnako 
ako vernými, že vykúpenie bolo 
spôsobené skrze a obeť Syna Bo
žieho na b kríži.

36 Tak bolo oznámené, že 
náš Vykupiteľ strávil čas počas 
svojho pobytu vo svete duchov, 

poučujúc a pripravujúc verných 
duchov a prorokov, ktorí svedčili 
o ňom v tele;

37 Aby mohli priniesť posolstvo 
o vykúpení všetkým mŕtvym, ku 
ktorým nemohol ísť osobne pre 
ich a vzburu a priestupok, aby 
oni skrze službu jeho služobní
kov tiež mohli počuť jeho slová.

38 Medzi veľkými a mocnými, 
ktorí boli zhromaždení na tomto 
ohromnom zhromaždení spra
vodlivých, boli Otec a Adam, Ve
kom starý a otec všetkých,

39 A naša slávna Matka a Eva 
s mnohými svojimi vernými dcé
rami, ktoré žili v priebehu ve
kov a uctievali pravého a živého 
Boha.

40 Bol tam a Ábel, prvý b mučeník, 
a jeho brat c Šét, jeden z mocných, 
ktorý bol presným d obrazom otca 
svojho Adama.

41 a Nóach, ktorý varoval pred 
potopou; b Šém, veľký c vysoký 
kňaz; d Abrahám, otec verných; 
e Izák, f Jákob a g Mojžiš, veľký zá
konodarca Izraela;

42 A a Izaiáš, ktorý oznámil 
skrze proroctvo, že Vykupiteľ 
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bol pomazaný, aby obviazal zlo
mených v srdci, aby vyhlásil b za
jatým slobodu a otvorenie c žalára 
tým, ktorí boli zviazaní, tam boli 
tiež.

43 Navyše a Ezechiel, ktorému 
bolo ukázané vo videní veľké 
údolie b suchých kostí, ktoré budú 
odeté mäsom, aby znova vyšli vo 
c vzkriesení mŕtvych, žijúce duše;

44 a Daniel, ktorí predvídal 
a predpovedal zriadenie b kráľov
stva Božieho v neskorších dňoch, 
ktoré nebude už nikdy zničené 
ani dané inému ľudu;

45 a Elias, ktorý bol s Mojžišom 
na vrchu b Premenenia;

46 A a Malachiáš, prorok, ktorý 
svedčil o príchode b Eliáša – 
o ktorom tiež Moroni hovoril 
prorokovi Josephovi Smithovi, 
oznamujúc, že príde pred uve
dením veľkého a hrozného c dňa 
Pánovho – tam boli tiež.

47 Prorok Eliáš bude zasadzo
vať do a sŕdc detí zasľúbenia dané 
ich otcom,

48 Čo naznačuje veľké a dielo, 
ktoré bude vykonávané v b chrá
moch Pána v c dispenzácii plnosti 
časov pre vykúpenie mŕtvych 
a d spečatenie detí k ich rodičom, 

aby celá zem nebola zasiahnutá 
prekliatím a úplne spustošená pri 
jeho príchode.

49 Všetci títo a mnohí ďalší, 
dokonca a proroci, ktorí prebý
vali medzi Nefitmi a svedčili 
o príchode Syna Božieho, sa po
hybovali v tomto ohromnom 
zhromaždení a čakali na svoje 
oslobodenie,

50 Lebo mŕtvi hľadia na dlhé od
lúčenie svojho a ducha od tela ako 
na b porobu.

51 Týchto Pán učil a dal im 
a moc, aby vyšli, po jeho vzkrie
sení z mŕtvych, aby vstúpili do 
kráľovstva jeho Otca, aby tam 
boli korunovaní b nesmrteľnos
ťou a c večným životom,

52 A pokračovali potom v práci 
svojej, ako bolo prisľúbené Pá
nom, a boli podielnikmi všetkých 
a požehnaní, ktoré boli držané 
v zálohe pre tých, ktorí ho milujú.

