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UVOD

Nauk in zaveze je zbir božanskih razodetij in navdihnjenih izjav, 
danih za ustanovitev in upravljanje Božjega kraljestva na zemlji v 

poslednjih dneh  Čeprav je večina razdelkov namenjena članom Cerkve 
Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, so sporočila, svarila in opomini 
v korist vsega človeštva in vse ljudi vsepovsod vabijo, naj prisluhnejo 
glasu Gospoda Jezusa Kristusa, ki jim govori za njihovo posvetno bla
ginjo in njihovo večno odrešitev 

Večino razodetij v tej zbirki je prejel Joseph Smith ml , prvi prerok in 
predsednik Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni  Druga so 
objavili nekateri njegovi nasledniki v Predsedstvu (gl  glave 135 , 136  
in 138  razdelka NaZ ter Prvo in Drugo uradno izjavo) 

Knjiga Nauk in zaveze je s Svetim pismom, Mormonovo knjigo in 
Dragocenim biserom eno od standardnih del Cerkve  Vendar je Nauk in 
zaveze edinstvena, ker to ni prevod starodavnega dokumenta, temveč 
je sodobnega izvora in jo je Bog dal po svojih izvoljenih prerokih za 
obnovo svojega svetega dela in ustanovitev Božjega kraljestva na zem
lji v teh dneh  V razodetjih je slišati blag, toda odločen glas Gospoda 
Jezusa Kristusa, ki ponovno govori v razdobju polnosti časov, in delo, 
ki se je s tem začelo, je priprava na njegov drugi prihod kot izpolnitev 
in v soglasju z besedami vseh svetih prerokov, odkar se je začel svet 

Joseph Smith ml  se je rodil 23  decembra 1805 v Sharonu v okraju 
Windsor v Vermontu  V otroštvu se je z družino preselil v današnji 
Manchester v zahodni New York  Prav ko je živel tam, je spomladi 1820, 
ko mu je bilo štirinajst let, doživel svoje prvo videnje, v katerem sta se 
mu prikazala sam Bog, Večni Oče, in njegov Sin Jezus Kristus  V tem 
videnju mu je bilo povedano, da prave Cerkve Jezusa Kristusa, ki je bila 
ustanovljena v času Nove zaveze in ki je izvajala polnost evangelija, na 
zemlji ni več  Sledila so druga božanska razodetja, v katerih ga je učilo 
veliko angelov; pokazano mu je bilo, da ima Bog zanj na zemlji posebno 
delo in da bo po njem na zemlji obnovljena Cerkev Jezusa Kristusa 

Sčasoma je Joseph Smith z božansko pomočjo lahko prevedel in 
objavil Mormonovo knjigo  Medtem je njega in Oliverja Cowderyja 
maja 1829 Janez Krstnik posvetil v Aronovo duhovništvo (gl  NaZ 
13) in kmalu po tistem so ju starodavni apostoli Peter, Jakob in Janez 
posvetili tudi v Melkízedekovo duhovništvo (gl  NaZ 27:12)  Sledile so 
druge posvetitve, v katerih so Mojzes, Elija, Elias in številni starodavni 
preroki podelili duhovniške ključe (gl  NaZ 110; 128:18, 21)  Te posve
titve so bile dejansko obnovitev božanskega polnomočja človeku na 
zemlji  Prerok Joseph Smith je 6  aprila 1830 pod nebeškim vodstvom 
ustanovil Cerkev in tako prava Cerkev Jezusa Kristusa med ljudmi 
kot ustanova ponovno deluje s polnomočjem za poučevanje evangelija 



in izvajanje odrešilnih uredb (gl  NaZ 20 in Dragoceni biser, Joseph 
Smith — Življenjska zgodba 1) 

Ta sveta razodetja so prejeli v odgovor na molitev v stiski in so nas
tala v resničnih življenjskih situacijah, vključujoč resnične ljudi  Prerok 
in njegovi družabniki so iskali božansko vodstvo in ta razodetja potr
jujejo, da so ga prejeli  V razodetjih lahko vidimo obnovo in razkritje 
evangelija Jezusa Kristusa ter pričetek razdobja polnosti časov  V teh 
razodetjih je prav tako prikazana selitev Cerkve na zahod iz New Yorka 
in Pensilvanije v Ohio, v Misuri, v Illinois in slednjič v Veliko kotlino 
v Zahodni Ameriki ter silna prizadevanja svetih pri poizkusih, da bi v 
sodobnih dneh na zemlji zgradili Sion 

Več zgodnejših razdelkov vključuje zadeve glede prevajanja in objave 
Mormonove knjige (gl  3 , 5 , 10 , 17  in 19  razdelek)  Nekateri kasnejši 
razdelki odražajo delo preroka Josepha Smitha pri navdihnjenem pre
vodu Svetega pisma, pri čemer so bili razodeti številni pomembni dok
trinarni razdelki (gl , npr , 37 , 45 , 73 , 76 , 77 , 86 , 91  in 132  razdelek, 
ki je vsak neposredno povezan s prevodom Svetega pisma) 

V razodetjih so objavljeni evangelijski nauki s pojasnili o takšnih 
temeljnih zadevah, kot je narava Božje trojice, nastanek človeka, resnič
nost Satana, namen zemeljskega življenja, nuja po poslušnosti, potreba 
po kesanju, delovanja Svetega Duha, uredbe in izvajanja, ki zadevajo 
odrešitev, usoda zemlje, prihodnje človekovo stanje po vstajenju in 
sodbi, večnost zakonskega odnosa in večna narava družine  Prav tako je 
prikazano postopno razkritje upravne ureditve Cerkve z imenovanjem 
škofov, Prvega predsedstva, svèta dvanajsterih in sedemdeseterih ter 
ustanovitvijo drugih predsedujočih služb in zborov  Slednjič, zaradi 
pričevanja, ki je podano o Jezusu Kristusu — o njegovi božanskosti, 
njegovem veličastju, njegovi popolnosti, njegovi ljubezni in njegovi moči 
odkupljenja — je ta knjiga velike vrednosti za človeško družino in je »za 
Cerkev vredna vsega zemeljskega bogastva« (gl  glavo 70  razdelka NaZ)

Razodetja so prvotno zapisali pisarji Josepha Smitha, člani Cerkve pa 
z roko napisane izvode navdušeno posredovali drug drugemu  Da bi 
ustvarili trajnejši zapis, so pisarji ta razodetja kmalu razmnožili v roko
pisne knjige, ki so jih cerkveni voditelji uporabili pri pripravi razodetij 
za tisk  Joseph in prvi sveti so na razodetja gledali kot na Cerkev: živa, 
dinamična in podvržena izboljšavi z dodatnim razodetjem  Zavedali so 
se tudi, da je med razmnoževanjem razodetij in pripravi na tisk verjetno 
prišlo do nenamernih napak  Tako so na cerkveni konferenci leta 1831 
Josepha Smitha prosili, naj »popravi tiste napake oziroma zmote, ki jih 
bo nemara odkril po Svetem Duhu« 

Potem ko so bila razodetja pregledana in popravljena, so člani Cerkve 
v Misuriju začeli s tiskanjem knjige z naslovom A Book of Commandments 
for the Government of the Church of Christ, ki je vsebovala številna prva 
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prerokova razodetja  Vendar se je prvi poskus izdaje razodetij končal 
20  julija 1833, ko je drhal uničila tiskarno svetih v okraju Jackson 

Ko so Joseph Smith in drugi cerkveni voditelji slišali za uničenje ti
skarne v Misuriju, so v Kirtlandu v Ohiu pričeli s pripravami za izdajo 
razodetij  Joseph Smith je, da bi ponovno popravil napake, pojasnil 
besede in priznal napredke v cerkvenem nauku in organizaciji, nadziral 
urejanje besedila nekaterih razodetij, da bi jih pripravil za izdajo v letu 
1835 kot Doctrine and Covenants of the Church of the Latter Day Saints. Jo
seph Smith je pooblastil še eno izdajo Nauka in zavez, ki je bila objavljena 
le nekaj mesecev po prerokovi mučeniški smrti leta 1844 

Prvi sveti iz poslednjih dni so cenili razodetja in nanje gledali kot na 
sporočila od Boga  Ob neki priložnosti konec leta 1831 je več starešin 
Cerkve svečano pričevalo, da je Gospod njihovim dušam pričeval o 
resnici razodetij  To pričevanje je bilo objavljeno v izdaji Nauka in zavez 
iz leta 1835 kot pisno pričevanje dvanajstih apostolov:

PRIČEVANJE  
DVANAJSTIH APOSTOLOV O RESNICI  

KNJIGE NAUK IN ZAVEZE
Pričevanje prič o Knjigi Gospodovih zapovedi, in sicer zapovedi, ki jih 
je dal svoji Cerkvi po preroku Josephu Smithu ml., ki je bil za ta namen 

imenovan po glasu Cerkve:
Zato vsemu človeštvu sveta, vsakemu bitju na obličju zemlje 

rade volje pričujemo, da nam je Gospod v duši pričeval s Svetim 
Duhom, ki se je izlil na nas, da so bile te zapovedi dane po Božjem 
navdihu in so koristne za vse ljudi in resnično izpričujejo resnico 

To pričevanje dajemo svetu, pri čemer je naš pomočnik Go
spod; in preko milostljivosti Boga Očeta in njegovega Sina, Jezusa 
Kristusa, nam je dovoljen privilegij, da o tem pričujemo svetu, v 
čemer se silno radostimo in vselej molimo h Gospodu, da bo leto 
lahko v korist človeških otrok 
Imena dvanajsterih so bila:

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 naslednjih izdajah Nauka in zavez so bila dodana naknadna razo
detja oziroma druge zapisane zadeve, kakor so jih prejeli in kakor so 
bili sprejeti na pristojnih cerkvenih zborovanjih oziroma konferencah  
Izdaja iz leta 1876, ki jo je pripravil starešina Orson Pratt pod vodstvom 
Brighama Younga, je razodetja razvrstila kronološko in oskrbela nove 
glave z zgodovinskimi uvodi 

vii UVOD



V izdaji iz leta 1835 je bilo prav tako vključenih sedem zaporednih 
teoloških lekcij; te so se imenovale Lectures on Faith (Predavanja o veri)  
Te so bile pripravljene za Šolo prerokov v Kirtlandu v Ohiu od leta 1834 
do leta 1835  Čeprav so te lekcije koristne za nauk in poučevanje, so 
bile iz Nauka in zavez od izdaje leta 1921 dalje vzete, ker niso bile dane 
oziroma predstavljene kot razodetja za vso Cerkev 

V angleški izdaji Nauka in zavez iz leta 1981 so bili prvič vključeni 
trije dokumenti  To so 137  in 138  razdelek, ki pojasnjujeta osnove odre
šitve za mrtve, in Druga uradna izjava, ki oznanja, da so v duhovništvo 
lahko posvečeni vsi vredni člani Cerkve ne glede na raso ali barvo kože 

Vsaka nova izdaja Nauka in zavez vključuje popravke preteklih napak 
in dodaja nove podatke, zlasti v zgodovinskem delu glav razdelkov  
Sedanja izdaja ima še več datumov in imen krajev in vključuje druge 
popravke  Do teh sprememb je prišlo zato, da bi gradivo uskladili z 
najbolj točnimi zgodovinskimi podatki  Med drugimi posebnostmi te 
zadnje izdaje so pregledani zemljevidi, ki prikazujejo glavne zemljepisne 
kraje, v katerih so bila prejeta razodetja, poleg izboljšav fotografij cer
kvenih zgodovinskih krajev, sklicnih mest, glav razdelkov in vsebinskih 
povzetkov, vse to pa je zasnovano, da bi bralcem pomagali razumeti 
in se radostiti v Gospodovem sporočilu, kakor je podano v Nauku in 
zavezah  Podatki za glave razdelkov so bili vzeti iz Rokopisa zgodo
vine Cerkve in objavljeni v History of the Church (Zgodovina Cerkve), 
(skupno omenjeni v glavah kot Življenjska zgodba Josepha Smitha) in 
Joseph Smith Papers (Zapisi Josepha Smitha) 
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* v ali blizu navedenega kraja

KRONOLOŠKO VSEBINSKO KAZALO

Datum Kraj Razdelki
1823 september Manchester, New York 2
1828 julij Harmony, Pensilvanija 3
1829 februar Harmony, Pensilvanija 4

marec Harmony, Pensilvanija 5
april Harmony, Pensilvanija 6, 7, 8, 9, 10
maj Harmony, Pensilvanija 11, 12, 13*
junij Fayette, New York 14, 15, 16, 17, 18
poletje Manchester, New York 19

1830 okraj Wayne, New York 74
april Fayette, New York 20*, 21
april Manchester, New York 22, 23
julij Harmony, Pensilvanija 24, 25, 26
avgust Harmony, Pensilvanija 27
september Fayette, New York 28, 29, 30, 31
oktober Manchester, New York 32
oktober Fayette, New York 33
november Fayette, New York 34
december Fayette, New York 35*, 36*, 37*

1831 januar Fayette, New York 38, 39, 40
februar Kirtland, Ohio 41, 42, 43, 44
marec Kirtland, Ohio 45, 46, 47, 48
maj Kirtland, Ohio 49, 50
maj Thompson, Ohio 51
junij Kirtland, Ohio 52, 53, 54, 55, 56
julij Sion, okraj Jackson, Misuri 57
avgust Sion, okraj Jackson, Misuri 58, 59
avgust Independence, Misuri 60
avgust reka Misuri, Misuri 61
avgust Chariton, Misuri 62
avgust Kirtland, Ohio 63
september Kirtland, Ohio 64
oktober Hiram, Ohio 65, 66
november Hiram, Ohio 1, 67, 68, 69, 70, 133
december Hiram, Ohio 71
december Kirtland, Ohio 72

1832 januar Hiram, Ohio 73
januar Amherst, Ohio 75
februar Hiram, Ohio 76
marec Hiram, Ohio 77, 79, 80, 81

                              
                              
                              
                              
                        
                        
                     
                              
                              
                           
                            
                          
                              
                       
                              
                              
                              
                        
                          
                       
                       
                            
                              
                    
                              
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                            
                    
                              
                              
                              
                              
                              
                       



Datum Kraj Razdelki
marec Kirtland, Ohio 78
april Independence, Misuri 82, 83
avgust Hiram, Ohio 99
september Kirtland, Ohio 84
november Kirtland, Ohio 85
december Kirtland, Ohio 86, 87*, 88

1833 februar Kirtland, Ohio 89
marec Kirtland, Ohio 90, 91, 92
maj Kirtland, Ohio 93
junij Kirtland, Ohio 95, 96
avgust Kirtland, Ohio 94, 97, 98
oktober Perrysburg, New York 100
december Kirtland, Ohio 101

1834 februar Kirtland, Ohio 102, 103
april Kirtland, Ohio 104*
junij reka Fishing, Misuri 105
november Kirtland, Ohio 106

1835 april Kirtland, Ohio 107
avgust Kirtland, Ohio 134
december Kirtland, Ohio 108

1836 januar Kirtland, Ohio 137
marec Kirtland, Ohio 109
april Kirtland, Ohio 110
avgust Salem, Massachusetts 111

1837 julij Kirtland, Ohio 112
1838 marec Far West, Misuri 113*

april Far West, Misuri 114, 115
maj Spring Hill, okraj Daviess, Misuri 116
julij Far West, Missouri 117, 118, 119, 120

1839 marec ječa v Libertyju, okraj Clay, Misuri 121, 122, 123
1841 januar Nauvoo, Illinois 124

marec Nauvoo, Illinois 125
julij Nauvoo, Illinois 126

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

april Ramus, Illinois 130
maj Ramus, Illinois 131
julij Nauvoo, Illinois 132

1844 junij Nauvoo, Illinois 135
1847 januar Winter Quarters (sedaj Nebraska) 136
1890 oktober Salt Lake City, Utah Prva uradna izjava
1918 oktober Salt Lake City, Utah 138
1978 junij Salt Lake City, Utah Druga uradna izjava

* v ali blizu navedenega kraja

                              
                            
                              
                              
                              
                        
                              
                          
                              
                            
                          
                              
                              
                          
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                            
                          
                              
                    
                              
                              
                              
                            
                          
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                  
                              
                  
 



1 1 a 3 Ne 27:3;  
NaZ 20:1;  
vss Cerkev Jezusa 
Kristusa.

  b NaZ 38:7–8;  
vss Bog — 
Božja trojica.

  c 5 Mz 32:1.
 2 a NaZ 133:16.

  b Flp 2:9–11.
  c vss srce.
 3 a vss upor — uporništvo.
  b Lk 8:17; 12:3;  

2 Ne 27:11;  
Mrm 5:8.

 4 a Ezk 3:17–21;  
NaZ 63:37;  
vss misijonarsko delo;  

svarilo — svariti.
  b vss poslednji dnevi.
 6 a vss Jezus Kristus, 

oblast oziroma 
polnomočje.

  b NaZ 72:21.
 7 a 5 Mz 5:29;  

Prd 12:13.
  b NaZ 1:38.

1–7 Svarilni glas gre vsem ljudem. 
8–16 Pred drugim prihodom bo od-
padništvo in hudobija. 17–23 Joseph 
Smith je poklican, da na zemlji ob-
novi Gospodove resnice in moči. 
24–33 Mormonova knjiga je obe-
lodanjena in ustanovljena je prava 
Cerkev. 34–36 Mir bo vzet z zem-
lje. 37–39 Raziskujte te zapovedi.

PRISLUHNI, o ljudstvo moje 
a cerkve, govori glas njega, ki 

prebiva na višavah in čigar b oči 
motrijo vse ljudi; da, resnično po
vem: c Prisluhnite ljudstva od da
leč in vi, ki ste na morskih otokih, 
prisluhnite skupaj.

2 Kajti Gospodov a glas gre res
nično vsem ljudem in b nihče ne 
bo ušel; in ne bo očesa, ki ne bo 
videlo, niti ušesa, ki ne bo slišalo, 
niti c srca, v katerega ne bo prodrl.

3 In a uporniški bodo prebodeni 
z veliko gorja, kajti njihove kri
vičnosti bodo b oznanjene na stre
hah hiš in njihova skrivna dejanja 
bodo razodeta.

4 In svarilni a glas bo šel med vse 
ljudi po ustih mojih učencev, ki 
sem jih izvolil v teh b poslednjih 
dneh.

5 In šli bodo in nihče jih ne bo 
zaustavil, kajti jaz, Gospod, sem 
jim zapovedal.

6 Glejte, to je moje a polnomočje 
in polnomočje mojih služabnikov 
in moj uvod v knjigo mojih zapo
vedi, ki sem jim jih dal, naj jih b ob
javijo za vas, o prebivalci zemlje.

7 Zatorej se a bojte in trepe
tajte, o ljudstva, kajti kar sem 
jaz, Gospod, v njih odredil, se bo 
b izpolnilo.

8 In resnično vam pravim, da je 

1. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu med posebno konferenco 
starešin Cerkve, ki je potekala v Hiramu v Ohiu 1. novembra 1831. 
Pred tem je Gospod dal veliko razodetij in zbirka teh za objavo v 
knjižni obliki je bila ena od osnovnih tém, sprejetih na konferenci. 
Ta razdelek predstavlja Gospodov uvod v nauke, zaveze in zapovedi, 
dane v tem razdobju.
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 8 a vss pečatenje — 
pečatiti.

  b vss upor — uporništvo.
 9 a Raz 19:15–16;  

1 Ne 22:16–17.
  b Moz 16:2;  

JS – Mt 1:31, 55.
 10 a vss drugi prihod 

Jezusa Kristusa.
  b Ezk 7:4;  

NaZ 56:19;  
vss Jezus Kristus, 
sodnik.

  c Prg 24:12;  
Al 9:28; 41:2–5;  
NaZ 6:33.

  d Mt 7:2.
 13 a NaZ 63:6.
  b Ezk 21:8; NaZ 35:14.
 14 a Iz 53:1.
  b 2 Ne 9:31; Moz 26:28.
  c NaZ 11:2.
  d Apd 3:23; Al 50:20;  

NaZ 50:8; 56:3.
 15 a Joz 23:16;  

Iz 24:5.
  b vss uredbe.
  c vss odpad — 

odpadništvo.
  d vss nova in 

večna zaveza.
 16 a Mt 6:33.

  b Iz 53:6.
  c NaZ 82:6.
  d 2 Mz 20:4;  

3 Ne 21:17;  
vss malikovanje.

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

vss Babilon;  
posvetnost.

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

NaZ 35:13; 133:58–59;  
vss krotkost — krotak.

  b 2 Ne 28:31;  
vss zaupanje.

 20 a vss priča — pričevati.

tistim, ki gredo, prinašajoč te no
vice prebivalcem zemlje, tem je 
dana moč, da a zapečatijo tako na 
zemlji kot v nebesih, neverne in 
b uporniške;

9 da, resnično, da jih zapečatijo 
do dne, ko se bo Božji a srd neiz
merno izlil na b hudobne —

10 do a dne, ko bo Gospod pri
šel, da bo vsakomur b povrnil po 
njegovih c delih in vsakomur d od
meril glede na mero, s katero je 
odmerjal sočloveku.

11 Zatorej gre Gospodov glas 
na konce zemlje, da bodo vsi, ki 
bodo slišali, lahko slišali:

12 Pripravite se, pripravite se na 
to, kar bo prišlo, kajti Gospod je 
blizu;

13 in Gospodova a jeza se je raz
vnela in njegov b meč se je opil na 
nebu in padel bo po prebivalcih 
zemlje.

14 In Gospodova a roka se bo ra
zodela in prišel bo dan, da bodo 
tisti, ki ne bodo b poslušali Go
spodovega glasu, niti glasu nje
govih služabnikov, niti ne bodo 
c prisluhnili besedam prerokov in 
apostolov, d odrezani od ljudstva;

15 kajti a skrenili so od mo
jih b uredb in so c prelomili mojo 
d večno zavezo;

16 ne a iščejo Gospoda, da bi uve
ljavili njegovo pravičnost, temveč 
vsak hodi po svoji b lastni c poti in 
po d podobi svojega lastnega boga, 
čigar podoba je po podobi sveta 
in čigar bistvo je to od malika, ki 
se e postara in bo v f Babilonu pre
minil, in sicer vélikem Babilonu, 
ki bo padel.

17 Zatorej sem jaz, Gospod, ve
doč za stisko, ki bo doletela a pre
bivalce zemlje, poklical svojega 
služabnika Josepha Smitha ml. in 
mu spregovoril iz nebes in mu dal 
zapovedi;

18 in zapovedi sem dal tudi dru
gim, naj te stvari razglašajo svetu; 
in vse to, da bi se izpolnilo, kar so 
zapisali preroki —

19 prišle bodo a šibke stvari 
sveta in zrušile mogočne in 
močne, da človek ne bo sveto
val sočloveku niti b zaupal v roko 
iz mesa —

20 temveč da bo vsak lahko a go
voril v imenu Boga Gospoda, in 
sicer Odrešenika sveta;
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 22 a NaZ 39:11;  
vss nova in večna 
zaveza;  
zaveza.

 23 a 1 Kor 1:26–29.
  b vss evangelij.
  c vss misijonarsko delo.
 24 a 2 Ne 33:10–11;  

Mor 10:27–28.
  b 2 Ne 31:3; Etr 12:39.
  c NaZ 50:12;  

vss razumevanje.
 26 a Jak 1:5;  

NaZ 42:68;  
vss modrost.

 27 a vss karanje — karati.
  b vss kesanje — 

kesati se.

 28 a vss ponižnost — 
ponižen.

  b vss spoznanje.
 29 a vss Mormonova 

knjiga.
 30 a NaZ 1:4–5, 17–18.
  b vss Cerkev Jezusa 

Kristusa svetih iz 
poslednjih dni;  
evangelijska obnova.

  c vss tema, duhovna.
  d Ef 4:5, 11–14;  

vss znamenja 
prave cerkve.

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

NaZ 24:2;  
vss greh.

 32 a NaZ 58:42–43;  
vss odpustiti.

 33 a Moz 26:32.
  b Al 24:30;  

NaZ 60:2–3.
  c vss Sveti Duh.
  d 1 Mz 6:3;  

2 Ne 26:11;  
Mrm 5:16;  
Etr 2:15;  
Mor 9:4.

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

 35 a 5 Mz 10:17;  
Apd 10:34;  
Mor 8:12;  
NaZ 38:16.

  b vss poslednji dnevi.

21 da se bo na zemlji prav tako 
lahko povečala vera;

22 da se bo lahko uveljavila 
moja večna a zaveza;

23 da bodo a šibki in preprosti 
polnost mojega b evangelija lahko 
c razglašali na konce sveta in pred 
kralji in vladarji.

24 Glejte, jaz sem Bog in sem to 
govoril; te a zapovedi so od mene 
in sem jih dal svojim služabnikom 
v njihovi šibkosti glede na njihov 
b jezik, da bi c razumeli.

25 In če so bili v zmoti, se je 
razvedelo;

26 in če so iskali a modrost, so 
bili poučeni;

27 in če so grešili, so bili a oka
rani, da bi se b pokesali;

28 in če so bili a ponižni, so pos
tali močni in blagoslovljeni z vi
šave in od časa do časa prejemali 
b spoznanje.

29 In potem ko je prejel nefijski 
zapis, da, in sicer moj služabnik 
Joseph Smith ml. je imel moč, da 
je po Božji milosti z Božjo močjo 
prevedel a Mormonovo knjigo.

30 In prav tako so tisti, kate
rim so bile te zapovedi dane, 
imeli a moč, da so položili temelje 
te b cerkve in da so jo privedli iz 
mraka in iz c teme, edino pravo in 
živo d cerkev na vsem obličju zem
lje, s katero sem jaz, Gospod, zelo 
e zadovoljen, govoreč o cerkvi kot 
o celoti in ne o posameznikih —

31 kajti jaz, Gospod, na a greh ne 
morem gledati z najmanjšo mero 
dopustnosti;

32 vendar bo temu, ki se bo po
kesal in izpolnjeval Gospodove 
zapovedi, a odpuščeno;

33 temu pa, ki se ne bo a pokesal, 
bo b odvzeta celo tista luč, ki jo je 
prejel, kajti moj c Duh se ne bo vse
lej d trudil s človekom, govori Go
spod nad vojskami.

34 In spet, resnično vam pravim, 
o prebivalci zemlje: Jaz, Gospod, 
sem vse to pripravljen razkriti 
a vsemu mesu;

35 kajti ne a gledam na osebo, 
in bom napravil, da bodo vsi 
ljudje vedeli, da pride tisti b dan 
naglo; ura še ni prišla, vendar je 
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1 Elija bo razodel duhovništvo. 2–
3 Obljube očetov so položene v srca 
otrok.

Glejte, po preroku a Eliju vam 
bom razodel duhovništvo, preden 
bo prišel b véliki in strašni Gospo
dov dan.

2 In v srca otrok a bo položil b ob
ljube, dane očetom, in srca otrok 
se bodo obrnila k očetom.

3 Če ne bi bilo tako, bi bila ob 
njegovem prihodu vsa zemlja 
povsem razdejana.

 35 c NaZ 87:1–2;  
vss mir;  
znamenja časov.

  d vss hudič.
 36 a vss sveti.
  b vss Jezus Kristus, 

Kristusovo tisočletno 
vladanje.

  c Zah 2:14–15;  
NaZ 29:11; 84:118–119.

  d vss sodba — soditi.
  e vss svet (samostalnik).
 37 a vss sveti spisi.
  b NaZ 58:31; 62:6; 82:10.

 38 a 2 Kr 10:10;  
Mt 5:18; 24:35;  
2 Ne 9:16;  
JS – Mt 1:35.

  b NaZ 101:64.
  c 5 Mz 18:18;  

NaZ 18:33–38; 21:5;  
vss glas;  
razodetje.

  d vss prerok.
  e vss podpora 

cerkvenim voditeljem;  
polnomočje.

 39 a 1 Jn 5:6;  

NaZ 20:27; 42:17.
  b vss resnica.
2 1 a Mal 3:22–24;  

3 Ne 25:5–6;  
NaZ 110:13–15; 128:17;  
JS – ŽZ 1:38–39;  
vss duhovniški ključi;  
Elija.

  b NaZ 34:6–9; 43:17–26.
 2 a NaZ 27:9; 98:16–17.
  b vss odrešitev za mrtve;  

pečatenje — pečatiti.

2. RAZDELEK
Odlomek iz življenjske zgodbe Josepha Smitha, ki podaja besede an-
gela Moronija preroku Josephu Smithu, ko je bil v hiši prerokovega 
očeta v Manchestru v New Yorku na večer 21. septembra 1823. Mo-
roni je bil zadnji v dolgi vrsti zgodovinopiscev, ki so vodili zapis, ki 
ga ima svet sedaj pred seboj kot Mormonovo knjigo (prim. Mal 3:23–
24; gl. tudi razdelke 27:9; 110:13–16 in 128:18).

blizu, ko bo c mir vzet z zemlje in 
bo imel d hudič moč nad svojim 
gospostvom.

36 In prav tako bo Gospod imel 
moč nad svojimi a svetimi in bo 
b vladal v njihovi c sredi in se bo v 
d sodbi spustil nad e Idumejo ozi
roma svet.

37 Raziskujte te a zapovedi, kajti 
prave so in zanesljive, in prerokbe 
ter b obljube, ki so v njih, se bodo 
vse izpolnile.

38 Kar sem jaz, Gospod, rekel, 
sem rekel in se ne opravičujem; 
in čeprav bosta nebo in zemlja 
prešla, moja a beseda ne bo prešla, 
temveč se bo vse b izpolnilo najsi 
po mojem c glasu ali po glasu mo
jih d služabnikov, je e vseeno.

39 Kajti glejte, in glej, Gospod 
je Bog in a Duh pričuje in pričeva
nje je resnično in b resnica ostaja 
na veke vekov. Amen.
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1–4 Gospodova smer je eno večno 
kroženje. 5–15 Joseph Smith se mora 
pokesati ali pa izgubiti dar za pre-
vajanje. 16–20 Mormonova knjiga 
pride na dan, da bo rešila Lehijevo 
potomstvo.

Božja a dela in načrti ter nameni 
se ne morejo izjaloviti, niti ne mo
rejo propasti.

2 Kajti a Bog ne hodi po izkrivlje
nih poteh, niti se ne obrača ne na 
desno ne na levo, niti ne spremi
nja tega, kar je rekel, zato so nje
gove poti ravne in njegova b smer 
je eno večno kroženje.

3 Pomni, pomni, da ni Božje 
a delo tisto, ki se izjalovi, temveč 
delo ljudi;

4 kajti čeprav ima človek veliko 
razodetij in ima moč, da naredi 
veliko mogočnih del, a če se a baha 
z lastno močjo in omalovažuje 

Božje b nasvete in sledi ukazom 
svoje lastne volje in c mesenih po
želenj, mora pasti in si nakopati 
d maščevanje pravičnega Boga.

5 Glej, te stvari so ti bile zaupane 
v varstvo, toda kako stroge so bile 
tvoje zapovedi; in pomni tudi ob
ljube, ki so ti bile dane, če jih ne 
bi kršil.

6 In glej, kako često si a kršil 
Božje zapovedi in zakone in si 
sledil b prigovarjanjem ljudi.

7 Kajti glej, človeka se ne bi smel 
a bati bolj kot Boga. Čeprav ljudje 
omalovažujejo Božje nasvete in 
b prezirajo njegove besede —

8 vendarle bi moral biti zvest; 
in podal bi ti roko in te podprl 
pred vsemi a nasprotnikovimi og
njenimi b puščicami in s teboj bi bil 
v vsakem času c stiske.

9 Glej, ti si Joseph in bil si iz
voljen, da boš delal Gospodovo 

3 1 a Ps 8:4–10;  
NaZ 10:43.

 2 a Al 7:20;  
vss Bog — 
Božja trojica.

  b 1 Ne 10:18–19;  
NaZ 35:1.

 3 a Apd 5:38–39;  
Mrm 8:22;  
NaZ 10:43.

 4 a NaZ 84:73;  
vss ponos.

  b JakK 4:10;  
Al 37:37;  
vss Božje zapovedi;  
nasvet.

  c vss mesen.
  d vss maščevanje.
 6 a NaZ 5:21;  

JS – ŽZ 1:28–29.
  b NaZ 45:29; 46:7.
 7 a Ps 27:1;  

Lk 9:26;  
NaZ 122:9;  

vss pogum — 
pogumen;  
strah.

  b 3 Mz 26:42–43;  
1 Ne 19:7;  
JakK 4:8–10.

 8 a vss hudič.
  b Ef 6:16;  

1 Ne 15:24;  
NaZ 27:17.

  c Al 38:5.

3. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu v Harmonyju v Pensilva-
niji julija 1828 v zvezi s 116-imi izgubljenimi rokopisnimi stranmi, 
prevedenimi iz prvega dela Mormonove knjige, ki se je imenoval Le-
hijeva knjiga. Prerok je proti svoji volji dovolil, da so te strani iz nje-
govega skrbništva prišle v to od Martina Harrisa, ki je pri prevajanju 
Mormonove knjige krajše obdobje služil kot pisar. Razodetje je bilo 
dano preko uríma in tumíma (gl. 10. razdelek).
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 12 a NaZ 1:29; 5:4.
  b NaZ 10:6–8.
 13 a vss ponos.
 15 a Tj. Gospod.
 16 a vss Odrešenik.
  b Moz 3:20.
  c 1 Ne 13:23–25;  

2 Ne 29:4–6.
 17 a 2 Ne 5:8–9.

 18 a vss Mormonova 
knjiga.

  b 2 Ne 5:14;  
En 1:13–18.

  c 2 Ne 26:15–16.
  d Mrm 8:2–3.
 19 a 1 Ne 9:3, 5.
  b vss zlate plošče.
  c 3 Ne 5:14–15;  

NaZ 10:46–50.
 20 a 2 Ne 30:3–6;  

NaZ 28:8; 49:24.
  b Mrm 3:19–21.
  c 2 Ne 31:19;  

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

delo, toda zaradi prestopka, če ne 
boš oprezen, boš padel.

10 Toda pomni, Bog je milosten; 
zato se pokesaj za to, kar si storil, 
kar je v nasprotju z zapovedjo, ki 
sem ti jo dal, in še si izvoljen in si 
spet poklican na delo;

11 če tega ne boš naredil, boš 
izročen in boš postal kot drugi 
ljudje in ne boš več imel daru.

12 In ko si izročil to, za kar ti je 
Bog dal oči in moč za a prevaja
nje, si izročil to, kar je bilo sveto, 
v roke b hudobneža,

13 ki je omalovaževal Božje 
nasvete in je prelomil najsve
tejše obljube, ki so bile sklenjene 
pred Bogom, in se je zanesel na 
lastno presojo in se a bahal z lastno 
modrostjo.

14 In to je razlog, zaradi kate
rega si za nekaj časa izgubil svoje 
privilegije —

15 kajti dopustil si, da je bil na
svet tvojega a svetovalca poteptan 
od začetka.

16 Vendar se bo moje delo na
daljevalo, kajti prav kakor je 

svet a Odrešenika b spoznal preko 
c pričevanja Judov, celo tako 
bo Odrešenika spoznalo moje 
ljudstvo —

17 in a Nefijci in Jakobovci in 
Jožefovci in Zoramci preko pri
čevanja svojih očetov —

18 in to a pričevanje bodo spo
znali b Lamanci in Lemuelci in 
Izmaelci, ki so c hirali v neveri za
radi krivičnosti svojih očetov, pri 
katerih je Gospod dopustil, da so 
svoje brate Nefijce d pobili zaradi 
njihovih krivičnosti in njihovih 
gnusob.

19 In prav s tem a namenom so 
ohranjene te b plošče, ki vsebujejo 
te zapise — da bi se izpolnile Go
spodove c obljube, ki jih je dal svo
jemu ljudstvu;

20 in da bi a Lamanci izvedeli 
za svoje očete in da bi spoznali 
Gospodove obljube in da bi lahko 
b verjeli v evangelij in se c zanašali 
na zasluge Jezusa Kristusa in bili 
d poveličani po veri v njegovo ime 
in da bi bili zaradi svojega kesanja 
odrešeni. Amen.

4. RAZDELEK
Razodetje, ki ga je prerok Joseph Smith prejel za svojega očeta,  
Josepha Smitha st., v Harmonyju v Pensilvaniji februarja 1829.
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1–10 Ta rod bo Gospodovo besedo 
prejel po Josephu Smithu. 11–18 Tri 
priče bodo pričevale o Mormonovi 
knjigi. 19–20 Gospodova beseda se 
bo potrdila kakor v prejšnjih časih. 
21–35 Martin Harris se lahko po-
kesa in je ena od prič.

Glej, povem ti, ker si je moj slu

žabnik a Martin Harris želel pri
čevanje iz moje roke, da imaš ti, 
moj služabnik Joseph Smith ml., 
b plošče, o katerih si pričeval, da 
si jih prejel od mene;

2 in sedaj, glej, rekel mu boš 
tole — on, ki ti je govoril, ti je re
kel: Jaz, Gospod, sem Bog in sem 
te stvari dal tebi, moj služabnik 

4 1 a Iz 29:14;  
1 Ne 14:7; 22:8;  
NaZ 6:1; 18:44;  
vss evangelijska 
obnova.

 2 a vss služenje.
  b Joz 22:5; 1 Sam 7:3;  

NaZ 20:19; 76:5.
  c vss misli;  

srce.
  d 1 Kor 1:8;  

JakK 1:19;  
3 Ne 27:20.

 3 a NaZ 11:4, 15;  
36:5; 63:57;  
vss poklic — 
poklicati — 
poklican od Boga.

 4 a Jn 4:35; Al 26:3–5;  
NaZ 11:3; 33:3, 7.

  b vss žetev.
  c 1 Tim 6:19.
 5 a vss vera.
  b vss upanje.
  c vss dobrotljivost.
  d vss ljubezen.

  e Ps 141:8; Mt 6:22;  
Mrm 8:15.

  f vss slava.
 6 a vss krepost.
  b vss potrpežljivost.
  c vss ponižnost — 

ponižen.
  d vss marljivost.
 7 a Mt 7:7–8; 2 Ne 32:4;  

vss molitev.
5 1 a NaZ 5:23–24;  

JS – ŽZ 1:61.
  b vss zlate plošče.

5. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Harmonyju v Pensi-
lvaniji marca 1829 na prošnjo Martina Harrisa.

1–4 Hrabro služenje reši Gospodove 
služabnike. 5–6 Zaradi Božjih last-
nosti so pripravljeni na služenje. 
7 Prizadevati si je treba za Božje 
stvari.

Sedaj glejte, med človeške otroke 
bo kmalu prišlo a čudovito delo.

2 Zato, o vi, ki se podajate na 
a služenje Bogu, glejte, da mu 
b služite z vsem c srcem, odloč
nostjo, umom in močjo, da boste 
poslednji dan lahko brez d krivde 
pred Bogom.

3 Če imate torej željo, da bi slu
žili Bogu, ste a poklicani na delo;

4 kajti glejte, a polje je belo že 
za b žetev, in glejte, ta, ki na moč 
zamahne s srpom, ta spravlja v 
c kaščo, da se ne pogubi, temveč 
svoji duši prinaša odrešitev;

5 in a vera, b upanje, c dobrotljivost 
in d ljubezen, z e očesom zazrtim 
v Božjo f slavo, ga usposobijo za 
delo.

6 Pomnite vero, a krepost, spo
znanje, samoobvladovanje, b po
trpežljivost, bratsko prijaznost, 
pobožnost, dobrotljivost, c poniž
nost, d marljivost.

7 a Prosite in boste prejeli, trkajte 
in se vam bo odprlo. Amen.
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Joseph Smith ml., in sem ti zapo
vedal, da o teh stvareh a pričuješ;

3 in napravil sem, da si z me
noj sklenil zavezo, da jih ne boš 
pokazal nikomur, razen tistim 
a posameznikom, katerim ti bom 
zapovedal; in nad njimi nimaš 
b moči, če ti je ne dam.

4 In imaš dar, da boš plošče pre
vedel; in to je prvi dar, ki sem ti 
ga podaril; in zapovedal sem, da 
se ne sklicuj na noben drug dar, 
dokler moj namen v tem ne bo iz
polnjen, kajti ne bom ti dal nobe
nega drugega daru, dokler ne bo 
končano.

5 Resnično, povem ti, da bo nad 
prebivalce zemlje prišlo gorje, 
če a ne bodo prisluhnili mojim 
besedam;

6 kajti po temle boš a posvečen 
in boš šel in moje b besede izročil 
človeškim otrokom.

7 Glej, če mojim besedam ne 
bodo a verjeli, ne bi verjeli tebi, 
moj služabnik Joseph, če bi bilo 
mogoče, da bi jim pokazal vse to, 
kar sem ti poveril.

8 O ta a neverni in b trdovratni 
rod — moja jeza se je razvnela 
zoper njih.

9 Glej, resnično ti pravim, stvari, 

ki sem ti jih zaupal, moj služab
nik Joseph, sem a prihranil z mod
rim namenom v meni in razkrito 
bo prihodnjim rodovom;

10 toda ta rod bo prejel mojo be
sedo preko tebe;

11 in poleg tvojega pričevanja bo 
a pričevanje treh mojih služabni
kov, ki jih bom poklical in posve
til, katerim bom te stvari pokazal, 
in šli bodo z mojimi besedami, ki 
jih bodo prejeli preko tebe.

12 Da, zagotovo bodo vedeli, da 
so te stvari resnične, kajti razgla
sil jim jih bom iz nebes.

13 Dal jim bom moč, da bodo 
te stvari lahko gledali in videli, 
kakršne so;

14 in a nikomur drugemu ne bom 
dal te moči, da bo prejel to isto 
pričevanje med tem rodom v tem 
začetku rasti in moje b cerkve, ki 
bo prišla iz puščave — jasna kot 
c luna in svetla kot sonce in strašna 
kot vojska s prapori.

15 In o svoji besedi bom razpo
slal pričevanje treh a prič.

16 In glej, vsakogar, ki a verjame 
mojim besedam, bom b obiskal z 
c razodetjem svojega d Duha, in e ro
dil se bo v meni, in sicer iz vode 
in iz Duha —

 2 a vss priča — pričevati.
 3 a 2 Ne 27:13; gl. tudi 

»Pričevanje treh 
prič« in »Pričevanje 
osmih prič« na 
uvodnih straneh 
Mormonove knjige.

  b 2 Ne 3:11.
 5 a Jer 26:4–5; Al 5:37–38;  

NaZ 1:14.
 6 a NaZ 20:2–3;  

vss posvetitev — 
posvetiti.

  b 2 Ne 29:7.
 7 a Lk 16:27–31;  

NaZ 63:7–12.
 8 a vss nevera.
  b Mrm 8:33;  

vss ponos.
 9 a Al 37:18.
 11 a 2 Ne 27:12;  

Etr 5:3–4;  
NaZ 17:1–5.

 14 a 2 Ne 27:13.
  b vss Cerkev Jezusa 

Kristusa;  

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

vss priče Mormonove 
knjige.

 16 a Etr 4:11.
  b 1 Ne 2:16.
  c NaZ 8:1–3.
  d vss Sveti Duh.
  e vss dar Svetega Duha;  

krst — krstiti;  
roditi — roditi se — 
roditi se v Bogu.
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17 in še malo moraš počakati, 
kajti nisi še a posvečen —

18 in njihovo pričevanje bo prav 
tako šlo za a obsodbo tega rodu, če 
bodo do njih trdosrčni;

19 kajti a bič pustošenja bo šel 
med prebivalci zemlje in bo od 
časa do časa spet poslan nadnje, 
če se ne bodo b pokesali, dokler 
zemlja ne bo c prazna in bodo pre
bivalci lete zgoreli in bodo pov
sem pokončani zaradi svetlobe 
mojega d prihoda.

20 Glej, to ti povem, prav kakor 
sem ljudem tudi a povedal za uni
čenje Jeruzalema; in moja b beseda 
se bo tokrat potrdila, prav kakor 
se je potrdila doslej.

21 In sedaj ti zapovedujem, moj 
služabnik Joseph, da se pokesaš 
in hodiš pokončneje pred menoj 
in nič več ne popuščaš prigovar
janjem ljudi;

22 in neomajno a izpolnjuj za
povedi, s katerimi sem ti zapo
vedal; in če boš to delal, glej, ti 
dajem večno življenje, četudi te 
bodo b ubili.

23 In sedaj ti ponovno govo
rim, moj služabnik Joseph, glede 
a moža, ki si želi dokaz —

24 glej, povem mu, povzdiguje 
se in ne postane zadosti ponižen 
pred menoj, toda če se bo priklo
nil pred menoj in bo ponižen v 

goreči molitvi in veri, z iskrenim 
srcem, potem mu bom dal a vpo
gled v stvari, ki si jih želi videti.

25 In nato bo rekel ljudem tega 
rodu: Glejte, videl sem stvari, ki 
jih je Gospod pokazal Josephu 
Smithu ml., in zagotovo a vem, 
da so resnične, kajti videl sem jih, 
kajti pokazala mi jih je Božja moč 
in ne človek.

26 In jaz, Gospod, mu, mojemu 
služabniku Martinu Harrisu, za
povedujem, naj jim nič več ne reče 
glede teh stvari, razen če bo rekel: 
Videl sem jih in bile so mi poka
zane z Božjo močjo; in to so be
sede, ki jih bo rekel.

27 Če pa bo to zanikal, bo pre
lomil zavezo, s katero se je prej z 
menoj zavezal, in glej, obsojen je.

28 In sedaj, če ne bo postal po
nižen in mi priznal stvari, ki jih 
je naredil, ki so napačne, in se z 
menoj zavezal, da bo izpolnje
val moje zapovedi in udejanjal 
vero vame, glej, mu povem, ne 
bo imel nobenega takšnega vpo
gleda, kajti ne bom mu dal nobe
nega vpogleda v stvari, o katerih 
sem govoril.

29 In če bo temu tako, ti zapove
dujem, moj služabnik Joseph, da 
mu reci, naj nič več ne dela, niti 
naj me glede te zadeve nič več ne 
nadleguje.

 17 a vss polnomočje;  
posvetitev — posvetiti.

 18 a 1 Ne 14:7;  
NaZ 20:13–15.

 19 a NaZ 29:8; 35:11;  
43:17–27;  
vss poslednji dnevi;  
znamenja časov.

  b vss kesanje —  

kesati se.
  c Iz 24:1, 5–6.
  d Iz 66:15–16;  

NaZ 133:41;  
vss drugi prihod 
Jezusa Kristusa.