53 Prorok Joseph Smith a môj 
otec Hyrum Smith, Brigham 
Young, John Taylor, Wilford 
Woodruff a ďalší vyvolení du
chovia, ktorí boli a uschovaní, aby 
vyšli v plnosti časov, aby sa po
dieľali na kladení b základov veľ
kého diela neskorších dní,

 42 b Iz. 61:1–2.
  c sp Peklo.
 43 a sp Ezechiel.
  b Ez. 37:1–14.
  c sp Vzkriesenie.
 44 a sp Daniel.
  b Dan. 2:44–45.  

sp Kráľovstvo Božie 
alebo kráľovstvo 
nebeské.

 45 a sp Elias.
  b sp Premenenie.
 46 a Mal. 4:5–6;  

JS – Ž 1:36–39.  
sp Malachiáš.

  b NaZ 110:13–15.  
sp Eliáš.

  c sp Druhý príchod 
Ježiša Krista.

 47 a NaZ 128:17.
 48 a sp Spása pre mŕtvych.
  b sp Chrám, Dom Pána.
  c sp Dispenzácia.
  d sp Rodina – Večná 

rodina;  
Spečatiť, spečatenie.

 49 a Hel. 8:19–22.
 50 a sp Duch.
  b NaZ 45:17.
 51 a 1. Kor. 6:14;  

Alma 40:19–21.
  b sp Nesmrteľný, 

nesmrteľnosť.
  c NaZ 29:43.  

sp Večný život.
 52 a Iz. 64:4; 1. Kor. 2:9;  

NaZ 14:7.
 53 a sp Predustanovenie.
  b NaZ 64:33.
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54 Vrátane budovania chrámov 
a vykonávania obradov v nich 
pre vykúpenie a mŕtvych, boli 
v duchovnom svete tiež.

55 Spozoroval som, že boli tiež 
medzi a ušľachtilými a veľkými, 
ktorí boli b vyvolení na počiatku, 
aby boli vládcami v Cirkvi Božej.

56 Dokonca predtým, než sa na
rodili, s mnohými ďalšími, obdr
žali svoje prvé poučenie vo svete 
duchov a boli a pripravovaní, aby 
vyšli v príhodnom b čase Pána, 
aby pracovali na jeho c vinici pre 
spásu duší ľudských.

57 Uzrel som, že verní a starší 
tejto dispenzácie, keď opustia 
smrteľný život, pokračujú vo svo
jej práci kázania evanjelia pokánia 

a vykúpenia, skrze obeť Jedno
rodeného Syna Božieho, medzi 
tými, ktorí sú v b temnote a pod 
porobou hriechu vo veľkom svete 
duchov mŕtvych.

58 Mŕtvi, ktorí činia pokánie, 
budú a vykúpení skrze poslušnosť 
b obradov domu Božieho,

59 A potom ako zaplatia trestom 
za priestupky svoje a sú a omytí 
a čistí, obdržia odmenu podľa 
b skutkov svojich, lebo sú dedičmi 
spásy.

60 Takto mi bolo zjavené vide
nie o vykúpení mŕtvych a ja vy
dávam svedectvo a viem, že tento 
záznam je a pravdivý, skrze po
žehnanie nášho Pána a Spasiteľa, 
Ježiša Krista, tak je. Amen.

 54 a sp Obrady – 
Zástupný obrad.

 55 a Abr. 3:22–24.
  b sp Predustanovenie.
 56 a Jób 38:4–7;  

Alma 13:3–7.

  b Skut. 17:24–27.
  c Jákob 6:2–3.  

sp Vinica Pána.
 57 a sp Starší.
  b sp Peklo.
 58 a sp Vykúpiť, 

vykúpený, vykúpiť.
  b sp Obrady.
 59 a Alma 5:17–22.  

sp Odpustiť.
  b sp Skutky.
 60 a sp Pravda.