 20 a 1 Ne 1:18; 2 Ne 25:9.
  b NaZ 1:38.
 22 a vss poslušnost — 

poslušen.
  b Al 60:13;  

NaZ 6:30; 135.
 23 a NaZ 5:1.
 24 a Gl. »Pričevanje 

treh prič« na 
uvodnih straneh 
Mormonove knjige.

 25 a Etr 5:3.
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6. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu in Oliverju Cowderyju v 
Harmonyju v Pensilvaniji aprila 1829. Oliver Cowdery je 7. aprila 
1829 začel delati kot pisar pri prevajanju Mormonove knjige. Že je 
prejel božansko razodetje resnice o prerokovem pričevanju, kar se tiče 
plošč, na katerih je bil vgraviran zapis o Mormonovi knjigi. Prerok je 
Gospoda vprašal preko uríma in tumíma in prejel naslednji odgovor.

30 In če bo temu tako, glej, ti po
vem, Joseph, ko boš prevedel še 
nekaj strani, se boš za nekaj časa 
ustavil, in sicer dokler ti spet ne 
bom zapovedal; potem boš lahko 
spet prevajal.

31 In če tega ne boš naredil, 
glej, daru ne boš več imel in od
vzel ti bom stvari, ki sem ti jih 
zaupal.

32 In sedaj, ker predvidevam, 
da čakajo na preži, da bi te po
končali, da, predvidevam, da bo 
moj služabnik Martin Harris, če 
ne bo postal ponižen in prejel 

pričevanja iz moje roke, zapadel 
v prestopek;

33 in veliko jih je, ki čakajo na 
preži, da bi te a izbrisali z obličja 
zemlje; in zaradi tega, da bi bili 
tvoji dnevi podaljšani, sem ti dal 
te zapovedi.

34 Da, zaradi tega sem ti rekel: 
Ustavi se in miruj, dokler ti ne za
povem, in a priskrbel bom način, 
da boš lahko izvršil to, kar sem ti 
zapovedal.

35 In če boš moje zapovedi 
a zvesto izpolnjeval, boš posled
nji dan b povzdignjen. Amen.

 33 a NaZ 10:6; 38:13, 28.
 34 a 1 Ne 3:7.
 35 a 2 Mz 15:26;  

NaZ 11:20.
  b Jn 6:39–40;  

1 Tes 4:17;  
3 Ne 15:1;  

NaZ 9:14; 17:8;  
75:16, 22.

6 1 a Iz 29:14;  
NaZ 4; 18:44.

 2 a Heb 4:12;  
Raz 1:16;  
NaZ 27:1.

  b He 3:29;  
NaZ 33:1.

 3 a Jn 4:35;  
NaZ 31:4; 33:3; 101:64.

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

1–6 Delavci na Gospodovem polju 
dosežejo odrešitev. 7–13 Ni večjega 
daru, kot je dar odrešitve. 14–27 
Pričevanje o resnici pride z močjo 
Duha. 28–37 Glejte h Kristusu in 
nenehno delajte dobro.

Veliko in a čudovito delo bo kmalu 
prišlo k človeškim otrokom.

2 Glejte, jaz sem Bog; prisluhnite 
moji a besedi, ki je živa in močna, 

b ostrejša od dvoreznega meča, da 
razdvoji tako sklepe kot mozeg; 
zato prisluhnite mojim besedam.

3 Glejte, a polje je belo že za že
tev; kdor si torej želi žeti, naj na 
moč zamahne s srpom in žanje, 
dokler traja dan, da bo za svojo 
dušo v Božje kraljestvo lahko 
shranil večno odrešitev.

4 Da, kdor bo a zamahnil s srpom 
in žel, ta je poklican od Boga.
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 5 a Mt 7:7–8.
 6 a 1 Ne 13:37.
  b vss Sion.
 7 a Al 39:14;  

NaZ 68:31.
  b 1 Kr 3:10–13;  

Mt 19:23;  
JakK 2:18–19;  
vss bogastvo;  
posvetnost.

  c vss modrost.
  d NaZ 42:61, 65;  

vss Božje skrivnosti.
  e NaZ 14:7.
 9 a Al 29:9;  

NaZ 15:6;  

18:14–15; 34:6;  
vss kesanje — kesati 
se;  
misijonarsko delo.

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

JS – ŽZ 1:18, 26.
  b Mt 11:25; 13:10–11;  

Al 12:9.
  c vss dar;  

duhovni darovi.
  d Jak 5:20;  

Al 62:45;  
NaZ 18:44.

 12 a Mt 7:6.
 13 a vss vztrajati.

  b 1 Ne 15:24.
  c Moz 2:41;  

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

  d vss odrešitev.
 14 a vss molitev.
 15 a vss misli.
 16 a 1 Krn 28:9;  

Mt 12:25;  
Heb 4:12;  
Moz 24:12;  
3 Ne 28:6;  
vss Vsevedni.

  b 1 Kr 8:39.
 17 a NaZ 18:2.

5 Če me boste torej a prosili, 
boste prejeli, če boste trkali, se 
vam bo odprlo.

6 Ker sta torej vprašala, glejta, 
vama pravim, izpolnjujta moje 
zapovedi in si a prizadevajta iz
vajati in utrjevati b Sionovo stvar;

7 ne a iščita b bogastva, temveč 
c modrost in glejta, Božje d skriv
nosti se vama bodo razkrile in 
nato bosta bogata. Glejte, ta, ki 
ima e večno življenje, je bogat.

8 Resnično, resnično, povem ti, 
prav kakor želiš od mene, tako 
se ti bo zgodilo; in če želiš, boš v 
tem rodu sredstvo za izvajanje ve
liko dobrega.

9 Temu rodu ne govori drugega 
kakor a kesanje; izpolnjuj moje za
povedi in pomagaj izvajati moje 
delo glede na moje zapovedi in 
boš blagoslovljen.

10 Glej, imaš dar in zaradi svo
jega daru si blagoslovljen. Pomni, 
je a svét in prihaja od zgoraj —

11 in če boš a vprašal, boš poz
nal b skrivnosti, ki so velike in ču
dovite; zato udejanjaj svoj c dar, 
da boš lahko odkrival skrivnosti, 
da boš lahko številne privedel k 

spoznanju resnice, da, jih d prepri
čal o njihovih zmotnih poteh.

12 Svojega daru ne razkrij niko
mur drugemu kakor tistim, ki so 
tvoje vere. a Svetih stvari ne jem
lji zlahka.

13 Če boš delal dobro, da, in 
boš do a konca b ostal c zvest, boš 
odrešen v Božje kraljestvo, ki je 
največji od vseh Božjih darov, 
kajti ni večjega daru, kot je dar 
d odrešitve.

14 Resnično, resnično, povem ti, 
blagoslovljen si zavoljo tega, kar si 
storil, kajti a vprašal si me in glej, 
kolikor krat si me vprašal, tolikor 
krat si prejel poučevanje od mo
jega Duha. Če ne bi bilo tako, ne bi 
prišel do sem, kjer si tačas.

15 Glej, veš, da si me vprašal in 
sem ti razsvetlil a um; in sedaj ti to 
povem, da boš vedel, da te je raz
svetlil Duh resnice;

16 da, povem ti, da boš vedel, 
da nihče drug ne a pozna tvojih 
misli in vzgibov tvojega b srca ka
kor Bog.

17 To ti povem kot pričevanje 
tebi — da so besede oziroma delo, 
ki si jih pisal, a resnične.
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18 Zato bodi a marljiv; mojemu 
služabniku Josephu zvesto b stoj 
ob strani v vsakršnih težkih raz
merah, v katerih nemara je zavo
ljo besede.

19 Opominjaj ga v njegovih na
pakah in sprejmi tudi njegovo 
opominjanje. Bodi potrpežljiv, 
bodi trezen, bodi zmeren, imej 
potrpežljivost, vero, upanje in 
dobrotljivost.

20 Glej, ti si Oliver in govoril 
sem ti zaradi tvojih želja, zato te 
besede a ohrani v srcu. Zvesto in 
marljivo izpolnjuj Božje zapovedi 
in obdal te bom z rokami svoje 
ljubezni.

21 Glej, jaz sem Jezus Kristus, 
a Božji Sin. Sem isti, ki je prišel k 
svojim in b moji me niso sprejeli. 
Jaz sem c luč, ki sveti v d temí in je 
tema ne doume.

22 Resnično, resnično, povem 
ti, če si želiš nadaljnje pričeva
nje, se v mislih spomni noči, ko 
si v srcu klical k meni, da bi glede 
teh stvari a poznal resnico.

23 Mar te glede te zadeve ni
sem v mislih a pomiril? Ali imaš 
lahko večje b pričevanje kot to od 
Boga?

24 In sedaj, glej, prejel si priče
vanje, kajti če sem ti povedal to, 

česar ne ve nihče, mar nisi prejel 
pričevanja?

25 In glej, dam ti dar, če želiš od 
mene, da boš a prevajal prav kakor 
moj služabnik Joseph.

26 Resnično, resnično, povem 
ti, da obstajajo a zapisi, ki vsebu
jejo veliko mojega evangelija, ki 
se jih je zadržalo zaradi človeške 
b hudobije;

27 in sedaj ti zapovedujem, da 
boš, če imaš dobre želje — že
ljo, da bi si shranil zaklade v 
nebesih — potem pomagal pri ra
zkritju, s svojim darom, tistih de
lov mojih svetih a spisov, ki so bili 
skriti zaradi krivičnosti.

28 In sedaj, glej, dajem ti, in prav 
tako mojemu služabniku Josephu, 
ključe do tega daru, ki bodo raz
krili to služenje; in vsaka beseda 
se bo potrdila po ustih dveh ali 
treh a prič.

29 Resnično, resnično, povem 
vama, če zavrnejo moje besede, 
in ta del mojega evangelija ter 
delovanja, blagor vama, kajti nič 
hujšega vama ne morejo narediti 
kakor meni.

30 In četudi vama bodo a storili, 
prav kakor so meni, blagor vama, 
kajti z menoj bosta b prebivala v 
c slavi.

 18 a vss marljivost.
  b NaZ 124:95–96.
 20 a Etr 3:21;  

NaZ 84:85.
 21 a vss Jezus Kristus.
  b Jn 1:10–12;  

Apd 3:13–17;  
3 Ne 9:16;  
NaZ 45:8.

  c Jn 1:5;  
NaZ 10:58;  
vss Kristusova luč.

  d vss tema, duhovna.
 22 a vss dar prepoznavanja 

oziroma presojanja.
 23 a vss mir.
  b 1 Jn 5:9;  

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

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

vss sveti spisi, sveti 
spisi, prerokovani, 
da pridejo na dan.

  b vss hudobija — 
hudoben.

 27 a NaZ 35:20.
 28 a 5 Mz 19:15;  

2 Kor 13:1;  
2 Ne 27:12–14;  
NaZ 128:3.

 30 a NaZ 5:22; 135;  
vss mučenik — 
mučeništvo.

  b Raz 3:21.
  c vss slava.

NAUK IN ZAVEZE 6:18–30 12



31 Toda če ne bodo a zavrnili mo
jih besed, ki bodo potrjene s b pri
čevanjem, ki bo dano, blagor jim, 
in potem se bosta radostila v sadu 
svojega truda.

32 Resnično, resnično, povem 
vama, kakor sem rekel svojim 
učencem, kjer sta dva ali so trije 
a zbrani v mojem imenu, kar se 
tiče ene stvari, glejta, tam bom jaz 
b sredi med njimi — in sicer tako 
sem med vama.

33 Ne a bojta se delati dobro, si
nova moja, kajti kar bosta b sejala, 
bosta tudi žela; če bosta torej se
jala dobro, bosta tudi žela dobro 
za svoje plačilo.

34 Zato se ne boj, mala čreda; 
delajte dobro; naj se zemlja in pe
kel združita proti vam, kajti če ste 
sezidani na moji a skali, ne moreta 
zmagati.

35 Glejta, ne obsojam vaju; poj
dita svojo pot in ne a grešita več; 
trezno opravljajta delo, ki sem 
vama ga zapovedal.

36 K meni se a ozirajta v vsaki 
misli; ne dvomita, ne bojta se.

37 a Glejta rane, ki so mi pre
bodle stran, in tudi sledove b žeb
ljev na mojih rokah in nogah; 
bodita zvesta, izpolnjujta moje za
povedi in c podedovala bosta ne
beško d kraljestvo. Amen.

 31 a 3 Ne 16:10–14;  
NaZ 20:8–15.

  b vss pričevanje.
 32 a Mt 18:19–20;  

vss enotnost.
  b NaZ 29:5; 38:7.
 33 a vss pogum — 

pogumen.
  b Gal 6:7–8;  

Moz 7:30–31;  
Al 9:28;  
NaZ 1:10.

 34 a Ps 71:3;  
Mt 7:24–25;  
1 Kor 10:1–4;  
He 5:12;  
NaZ 10:69; 18:4, 17; 
33:13;  
Mz 7:53;  
vss skala.

 35 a Jn 8:3–11.
 36 a Iz 45:22;  

NaZ 43:34.
 37 a vss Jezus Kristus, 

Kristus se prikazuje 
po vstajenju.

  b vss križanje.
  c Mt 5:3, 10;  

3 Ne 12:3, 10.
  d vss Božje oziroma 

nebeško kraljestvo.
7 1 a vss Janez, 

Zebedejev sin.
  b 3 Ne 28:1–10.
 2 a Lk 9:27;  

vss smrt, telesna.

7. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu in Oliverju Cowderyju v 
Harmonyju v Pensilvaniji aprila 1829, ko sta preko uríma in tumíma 
vprašala, ali je Janez, ljubljeni učenec, ostal v mesu ali je umrl. Ra-
zodetje je prevedena različica zapisa, ki ga je na pergament naredil 
Janez in ga skril.

1–3 Janez Ljubljeni bo živel, dok-
ler ne bo prišel Gospod. 4–8 Peter, 
Jakob in Janez imajo evangelijske 
ključe.

In Gospod mi je rekel: a Janez, moj 

ljubljeni, kaj b želiš? Kajti če boš 
prosil za to, kar si želiš, ti bo dano.

2 In rekel sem mu: Gospod, 
daj mi moč nad a smrtjo, da bom 
lahko živel in k tebi pripeljal 
duše.
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8. RAZDELEK
Razodetje, dano Oliverju Cowderyju po preroku Josephu Smithu v 
Harmonyju v Pensilvaniji aprila 1829. Med prevajanjem Mormo-
nove knjige si je Oliver, ki je še naprej služil kot pisar in je pisal po 
prerokovem nareku, želel, da bi bil obdarjen s prevajalskim darom. 
Gospod je na njegovo ponižno prošnjo odgovoril tako, da mu je dal 
naslednje razodetje.

3 In Gospod mi je rekel: Res
nično, resnično, povem ti, ker si 
želiš to, a ostani, dokler ne bom 
prišel v svoji b slavi, in c prero
kuj pred narodi, rodovi, jeziki in 
ljudstvi.

4 In zaradi tega je Gospod Petru 
rekel: Če hočem, da ostane, dok
ler ne pridem, kaj to tebi mar? 
Kajti od mene je želel, da bi k 
meni lahko pripeljal duše, ti pa 
želiš, da bi lahko naglo prišel k 
meni v moje a kraljestvo.

5 Povem ti, Peter, to je bila dobra 
želja, toda moj ljubljeni si je želel, 
da bi lahko naredil več oziroma še 

večje delo med ljudmi kot to, kar 
je naredil dotlej.

6 Da, zadal si je večje delo, zato 
ga bom napravil za plamteč ogenj 
in a služečega angela; služil bo tis
tim, ki bodo b dediči odrešitve, ki 
prebivajo na c zemlji.

7 In napravil bom, da boš služil 
njemu in svojemu bratu Jakobu; 
in vam trem bom dal to moč in 
a ključe za to delovanje, dokler ne 
bom prišel.

8 Resnično vama pravim, obema 
se vama bo zgodilo glede na va
jine želje, kajti oba se a radostita v 
tem, kar sta si želela.

 3 a Jn 21:20–23;  
vss prenesena bitja.

  b vss drugi prihod 
Jezusa Kristusa;  
slava.

  c Raz 10:11.
 4 a vss Božje oziroma 

nebeško kraljestvo.

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

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

Apd 15:7;  
JS – ŽZ 1:72;  
vss duhovniški ključi.

 8 a vss radost.
8 1 a JS – ŽZ 1:66;  

vss Cowdery, Oliver.
  b vss spoznanje.
  c vss molitev.
  d NaZ 6:26–27; 9:2.
  e NaZ 5:16.
 2 a vss srce.

1–5 Razodetje pride z močjo Svetega 
Duha. 6–12 Spoznanje Božjih skriv-
nosti in moč za prevajanje starodav-
nih zapisov prideta po veri.

a Oliver Cowdery, resnično, res
nično, povem ti, tako zagotovo, 
kakor živí Gospod, ki je tvoj 
Bog in tvoj Odkupitelj, celo tako 

gotovo boš prejel b spoznanje o 
vsem, kar boš c prosil v veri, z 
iskrenim srcem, verujoč, da boš 
prejel spoznanje glede gravur sta
rih d zapisov, ki so starodavni, ki 
vsebujejo tiste dele mojih svetih 
spisov, o katerih je bilo govora po 
e razodetju mojega Duha.

2 Da, glej, v mislih in v a srcu ti 
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 2 b NaZ 9:7–9;  
vss razodetje.

  c vss Sveti Duh.
 3 a 2 Mz 14:13–22;  

5 Mz 11:4;  

1 Ne 4:2;  
Moz 7:19;  
vss Rdeče morje.

 5 a 5 Mz 11:18–19.
 10 a vss vera.

  b NaZ 88:63–65.
 11 a NaZ 9:1, 10.
9 1 a NaZ 8:1, 11.
  b JS – ŽZ 1:67.

bom b povedal po c Svetem Duhu, 
ki bo prišel nate in ki bo prebival 
v tvojem srcu.

3 Sedaj, glej, to je duh razodetja; 
glej, to je duh, s katerim je Moj
zes Izraelove otroke pripeljal čez 
a Rdeče morje po suhem.

4 Zato je to tvoj dar; uporabljaj 
ga in blagoslovljen si, kajti rešil te 
bo iz rok tvojih sovražnikov, kajti 
če ne bi bilo tako, bi te ubili in ti 
pogubili dušo.

5 O pomni te a besede in izpol
njuj moje zapovedi. Pomni, to je 
tvoj dar.

6 To pa sedaj ni vsa tvoja nadar
jenost, kajti imaš še en dar, ki je 
Aronov dar; glej, povedal ti je ve
liko stvari;

7 glej, ni druge moči, razen 
Božje moči, ki lahko napravi, da 
te spremlja ta Aronov dar.

8 Zato ne dvomi, kajti Božji dar 
je; in držal ga boš v rokah in de
lal čudovita dela; in nobena moč 
ti ga ne bo mogla vzeti iz rok, kajti 
Božje delo je.

9 In kar me boš torej vprašal, 
naj ti s pomočjo tega povem, to 
ti bom dal in imel boš spoznanje 
glede tega.

10 Pomni, da brez a vere ne mo
reš narediti ničesar; zato prosi v 
veri. Teh stvari ne jemlji zlahka; 
ne b prosi za to, za kar ne bi smel.

11 Prosi, da boš smel spoznati 
Božje skrivnosti in da boš smel 
a prevajati in prejeti spoznanje iz 
vseh tistih starodavnih zapisov, 
ki so bili skriti, ki so sveti; in zgo
dilo se ti bo glede na tvojo vero.

12 Glej, jaz sem tisti, ki je to go
voril, in jaz sem isti, ki ti je govo
ril od začetka. Amen.

9. RAZDELEK
Razodetje, dano Oliverju Cowderyju po preroku Josephu Smithu 
v Harmonyju v Pensilvaniji aprila 1829. Oliver je opomnjen, 
naj bo potrpežljiv, in roti se ga, naj bo za sedaj zadovoljen, da 
zapisuje po nareku prevajalca, namesto da si prizadeva, da bi  
prevajal.

1–6 Prevedeni bodo še drugi sta-
rodavni zapisi. 7–14 Mormonova 
knjiga je prevedena s preučevanjem 
in z duhovno potrditvijo.

Glej, povem ti, sin moj, da zato 
ker nisi a prevajal glede na to, kar 
si od mene želel, in si spet za
čel b zapisovati za mojega služab
nika Josepha Smitha ml., in sicer 
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tako želim, da nadaljuješ, dokler 
ne bo končal tega zapisa, ki sem 
mu ga zaupal.

2 In potem, glej, a druge b zapise 
imam, glede katerih ti bom dal 
moč, da boš lahko pomagal pri 
prevajanju.

3 Bodi potrpežljiv, sin moj, kajti 
to je v meni modrost in ni po
trebno, da bi ti v tem sedanjem 
času prevajal.

4 Glej, delo, h kateremu si po
klican, je, da zapisuješ za mojega 
služabnika Josepha.

5 In glej, prav zato, ker nisi na
daljeval, kakor si pričel, ko si za
čel prevajati, sem ti ta privilegij 
odvzel.

6 Ne a godrnjaj, sin moj, kajti to 
je v meni modrost, da sem s teboj 
ravnal tako.

7 Glej, nisi razumel; predpostav
ljal si, da ti bom to dal, ko si pre
mislil le toliko, da si me vprašal.

8 Toda, glej, povem ti, da mo
raš to a preučiti v mislih, nato me 
moraš b vprašati, ali je prav, in če 
je prav, bom napravil, da ti bo v 

c prsih d zagorelo, zato boš e čutil, 
da je prav.

9 Toda če ne bo prav, tega ne boš 
občutil, temveč se boš v mislih 
a zmedel, zaradi česar boš poza
bil to, kar je napačno, zato ne mo
reš zapisovati tega, kar je sveto, če 
ti ni dano od mene.

10 Če bi to torej vedel, bi lahko 
a prevajal; vendar ni potrebno, da 
bi sedaj prevajal.

11 Glej, bilo je potrebno, ko si za
čel, toda a bal si se in čas je minil 
in sedaj ni potrebno,

12 kajti mar ne vidiš, da sem 
svojemu služabniku a Josephu dal 
zadostno moč, s katero je nadok
nadeno? In nobenega od vaju ni
sem obsodil.

13 Delaj to, kar sem ti zapove
dal, in boš uspeval. Bodi zvest in 
ne podlezi a skušnjavi.

14 Bodi stanoviten v a delu, h 
kateremu sem te b poklical, in las 
s tvoje glave se ne bo izgubil in 
poslednji dan boš c povzdignjen. 
Amen.

 2 a Opomba k dodatnem 
prevajanju, vključno s 
svetopisemskim pre
vodom Josepha Smitha 
in Abrahamovo knjigo, 
pri katerem je Oliver 
Cowdery pomagal  
kot pisec;  
vss Prevod  Josepha 
Smitha (PJS).

  b NaZ 6:26; 8:1.
 6 a vss godrnjati.
 8 a vss premišljevati.
  b vss molitev.
  c Lk 24:32.
  d vss navdih — 

navdihniti;  
pričevanje.

  e NaZ 8:2–3.
 9 a NaZ 10:2.

 10 a NaZ 8:11.
 11 a vss strah.
 12 a NaZ 18:8.
 13 a vss skušnjava — 

skušati.
 14 a 1 Kor 16:13.
  b vss poklic — 

poklicati — 
poklican od Boga.

  c Al 13:29; NaZ 17:8.

10. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu v Harmonyju v Pensilva-
niji verjetno okrog aprila 1829, čeprav so dele tega verjetno prejeli 
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10 1 a vss urím in tumím.
  b NaZ 3:1–15.
 2 a vss misli.
 3 a NaZ 3:10.
 4 a Moz 4:27.

  b 2 Mz 18:13–26.
  c Mt 10:22;  

vss marljivost.
 5 a 3 Ne 18:15–21;  

vss molitev.

 6 a NaZ 5:32–33; 38:13.
  b NaZ 5:1–2.
 10 a vss hudič.

že poleti 1828. Tu Gospod Josepha obvesti o spremembah, ki so jih 
hudobneži naredili na 116-ih rokopisnih straneh prevoda Lehijeve 
knjige v Mormonovi knjigi. Te rokopisne strani je Martin Harris, ka-
teremu so bile pole začasno zaupane, izgubil (gl. glavo 3. razdelka). 
Hudobni načrt je bil, da bi počakali na pričakovani ponovni prevod 
zadeve, ki so jo obsegale ukradene strani, in nato prevajalca prika-
zali v slabi luči tako, da bi pokazali neskladnost, ki so jo povzročile 
spremembe. Mormonova knjiga pokaže, da je ta hudobni namen za-
snoval zlodej in da ga je Gospod poznal že, ko je Mormon, starodavni 
nefijski zgodovinopisec, delal okrajšavo zbranih plošč (gl. Mormo-
nove besede 1:3–7).

1–26 Satan hujska hudobneže, da 
nasprotujejo Gospodovemu delu. 
27–33 Prizadeva si pogubiti člo-
veške duše. 34–52 Evangelij bo k 
Lamancem in vsem narodom pri-
šel preko Mormonove knjige. 53–
63 Gospod bo med ljudmi ustanovil 
svojo Cerkev in svoj evangelij. 64–
70 Skesane bo zbral v svoji Cerkvi 
in bo rešil poslušne.

Sedaj, glej, povem ti, da zato ker 
si izročil tiste zapise, za katere ti 
je bila dana moč, da si jih lahko 
prevajal s pomočjo a uríma in tu
míma, v roke b hudobneža, si jih 
izgubil.

2 In istočasno si izgubil tudi svoj 
dar in tvoj a razum je zajela tema.

3 Vendar ti je sedaj spet a vrnjen; 
zato glej, da boš zvest in boš na
daljeval, dokler ne boš končal 
preostalega prevajalskega dela, 
kakor si začel.

4 Ne teci a hitreje oziroma ne 

delaj več, kot imaš b moči in na 
razpolago sredstev, ki ti omogo
čajo prevajanje, toda bodi c mar
ljiv do konca.

5 Vselej a moli, da boš lahko izšel 
kot zmagovalec, da, da boš lahko 
premagal Satana in da boš lahko 
ušel roki Satanovih služabnikov, 
ki podpirajo njegovo delo.

6 Glej, prizadevali so si te a po
gubiti, da, in sicer si te je priza
deval pogubiti b človek, kateremu 
si zaupal.

7 In zaradi tega sem rekel, da je 
hudobnež, kajti prizadeval si je 
odvzeti to, kar ti je bilo zaupano, 
in prav tako si je prizadeval uni
čiti tvoj dar.

8 In ker si mu zapise izročil v 
roke, glej, so ti jih hudobneži 
vzeli.

9 Zato si jih izročil, da, to, kar je 
bilo sveto, hudobiji.

10 In glej, a Satan jim je položil v 
srce, naj spremenijo besede, ki si 
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 13 a Jer 5:26.
 20 a 2 Ne 28:20–22.
  b vss greh.
 21 a NaZ 112:23–24.
  b vss hudobija — 

hudoben.
  c Moz 15:26;  

vss tema, duhovna.
  d Mz 5:13–18.

  e Jn 3:18–21;  
NaZ 29:45.

 22 a 2 Ne 2:17–18.
  b vss skušnjava — 

skušati.
 23 a He 8:25;  

NaZ 121:23–25.
 25 a 2 Ne 2:18; 28:8–9;  

Al 10:17;  

Mz 4:4;  
vss laganje.

 26 a vss odpad — 
odpadništvo.

  b vss pekel.
  c Prg 29:5–6;  

1 Ne 14:3.

jih ti dal zapisati oziroma ki si jih 
ti prevedel, ki si jih spustil iz rok.

11 In glej, povem ti, da se besede 
zato, ker so jih spremenili, berejo 
v nasprotju s tem, kar si prevedel 
in dal zapisati;

12 in takole si je hudič prizade
val skovati prekanjen načrt, da bi 
mogel uničiti to delo;

13 kajti položil jim je v srce, naj 
to naredijo, da bi z lažjó lahko 
rekli, da so te a ujeli v besedah, 
za katere si se pretvarjal, da si jih 
prevedel.

14 Resnično, povem ti, da ne 
bom dopustil, da bo Satan v tej 
stvari izvršil svoj hudobni načrt.

15 Kajti glej, položil jim je v srce, 
da bi te pripravili, da bi skušal 
Gospoda, svojega Boga, da bi ga 
prosil, da bi to ponovno prevedel.

16 In potem, glej, pravijo in v 
srcu mislijo: Bomo videli, ali mu 
je Bog dal moč za prevajanje; če 
mu jo je, mu bo moč prav tako 
spet dal;

17 in če mu bo Bog spet dal moč 
oziroma če bo spet prevedel, ozi
roma drugače rečeno, če bo razkril 
iste besede, glejte, imamo enake 
pri sebi in spremenili smo jih;

18 zato se ne bodo ujemale, in 
rekli bomo, da je v svojih bese
dah lagal in da nima daru in da 
nima moči;

19 zato ga bomo uničili in prav 
takó delo; in to bomo naredili 
zato, da na koncu nemara ne bi 
bili osramočeni in da bomo lahko 
dobili slavo sveta.

20 Resnično, resnično, povem 
ti, da se je Satan močno polastil 
njihovih src; a hujska jih h b krivič
nosti proti temu, kar je dobro;

21 in njihova srca so a izprijena 
in polna b hudobije ter gnusob in 
c temo imajo d raje kot luč, ker so 
njihova e dela hudobna, zato me 
ne bodo prosili.

22 a Satan jih hujska, da njihove 
duše lahko b vodi v pogubljenje.

23 In tako je skoval prekanjen 
načrt in misli uničiti Božje delo; 
toda to bom na a sodni dan terjal 
iz njihovih rok in obrnilo se bo v 
njihovo sramoto in obsodbo.

24 Da, srca jim podžiga k jezi 
proti temu delu.

25 Da, govori jim: Varajte in ča
kajte na preži, da boste lahko uni
čevali; glejte, to ni nič slabega. In 
tako jim laska in jim govori, da ni 
greh a lagati, da bi človeka lahko 
dobili pri laži, da bi ga lahko 
pogubili.

26 In tako jim laska in jih vse
skozi a vodi, dokler njihovih duš 
ne zvleče v b pekel; in tako po
vzroči, da se ujamejo v lastno 
c past.
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 27 a Job 1:7.
  b 2 Ne 28:19–23;  

NaZ 76:28–29.
 28 a vss prevara — 

prevarati.
  b Rim 2:3;  

vss pravica.
 29 a Mt 4:7.

 33 a vss hudič.
 34 a vss modrost.
 37 a Mt 23:28.
  b 2 Mz 14:14.
 38 a V predgovoru prve 

izdaje Mormonove 
knjige je prerok 
pojasnil, da je bilo 

gradivo iz izgubljenih 
116. strani prevedeno 
z dela plošč, ki 
se imenujejo 
»Lehijeva knjiga«.

  b vss plošče.
 41 a MrmB 1:3–7.

27 In tako hodi gor in dol, a sem 
ter tja po zemlji, prizadevajoč si 
b pogubiti človeške duše.

28 Resnično, resnično, povem ti, 
gorje mu, ki laže, da bi a prevaral, 
ker predpostavlja, da drugi laže, 
da bi prevaral, kajti takšni niso iz
vzeti pred Božjo b pravico.

29 Sedaj, glej, spremenili so te 
besede, ker jim Satan govori: Pre
varal vas je — in tako jim laska, 
da delajo krivico, da bi te pripra
vil, da bi a skušal Gospoda, svo
jega Boga.

30 Glej, rečem ti, da še enkrat ne 
prevajaj tistih besed, ki si jih spus
til iz rok;

31 kajti glej, ne bodo izvršili svo
jih hudobnih načrtov z laganjem 
proti tistim besedam. Kajti glej, če 
bi objavil iste besede, bodo rekli, 
da lažeš in da se pretvarjaš, da 
prevajaš, medtem ko spodbijaš 
samega sebe.

32 In glej, tole bodo objavili in 
Satan bo napravil, da bodo ljudje 
postali trdosrčni, da jih bo podži
gal k jezi zoper tebe, da ne bodo 
verjeli mojim besedam.

33 Tako a Satan misli premagati 
tvoje pričevanje v tem rodu, da 
se delo v tem rodu ne bi moglo 
zgoditi.

34 Toda glej, v tem je modrost in 
ker ti pokažem a modrost in ti da
jem zapovedi glede teh stvari, ki 

jih boš naredil, ne pokaži je svetu, 
dokler prevajalskega dela ne boš 
dovršil.

35 Ne čudi se, da sem ti rekel: 
V tem je modrost, ne pokaži je 
svetu — kajti rekel sem, ne po
kaži je svetu, da boš obvarovan.

36 Glej, ne pravim, da tega ne 
pokaži pravičnim;

37 toda ker vselej ne znaš preso
diti a pravičnih oziroma ker vselej 
ne znaš ločiti hudobnih od pravič
nih, zato ti pravim, b molči, dok
ler se mi ne bo zdelo primerno, 
da bom vse stvari glede zadeve 
razkril svetu.

38 In sedaj ti resnično pravim, 
da je poročilo o tistih a stvareh, 
ki si jih zapisal, ki si jih spustil 
iz rok, vgravirano na b Nefijevih 
ploščah;

39 da, in spomniš se, da je bilo 
v tistih zapisih rečeno, da je pod
robnejše poročilo o tem podano 
na Nefijevih ploščah.

40 in sedaj, ker je poročilo, ki je 
vgravirano na Nefijevih ploščah, 
podrobnejše glede tega, kar sem, 
v svoji modrosti, želel, da bi ljudje 
spoznali v tem poročilu —

41 zato boš prevedel gravure, ki 
so na a Nefijevih ploščah, vse dok
ler ne boš prišel do vladavine kra
lja Benjamina oziroma dokler ne 
boš prišel do tja, kar si prevedel, 
kar si obdržal;
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42 in glej, to boš objavil kot Ne
fijev zapis; in tako bom zme
del tiste, ki so spremenili moje 
besede.

43 Ne bom dopustil, da bodo 
moje delo uničili; da, pokazal jim 
bom, da je moja modrost večja od 
hudičeve prekanjenosti.

44 Glej, imajo le del oziroma ok
rajšavo Nefijevega poročila.

45 Glej, veliko stvari je vgravi
ranih na Nefijevih ploščah, ki da
jejo večji vpogled v moj evangelij, 
zato je to v meni modrost, da pre
vedeš ta prvi del Nefijevih gravur 
in ga izdaš v tem delu.

46 In glej, ves preostali del tega 
a dela vsebuje vse tiste dele mo
jega b evangelija, za katerega so 
moji sveti preroki, da, in tudi moji 
učenci, c želeli v svojih molitvah, 
da bi prišel k temu ljudstvu.

47 In rekel sem jim, da jim bo 
a dano glede na njihovo b vero v 
njihovih molitvah;

48 da, in tole je bila njihova 
vera — da bi moj evangelij, ki 
sem jim ga dal, da bi ga pridi
gali v svojih dneh, prišel k njiho
vim bratom a Lamancem in tudi 
k vsem, ki so postali Lamanci za
radi svojega odpadništva.

49 Sedaj, to ni vse — njihova 
vera v njihovih molitvah je bila, 
da bi se ta evangelij razkril tudi, 
če bi bilo mogoče, da bi to deželo 
posedovali drugi narodi;

50 in tako so nad to deželo pus
tili blagoslov v svojih molitvah, 
da bi, kdor bo verjel v ta evan
gelij v tej deželi, imel večno 
življenje;

51 da, da bi bila svobodna za 
vse, iz katerega koli naroda, rodu, 
jezika ali ljudstva bi bili.

52 In sedaj, glej, glede na nji
hovo vero v njihovih molitvah 
bom ta del svojega evangelija 
dal spoznati mojemu ljudstvu. 
Glej, ne prinašam ga, da bi uni
čil to, kar so prejeli, temveč da bi 
to utrdil.

53 In zaradi tega sem rekel: Če 
ta rod ne bo postal trdosrčen, bom 
med njimi ustanovil svojo cerkev.

54 Tega pa sedaj ne govorim, 
da bi svojo cerkev uničil, tem
več to govorim, da bi svojo cer
kev utrdil;

55 zato se tistemu, ki pripada 
moji cerkvi, ni treba a bati, kajti 
takšni bodo b podedovali nebeško 
c kraljestvo.

56 Temveč so tisti, ki se me ne 
a bojijo, niti ne izpolnjujejo mo
jih zapovedi, ampak zidajo b cer
kve sebi, da bi se c okoristili, da, 
in vsi tisti, ki delajo húdo in gra
dijo hudičevo kraljestvo — da, 
resnično, resnično, povem vam, 
da so ti tisti, ki jih bom vznemiril 
in povzročil, da bodo trepetali in 
se tresli do obisti.

57 Glej, jaz sem Jezus Kristus, 

 46 a vss Mormonova 
knjiga.

  b vss evangelij.
  c En 1:12–18;  

Mrm 8:24–26; 9:34–37.
 47 a 3 Ne 5:13–15;  

NaZ 3:19–20.
  b vss vera.
 48 a Mor 10:1–5;  

NaZ 109:65–66.
 55 a vss strah.
  b Mt 5:10.

  c vss Božje oziroma 
nebeško kraljestvo.

 56 a Prd 12:13–14.
  b vss hudič, 

hudičeva cerkev.
  c 4 Ne 1:26.
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a Božji Sin. Prišel sem k svojim in 
moji me niso sprejeli.

58 Jaz sem a luč, ki sveti v temí 
in je tema ne doume.

59 Jaz sem ta, ki je rekel — imam 
še a druge b ovce, ki niso iz te 
črede — svojim učencem, in bilo 
jih je veliko, ki me niso c razumeli.

60 In temu ljudstvu bom poka
zal, da sem imel druge ovce in da 
so bili veja a Jakobove hiše;

61 in razkril bom njihova čudo
vita dela, ki so jih napravili v mo
jem imenu;

62 da, in razkril bom tudi svoj 
evangelij, ki se jih je poučeval, in 
glej, ne bodo zanikali tega, kar si 
prejel, temveč bodo to utrdili in 
bodo razkrili prave točke mojega 
a nauka, da, in edini nauk, ki je v 
meni.

63 In to napravim, da bom lahko 
postavil svoj evangelij, da ne bi 
bilo toliko prepirov; da, a Satan 
podžiga srca ljudi k b prepiru 
glede točk mojega nauka; in v tem 

se motijo, kajti c popačijo svete 
spise in jih ne razumejo.

64 Zato jim bom razkril to ve
liko skrivnost;

65 kajti glej, a zbral jih bom, ka
kor zbira koklja svoja piščeta 
pod peruti, če ne bodo postali 
trdosrčni;

66 da, če bodo hoteli priti, bodo 
lahko in bodo zastonj deležni 
a vodá življenja.

67 Glej, to je moj nauk — kdor 
se pokesa in a pride k meni, tisti 
je moja b cerkev.

68 Kdor a razglaša več ali manj 
kot to, tisti ni od mene, temveč je 
b proti meni, zato ni iz moje cerkve.

69 In sedaj, glej, kdor je iz moje 
cerkve in vztraja v moji cerkvi do 
konca, tega bom utrdil na moji 
a skali in b vrata pekla ga ne bodo 
premagala.

70 In sedaj, pomni besede njega, 
ki je življenje in a luč sveta, svojega 
Odkupitelja, svojega b Gospoda in 
svojega Boga. Amen.

 57 a Rim 1:4.
 58 a NaZ 6:21.
 59 a Jn 10:16.
  b vss dobri Pastir.
  c 3 Ne 15:16–18.
 60 a vss Gospodov 

vinograd.
 62 a 3 Ne 11:31–40.
 63 a vss hudič.

  b vss prepir.
  c 2 Pt 3:16.
 65 a Lk 13:34;  

3 Ne 10:4–6;  
NaZ 43:24.

 66 a vss živa voda.
 67 a Mt 11:28–30.
  b vss Cerkev Jezusa 

Kristusa.

 68 a 3 Ne 11:40.
  b Lk 11:23.
 69 a vss skala.
  b Mt 16:18;  

2 Ne 4:31–32;  
NaZ 17:8; 128:10.

 70 a vss Kristusova luč.
  b vss Jezus Kristus.

11. RAZDELEK
Razodetje, ki ga je prerok Joseph Smith prejel za svojega brata Hyruma 
Smitha v Harmonyju v Pensilvaniji maja 1829. To razodetje je bilo 
prejeto preko uríma in tumíma v odgovor na Josephovo ponižno proš-
njo in poizvedovanje. Življenjska zgodba Josepha Smitha omenja, da 
je bilo to razodetje prejeto po obnovi Aronovega duhovništva.
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1–6 Delavci v vinogradu bodo dose-
gli odrešitev. 7–14 Prizadevaj si za 
modrost, kliči h kesanju, zaupaj v 
Duha. 15–22 Izpolnjuj zapovedi in 
preučuj Gospodovo besedo. 23–27 
Ne zanikaj duha razodetja in preroš-
tva. 28–30 Tisti, ki sprejmejo Kris-
tusa, postanejo Božji sinovi.

a Veliko in čudovito delo bo 
kmalu prišlo med človeške otroke.

2 Glej, jaz sem Bog; a prisluhni 
moji b besedi, ki je živa in c močna, 
d ostrejša od dvoreznega meča, da 
razdvoji tako sklepe kot mozeg, 
zato prisluhni moji besedi.

3 Glej, polje je a belo že za žetev; 
kdor si torej želi žeti, naj na moč 
zamahne s srpom in žanje, dok
ler traja dan, da bo za svojo dušo 
v Božje kraljestvo lahko b shranil 
c večno odrešitev.

4 Da, kdor bo zamahnil s a srpom 
in žel, ta je poklican od Boga.

5 Če me boš torej a prosil, boš 
prejel, če boš potrkal, se ti bo 
odprlo.

6 Ker si torej vprašal, glej, ti pra
vim, izpolnjuj moje zapovedi in si 
prizadevaj izvajati in utrjevati a Si
onovo stvar;

7 ne išči a bogastva, temveč 
b modrost; in glej, Božje skrivnosti 
ti bodo razkrite in nato boš bo
gat. Glej, ta, ki ima večno življe
nje, je bogat.

8 Resnično, resnično, povem ti, 
prav kakor želiš od mene, se ti 
bo zgodilo; in če želiš, boš v tem 
rodu sredstvo za izvajanje veliko 
dobrega.

9 Temu rodu ne a govori drugega 
kakor b kesanje. Izpolnjuj moje za
povedi in pomagaj izvajati moje 
delo c glede na moje zapovedi in 
boš blagoslovljen.

10 Glej, imaš a dar oziroma imel 
boš dar, če si boš želel od mene v 
veri, z b iskrenim srcem, verujoč 
v moč Jezusa Kristusa oziroma v 
mojo moč, ki ti govori;

11 kajti glej, jaz sem ta, ki go
vori; glej, jaz sem a luč, ki sveti v 
temí, in s svojo b močjo ti dajem 
te besede.

12 In sedaj, resnično, resnično, 
povem ti, a zaupaj v tistega b Duha, 
ki vodi k dobrim delom — da, 
da delaš pravično, da c hodiš d po
nižno, da e presojaš pravično; in to 
je moj Duh.

13 Resnično, resnično, povem ti, 

11 1 a Iz 29:14;  
NaZ 4;  
vss evangelijska 
obnova.

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

  b Heb 4:12.
  c Al 4:19; 31:5.
  d He 3:29–30;  

NaZ 6:2.
 3 a NaZ 12:3.
  b Lk 18:22; He 5:8.
  c 1 Tim 6:19.
 4 a Raz 14:15; 

   NaZ 14:3–4.
 5 a vss molitev.
 6 a Iz 52:7–8;  

NaZ 66:11;  
vss Sion.

 7 a 1 Kr 3:11–13;  
2 Ne 26:31;  
JakK 2:17–19;  
NaZ 38:39.

  b vss modrost.
 9 a NaZ 19:21–22.
  b vss kesanje —  

kesati se.
  c NaZ 105:5.

 10 a NaZ 46:8–12.
  b Lk 8:15.
 11 a vss Kristusova luč.
  b vss moč.
 12 a NaZ 84:116;  

vss zaupanje.
  b Rim 8:1–9;  

1 Jn 4:1–6.
  c vss hoditi — 

hoditi z Bogom.
  d vss ponižnost — 

ponižen.
  e Mt 7:1–5;  

Al 41:14–15.
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dal ti bom od svojega Duha, ki ti 
bo a razsvetlil b um, ki ti bo dušo 
navdal z c radostjo;

14 in potem boš spoznal ozi
roma tako boš spoznal vse, kar 
želiš od mene, kar zadeva stvari 
a pravičnosti, v veri, verujoč vame, 
da boš prejel.

15 Glej, zapovedujem ti, da ti 
ni treba predpostavljati, da si 
poklican pridigati, dokler nisi 
a poklican.

16 Še malo počakaj, dokler 
ne boš imel moje besede, moje 
a skale, moje cerkve in mojega 
evangelija, da boš zagotovo po
znal moj nauk.

17 In potem, glej, se ti bo zgo
dilo glede na tvoje želje, da, in si
cer glede na tvojo vero.

18 Izpolnjuj moje zapovedi, 
molči, obračaj se na mojega Duha;

19 da, a okleni se me z vsem 
srcem, da boš lahko pomagal pri 
razkrivanju tistega, o čemer je 
bilo govora — da, o prevodu mo
jega dela; bodi potrpežljiv, dokler 
ga ne boš dovršil.

20 Glej, to je tvoje delo, da a iz
polnjuješ moje zapovedi, da, z vso 
odločnostjo, umom in močjo.

21 Moje besede si ne prizadevaj 

razglašati, temveč si mojo besedo 
najprej prizadevaj a pridobiti in 
potem se ti bo jezik razvezal; po
tem boš, če si boš želel, imel mo
jega Duha in mojo besedo, da, 
Božjo moč za prepričanje ljudi.

22 Sedaj pa molči; preučuj a mojo 
besedo, ki je šla med človeške ot
roke, in b preučuj tudi c mojo be
sedo, ki bo prišla med človeške 
otroke, oziroma to, kar se sedaj 
prevaja, da, dokler ne boš prejel 
vsega, kar bom človeškim otro
kom d dal v tem rodu, in nato se 
bo vse dodajalo temu.

23 Glej, ti si a Hyrum, moj sin; 
b prizadevaj si za Božje kraljestvo 
in vse ti bo navrženo glede na to, 
kar je pravično.