OFICIÁLNE PREHLÁSENIE 1
Biblia a Kniha Mormonova učia, že monogamia je Božou normou pre 
manželstvo, pokiaľ On nenariadi inak (pozri 2. Samuelova 12:7–8 
a Jákob 2:27, 30). Následne po zjavení Josephovi Smithovi bolo na 
začiatku 40. rokov 18. storočia medzi Svätými zavedené praktizo-
vanie plurálneho manželstva (pozri oddiel 132). Od roku 1860 do 
roku 1880 schválila vláda Spojených štátov zákony, ktoré túto ná-
boženskú praktiku učinili nelegálnou. Tieto zákony boli následne 
potvrdené Najvyšším súdom Spojených štátov. Keď prezident Wil-
ford Woodruff obdržal zjavenie, vydal nasledujúci Manifest, ktorý 
bol 6. októbra 1890 prijatý Cirkvou ako smerodajný a záväzný. 
Toto viedlo k ukončeniu praktizovania plurálneho manželstva  
v Cirkvi.
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Tým, ktorých sa to môže týkať:

Tlačové správy, ktoré boli zaslané pre politické účely zo Salt Lake 
City a ktoré boli široko publikované, uvádzajú, že Utažská komisia 
vo svojej nedávnej správe ministrovi vnútra tvrdí, že plurálne man
želstvá sú stále posväcované a že štyridsať alebo viac takých manžel
stiev bolo uzavretých v Utahu od minulého júna alebo počas minulého 
roka, a tiež že vo verejných kázaniach vedúci Cirkvi učia, povzbudzujú 
a podnecujú k pokračovaniu v praktizovaní polygamie –

Takže, ja, ako prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, 
nanajvýš vážnym spôsobom týmto prehlasujem, že tieto obvinenia sú 
falošné. Nevyučujeme polygamiu či plurálne manželstvo, ani nedo
voľujeme žiadnej osobe, aby začala s jeho praktizovaním, a ja popie
ram, že by štyridsať alebo akýkoľvek iný počet plurálnych manželstiev 
bolo počas oného obdobia posvätených v našich chrámoch alebo na 
akomkoľvek inom mieste v tomto teritóriu.

Bol oznámený jeden prípad, o ktorom strany tvrdia, že bolo uzat
vorené manželstvo v Obdarovacom dome v Salt Lake City na jar 1889, 
ale nebol som schopný zistiť, kto obrad vykonal; čokoľvek bolo uči
nené v tejto záležitosti, bolo bez môjho vedomia. V dôsledku tejto ne
potvrdenej udalosti bol Obdarovací dom podľa mojich pokynov bez 
odkladu strhnutý.

Nakoľko zákony zakazujúce plurálne manželstvá boli schválené 
Kongresom, ktoré to zákony boli prehlásené najvyššou súdnou inštan
ciou za ústavné, ja týmto prehlasujem svoj zámer podvoliť sa oným 
zákonom a použiť svoj vlastný vplyv na členov Cirkvi, ktorej pred
sedám, aby učinili podobne.

Nie je nič v tom, čo učím Cirkev, ani v tom, čo učia moji spoločníci, 
počas zmienenej doby, čo môže byť rozumne vyložené ako nabáda
nie alebo povzbudzovanie k polygamii; a keď ktorýkoľvek Starší Cir
kvi použil reč, ktorá, ako sa zdalo, vyjadruje akékoľvek takéto učenie, 
bol okamžite pokarhaný. A teraz verejne prehlasujem, že mojou radou 
Svätým neskorších dní je zdržať sa uzatvárania akéhokoľvek manžel
stva zakázaného zákonom krajiny.