24 a Zidaj na moji skali, ki je moj 
b evangelij;

25 ne zanikaj duha a razodetja, 
niti duha b preroštva, kajti gorje 
mu, ki to dvoje zanika;

26 zato a obdrži v srcu do časa, 
ki je po moji modrosti, da boš šel.

27 Glej, govorim vsem, ki imajo 
dobre želje in so a zamahnili s 
srpom, da bodo želi.

28 Glej, jaz sem a Jezus Kristus, 
Božji Sin. Jaz sem življenje in b luč 
sveta.

 13 a NaZ 76:12.
  b vss misli.
  c vss radost.
 14 a vss pravičnost — 

pravičen.
 15 a ČV 1:5;  

vss poklic — 
poklicati — poklican 
od Boga;  
polnomočje.

 16 a NaZ 6:34;  
vss skala.

 19 a JakK 6:5;  

NaZ 98:11.
 20 a vss poslušnost — 

poslušen.
 21 a Al 17:2–3;  

NaZ 84:85.
 22 a Tj. Sveto pismo.
  b vss sveti spisi, 

dragocenost 
svetih spisov.

  c Tj. Mormonova knjiga.
  d Al 29:8.
 23 a JS – ŽZ 1:4.
  b Mt 6:33.

 24 a Mt 7:24–27.
  b vss evangelij.
 25 a vss razodetje.
  b Raz 19:10;  

vss prerokba — 
prerokovati.

 26 a 5 Mz 11:18;  
NaZ 6:20; 43:34;  
JS – Mt 1:37.

 27 a vss misijonarsko delo.
 28 a vss Jezus Kristus.
  b vss Kristusova luč.
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1–6 Delavci v vinogradu bodo do-
segli odrešitev. 7–9 Vsi, ki si želijo 
in so usposobljeni, lahko pomagajo 
pri Gospodovem delu.

a Veliko in čudovito delo bo 
kmalu prišlo med človeške otroke.

2 Glej, jaz sem Bog; prisluhni 
moji besedi, ki je živa in močna, 
ostrejša od dvoreznega meča, da 
razdvoji tako sklepe kot mozeg; 
zato prisluhni moji besedi.

3 Glej, polje je belo že za žetev; 
kdor si torej želi žeti, naj na moč 
zamahne s srpom in žanje, dok
ler traja dan, da bo za svojo dušo 
v Božje kraljestvo lahko shranil 
večno odrešitev.

4 Da, kdor bo zamahnil s srpom 
in žel, ta je poklican od Boga.

5 Če me boš torej prosil, boš pre
jel, če boš potrkal, se ti bo odprlo.

6 Ker si torej vprašal, glej, ti pra
vim, izpolnjuj moje zapovedi in si 
prizadevaj izvajati in utrjevati Si
onovo stvar.

7 Glej, govorim tebi in tudi vsem 
tistim, ki si želijo izvajati in utrje
vati to delo;

8 in nihče ne bo mogel poma
gati pri tem delu, če ne bo a poni
žen in navdan z b ljubeznijo, če ne 
bo imel c vere, d upanja in e dobro
tljivosti ter ne bo zmeren v vsem, 
kar koli mu bo zaupano v varstvo.

9 Glej, jaz sem luč in življenje 
sveta, ki govorim te besede, zato 
močno prisluhni in potem si po
klican. Amen.

12. RAZDELEK
Razodetje, dano Josephu Knightu st. po preroku Josephu Smithu v 
Harmonyju v Pensilvaniji maja 1829. Joseph Knight je verjel izja-
vam Josepha Smitha glede njegovega posedovanja plošč z Mormo-
novo knjigo in prevajalskega dela, ki je bilo takrat v teku, in je večkrat 
gmotno pomagal Josephu Smithu ter njegovemu pisarju, zaradi če-
sar sta lahko s prevajanjem nadaljevala. Na prošnjo Josepha Knighta 
je prerok vprašal Gospoda in prejel razodetje.

29 Sem ta, ki je prišel k svojim, 
in moji me niso sprejeli;

30 toda resnično, resnično, po
vem ti, da bom tolikim, kolikor 

me jih bo sprejelo, njim bom dal 
a moč, da bodo postali Božji b si
novi, in sicer tem, ki verjamejo v 
moje ime. Amen.

 30 a Jn 1:12.
  b vss Božji sinovi 

in hčere.
12 1 a Gl. NaZ 11:1–6 za 

   podobne sklice.
 8 a vss ponižnost — 

ponižen.
  b vss ljubezen.

  c vss vera.
  d vss upanje.
  e vss dobrotljivost.
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Ključi in moči Aronovega duhov-
ništva so predani.

Vama, moja soslužabnika, v 
Mesijevem imenu a podeljujem 
b Aronovo duhovništvo, ki ima 
ključe za delovanje c angelov in 

evangelija d kesanja ter e krsta s po
topitvijo za odpuščanje grehov; in 
to ne bo nikoli več odvzeto z zem
lje, dokler Levijevi f sinovi ne bodo 
ponovno g pravično darovali dari
tev Gospodu.

13 1 a JS – ŽZ 1:68–75;  
vss posvetitev — 
posvetiti.

  b NaZ 27:8; 84:18–34;  
vss Aronovo 
duhovništvo.

  c vss angeli.

  d vss kesanje —  
kesati se.

  e vss krst — krstiti.
  f Gl. poročilo Oliverja 

Cowderyja o obnovi 
Aronovega duhovniš
tva na koncu knjige 

Joseph Smith —  
Življenjska zgodba.  
5 Mz 10:8;  
1 Krn 6:33;  
NaZ 128:24.

  g vss pravičnost — 
pravičen.

13. RAZDELEK
Odlomek iz Življenjske zgodbe Josepha Smitha poroča o posvetitvi 
preroka in Oliverja Cowderyja v Aronovo duhovništvo blizu Harmo-
nyja v Pensilvaniji 15. maja 1829. Posvetitev je bila opravljena po 
rokah angela, ki se je predstavil kot Janez, tisti, ki se v Novi zavezi 
imenuje Janez Krstnik. Angel je pojasnil, da deluje pod vodstvom 
Petra, Jakoba in Janeza, starodavnih apostolov, ki imajo ključe višjega 
duhovništva, ki se imenuje Melkízedekovo duhovništvo. Josephu in 
Oliverju je bilo obljubljeno, da jima bo v določenem času podeljeno 
to večje duhovništvo (gl. razdelek 27:7–8, 12).

14. RAZDELEK
Razodetje, dano Davidu Whitmerju po preroku Josephu Smithu v Fa-
yettu v New Yorku junija 1829. Družino Whitmer je močno zanimalo 
prevajanje Mormonove knjige. Prerok se je nastanil na domu Petra 
Whitmerja st., kjer je prebival, dokler prevajalsko delo ni bilo dovr-
šeno in je bila zagotovljena avtorska pravica za prihajajočo knjigo. 
Tri od Whitmerjevih sinov, od katerih je vsak prejel pričevanje o pri-
stnosti dela, je močno skrbela zadeva glede njihove osebne dolžnosti. 
To razodetje in naslednji dve (15. in 16. razdelek) so bila dana v od-
govor na poizvedovanje preko uríma in tumíma. David Whitmer je 
kasneje postal eden od treh prič Mormonove knjige.

1–6 Delavci v vinogradu bodo do-
segli odrešitev. 7–8 Večno življenje 

je največji od Božjih darov. 9–11  
Kristus je ustvaril nebo in zemljo.
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a Veliko in čudovito delo bo 
kmalu prišlo k človeškim 
otrokom.

2 Glej, jaz sem Bog; prisluhni 
moji besedi, ki je živa in močna, 
ostrejša od dvoreznega meča, da 
razdvoji tako sklepe kot mozeg; 
zato prisluhni moji besedi.

3 Glej, polje je belo že za žetev; 
kdor si torej želi žeti, naj močno 
zamahne s srpom in žanje, dok
ler traja dan, da bo za svojo dušo 
v Božje kraljestvo lahko shranil 
večno odrešitev.

4 Da, kdor bo zamahnil s srpom 
in žel, ta je poklican od Boga.

5 Če me boš torej prosil, boš pre
jel, če boš potrkal, se ti bo odprlo.

6 Prizadevaj si graditi in utrje
vati moj Sion. V vsem izpolnjuj 
moje zapovedi.

7 In če boš a izpolnjeval moje za
povedi in b vztrajal do konca, boš 

imel c večno življenje, in sicer dar, 
ki je največji od vseh Božjih darov.

8 In zgodilo se bo, da boš, če 
boš Očeta prosil v mojem imenu, 
v veri, verujoč, prejel a Svetega 
Duha, ki daje govoriti, da boš 
b pričeval o stvareh, o katerih boš 
tako c slišal kot jih videl, in da 
boš temu rodu prav tako razgla
šal kesanje.

9 Glej, jaz sem a Jezus Kristus, 
b Sin c živega Boga, ki je d ustva
ril nebo in e zemljo, f luč, ki se je v 
g temi ne more skriti;

10 zatorej moram obelodaniti 
a polnost mojega evangelija od 
b drugih narodov v Izraelovo hišo.

11 In glej, ti si David in si po
klican za pomočnika, zaradi če
sar boš, če boš delal in boš zvest, 
blagoslovljen tako duhovno kot 
posvetno in veliko bo tvoje pla
čilo. Amen.

14 1 a Gl. NaZ 11:1–6 za 
podobne sklice.

 7 a 3 Mz 26:3–12;  
Jn 15:10;  
Moz 2:22, 41;  
NaZ 58:2.

  b vss vztrajati.
  c 2 Ne 31:20;  

NaZ 6:13;  
vss večno življenje.

 8 a vss Sveti Duh.
  b Moz 18:8–10; 

   vss priča — pričevati.
  c Gl. »Pričevanje 

treh prič« na 
uvodnih straneh 
Mormonove knjige.

 9 a Moz 4:2;  
NaZ 76:20–24.

  b Rim 1:4.
  c Dan 6:26;  

Al 7:6;  
NaZ 20:19.

  d Jn 1:1–3, 14;  

3 Ne 9:15;  
NaZ 45:1;  
vss ustvariti.

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

vss Kristusova luč.
  g vss tema, duhovna.
 10 a NaZ 20:8–9;  

JS – ŽZ 1:34.
  b vss drugi narodi.

15. RAZDELEK
Razodetje, dano Johnu Whitmerju po preroku Josephu Smithu v  
Fayettu v New Yorku junija 1829 (gl. glavo 14. razdelka). Sporočilo 
je zaupno in izrazito osebno v tem, da Gospod pove o tem, za kar je 
vedel samo John Whitmer in on sam. John Whitmer je kasneje pos-
tal eden od osmih prič Mormonove knjige.
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15 2 a He 3:29–30;  
vss moč.

 6 a NaZ 18:15–16;  
vss misijonarsko delo.

  b vss počitek —  
odpočiti se.

  c vss Božje oziroma 
nebeško kraljestvo.

  d vss Oče v nebesih.
16 1 a Gl. NaZ 15 za 

podobne sklice.

1–2 Gospodova roka je nad vso zem-
ljo. 3–6 Pridiganje evangelija in re-
ševanje duš je stvar nadvse velike 
vrednosti.

Prisluhni moj služabnik John 
in poslušaj besede Jezusa Kris
tusa, tvojega Gospoda in tvojega 
Odkupitelja.

2 Kajti glej, govorim ti z ostrino 
in z a močjo, kajti moja roka je nad 
vso zemljo.

3 In povedal ti bom to, česar ne 
ve nihče drug kakor samo jaz in 
ti —

4 kajti velikokrat si od mene že
lel spoznati to, kar bi bilo zate naj
večje vrednosti.

5 Glej, blagor ti zaradi tega 
in ker si govoril moje besede, 
ki sem ti jih dal glede na moje 
zapovedi.

6 In sedaj, glej, povem ti, da bo 
stvar, ki bo zate največje vred
nosti, to, da boš tem ljudem a raz
glašal kesanje, da boš k meni 
lahko pripeljal duše, da se boš z 
njimi lahko b odpočil v c kraljestvu 
mojega d Očeta. Amen.

16. RAZDELEK
Razodetje, dano Petru Whitmerju ml. po preroku Josephu Smithu 
v Fayettu v New Yorku junija 1829 (gl. glavo 14. razdelka). Peter 
Whitmer ml. je kasneje postal eden od osmih prič Mormonove knjige.

1–2 Gospodova roka je nad vso zem-
ljo. 3–6 Pridiganje evangelija in re-
ševanje duš je stvar nadvse velike 
vrednosti.

a Prisluhni moj služabnik Pe
ter in poslušaj besede Jezusa  
Kristusa, tvojega Gospoda in tvo
jega Odkupitelja.

2 Kajti glej, govorim ti z ostrino 
in z močjo, kajti moja roka je nad 
vso zemljo.

3 In povedal ti bom to, česar ne 
ve nihče drug kakor samo jaz in 
ti —

4 kajti velikokrat si od mene  
želel spoznati to, kar bi bilo zate 
največje vrednosti.

5 Glej, blagor ti zaradi tega 
in ker si govoril moje besede, 
ki sem ti jih dal glede na moje 
zapovedi.

6 In sedaj, glej, povem ti, da bo 
stvar, ki bo zate največje vred
nosti, to, da boš tem ljudem raz
glašal kesanje, da boš k meni 
lahko pripeljal duše, da se boš z 
njimi lahko odpočil v kraljestvu 
mojega Očeta. Amen.
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1–4 Po veri bodo tri priče videle 
plošče in druge svete predmete. 5–9 
Kristus pričuje o božanskosti Mor-
monove knjige.

Glejte, povem vam, da se morate 
zanašati na mojo besedo, kajti če 
boste v srcu trdno odločeni, boste 
a videli b plošče in tudi naprsnik, 
Labanov c meč, d urím in tumím, ki 
sta bila dana e Jeredovemu bratu 
na gori, ko je z Gospodom govo
ril iz f obličja v obličje, in g čudežna 
usmerjevalca, ki sta bila dana Le
hiju, ko je bil v divjini na mejah 
h Rdečega morja.

2 In po svoji veri jih boste videli, 
in sicer po tisti veri, ki so jo imeli 
starodavni preroki.

3 In potem ko boste pridobili vero 
in jih videli na lastne oči, boste o 
njih a pričevali z Božjo močjo;

4 in to boste naredili, da moj slu
žabnik Joseph Smith ml. ne bo po
končan, da bom v tem delu lahko 
uresničil svoje pravične namene s 
človeškimi otroki.

5 In pričevali boste, da ste jih vi
deli, prav kakor jih je videl moj 
služabnik Joseph Smith ml., kajti 
z mojo močjo jih je videl in to je 
zato, ker je veroval.

6 In prevedel je a knjigo, in sicer 
tisti b del, ki sem mu ga zapove
dal, in kakor vaš Gospod in vaš 
Bog živi, knjiga izpričuje resnico.

7 Zatorej ste prejeli isto moč in 
isto vero in isti dar kakor on;

8 in če boste udejanjali te moje 
zadnje zapovedi, ki sem vam jih 
dal, vas a vrata pekla ne bodo pre
magala; kajti moja b milostljivost 
je za vas zadosti in poslednji dan 
boste c povzdignjeni.

17 1 a 2 Ne 27:12; Etr 5:2–4;  
NaZ 5:15.  
Gl. tudi »Pričevanje 
treh prič« na 
uvodnih straneh 
Mormonove knjige.

  b Mrm 6:6;  
JS – ŽZ 1:52;  
vss plošče.

  c 1 Ne 4:8–9; 2 Ne 5:14; 

   JakK 1:10; Moz 1:16.
  d vss urím in tumím.
  e Etr 3.
  f 1 Mz 32:31;  

2 Mz 33:11;  
Mz 1:2.

  g 1 Ne 16:10, 16, 26–29;  
Al 37:38–47.

  h 1 Ne 2:5.
 3 a vss priča — pričevati.

 6 a vss Mormonova 
knjiga.

  b 2 Ne 27:22;  
3 Ne 26:7–10.

 8 a Mt 16:18; 3 Ne 11:39;  
NaZ 10:69.

  b vss milostljivost.
  c 1 Ne 13:37;  

3 Ne 27:14–15, 22;  
NaZ 9:14.

17. RAZDELEK
Razodetje, dano Oliverju Cowderyju, Davidu Whitmerju in Mar-
tinu Harrisu po preroku Josephu Smithu v Fayettu v New Yorku ju-
nija 1829, preden so videli gravirane plošče, ki so vsebovale zapis o 
Mormonovi knjigi. Joseph in njegov pisar, Oliver Cowdery, sta iz 
prevoda plošč z Mormonovo knjigo izvedela, da bodo določene tri po-
sebne priče (gl. Etr 5:2–4; 2 Ne 11:3; 27:12). Oliverja Cowderyja, 
Davida Whitmerja in Martina Harrisa se je dotaknila navdihnjena 
želja, da bi bili te tri posebne priče. Prerok je vprašal Gospoda in v 
odgovor je bilo preko uríma in tumíma dano naslednje razodetje.
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 9 a vss Gospod.
18 2 a NaZ 6:15–17.
 3 a NaZ 98:11;  

vss sveti spisi, 
dragocenost 
svetih spisov.

 4 a vss evangelij.
  b vss skala.
 6 a vss svet (samostalnik).
  b vss drugi narodi.
 7 a JS – ŽZ 1:70–71.
 8 a vss marljivost.

  b vss poslušnost — 
poslušen.

  c vss blagoslov — 
blagosloviti.

  d 2 Ne 3:14–15;  
vss Smith ml., Joseph.

18. RAZDELEK
Razodetje preroku Josephu Smithu, Oliverju Cowderyju in Davidu 
Whitmerju, dano v Fayettu v New Yorku junija 1829. Prerok meni, 
da je naslednje razodetje razkrilo imenovanje dvanajstih apostolov v 
teh poslednjih dneh in tudi navodila glede gradnje Cerkve.

9 In jaz, Jezus Kristus, vaš a Go
spod in vaš Bog, sem vam to govo
ril, da bom lahko uresničil svoje 

pravične namene s človeškimi ot
roki. Amen.

1–5 Sveti spisi pokažejo, kako gra-
diti Cerkev. 6–8 Svet zori v krivič-
nosti. 9–16 Vrednost duš je velika. 
17–25 Če hočejo ljudje doseči od-
rešitev, morajo prevzeti Kristusovo 
ime. 26–36 Razodeta sta poklic in 
poslanstvo dvanajsterih. 37–39 
Oliver Cowdery in David Whit-
mer naj poiščeta dvanajstere. 40–
47 Če hočejo ljudje doseči odrešitev, 
se morajo pokesati, se krstiti in iz-
polnjevati zapovedi.

Sedaj, glej, zaradi tega, kar si si, 
moj služabnik Oliver Cowdery, 
želel izvedeti od mene, ti dajem 
te besede:

2 Glej, po mojem Duhu sem ti v 
številnih primerih pokazal, da je 
to, kar si zapisal, a res; zatorej veš, 
da je res.

3 In če veš, da je res, glej, ti za
povedujem, da se zanašaj na to, 
kar je a zapisano,

4 kajti v tem je zapisano vse 

glede temelja moje cerkve, mo
jega a evangelija in moje b skale.

5 Če boš zatorej mojo cerkev se
zidal na temelju mojega evange
lija in moje skale, te vrata pekla 
ne bodo premagala.

6 Glej, a svet zori v krivičnosti; in 
mora biti, da se človeške otroke 
izzove h kesanju, tako b druge na
rode kot tudi Izraelovo hišo.

7 Ker te je moj služabnik Joseph 
Smith ml. zatorej a krstil glede na 
to, kar sem mu zapovedal, je iz
polnil to, kar sem mu zapovedal.

8 In sedaj se ne čudi, da sem ga 
poklical za svoj namen, in sicer za 
namen, za katerega vem v sebi; če 
bo zatorej a marljivo b izpolnjeval 
moje zapovedi, bo c blagoslovljen 
z večnim življenjem; in ime mu 
je d Joseph.

9 In sedaj, Oliver Cowdery, 
govorim tebi, in tudi Davidu 
Whitmerju, po zapovedi; kajti 
glejta, vsem ljudem vsepovsod 
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zapovedujem, naj se pokesajo,  
in vama govorim, prav kakor 
sem Pavlu, svojemu a apostolu, 
kajti poklicana sta prav s tistim 
poklicem, s katerim je bil pokli
can on.

10 Pomnita, a vrednost b duš je 
velika v Božjih očeh;

11 kajti glejta, Gospod, vajin 
a Odkupitelj, je prestal b smrt po 
mesu; zatorej je c prenašal d bole
čine vseh ljudi, da bi se vsi ljudje 
pokesali in prišli k njemu.

12 In ponovno je a vstal od 
mrtvih, da bi k sebi pripeljal vse 
ljudi pod pogoji b kesanja.

13 In kako velika je njegova a ra
dost nad dušo, ki se pokesa!

14 Zatorej sta poklicana, da to 
ljudstvo a kličeta h kesanju.

15 In če bo tako, da bosta vse 
svoje dni delala, klicoč to ljud
stvo h kesanju, in mi pripeljala 
eno samo a dušo, kako velika bo 
vajina radost nad njim v kralje
stvu mojega Očeta!

16 In sedaj, če bo vajina radost 
velika nad eno dušo, ki sta mi 
jo pripeljala v a kraljestvo mo
jega Očeta, kako velika bo vajina 

b radost, če bosta k meni c pripe
ljala veliko duš!

17 Glejta, pred seboj imata moj 
evangelij in mojo skalo in mojo 
a odrešitev.

18 a Prosita Očeta v mojem 
b imenu, v veri, verujoč, da bosta 
prejela, in imela bosta Svetega 
Duha, ki razodeva vse, kar člo
veški otroci c potrebujejo.

19 In če nimata a vere, b upanja in 
c dobrotljivosti, ne moreta narediti 
ničesar.

20 Ne a borita se zoper nobeno 
cerkev, razen če je b hudičeva 
cerkev.

21 Prevzemita Kristusovo a ime 
in b trezno c govorita resnico.

22 In kolikor se jih bo pokesalo 
in se jih a krstilo v mojem imenu, 
ki je Jezus Kristus, ter b vztrajalo 
do konca, ti bodo odrešeni.

23 Glejta, Jezus Kristus je a ime, 
ki ga je dal Oče, in ni drugega 
imena, po katerem je človek lahko 
odrešen,

24 zatorej morajo vsi ljudje pre
vzeti ime, ki ga je dal Oče, kajti 
v tem imenu bodo poslednji dan 
poklicani;

 9 a Rim 1:1.
 10 a vss duša, vrednost duš.
  b vss duša.
 11 a vss Odkupitelj.
  b vss križanje.
  c vss odkupitev — 

odkupiti — odkupljen.
  d Iz 53:4–5;  

vss odkupna 
daritev — plačati 
odkupnino.

 12 a vss vstajenje.
  b NaZ 19:4–18;  

vss kesanje —  
kesati se.

 13 a Lk 15:7.

 14 a Al 29:1–2;  
NaZ 34:5–6; 63:57.