Wilford Woodruff
Prezident Cirkvi Ježiša Krista  

Svätých neskorších dní.
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Prezident Lorenzo Snow predniesol nasledovné:

„Navrhujem, uznávajúc Wilforda Woodruffa ako prezidenta Cirkvi 
Ježiša Krista Svätých neskorších dní a jediného muža na zemi v súčas
nej dobe, ktorý drží kľúče pečatiacich obradov, aby sme ho považo
vali za splnomocneného skrze moc jeho postavenia vydať Manifest, 
ktorý bol prečítaný v našom dosluchu a ktorý je datovaný 24. sep
tembra 1890 a aby sme ako Cirkev zhromaždená na generálnej kon
ferencii prijali jeho prehlásenie ohľadom plurálneho manželstva ako 
autoritatívne a záväzné.“

Salt Lake City, Utah, 6. októbra 1890

VÝŇATKY Z TROCH PRÍHOVOROV  
PREZIDENTA WILFORDA WOODRUFFA  

TÝKAJÚCICH SA MANIFESTU
Pán nikdy nedovolí mne ani žiadnemu inému mužovi, ktorí stojí ako prezident tejto 
Cirkvi, aby vás zviedol z cesty. To nie je v programe. To nie je v mysli Božej. Keby 
som sa o to pokúsil, Pán by ma odstránil z môjho miesta, a tak odstráni akéhokoľvek 
iného muža, ktorý sa pokúsi odvádzať deti ľudské od zjavení Božích a od ich povin
nosti. (Šesťdesiata prvá polročná generálna konferencia Cirkvi, pondelok 6. októbra 
1890, Salt Lake City, Utah. Uverejnené v Deseret Evening News, 11. októbra 1890, str. 2.)

Nezáleží na tom, kto žije alebo kto zomiera, alebo kto je povolaný viesť túto Cirkev, 
oni ju musia viesť skrze inšpiráciu Všemohúceho Boha. Ak to nečinia týmto spôso
bom, nemôžu to činiť vôbec . . .

Nedávno som mal určité zjavenia, a pre mňa veľmi dôležité, a poviem vám, čo mi 
Pán povedal. Dovoľte mi, aby som priviedol vašu myseľ k tomu, čo sa nazýva ma
nifest . . .

Pán mi povedal, aby som položil Svätým neskorších dní otázku, a tiež mi pove
dal, že ak budú počúvať to, čo im hovorím a zodpovedajú otázku danú im Duchom 
a mocou Božou, odpovedia všetci rovnako a budú všetci veriť ohľadom tejto záleži
tosti rovnako.

Otázka znie takto: Aký smer je pre Svätých neskorších dní najmúdrejšie nasledo
vať – pokračovať pokúšať sa praktizovať plurálne manželstvo so zákonmi národa 
proti tomu a s odporom šesťdesiatich miliónov ľudí a za cenu konfiškácie a straty všet
kých chrámov, a zastavenia všetkých obradov v nich, ako pre živých, tak za mŕtvych, 
a uväznenia Prvého predsedníctva a Dvanástich a hláv rodín v Cirkvi, a konfišká
cie osobného majetku ľudí (všetko z toho samo o sebe by toto praktizovanie zasta
vilo); alebo, po učinení a vytrpení toho, čo sme učinili a vytrpeli skrze svoje priľnutie 
k tejto zásade, ustať v praktizovaní a podvoliť sa zákonu, a skrze toto nechať proro
kov, apoštolov a otcov doma, takže môžu poučovať ľud a konať povinnosti Cirkvi, 
a tiež ponechať chrámy v rukách Svätých, takže sa môžu venovať obradom evanje
lia, ako pre živých, tak za mŕtvych?

Pán mi ukázal videním a zjavením presne to, čo by nastalo, keby sme neukončili 
toto praktizovanie. Keby sme ho neukončili, nebolo by potrebné mať . . . žiadnych 
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ľudí v tomto chráme v Logane; lebo všetky obrady by boli v celej krajine Sion ukon
čené. V celom Izraeli by vládol zmätok a z mnohých mužov by boli učinení väzni. 
Toto trápenie by prišlo na celú Cirkev a my by sme boli donútení ukončiť toto prakti
zovanie. Teraz, otázkou je, či to má byť ukončené týmto spôsobom, alebo spôsobom, 
ktorý nám prejavil Pán, a ponechať našich prorokov a apoštolov, a otcov slobodnými 
mužmi a chrámy v rukách ľudí, tak aby mŕtvi mohli byť vykúpení. Veľký počet bol už 
týmto ľudom vyslobodený z budovy väzenia v duchovnom svete a pôjde práca ďalej, 
alebo skončí? Toto je otázka, ktorú kladiem pred Svätých neskorších dní. Vy musíte 
súdiť za seba. Chcem, aby ste ju zodpovedali za seba. Ja na ňu odpovedať nebudem; 
ale hovorím vám, že toto je presne stav, v ktorom by sme ako ľud boli, keby sme sa 
nevydali smerom, ktorým sme sa vydali.

. . . Videl som presne, čo by sa stalo, keby nebolo niečo učinené. Tento duch spočíval 
na mne po dlhú dobu. Ale chcem povedať toto: Bol by som dovolil, aby všetky chrámy 
odišli z našich rúk; ja sám by som išiel do väzenia a bol by som dovolil, aby tam išiel 
každý ďalší muž, keby mi Boh neba nebol prikázal učiniť to, čo som učinil; a keď pri
šla tá hodina, kedy mi bolo prikázané, aby som to učinil, bolo mi to všetko jasné. Išiel 
som pred Pána a napísal som, čo mi Pán povedal, aby som napísal . . .

Toto s vami zanechávam, aby ste o tom premýšľali a uvažovali. Pán je v diele s nami. 
(Konferencia kolu Cache, Logan, Utah, nedeľa 1. novembra 1891. Uverejnené v Dese-
ret Weekly, 14. novembra 1891.)

Teraz vám poviem, čo mi bolo prejavené a čo Syn Boží vykonal v tejto veci . . . Všetky 
tieto veci by sa boli stali, akože žije Boh Všemohúci, keby oný Manifest nebol daný. 
Takže, Syn Boží bol naklonený tomu, aby predložil onú vec Cirkvi a svetu pre zá
mery svojej vlastnej mysle. Pán nariadil zriadenie Sionu. On nariadil dokončenie 
tohto chrámu. On nariadil, že spása živých a mŕtvych bude daná v týchto údoliach 
hôr. A Všemohúci Boh nariadil, že diabol to nezmarí. Ak tomu môžete porozumieť, 
toto je k tomu kľúč. (Z kázania na šiestom zasadaní zasvätenia chrámu Salt Lake, apríl 
1893. Strojopis zo zasväcovacích zhromaždení, archív, Cirkevné dejepisné oddelenie, 
Salt Lake City, Utah.)

OFICIÁLNE PREHLÁSENIE 2
Kniha Mormonova učí, že „všetci sú Bohu rovnakí“, vrátane 
 čierneho a bieleho, porobeného a slobodného, muža a ženy (pozri 2. Nefi 
26:33). Počas celej histórie Cirkvi boli ľudia každej rasy a národ-
nosti v mnohých krajinách krstení a žili ako verní členovia Cirkvi. 
Počas života Josepha Smitha bolo zopár černošských členov Cir-
kvi vysvätených do kňazstva. V počiatkoch histórie Cirkvi prestali 
cirkevní vedúci udeľovať kňazstvo černošským mužom afrického 
 pôvodu. Cirkevné záznamy neuvádzajú jasný pôvod tejto praktiky. 
Cirkevní vedúci verili, že na zmenu tejto praktiky je potrebné zja-
venie od Boha a s modlitbou hľadali vedenie. Zjavenie bolo dané 
prezidentovi Cirkvi, Spencerovi W. Kimballovi, a 1. júna 1978 bolo 
v chráme v Salt Lake City potvrdené ďalším cirkevným vedúcim. 
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Zjavenie odstránilo všetky obmedzenia ohľadom rasy, ktoré sa pred-
tým týkali kňazstva.