 15 a vss duša, vrednost duš.
 16 a vss Božje oziroma 

nebeško kraljestvo.
  b Al 26:11;  

vss radost.
  c vss misijonarsko delo.
 17 a vss odrešitev.
 18 a vss molitev.
  b Jn 15:16.
  c NaZ 88:63–65.
 19 a vss vera.
  b vss upanje.
  c vss dobrotljivost.
 20 a 2 Tim 2:23–24;  

3 Ne 11:29–30.
  b vss hudič, 

hudičeva cerkev.
 21 a 2 Ne 31:13;  

Moz 5:8;  
3 Ne 27:5;  
NaZ 20:37.

  b Rim 12:3.
  c NaZ 100:5–8.
 22 a vss krst — krstiti.
  b vss vztrajati.
 23 a Mal 1:11;  

Apd 4:12;  
Moz 3:17;  
He 3:28–29.
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 25 a Moz 5:9–14.
  b vss celestialna slava.
 26 a NaZ 90:8–9; 112:4.
 27 a vss apostol.
  b NaZ 27:12.
 28 a NaZ 1:2; 42:58.
  b Mr 16:15–16.
  c vss evangelij.
 29 a 3 Ne 11:21–28;  

NaZ 20:72–74.
 31 a NaZ 107:23–35.
 32 a Mor 3;  

NaZ 20:60; 107:58;  
vss posvetitev — 
posvetiti.

  b 2 Pt 1:21; NaZ 68:3–4.
  c NaZ 20:27.
 34 a vss sveti spisi.

 35 a NaZ 1:38;  
vss glas.

 36 a vss priča — pričevati.
 38 a vss dela.
 40 a vss čast — častiti — 

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

vss odgovornost — 
odgovoren.

25 če zatorej ne poznajo a imena, 
s katerim so poklicani, ne morejo 
imeti mesta v b kraljestvu mojega 
Očeta.

26 In sedaj, glejte, so še drugi, 
ki so moj evangelij poklicani raz
glašati tako a drugim narodom 
 kakor Judom;

27 da, in sicer dvanajst; in a dva
najsteri bodo moji učenci in prev
zeli bodo moje ime; in dvanajsteri 
so tisti, ki bodo v srcu trdno od
ločeni želeli prevzeti moje b ime.

28 In če bodo v srcu trdno od
ločeni želeli prevzeti moje ime, 
so poklicani iti a vsakemu bi
tju po vsem b svetu pridigat moj 
c evangelij.

29 In to so tisti, ki sem jih po
svetil, da bodo a krščevali v mo
jem imenu glede na to, kar je 
zapisano;

30 in to, kar je zapisano, imate 
pred seboj, zatorej morate to iz
vajati glede na besede, ki so 
zapisane.

31 In sedaj govorim vam, a dva
najsteri: Glejte, moja milostljivost 
je za vas zadosti; pred menoj mo
rate hoditi pokončno in ne grešiti.

32 In glejte, vi ste tisti, ki sem jih 
posvetil, da boste a posvetili du
hovnike in učitelje, da boste raz
glašali moj evangelij b glede na 
moč Svetega Duha, ki je v vas, in 

glede na Božje c poklice in darove 
ljudem;

33 in to sem govoril jaz, Jezus 
Kristus, vaš Gospod in vaš Bog.

34 Te a besede niso od ljudi ne od 
človeka, temveč od mene, zatorej 
boste pričevali, da so od mene in 
ne od človeka;

35 kajti moj a glas je tisti, ki vam 
jih govori, kajti dane so vam po 
mojem Duhu in z mojo močjo jih 
lahko berete drug drugemu; in če 
ne bi bilo po moji moči, jih ne bi 
mogli imeti;

36 zatorej lahko a pričujete, da 
ste slišali moj glas, in poznate 
moje besede.

37 In sedaj, glejta, naročam tebi, 
Oliver Cowdery, in tudi Davidu 
Whitmerju, da poiščita dvanaj
stere, ki bodo imeli želje, o kate
rih sem govoril;

38 in po njihovih željah in po nji
hovih a delih jih bosta prepoznala.

39 In ko jih bosta našla, jim bosta 
pokazala te stvari.

40 In pokleknila bosta in a častila 
Očeta v mojem imenu.

41 In svetu morata pridigati, 
rekoč: Morate se pokesati in se 
krstiti v imenu Jezusa Kristusa;

42 kajti vsi ljudje se morajo po
kesati in se krstiti in ne le moški, 
temveč tudi ženske in otroci, ki 
so dopolnili leto a odgovornosti.
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43 In sedaj, potem ko sta to pre
jela, morata v vsem izpolnjevati 
moje a zapovedi;

44 in po vajinih rokah bom 
delal a čudovito delo med člo
veškimi otroki v b prepričanje šte
vilnih o njihovih grehih, da se 
bodo lahko pokesali in da bodo 
lahko prišli v kraljestvo mojega 
Očeta.

45 Zatorej so blagoslovi, ki vama 
jih dajem, a nad vsemi stvarmi.

46 In če potem, ko bosta to pre
jela, ne bosta a izpolnjevala mojih 
zapovedi, ne bosta mogla biti od
rešena v kraljestvo mojega Očeta.

47 Glejte, to sem z močjo svo
jega Duha govoril jaz, Jezus Kris
tus, vaš Gospod in vaš Bog in vaš 
Odkupitelj. Amen.

 43 a vss Božje zapovedi.
 44 a Iz 29:14;  

NaZ 4:1.
  b Al 36:12–19; 62:45.
 45 a NaZ 84:35–38.
 46 a NaZ 82:3.
19 1 a Raz 1:8, 11;  

3 Ne 9:18;  
NaZ 35:1; 61:1;  
vss Alfa in Omega.

  b vss Jezus Kristus.
 2 a Jn 17:4;  

3 Ne 11:11.
  b Flp 3:21.
 3 a vss moč.
  b Iz 14:12–17;  

1 Jn 3:8;  
1 Ne 22:26;  
NaZ 88:111–115.

  c vss svet (samostalnik), 

konec sveta.
  d vss poslednja sodba.
  e vss dela.
 4 a vss kesanje —  

kesati se.
  b Lk 13:3;  

He 14:19.
  c Mz 1:3.
 5 a NaZ 56:4; 58:32.

19. RAZDELEK
Razodetje, dano po Josephu Smithu v Manchestru v New Yorku ver-
jetno poleti 1829. Prerok ga je v svoji življenjski zgodbi imenoval 
»zapoved od Boga in ne od človeka, katero je Martinu Harrisu dal 
ta, ki je Večni«.

1–3 Kristus ima vso moč. 4–5 Vsi 
ljudje se morajo pokesati ali trpeti. 
6–12 Večna kazen je Božja kazen. 
13–20 Kristus je trpel za vse, da 
jim ne bi bilo treba trpeti, če se bodo 
pokesali. 21–28 Pridigaj evangelij 
kesanja. 29–41 Razglašaj vesele 
novice.

Jaz sem a Alfa in Omega, b Kris
tus Gospod, da, in sicer jaz sem 
on, začetek in konec, Odkupitelj 
sveta.

2 Izvršil in a izpolnil sem voljo 
njega, čigar sem, in sicer Očeta, 

glede mene — to sem naredil, da 
bi si b podredil vse stvari —

3 obdržal sem vso a moč, in si
cer da bom b pokončal Satana in 
njegova dela ob c koncu sveta in 
na poslednji véliki sodni dan, ki 
ga bom poslal nad prebivalce le
tega, d sodeč vsakomur po nje
govih e delih in dejanjih, ki jih je 
naredil.

4 In zagotovo se mora vsak a po
kesati ali b trpeti, kajti jaz, Bog, 
sem c neskončen.

5 Zatorej ne a prekličem sodb, ki 
jih bom poslal, temveč bo prišlo 
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 5 b Mt 13:42.
  c Mt 25:41–43.
 6 a NaZ 76:105–106;  

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

NaZ 29:44.
 9 a vss počitek —  

odpočiti se.
 10 a JakK 4:8;  

NaZ 76:114–116.

  b Mz 1:3; 7:35;  
vss Neskončni.

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

vss odkupna 
daritev — plačati 
odkupnino.

  b vss milost — milosten.
  c vss odpuščanje grehov.

 17 a NaZ 29:17.
 18 a Lk 22:42–44.
 19 a Jn 17:4; 19:30.
 20 a 4 Mz 5:6–7;  

Moz 26:29;  
NaZ 58:43; 64:7;  
vss priznanje — 
priznati.

 21 a NaZ 11:9.

gorje, jok, b stok in škripanje z 
zobmi, da, k tistim, ki se bodo 
znašli na moji c levici.

6 Vendar ni a zapisano, da ne bo 
konca temu mučenju, temveč je 
zapisano b neskončno mučenje.

7 Spet, zapisano je a večno preklet-
stvo; zatorej je izrecneje kot drugi 
sveti spisi, da bi lahko delovalo 
na srca človeških otrok, povsem 
za slavo mojega imena.

8 Zatorej vam bom pojasnil to 
skrivnost, kajti primerno je, da 
veste prav kakor moji apostoli.

9 Govorim vam, ki ste izvoljeni 
v tem, prav kakor enemu, da 
boste lahko stopili v moj a počitek.

10 Kajti glejte, kako velika je 
a skrivnost pobožnosti! Kajti 
glejte, neskončen sem in kazen, ki 
prihaja po moji roki, je neskončna 
kazen, kajti ime mi je b Neskončni. 
Zatorej —

11 a večna kazen je Božja kazen.
12 Neskončna kazen je Božja 

kazen.
13 Zatorej ti zapovedujem, da 

se pokesaš in izpolnjuješ a zapo
vedi, ki si jih v mojem imenu pre
jel od mojega služabnika Josepha 
Smitha ml.;

14 in prav po moji vsemogočni 
moči si jih prejel;

15 zato ti zapovedujem, da se 
pokesaš — pokesaj se, da te ne 
udarim s palico svojih ust in s 
svojim srdom in s svojo jezo in 
bo tvoje a trpljenje húdo — ne veš 
kako húdo, ne veš kako ostro, da, 
ne veš kako težko prenašati.

16 Kajti glej, jaz, Bog, sem vse to 
a prenašal za vse, da ne b bi trpeli, 
če se bodo c pokesali;

17 če pa se ne bodo pokesali, 
morajo a trpeti prav kakor jaz;

18 katero trpljenje je povzročilo, 
da sem celo jaz, Bog, največji od 
vseh, trepetal zaradi bolečine in 
krvavel iz vsake pore in trpel tako 
telesno kot duhovno — in sem 
želel, da mi ne bi bilo treba a piti 
grenke čaše in odstopiti —

19 vendar slava bodi Očetu in 
izpil sem in a končal svoje pri
prave za človeške otroke.

20 Zatorej ti ponovno zapove
dujem, da se pokesaj, da te ne 
primoram v ponižnost s svojo 
vsemogočno močjo, in da a priz
naj svoje grehe, sicer boš prena
šal te kazni, o katerih sem govoril, 
katere si v najmanjši, da, in sicer 
v najmanjši meri okusil takrat, ko 
sem umaknil svojega Duha.

21 In zapovedujem ti, da ne a pri
digaš nič drugega kakor kesanje 
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 21 b JS – ŽZ 1:42.
 22 a NaZ 78:17–18.
  b Heb 5:11–14;  

NaZ 50:40.
 23 a Mor 7:3–4.
  b vss krotkost — krotak.
  c vss mir.
 24 a vss Jezus Kristus.
 25 a vss hlepeti.
  b 2 Mz 20:17;  

1 Kor 7:2–4;  
vss prešuštvo.

 26 a vss resnica.
 27 a vss drugi narodi.

  b vss Judje.
  c Om 1:14–19;  

Moz 25:2–4;  
He 8:21;  
3 Ne 2:12–16.

  d vss Mesija.
 28 a 1 Tim 2:8;  

vss molitev.
  b NaZ 20:47, 51; 23:6.
 29 a vss misijonarsko delo.
 30 a vss zaupanje.
 31 a 2 Tim 2:23–24.
  b vss vera.
  c vss odpuščanje grehov.

  d vss krst — krstiti.
  e Mt 3:11.
  f vss dar Svetega Duha.
 32 a NaZ 58:26–29.
 33 a vss Božje zapovedi.
 34 a Apd 4:34–35.
 35 a vss dolg.
  b Tj. plačilo za prvo 

izdajo Mormonove 
knjige.

  c Prg 22:7.
 36 a Mt 19:29.

in da teh stvari b ne pokažeš svetu, 
dokler to ni v meni modrost.

22 Kajti sedaj ne a prenesejo 
mesa, ampak morajo prejeti 
b mleko, zatorej ne smejo poznati 
teh stvari, da ne bodo pogubljeni.

23 Uči se od mene in poslušaj 
moje besede; a hodi v b krotkosti 
mojega Duha in v meni boš imel 
c mir.

24 Jaz sem a Jezus Kristus; prišel 
sem po volji Očeta in izvajam nje
govo voljo.

25 In spet, zapovedujem ti: ne 
a žêli b žene svojega bližnjega, niti 
ne strezi bližnjemu po življenju.

26 In spet, zapovedujem ti: ne 
hlêpi po svojem imetju, temveč ga 
radodarno daj za tiskanje Mormo
nove knjige, ki vsebuje a resnico in 
Božjo besedo —

27 ki je moja beseda a drugim 
narodom, da bo kmalu lahko 
šla k b Judom, katerih c ostanek 
so Lamanci, da bodo lahko ver
jeli v evangelij in ne bodo več 
čakali, da bo prišel d Mesija, ki je 
že prišel.

28 In spet, zapovedujem ti, da 
a moliš tako na b glas kakor v srcu, 
da, tako pred svetom kakor na 

skrivnem, tako v javnosti kakor 
v zasebnosti.

29 In a razglašaj vesele novice, 
da, oznanjaj jih na gorah in na 
vseh visokih mestih in med vsa
kim ljudstvom, ki ti ga bo dovol
jeno videti.

30 In to delaj z vso poniž
nostjo, a zaupajoč vame, ne žaleč 
žaljivcev.

31 In o a dogmah ne govori, tem
več razglašaj kesanje in b vero v 
Odrešenika in c odpuščanje gre
hov s d krstom in z e ognjem, da, 
in sicer s f Svetim Duhom.

32 Glej, to je velika in zadnja a za
poved, ki ti jo bom dal glede te za
deve; kajti to bo zadostovalo za 
tvoje vsakodnevno življenje, in 
sicer do konca tvojega življenja.

33 In bedo boš prejel, če teh a na
svetov ne boš upošteval, da, in si
cer pogubo sebe in imetja.

34 a Daj del svojega imetja, da, in 
sicer del svojih zemljišč in vse, ra
zen za preživljanje svoje družine.

35 Plačaj a dolg, s katerim si 
se b obvezal tiskarju. Reši se 
c odvisnosti.

36 a Pojdi iz hiše in od doma, ra
zen če si boš želel biti z družino;
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1–16 Mormonova knjiga potrdi bo-
žanskost dela v poslednjih dneh. 
17–28 Nauki o stvarjenju, padcu, 
odkupni daritvi in krstu so potr-
jeni. 29–37 Podani so zakoni, ki 
obravnavajo kesanje, opravičenje, 
posvetitev in krst. 38–67 Povzetek 
dolžnosti starešin, duhovnikov, uči-
teljev in diakonov. 68–74 Razodete 
so dolžnosti članov, blagoslov otrok 
in način krščevanja. 75–84 Podani 
sta zakramentni molitvi in predpisi 
glede vodenja cerkvenega članstva.

a Vzpon Kristusove b Cerkve v 
teh poslednjih dneh, tisoč osem
sto in trideset let od prihoda na
šega Gospoda in Odrešenika 
Jezusa Kristusa v mesu, ki je 
pravilno c organizirana in usta
novljena v skladu z zakoni naše 
dežele po Božji volji in zapove
dih v četrtem mesecu in na šesti 
dan tega meseca, ki se imenuje  
april —

2 in sicer zapovedi, ki so bile 
dane Josephu Smithu ml., ki ga 

 37 a NaZ 58:47; 68:8; 71:7.
  b NaZ 75:4.
 38 a Lk 18:1; 2 Ne 32:9;  

NaZ 10:5.
  b Prg 1:23; Apd 2:17.

 41 a vss ponižnost — 
ponižen.

  b Mt 11:28–30.
20 1 a JS – ŽZ 1:2.
  b 3 Ne 27:1–8; 

   vss Cerkev, ime;  
Cerkev Jezusa 
Kristusa svetih iz 
poslednjih dni.

  c NaZ 21:3.

20. RAZDELEK
Razodetje o cerkveni organizaciji in vodenju, dano po preroku Josephu 
Smithu v ali blizu Fayetta v New Yorku. Deli tega razodetja so bili 
verjetno dani že poleti 1829. Celotno razodetje, takrat poznano kot 
Členi in zaveze, je bilo verjetno zapisano kmalu po 6. aprilu 1830 
(dan, ko je bila ustanovljena Cerkev). Prerok je zapisal: »Od njega, 
[Jezusa Kristusa], smo prejeli naslednje po duhu preroštva in razo-
detja, kar nam ni le dalo veliko podatkov, temveč nam je tudi poka-
zalo točen dan, na katerega naj glede na njegovo voljo in zapoved 
nadaljujemo s ponovno ustanovitvijo njegove Cerkve na zemlji.«

37 in a svobodno govori z vsemi; 
da, pridigaj, opominjaj, razglašaj 
b resnico, in sicer z glasnim gla
som, z radostnim glasom, vpijoč: 
Hozána, hozána, blagoslovljeno 
bodi ime Gospoda Boga!

38 Vselej a moli in nadte bom 
b razlil svojega Duha in velik bo 
tvoj blagoslov — da, in sicer večji, 
kot če bi prejel zaklade zemlje in 
izprijenost v obsegu leteh.

39 Glej, ali lahko to bereš, ne da 
bi se radostil in se v srcu veselil 
zaradi radosti?

40 Ali lahko še naprej tečeš kot 
slep vodnik?

41 Ali pa si lahko a ponižen in 
krotak in se modro vedeš pred 
menoj? Da, b pridi k meni, k svo
jemu Odrešeniku. Amen.
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je a poklical Bog in je bil posvečen 
za b apostola Jezusa Kristusa, da je 
prvi c starešina te cerkve;

3 in Oliverju Cowderyju, ki ga je 
prav tako poklical Bog, za apos
tola Jezusa Kristusa, da je drugi 
starešina te cerkve, in posvečen 
po njegovi roki;

4 in to glede na milostljivost  
našega Gospoda in Odrešenika 
Jezusa Kristusa, kateremu gre 
vsa slava tako sedaj kot veko
maj. Amen.

5 Potem ko je bilo temu prvemu 
starešini resnično pokazano, da je 
prejel odpuščanje grehov, se je po
novno a zapletel v ničevosti sveta;

6 toda potem ko se je pokesal in 
postal iskreno ponižen po veri, 
mu je Bog služil po svetem a an
gelu, čigar b obličje je bilo kot bli
skanje in čigar oblačila so bila 
čista in bela čez vso drugo belino;

7 in mu dal zapovedi, ki so ga 
navdihnile;

8 in mu dal moč z višave, s a sred
stvi, ki so bila pripravljena prej, da 
bo prevedel Mormonovo knjigo;

9 ki vsebuje zapis padlega ljud
stva in a polnost b evangelija Jezusa 
Kristusa za druge narode in prav 
tako za Jude;

10 ki je bila dana po navdihu in 
o kateri so a drugi prejeli potrdi
tev po delovanju angelov in jo 
b razglašajo svetu —

11 dokazujoč svetu, da sveti 
spisi izpričujejo a resnico in da 
Bog b navdihuje ljudi in jih k svo
jemu c svetemu delu pokliče v tej 
dobi in rodu prav kakor v rodo
vih starodavnih;

12 s čimer pokaže, da je a sam 
Bog isti včeraj, danes in za veko
maj. Amen.

13 Zato ker ima tako mogočne 
priče, se bo po njih sodilo svetu, 
in sicer tolikim, kolikor jih bo po 
temle spoznalo to delo.

14 In tisti, ki ga bodo prejeli v 
veri in ravnali a pravično, bodo 
prejeli b krono večnega življenja;

15 za tiste pa, ki bodo postali 
trdosrčni v a neveri in ga zavrnili, 
se bo to obrnilo v njihovo lastno 
obsodbo —

16 kajti to je govoril Gospod 
Bog; in mi, starešine cerkve, smo 
slišali in pričujemo o besedah ve
ličastnega Veličanstva na višavah, 
kateremu gre slava na veke ve
kov. Amen.

17 Po teh stvareh a vemo, da je 
v nebesih b Bog, ki je neskončen 

 2 a vss poklic — 
poklicati — poklican 
od Boga;  
polnomočje.

  b vss apostol.
  c vss starešina.
 5 a JS – ŽZ 1:28–29.
 6 a JS – ŽZ 1:30–35;  

vss angeli.
  b Mt 28:2–3.
 8 a vss urím in tumím.
 9 a JS – ŽZ 1:34.
  b vss evangelij.

 10 a Mor 7:29–32;  
NaZ 5:11.

  b Gl. »Pričevanje treh 
prič« in »Pričevanje 
osmih prič« na 
uvodnih straneh 
Mormonove knjige.

 11 a vss sveti spisi, 
dragocenost 
svetih spisov.

  b vss navdih — 
navdihniti.

  c vss svet (pridevnik).

 12 a Heb 13:8;  
1 Ne 10:18–19;  
Mrm 9:9–10;  
NaZ 35:1; 38:1–4.

 14 a vss pravičnost — 
pravičen.

  b vss povzdignjenje;  
večno življenje.

 15 a vss nevera.
 17 a NaZ 76:22–23.
  b Joz 2:11;  

vss Bog — 
Božja trojica.
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in večen, iz večnosti v večnost, 
isti nespremenljivi Bog, tvorec 
nebes in zemlje in vsega, kar je v  
njiju;

18 in da je a ustvaril človeka, 
moškega in žensko, po svoji lastni 
b podobi in po svoji lastni podob
nosti ju je ustvaril;

19 in dal jima je zapovedi, naj 
ga a ljubita in b služita njemu, edi
nemu živemu in pravemu Bogu, 
in naj bo on edino bitje, katerega 
bosta c častila.

20 Toda s prestopkom teh svetih 
zakonov je človek postal a polten 
in b hudičevski in je postal c padli 
človek.

21 Zatorej je vsemogočni Bog 
dal svojega a edinorojenega Sina, 
kakor je zapisano v tistih svetih 
spisih, ki jih je dal.

22 Prenašal je a skušnjave, ven
dar se zanje ni zmenil.

23 Bil je a križan, umrl je in tretji 
dan ponovno b vstal;

24 in se a dvignil v nebesa, da se 
je usedel na b Očetovo desnico, da 
bo z njim vladal z vsemogočno 
močjo glede na Očetovo voljo;

25 da jih bo toliko, kolikor jih bo 

a verjelo in se krstilo v njegovem 
svetem imenu ter v veri b vztrajalo 
do konca, odrešenih —

26 ne le tisti, ki so verjeli, po
tem ko je prišel ob a poldnevu 
časa, v mesu, temveč vsi tisti od 
začetka, in sicer toliko, kolikor 
jih je bilo, preden je prišel, ki so 
verjeli besedam b svetih prerokov, 
ki so govorili, kot so bili navdih
njeni z c darom Svetega Duha, ki 
so d resnično pričevali o njem v 
vseh stvareh, bodo imeli večno 
življenje,

27 kakor tudi tisti, ki bodo prišli 
potem, ki bodo verjeli v Božje a da
rove in poklice po Svetem Duhu, 
ki b pričuje o Očetu in o Sinu;

28 in sicer so Oče, Sin in Sveti 
Duh a en Bog, neskončni in večni, 
brez konca. Amen.