Tým, ktorých sa to môže týkať:

30. septembra 1978 na 148. polročnej generálnej konferencii Cirkvi 
Ježiša Krista Svätých neskorších dní predložil prezident N. Eldon Tan
ner, prvý radca v Prvom predsedníctve Cirkvi, nasledovné:

Prvé predsedníctvo na začiatku júna tohto roku oznámilo, že pre
zident Spencer W. Kimball prijal zjavenie rozširujúce kňazské a chrá
mové požehnania na všetkých spôsobilých mužských členov Cirkvi. 
Prezident Kimball požiadal, aby som konferencii oznámil, že potom, 
čo obdržal toto zjavenie, ktoré k nemu prišlo po dlhom meditovaní 
a modlitbe v posvätných miestnostiach svätého chrámu, predložil 
ho svojim radcom, ktorí ho prijali a schválili. Bolo potom predložené 
Kvóru dvanástich apoštolov, ktoré ho jednomyseľne schválilo, a ná
sledne bolo predložené všetkým ďalším generálnym autoritám, ktoré 
ho podobne jednomyseľne schválili.

Prezident Kimball požiadal, aby som teraz prečítal tento list:

8. júna 1978
Všetkým generálnym a miestnym kňazským úradníkom Cirkvi Ježiša 
Krista Svätých neskorších dní na celom svete:

Milí bratia,
pretože sme svedkami šírenia Pánovho diela na zemi, sme vďační, 

že ľudia mnohých národov reagujú na posolstvo znovuzriadeného 
evanjelia a pripájajú sa k Cirkvi v stále rastúcom počte. To v nás ná
sledne inšpirovalo prianie rozšíriť na každého spôsobilého člena Cir
kvi všetky výsady a požehnania, ktoré evanjelium poskytuje.

Vedomí si prísľubov učinených prorokmi a prezidentmi Cirkvi, ktorí 
boli pred nami, že v určitom čase, v Božom večnom pláne, všetci naši 
bratia, ktorí sú hodní, môžu obdržať kňazstvo, a súc svedkami ver
nosti tých, ktorým kňazstvo bolo odoprené, naliehali sme dlho a hor
livo v prospech týchto našich verných bratov, tráviac mnoho hodín 
v hornej miestnosti chrámu, prosiac Pána o božské vedenie.

On vypočul naše modlitby a skrze zjavenie potvrdil, že oný dlho 
sľubovaný deň prišiel, kedy každý verný, spôsobilý muž v Cirkvi 
môže obdržať sväté kňazstvo s mocou používať jeho božskú právomoc 
a tešiť sa so svojimi milovanými z každého požehnania, ktoré z neho 
 vyplýva, vrátane požehnaní chrámu. Podľa toho všetci spôsobilí 
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mužskí členovia Cirkvi môžu byť vysvätení do kňazstva bez ohľadu na 
rasu alebo farbu pleti. Vedúci kňazstva sú poučovaní, aby nasledovali 
zásadu ohľadom starostlivého pohovoru so všetkými kandidátmi na 
vysvätenie, či do Áronovho, alebo do Melchisedekovho kňazstva, aby 
zaistili, že spĺňajú stanovené požiadavky pre spôsobilosť.

Oznamujeme s rozvážnosťou, že Pán teraz oznámil svoju vôľu pre 
požehnanie všetkých svojich detí na celej zemi, ktoré budú počúvať 
hlas jeho splnomocnených služobníkov a pripravia sa prijať každé 
požehnanie evanjelia.

Úprimne Vaši,
Spencer W. Kimball
N. Eldon Tanner
Marion G. Romney

Prvé predsedníctvo

Uznávajúc Spencera W. Kimballa ako proroka, vidcu a zjavovateľa, 
a prezidenta Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní navrhujem, 
aby sme my ako zastupiteľské zhromaždenie prijali toto zjavenie ako 
slovo a vôľu Pána. Všetci, ktorí súhlasia, prosím, prejavte to zdvihnu
tím pravej ruky. Kto je proti, môže to prejaviť rovnakým spôsobom.

Hlasovanie o podpore predchádzajúceho návrhu bolo jednomy
seľne súhlasné.

Salt Lake City, Utah, 30. septembra 1978.
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