29 In vemo, da se morajo vsi 
ljudje a pokesati in b verjeti v ime 
Jezusa Kristusa in častiti Očeta 
v njegovem imenu in vztrajati v 
veri v njegovo ime do konca, ali 
pa ne morejo biti c odrešeni v Božje 
kraljestvo.

30 In vemo, da je a opraviče
nje preko b milostljivosti našega 

 18 a vss ustvariti.
  b 1 Mz 1:26–27;  

Moz 7:27;  
Etr 3:14–17.

 19 a 5 Mz 11:1;  
Mt 22:37;  
Mor 10:32;  
NaZ 59:5–6.

  b 5 Mz 6:13–15;  
vss služenje.

  c vss čast — častiti — 
izkazati čast.

 20 a vss poltenost — polten.
  b vss hudič.
  c vss naravni človek.
 21 a vss Edinorojenec.

 22 a Mt 4:1–11; 27:40.
 23 a vss križanje.
  b vss vstajenje.
 24 a vss vnebohod.
  b vss Bog — Božja 

trojica, Bog Oče;  
Oče v nebesih.

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

  b vss vztrajati.
 26 a NaZ 39:1–3.
  b JakK 4:4; 7:11;  

Moz 13:33.
  c Mz 5:58;  

vss Sveti Duh.
  d vss Jezus Kristus, 

prerokbe o rojstvu in 
smrti Jezusa Kristusa.

 27 a NaZ 18:32.
  b NaZ 42:17.
 28 a Jn 17:20–22;  

3 Ne 11:27, 36;  
vss Bog — 
Božja trojica.

 29 a vss kesanje —  
kesati se.

  b vss vera.
  c vss načrt odkupitve;  

odrešitev.
 30 a vss opravičenje — 

opravičiti.
  b vss milostljivost.
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 31 a vss posvetitev — 
posvetiti.

  b 5 Mz 6:5; Mor 10:32.
 32 a vss odpad — 

odpadništvo;  
upor — uporništvo.

 33 a vss skušnjava — 
skušati.

 35 a Raz 22:18–19.
  b vss sveti spisi.

  c NaZ 18:33–36.
 37 a vss krst — krstiti.
  b vss strto srce.
  c Moz 5:7–9; 18:8–10;  

vss Jezus Kristus, 
prevzeti ime Jezusa 
Kristusa.

  d vss vztrajati.
  e Jak 2:18;  

vss dela.

  f vss odpuščanje grehov.
 38 a vss apostol.
  b 3 Ne 11:21–22.
 39 a Mor 3;  

NaZ 107:58.
 40 a vss zakrament.
 41 a NaZ 33:11, 14–15; 55:3.
  b vss polaganje rok.
  c vss dar Svetega Duha.
 45 a Mor 6:9; NaZ 46:2.

Gospoda in Odrešenika Jezusa 
Kristusa pravično in resnično;

31 in vemo tudi, da je a posve
titev preko milostljivosti našega 
Gospoda in Odrešenika Jezusa 
Kristusa pravična in resnična za 
vse tiste, ki ljubijo Boga in mu slu
žijo z vso b odločnostjo, umom in 
močjo.

32 Toda obstaja možnost, da bo 
človek a odpadel od milostljivosti 
in odšel od živega Boga;

33 zato naj cerkev pazi in vse
lej moli, da ne bodo zapadli v 
a skušnjavo;

34 da, in prav tako naj pazijo 
celo tisti, ki so posvečeni.

35 In vemo, da so te stvari res
nične in glede na Janezova ra
zodetja niti ne a dodajajo niti ne 
odvzemajo prerokbi te knjige, 
b svetim spisom ali Božjim razo
detjem, ki bodo prišla po temle 
z darom in močjo Svetega Duha, 
Božjim c glasom oziroma delova
njem angelov.

36 In to je govoril Gospod Bog; 
in čast, moč in slava bodi njego
vemu svetemu imenu, tako sedaj 
kot za vekomaj. Amen.

37 In spet po zapovedi cerkvi glede 
načina krščevanja — vse tiste, 
ki pred Bogom postanejo po
nižni in se želijo a krstiti in priti 

b strtega srca in skesanega duha 
in pričevati pred cerkvijo, da so 
se resnično pokesali vseh svojih 
grehov in so voljni prevzeti c ime 
Jezusa Kristusa in so d odločeni, 
da mu bodo služili do konca in 
s svojimi e deli resnično kažejo, 
da so prejeli od Kristusovega 
Duha za f odpuščanje grehov, se 
bo s krstom sprejelo v njegovo 
cerkev.

38 Dolžnost starešin, duhovnikov, 
učiteljev, diakonov in članov Kris-
tusove cerkve — a apostol je sta
rešina in njegova dolžnost je, da 
b krščuje;

39 in da a posveti druge stare
šine, duhovnike, učitelje in dia
kone;

40 in da a blagoslovi kruh in 
vino — znamenji Kristusovega 
mesa in krvi —

41 in da a potrdi tiste, ki so se 
krstili v cerkvi, s polaganjem b rok 
za krst z ognjem in c Svetim Du
hom glede na svete spise;

42 in da uči, pojasnjuje, opomi
nja, krščuje in bdi nad cerkvijo;

43 in da potrdi cerkev s polaga
njem rok in z dajanjem Svetega 
Duha;

44 in da prevzame vodstvo na 
vseh sestankih.

45 Starešine naj a vodijo sestanke, 
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kakor jih vodi Sveti Duh, glede na 
Božje zapovedi in razodetja.

46 Dolžnost a duhovnika je, da 
pridiga, b uči, pojasnjuje, opo
minja in krščuje in blagoslovi 
zakrament,

47 in obišče vsakega člana na 
domu ter ga opominja, naj a moli 
na b glas in na skrivnem ter oprav
lja vse c družinske dolžnosti.

48 in a posveti lahko tudi druge 
duhovnike, učitelje in diakone.

49 In prevzame naj vodstvo na 
sestankih, kadar ni prisotnega no
benega starešine;

50 kadar pa je starešina prisoten, 
naj samo pridiga, uči, pojasnjuje, 
opominja in krščuje,

51 in obišče vsakega člana na 
domu, opominjajoč ga, naj moli 
na glas in na skrivnem ter oprav
lja vse družinske dolžnosti.

52 Pri vseh teh dolžnostih naj 
duhovnik a pomaga starešini, če 
tako narekuje priložnost.

53 a Učiteljeva dolžnost je, da 
vselej b bdi nad cerkvijo in je z 
njimi ter jih krepi;

54 in glejte, da v cerkvi ni krivič
nosti, niti medsebojne a brezčut
nosti, niti laganja, obrekovanja, 
niti b hudobnega govorjenja;

55 in glejte, da se cerkev pogosto 
sestaja in tudi poskrbi, da vsi člani 
opravljajo svojo dolžnost.

56 In v odsotnosti starešine 

oziroma duhovnika naj prevzame 
vodstvo na sestankih —

57 in naj mu pri vseh njego
vih dolžnostih v cerkvi vselej 
pomagajo a diakoni, če narekuje 
priložnost.

58 Toda niti učitelj niti diakon 
nimata polnomočja za krščeva
nje, blagoslavljanje zakramenta 
ali polaganje rok;

59 vendar naj svarita, pojasnju
jeta, opominjata in učita ter vse 
vabita, naj pridejo h Kristusu.

60 Vsakega a starešino, duhov
nika, učitelja ali diakona naj se 
posveti glede na njegove Božje 
darove in b poklice; in posveti naj 
se ga z močjo Svetega Duha, ki je 
v tistem, ki ga posveti.

61 Več starešin, ki sestavljajo to 
Kristusovo cerkev, naj se sestane 
na konferenci enkrat na tri mesece 
ali od časa do časa, kakor bodo 
omenjene konference narekovale 
oziroma določile;

62 in omenjene konference naj 
opravijo vsakršne cerkvene po
sle, ki jih je v tistem času potrebno 
opraviti.

63 Starešine naj prejmejo svoje 
dovoljenje od drugih starešin po 
a glasu cerkve, kateri pripadajo, ali 
na konferencah.

64 Vsak duhovnik, učitelj ali 
diakon, ki ga posveti duhovnik, 
lahko tistikrat od njega vzame 

 46 a NaZ 84:111; 107:61;  
vss duhovnik 
v Aronovem 
duhovništvu.

  b vss učitelj — učiti.
 47 a 1 Tim 2:8.
  b NaZ 19:28.
  c vss družina.

 48 a vss posvetitev — 
posvetiti.

 52 a NaZ 107:14.
 53 a vss učitelj v Aronovem 

duhovništvu.
  b vss stražiti — stražarji.
 54 a 1 Tes 5:11–13.
  b vss hudobno 

govorjenje.
 57 a vss diakon.
 60 a vss starešina.
  b vss poklic — 

poklicati — 
poklican od Boga.

 63 a vss soglasje.

NAUK IN ZAVEZE 20:46–6439



potrdilo, in sicer a potrdilo, ki ga 
bo, ko se ga pokaže starešini, ki 
mu bo dovoljenje dodelil, poob
lastilo za opravljanje dolžnosti 
v njegovem poklicu, oziroma ga 
lahko prejme na konferenci.

65 Nihče naj ne bo a posvečen v 
nobeno službo v tej cerkvi, kjer je 
pravilno ustanovljena veja te iste, 
brez b glasu te cerkve;

66 temveč imajo lahko predse
dujoči starešine, potujoči škofje, 
visoki svetovalci, véliki duhov
niki in starešine privilegij za po
svetitev, kjer ni veje cerkve, da bi 
se lahko poklicalo h glasovanju.

67 Vsakega predsednika véli
kega duhovništva (oziroma pred
sedujočega starešino), a škofa, 
visokega svetovalca in b vélikega 
duhovnika naj se posveti po na
vodilu c visokega svèta oziroma 
generalne konference.

68 a Dolžnosti članov, potem ko se 
jih sprejme s krstom. — Starešine 
oziroma duhovniki naj imajo za
dosti časa, da bodo pojasnili vse 
glede Kristusove cerkve za nji
hovo b razumevanje, preden bodo 
vzeli c zakrament in se jih bo po
trdilo s polaganjem d rok stare
šin, tako da bo vse storjeno glede  
na red.

69 In člani bodo pred cerkvijo in 

tudi pred starešinami s pobožnim 
obnašanjem in pogovorom poka
zali, da so tega vredni, da bodo 
a dela in vera v skladu s svetimi 
spisi — hodeč v b svetosti pred 
Gospodom.

70 Vsak član Kristusove cerkve, 
ki ima otroke, naj jih pred cerkvijo 
privede k starešinam, ki naj jim 
na glavo položijo roke v imenu 
Jezusa Kristusa in jih a blagoslo
vijo v njegovem imenu.

71 Nikogar naj se ne sprejme v 
Kristusovo cerkev, razen če je do
polnil leto a odgovornosti pred Bo
gom in se je sposoben b kesati.

72 a Krst naj se na naslednji način 
izvaja pri vseh, ki se pokesajo —

73 moški, ki ga je poklical Bog in 
ki ima polnomočje od Jezusa Kris
tusa za krščevanje, naj gre v vodo z 
njim, oziroma z njo, ki se je prišel, 
oziroma prišla, krstit, in naj reče, 
tako da ga, oziroma jo, pokliče po 
imenu: Ker me je Jezus Kristus po
oblastil, te krstim v imenu Očeta 
in Sina in Svetega Duha. Amen.

74 Nato naj ga, oziroma jo, a po
topi v vodo in spet bo prišel, ozi
roma prišla, iz vode.

75 Koristno je, da se cerkev po
gosto sestaja, da a vzamejo kruh 
in vino v b spomin na Gospoda 
Jezusa;

 64 a NaZ 20:84; 52:41.
 65 a vss posvetitev — 

posvetiti.
  b NaZ 26:2;  

vss soglasje.
 67 a vss škof.
  b vss véliki duhovnik.
  c vss visoki svèt.
 68 a vss dolžnost.
  b vss razumevanje.

  c vss zakrament.
  d vss polaganje rok.
 69 a Jak 2:14–17.
  b vss svetost.
 70 a vss blagoslov — 

blagosloviti, 
blagoslov otrok.

 71 a NaZ 18:42; 29:47; 
68:25–27;  
vss krst — krstiti, 

pogoji za krst;  
odgovornost — 
odgovoren.

  b vss kesanje —  
kesati se.

 72 a 3 Ne 11:22–28.
 74 a vss krst — krstiti, 

krst s potopitvijo.
 75 a Apd 20:7.
  b vss zakrament.
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76 in blagoslovil ju bo starešina 
oziroma duhovnik; in a takole ju 
bo blagoslovil — s cerkvijo bo po
kleknil in v svečani molitvi klical 
k Očetu, rekoč:

77 O Bog, Večni Oče, prosimo te 
v imenu tvojega Sina, Jezusa Kris
tusa, da blagosloviš in posvetiš ta 
a kruh za duše vseh tistih, ki od 
tega jedó, da bodo lahko jedli v 
spomin na telo tvojega Sina in ti 
b pričevali, o Bog, Večni Oče, da so 
voljni c prevzeti ime tvojega Sina 
in se ga vselej spominjati in d iz
polnjevati njegove zapovedi, ki 
jim jih je dal, da bo njegov e Duh 
lahko vselej z njimi. Amen.

78 a Način blagoslavljanja 
vina — vzel bo tudi b čašo in rekel:

79 O Bog, Večni Oče, prosimo 
te v imenu tvojega Sina, Jezusa 
Kristusa, da blagosloviš in pos
vetiš to a vino za duše vseh tis
tih, ki od tega pijejo, da bodo to 
lahko delali v spomin na kri tvo
jega Sina, ki je bila prelita zanje, 
da ti bodo lahko pričevali, o Bog, 
Večni Oče, da se ga vselej spomi
njajo, da bo njegov Duh lahko z 
njimi. Amen.

80 Z vsakim članom Kristusove 
cerkve, ki bo v prestopku ali se ga 

bo zalotilo pri napaki, se bo rav
nalo tako, kakor narekujejo sveti 
spisi.

81 Dolžnost več cerkva, ki 
sestavljajo Kristusovo cerkev, 
bo, da pošljejo enega ali več svo
jih učiteljev, da se bodo udeležili 
več konferenc, ki jih bodo vodili 
starešine cerkve,

82 s seznamom a imen več čla
nov, ki so se združili s cerkvijo 
od zadnje konference, ali poslan 
od nekega duhovnika, tako da bo 
eden od starešin, kogar koli bodo 
od časa do časa določili ostali sta
rešine, v knjigi vodil pravilen sez
nam vseh imen vse cerkve;

83 in tudi, če bo kdo iz cerkve 
a izključen, tako da se bo njegovo 
ime izbrisalo iz splošnih cerkve
nih zapisov z imeni.

84 Vsi člani, ki se odselijo iz cer
kve, kjer so bivali, če bodo šli v 
cerkev, kjer jih ne poznajo, lahko 
vzamejo pismo, ki potrjuje, da so 
redni člani in so vredni, in sicer 
potrdilo, ki ga lahko podpiše vsak 
starešina ali duhovnik, če član, ki 
pismo prejme, starešino oziroma 
duhovnika pozna osebno, ali pa 
ga podpišejo učitelji ali diakoni 
cerkve.

 76 a Mor 4.
 77 a Lk 22:19.
  b Moz 18:8–10;  

NaZ 20:37.
  c Moz 5:8–12.

  d vss poslušnost — 
poslušen.

  e Jn 14:16.
 78 a Mor 5.
  b Lk 22:20.

 79 a NaZ 27:2–4.
 82 a Mor 6:4.
 83 a 2 Mz 32:33; Al 5:57;  

Mor 6:7;  
vss izobčenje.

21. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu v Fayettu v New Yorku 
6. aprila 1830. To razodetje je bilo dano ob ustanovitvi Cerkve na 
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1–3 Joseph Smith je poklican za 
vidca, prevajalca, preroka, apostola 
in starešino. 4–8 Njegova beseda 
bo vodila Sionovo stvar. 9–12 Sveti 
bodo verjeli njegovim besedam, ker 
govori po Tolažniku.

Glejte, med vami se bo vodil a za
pis in v njem se boš imenoval b vi
dec, prevajalec, prerok, c apostol 
Jezusa Kristusa, starešina cerkve 
po volji Boga Očeta in milost
ljivosti tvojega Gospoda Jezusa 
Kristusa,

2 ki si po Svetem Duhu a navdih
njen, da položiš temelje lete in 
da jo utrjuješ za najsvetejšo vero.

3 In sicer a cerkev, ki je bila b orga
nizirana in ustanovljena v Gospo
dovem letu osemnajsto in trideset, 
v četrtem mesecu in na šesti dan 
tega meseca, ki se imenuje april.

4 Zatorej, misleč cerkev, pris
luhni vsem njegovim a besedam 
in zapovedim, ki ti jih bo dal, ka

kor jih bo prejel, hodeč v b svetosti 
pred menoj;

5 kajti prejela boš njegovo a be
sedo, kakor če bi jo iz mojih last
nih ust, v vsej potrpežljivosti in 
veri.

6 Kajti če boš to delala, te a vrata 
pekla ne bodo premagala, da, in 
Gospod Bog bo razpodil moči 
b teme pred teboj in napravil, da 
se bo nebo c zatreslo v tvoje dobro 
in d slavo njegovega imena.

7 Kajti tako govori Gospod Bog: 
Njega sem navdihnil, da je pre
maknil a Sionovo stvar v veliki 
moči za dobro in njegovo marlji
vost poznam in njegove molitve 
sem slišal.

8 Da, njegov jok za Sionom sem 
videl in napravil bom, da ne bo 
več žaloval za njim, kajti njegovi 
dnevi radosti so prišli za a odpuš
čanje grehov in dokaz mojih bla
goslovov nad njegovimi deli.

9 Kajti glej, vse tiste, ki delajo v 

21 1 a NaZ 47:1;  
69:3–8; 85:1.

  b vss videc.
  c vss apostol.
 2 a vss navdih — 

navdihniti.
 3 a vss Cerkev Jezusa 

Kristusa svetih iz 

   poslednjih dni.
  b NaZ 20:1.
 4 a vss sveti spisi.
  b vss svetost.
 5 a NaZ 1:38;  

vss podpora cerkve
nim voditeljem;  
prerok.

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

  b Kol 1:12–13.
  c NaZ 35:24.
  d vss slava.
 7 a vss Sion.
 8 a NaZ 20:5–6.

omenjeni dan v hiši Petra Whitmerja st. Sodelovalo je šest ljudi, ki 
so se prej krstili. Ti ljudje so s soglasnim sklepom izrazili željo in od-
ločenost, da organizirajo glede na Božjo zapoved (gl. 20. razdelek). 
Prav tako so glasovali, da bodo Josepha Smitha ml. in Oliverja Cow-
deryja sprejeli in podprli kot predsedujoča uradnika Cerkve. Nato 
je Joseph s polaganjem rok Oliverja posvetil za starešino Cerkve in 
Oliver je podobno posvetil Josepha. Po razdelitvi zakramenta sta Jo-
seph in Oliver položila roke na vsakega udeleženca posebej, da sta 
jim podelila dar Svetega Duha in vsakega potrdila za člana Cerkve.
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mojem a vinogradu, bom b blago
slovil z mogočnim blagoslovom 
in verjeli bodo njegovim bese
dam, ki sem mu jih dal po c To
lažniku, ki d razodevajo, da so 
Jezusa e križali f grešni ljudje za 
grehe g sveta, da, za odpuščanje 
grehov za h skesano srce.

10 Zatorej je moja volja, da ga 
a posvetiš ti, moj apostol Oliver 
Cowdery;

11 to je uredba tebi, da si stare
šina pod njegovo roko, da je on 
a prvi tebi, da boš lahko starešina v 
tej Kristusovi cerkvi, ki ima moje 
ime —

12 in prvi pridigar te cerkve za 
cerkev in pred svetom, da, pred 
drugimi narodi; da, in tako go
vori Gospod Bog, glej, glej tudi 
a Judom. Amen.

 9 a vss Gospodov 
vinograd.

  b 1 Ne 13:37;  
JakK 5:70–76.

  c vss Tolažnik.
  d vss priča — pričevati.
  e vss križanje.
  f vss greh.
  g 1 Jn 2:2;  

vss svet (samostalnik), 
ljudje, ki niso poslušni 
zapovedim.

  h vss strto srce.
 10 a vss posvetitev — 

posvetiti.
 11 a NaZ 20:2.
 12 a 1 Ne 13:42;  

NaZ 19:27; 90:8–9.
22 1 a Heb 8:13;  

3 Ne 12:46–47.
  b NaZ 66:2;  

vss nova in  
večna zaveza;  
zaveza.

 2 a Gal 2:16;  
vss Mojzesova 
postava.

  b Mor 8:23–26.
 4 a Mt 7:13–14;  

Lk 13:24;  
2 Ne 9:41; 31:9, 17–18;  
3 Ne 14:13–14;  
vss krst — krstiti.

  b JakK 4:10.

22. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Manchestru v New 
Yorku 16. aprila 1830. To razodetje je bilo dano Cerkvi zato, ker so 
se nekateri, ki so se krstili prej, želeli pridružiti Cerkvi brez ponov-
nega krsta.

1 Krst je nova in večna zaveza. 2–4 
Potreben je pravnomočen krst.

Glejte, povem vam, da sem dal 
vse a stare zaveze s tem odpraviti; 
in to je nova in b nova in večna za
veza, in sicer tista, ki je bila od 
začetka.

2 Čeprav bi se zatorej človek 
krstil stokrat, mu nič ne koristi, 
kajti skozi ozka vrata ne morete 

vstopiti z Mojzesovo a postavo, 
niti s svojimi b mrtvimi deli.

3 Kajti prav zaradi vaših mrtvih 
del sem napravil, da je ta posled
nja zaveza in ta cerkev sezidana 
meni, prav kakor v starodavnih 
dneh.

4 Zatorej vstopite skozi a vrata, 
kakor sem zapovedal, in si ne 
b prizadevajte svetovati svojemu 
Bogu. Amen.
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23 1 a vss ponos.
  b vss skušnjava — 

skušati.
 3 a NaZ 81:4–5; 108:7.

 4 a JS – ŽZ 1:4.
 6 a Mt 10:38;  

3 Ne 12:30.
  b NaZ 20:47, 51.

  c vss molitev.
 7 a vss krst — krstiti, 

bistveno.

1–7 Ti prvi učenci so poklicani pri-
digati, opominjati in krepiti Cerkev.

Glej, tebi, Oliver, spregovorim 
nekaj besed. Glej, blagoslovljen 
si in nisi pod obsodbo. Toda va
ruj se a ponosa, da ne boš prišel v 
b skušnjavo.

2 Svoj poklic razkrij cerkvi in 
tudi pred svetom in srce se ti bo 
odprlo, da boš pridigal resnico 
odslej in za vekomaj. Amen.

3 Glej, tebi, Hyrum, spregovorim 
nekaj besed: kajti tudi ti nisi pod 
obsodbo in tvoje srce je odprto in 
tvoj jezik razvezan in tvoj poklic 
je za opominjanje in da nenehno 
a krepiš cerkev. Zatorej je tvoja dol
žnost do cerkve za vekomaj in to 
zaradi tvoje družine. Amen.

4 Glej, tebi, a Samuel, spregovo
rim nekaj besed, kajti tudi ti nisi 

pod obsodbo in tvoj poklic je za 
opominjanje in da krepiš cerkev; 
in za zdaj še nisi poklican pridi
gati pred svetom. Amen.

5 Glej, tebi, Joseph, spregovorim 
nekaj besed, kajti tudi ti nisi pod 
obsodbo in tudi tvoj poklic je za 
opominjanje in da krepiš cerkev; 
in to je tvoja dolžnost odslej in za 
vekomaj. Amen.

6 Glej, tebi, Joseph Knight, razo
devam s temi besedami, da mo
raš vzeti svoj a križ, ki je, da moraš 
na b glas c moliti tako pred svetom 
kakor na skrivnem in v svoji dru
žini in med svojimi prijatelji in 
povsod.

7 In glej, tvoja dolžnost je, da 
se a pridružiš pravi cerkvi in svoj 
jezik nenehno namenjaš opomi
njanju, da boš lahko prejel plačilo 
delavca. Amen.

24. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu in Oliverju Cowderyju v 
Harmonyju v Pensilvaniji julija 1830. Čeprav je od ustanovitve Cer-
kve minilo manj kot štiri mesece, je preganjanje postalo húdo in vo-
ditelji so se morali zaradi lastne varnosti začasno umakniti. Tačas 

23. RAZDELEK
Pet zaporednih razodetij, danih Oliverju Cowderyju, Hyrumu 
Smithu, Samuelu H. Smithu, Josephu Smithu st. in Josephu Knightu 
st. po preroku Josephu Smithu v Manchestru v New Yorku aprila 
1830. Kot posledica iskrene želje s strani petih imenovanih ljudi, da 
bi vedeli vsak o svojih dolžnostih, je prerok vprašal Gospoda in pre-
jel razodetje za vsakega posebej.
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24 2 a NaZ 1:31–32.
 3 a JakK 1:19; 2:2.
  b NaZ 26:1; 37:2.
  c NaZ 70:12.
 5 a vss Tolažnik.
 6 a 2 Mz 4:12;  

Mt 10:19–20; 

   Lk 12:11–12;  
He 5:18–19;  
NaZ 84:85; 100:5–8;  
Mz 6:32.

 7 a vss služenje.
 8 a vss potrpežljivost.
  b vss nadloga.

  c vss vztrajati.
  d Mt 28:20.
 9 a vss skrbništvo — 

skrbnik.
 12 a vss pridigati.
  b NaZ 34:6.

so bila dana naslednja tri razodetja, da bi jih okrepila, spodbudila in 
jim dala napotila.

1–9 Joseph Smith je poklican preva-
jati, pridigati in pojasnjevati svete 
spise. 10–12 Oliver Cowdery je po-
klican pridigati evangelij. 13–19 
Razodet je zakon v zvezi s čudeži, 
prekletstvi, otresanjem prahu z nog 
in potovanjem brez denarnice ozi-
roma popotne torbe.

Glej, poklican in izvoljen si bil, 
da boš zapisal Mormonovo knjigo 
in k mojemu služenju; in dvignil 
sem te iz tvojih stisk in sem ti sve
toval, da si bil rešen vseh svojih 
sovražnikov, in bil si rešen Sata
novih moči in teme!

2 Vendar se te v tvojih a prestop
kih ne opravičuje; vendar pojdi 
svojo pot in ne greši več.

3 a Poveličaj svojo službo; in po
tem ko boš posejal svoja polja in 
jih zavaroval, pojdi naglo v cer
kev, ki je v b Colesvillu v Fayettu 
in v Manchestru in c podprli te 
bodo; in blagoslovil jih bom tako 
duhovno kot posvetno;

4 če pa te ne bodo sprejeli, bom 
nadnje namesto blagoslova pos
lal prekletstvo.

5 In vztrajno kliči k Bogu v mo
jem imenu in zapisuj, kar ti bo 
dano po a Tolažniku, in cerkvi po
jasnjuj vse svete spise.

6 In tisti trenutek ti bo dano, kaj 
naj a rečeš in zapišeš, in to bodo po
slušali, ali pa bom nadnje namesto 
blagoslova poslal prekletstvo.

7 Kajti vse svoje a služenje po
sveti v Sionu in v tem boš imel 
moč.

8 Bodi a potrpežljiv v b stiskah, 
kajti imel jih boš veliko, toda c pre
našaj jih, kajti glej, s teboj sem, in 
sicer do d konca tvojih dni.

9 In v posvetnih delih ne boš 
imel moči, kajti to ni tvoj poklic. 
Opravljaj svoj a poklic in imel boš 
s čim poveličati svojo službo in 
pojasnjuj vse svete spise in nada
ljuj s polaganjem rok in s potrje
vanjem cerkva.

10 In tvoj brat Oliver naj še na
prej pričuje o mojem imenu pred 
svetom in tudi v cerkvi. In naj ne 
predpostavlja, da lahko dovolj za
govarja mojo stvar; in glej, z njim 
sem do konca.

11 V meni bo imel slavo in ne v 
sebi bodisi v šibkosti ali v moči, 
bodisi v sponah ali svoboden;

12 in vselej in povsod bo odprl 
usta in a razglašal moj evangelij 
kakor z glasom b trobente tako 
podnevi kot ponoči. In dal mu 
bom moč, kakršne med ljudmi 
ne poznajo.
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 13 a vss čudež;  
znamenje.

  b 1 Ne 17:50.
  c Mr 16:17.
  d vss Duh, zli duhovi.
  e vss zdravljenja — 

zdraviti.
  f Apd 28:3–9;  

NaZ 84:71–72; 

124:98–99.
 14 a vss blagoslov bolnim.
 15 a Mt 10:11–15.
  b Mr 6:11;  

Lk 10:11;  
NaZ 60:15; 75:19–22;  
99:4–5.

 18 a Mt 10:9–10; Lk 10:4;  
NaZ 84:78–79.

 19 a JakK 5:61–74;  
NaZ 39:17; 71:4.

  b vss posvetitev — 
posvetiti.

25 1 a Jn 1:12;  
vss Božji sinovi 
in hčere.

  b vss Božje oziroma 
nebeško kraljestvo.

13 Ne zahtevajta a čudežev, ra
zen če vama b zapovem, razen c iz
ganjanja d demonov, e zdravljenja 
bolnih in proti f strupenjačam in 
proti smrtonosnim strupom;

14 in a tega ne delajta, razen če 
vaju bodo prosili tisti, ki si bodo 
to želeli, da se bodo sveti spisi iz
polnili, kajti delajta glede na to, 
kar je zapisano.

15 In v kateri koli kraj bosta 
a prišla in vaju ne bodo sprejeli v 
mojem imenu, bosta pustila pre
kletstvo namesto blagoslova, tako 
da si bosta b otresla prah z nog kot 
pričevanje proti njim in si noge 
obrisala ob poti.

16 In zgodilo se bo, da bosta, 
kdor bo na vaju nasilno položil 

roke, zapovedala, da bo v mojem 
imenu udarjen; in glejta, ob svo
jem lastnem času jih bom udaril 
glede na vajine besede.

17 In kdor vaju bo tožil, bo pre
klet po zakonu.

18 In vzel ne boš ne a denarnice 
ne popotne torbe, ne palic, ne 
dveh plaščev, kajti cerkev ti bo 
dala tisto uro, kar boš potreboval 
za hrano in za obleko in za čevlje 
in za denar in za popotno torbo.

19 Kajti poklican si, da moj vi
nograd a obrežeš z obsežnim obre
zovanjem, da, in sicer poslednjič, 
da, in tudi vsi tisti, ki si jih b po
svetil, in naredijo naj prav glede 
na ta vzorec. Amen.

25. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Harmonyju v Pensil-
vaniji julija 1830 (gl. glavo 24. razdelka). Naslednje razodetje razo-
deva Gospodovo voljo Emmi Smith, prerokovi ženi.

1–6 Emma Smith, izvoljena gospa, 
je poklicana pomagati možu in 
ga tolažiti. 7–11 Prav tako je po-
klicana zapisovati in pojasnjevati 
svete spise ter zbrati hvalnice. 12–
14 Pesem pravičnega je molitev h 
Gospodu. 15–16 Načela poslušnosti 
v tem razodetju se nanašajo na vse.

Prisluhni glasu Gospoda, svo
jega Boga, ko ti govorim, Emma 
Smith, moja hči, kajti resnično ti 
pravim, da so vsi tisti, ki a sprej
mejo moj evangelij, sinovi in 
hčere v mojem b kraljestvu.

2 Dajem ti razodetje glede moje 
volje; in če boš zvesta in boš 
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 2 a vss hoditi — 
hoditi z Bogom.

  b vss krepost.
  c NaZ 52:42; 64:30; 

101:18;  
vss Sion.

 3 a Mt 9:2.
  b vss poklic — 

poklicati — 
poklican od Boga.

 5 a vss sočutje.
 7 a Oz. oddeliti; 

vss oddelitev.

 8 a vss polaganje rok.
 9 a vss poklic — 

poklicati — poklican 
od Boga;  
prerok.

  b vss prerokba — 
prerokovati;  
razodetje.

 10 a vss bogastvo;  
hlepeti.

  b vss posvetnost.
  c Etr 12:4.
 11 a vss hvalnica.

 12 a 1 Krn 16:9;  
vss peti.

  b vss srce.
 14 a vss krotkost — krotak.
  b vss ponos.
 15 a vss krona;  

povzdignjenje.
  b vss pravičnost — 

pravičen.
  c Jn 7:34.
 16 a NaZ 1:38.

a hodila po poteh b kreposti pred 
menoj, bom tvoje življenje ob
varoval in boš v Sionu prejela 
c dediščino.

3 Glej, a grehi so ti odpuščeni 
in izvoljena gospa si, katero sem 
b poklical.

4 Ne godrnjaj zaradi stvari, ki jih 
nisi videla, kajti prikrite so tebi 
in svetu, kar je v meni modrost v 
prihodnjem času.

5 In odgovornost tvojega po
klica bo za a tolažbo mojemu slu
žabniku Josephu Smithu ml., 
tvojemu možu, v njegovih sti
skah, s tolažilnimi besedami, v 
duhu krotkosti.

6 In pojdi z njim v času njego
vega odhoda in bodi njegova pi
sarka, ko ne bo nikogar, da bi 
bil njegov pisar, da bom svojega 
služabnika Oliverja Cowderyja 
lahko poslal, kamor me bo volja.

7 In po njegovi roki boš a posve
čena, da boš pojasnjevala svete 
spise in opominjala cerkev, ka
kor ti bo dano po mojem Duhu.

8 Kajti nate bo položil a roke in 
boš prejela Svetega Duha in svoj 
čas namenjaj zapisovanju ter ve
liko učenju.

9 In ni se ti treba bati, kajti mož 
te bo podpiral v cerkvi; kajti zanje 
je njegov a poklic, da jim bo lahko 
b razodeto vse, kar koli bo moja 
volja glede na njihovo vero.

10 In resnično ti pravim, da daš 
a stvari tega b sveta na stran in c iš
češ stvari boljšega.

11 In dano ti bo tudi, da boš na
pravila izbor svetih a hvalnic, ka
kor ti bo dano, kar mi je povšeči, 
da jih bodo imeli v moji cerkvi.

12 Kajti duša se mi radosti v 
a pesmi b srca, da, pesem pravičnih 
je molitev k meni in nanjo bom 
odgovoril z blagoslovom nad nji
hovimi glavami.

13 Zatorej povzdigni srce in se 
raduj in okleni zavez, ki si jih 
sklenila.

14 Ostani v duhu a krotkosti in se 
varuj b ponosa. Naj se ti duša ra
dosti v možu in slávi, ki bo prišla 
nanj.

15 Nenehno izpolnjuj moje za
povedi in prejela boš a krono b pra
vičnosti. Če pa tako ne boš delala, 
tja, kjer sem, c ne moreš priti.

16 In resnično, resnično, povem 
ti, to je moj a glas vsem. Amen.
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26 1 a vss sveti spisi, 
dragocenost 
svetih spisov.

  b NaZ 24:3; 37:2.

 2 a 1 Sam 8:7;  
Moz 29:26;  
vss soglasje.

27 1 a He 3:29; NaZ 6:2.

 2 a vss zakrament.
  b vss slava.
  c vss kri.
  d vss odpuščanje grehov.

26. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu, Oliverju Cowderyju in 
Johnu Whitmerju v Harmonyju v Pensilvaniji julija 1830 (gl. glavo 
24. razdelka).

1 Naročeno jim je, naj preučujejo 
svete spise in pridigajo. 2 Potrjen 
je zakon soglasja.

Glejte, povem vam, da čas po
svetite a preučevanju svetih spi
sov in pridiganju in potrjevanju 
cerkve v b Colesvillu in za oprav
ljanje del na zemlji, kar koli je 

potrebno, dokler ne boste šli na 
zahod, da boste imeli naslednjo 
konferenco; in potem bo razkrito, 
kaj boste delali.

2 In v cerkvi se bo vse delalo a so
glasno, z veliko molitve in vere, 
kajti vse boste prejeli po veri. 
Amen.

27. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu v Harmonyju v Pensilva-
niji avgusta 1830. Joseph se je v pripravah za bogoslužje, pri kate-
rem bo blagoslovljen zakrament kruha in vina, odpravil priskrbet 
vino. Do njega je prišel nebeški glasnik in prejel je naslednje razo-
detje, del katerega je bil zapisan tistikrat, preostanek pa v prihaja-
jočem septembru. Sedaj se pri zakramentnem bogoslužju v Cerkvi 
namesto vina uporablja voda.

1–4 Podana so znamenja, ki se upo-
rabljajo, ko se vzame zakrament. 
5–14 Kristus in njegovi služab-
niki vseh razdobij naj vzamejo zak-
rament. 15–18 Nadenite si celotni 
Božji oklep.

Poslušajte glas Jezusa Kristusa, 
svojega Gospoda, svojega Boga in 
svojega Odkupitelja, čigar beseda 
je a živa in močna.

2 Kajti glejte, povem vam, da ni 

pomembno, kaj pijete ali kaj jeste, 
ko vzamete a zakrament, če je 
tako, da to delate z očesom, zazr
tim v mojo b slavo — pred Očetom 
spominjajoč se mojega telesa, ki je 
bilo dano za vas, in moje c krvi, ki 
je bila prelita za d odpuščanje va
ših grehov.

3 Zatorej vam zapovedujem, da 
pri svojih sovražnikih ne kupujte 
ne vina ne močne pijače;

4 zatorej ne pijte nobenega, 
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 5 a Mt 26:29; Mr 14:25;  
Lk 22:18.

  b JS – ŽZ 1:30–34.
  c Ezk 37:16;  

vss Efrájim, Efrájimova 
ali Jožefova palica.

 6 a vss Elias.
 7 a Lk 1:17–19.
  b Lk 1:13;  

NaZ 84:27–28.
 8 a NaZ 13;  

vss Aronovo 
duhovništvo.

  b vss posvetitev — 

posvetiti.
  c 2 Mz 28:1–3, 41;  

NaZ 107:13.
 9 a 1 Kr 17:1–22; 2 Kr 1–2;  

NaZ 2; 110:13–16;  
JS – ŽZ 1:38–39;  
vss Elija.

  b vss rodoslovje.
 10 a vss Abrahamova 

zaveza.
 11 a vss Adam.
 12 a JS – ŽZ 1:72;  

vss Melkízedekovo 
duhovništvo.

  b vss apostol.
  c Apd 1:8.
 13 a Mt 16:19.
  b vss duhovniški ključi.
  c vss evangelij.
  d vss razdobje.
  e JakK 5:71;  

NaZ 43:28–30.
  f Ef 1:9–10;  

NaZ 112:30; 124:41.
  g NaZ 84:100.
 14 a Jn 6:37; 17:9, 11;  

3 Ne 15:24;  
NaZ 50:41–42; 84:63.

razen če boste sami naredili no
vega, da, v tem kraljestvu mojega 
Očeta, ki bo zgrajeno na zemlji.

5 Glejte, to je v meni modrost; 
zatorej se ne čudite, kajti pride 
ura, ko bom z vami na zemlji a pil 
od sadu trte in z b Moronijem, ka
terega sem vam poslal, da vam 
je razodel Mormonovo knjigo, ki 
vsebuje polnost mojega večnega 
evangelija, kateremu sem poveril 
ključe zapisa o Efrajimovi c palici;

6 in tudi z a Eliasom, kateremu 
sem poveril ključe za izvedbo ob
nove vsega, o čemer so govorila 
usta vseh svetih prerokov, odkar 
se je začel svet, glede poslednjih 
dni;

7 in tudi z Janezom, sinom Za
harija, in sicer Zaharija, ki se mu 
je prikazal a (Elias) in mu obljubil, 
da bo imel sina in da se bo ime
noval b Janez in da ga bo navdal 
Eliasov duh;

8 in sicer Janez, ki sem ga poslal 
k vama, moja služabnika, Joseph 
Smith ml. in Oliver Cowdery, da 
vaju je posvetil v prvo a duhovniš
tvo, ki sta ga prejela, da sta bila 
lahko poklicana in b posvečena 
prav kakor c Aron;

9 in tudi z a Elijem, kateremu 
sem poveril ključe moči, da se 
srca očetov b obrnejo k otrokom in 
srca otrok k očetom, da ne bo vsa 
zemlja udarjena s prekletstvom;

10 in tudi z Jožefom in Jako
bom in Izakom in Abrahamom, 
vašimi očeti, po katerih a obljube 
ostajajo;

11 in tudi z Mihaelom oziroma 
a Adamom, očetom vseh, princem 
vseh, s staroletnim;

12 in s Petrom in Jakobom in 
Janezom, ki sem vam jih poslal, 
po katerih sem vas a posvetil in 
vas potrdil za b apostole in za po
sebne c priče mojega imena in da 
nosite ključe svojega delovanja 
in o istih stvareh, ki sem jim jih 
razodel;

13 katerim sem a poveril b ključe 
svojega kraljestva in c evangelij
skega d razdobja za e poslednje 
čase; in za f polnost časov, v kate
rem bom v g enem zbral vse stvari, 
tako tiste, ki so v nebesih, kakor 
tiste, ki so na zemlji;

14 in tudi z vsemi tistimi, katere 
mi je Oče a dal iz sveta.

15 Zatorej povzdignite svoje srce 
in se radostite in si opašite ledja in 
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 15 a Rim 13:12;  
Ef 6:11–18.

  b Mal 3:2;  
NaZ 87:8.

 16 a Iz 11:5.
  b vss resnica.
  c Iz 59:17.
  d vss pravičnost — 

pravičen.

  e 2 Ne 19:6.
  f NaZ 128:19–21.
 17 a 1 Ne 15:24;  

NaZ 3:8.
 18 a 1 Ne 13:37;  

NaZ 17:8.
  b Jn 14:3.
28 1 a NaZ 20:3.
  b vss učitelj — učiti, 

   poučevanje z Duhom.
  c vss Tolažnik.
 2 a NaZ 35:17–18; 43:4.
  b 2 Ne 3:14–20;  

vss Smith ml., Joseph.
 3 a vss Aron, 

Mojzesov brat.
  b vss polnomočje.

si nadenite moj celotni a oklep, da 
se boste lahko zoperstavili zlemu 
dnevu, ko boste naredili vse, da 
boste lahko b vzdržali.

16 Zato stojte, z ledji a opasanimi 
z b resnico, z c naprsnikom d pra
vičnosti in z nogami, obutimi v 
priprave evangelija e miru, glede 
katerega sem vam poslal svoje 
f angele, da vam ga bodo poverili;

17 vzemite ščit vere, s katerim 

boste lahko pogasili vse a ognjene 
puščice hudobnih;

18 in vzemite čelado odrešitve in 
meč mojega Duha, katerega bom 
razlil na vas, in mojo besedo, ka
tero vam bom razodel, in je dogo
vorjeno, kar se tiče vsega, kar koli 
me prosite, in bodite zvesti, dok
ler ne pridem, in boste a vzeti, da 
boste b tudi vi tam, kjer sem jaz. 
Amen.

28. RAZDELEK
Razodetje, dano Oliverju Cowderyju po preroku Josephu Smithu v 
Fayettu v New Yorku septembra 1830. Hiram Page, član Cerkve, je 
imel neki kamen in trdil, da z njegovo pomočjo prejema razodetja 
glede ustanavljanja Siona in cerkvenega reda. Te trditve so zavedle 
več članov in so zmotno vplivale celo na Oliverja Cowderyja. Tik 
pred predvideno konferenco je prerok glede te zadeve iskreno vprašal 
Gospoda in sledilo je naslednje razodetje.

1–7 Joseph Smith ima ključe do 
skrivnosti in samo on prejema razo-
detja za Cerkev. 8–10 Oliver Cow-
dery naj pridiga Lamancem. 11–16 
Satan je prevaral Hirama Paga in 
mu dal lažna razodetja.

Glej, povem ti, a Oliver, da ti bo 
dano, da te bo cerkev slišala v 
vsem, kar jih boš b učil s c Tolažni
kom glede razodetij in zapovedi, 
ki sem jih dal.

2 Toda, glej, resnično, resnično, 
povem ti, a nihče drug ne bo do
ločen za prejemanje zapovedi in 
razodetij v tej cerkvi, razen moj 
služabnik b Joseph Smith ml., kajti 
prejema jih prav kakor Mojzes.

3 In poslušen bodi v stvareh, ki 
mu jih bom dal, prav kakor a Aron, 
da boš cerkvi z močjo in b polno
močjem zvesto razglašal zapo
vedi in razodetja.

4 In če te bo Tolažnik kdaj vodil, 
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 4 a 2 Mz 4:12–16;  
NaZ 24:5–6.

 7 a NaZ 64:5; 84:19.
  b vss Božje skrivnosti.
 8 a 2 Ne 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;  

vss Sion.

 11 a Mt 18:15.
  b Raz 20:10.
  c NaZ 43:5–7.
 13 a vss soglasje.
 15 a 2 Ne 32:3, 5.

da a govóri ali učí, oziroma cer
kvi vselej po zapovedi, to lahko 
storiš.

5 toda ne zapisuj po zapovedi, 
temveč z modrostjo;

6 in ne zapoveduj mu, ki je nad 
teboj in na vrhu cerkve,

7 kajti dal sem mu a ključe do 
b skrivnosti in razodetij, ki so za
pečateni, dokler namesto njega ne 
bom določil drugega.

8 In sedaj, glej, pravim ti, da 
pojdi k a Lamancem in jim pri
digaj moj b evangelij; in če bodo 
tvoje nauke sprejeli, napravi, da 
bo med njimi ustanovljena moja 
cerkev; in imel boš razodetja, ven
dar jih ne zapisuj po zapovedi.

9 In sedaj, glej, povem ti, da ni 
razodeto, in nihče ne ve, kje bo 
zgrajeno a mesto b Sion, vendar bo 
dano po temle. Glej, povem ti, da 
bo na mejah z Lamanci.

10 Iz tega kraja ne odhajaj prej 
kakor šele po konferenci; in moj 
služabnik Joseph bo določen, da 

bo predsedoval na konferenci po 
njenem glasu, in kar ti bo rekel, 
povej.

11 In spet, odpelji svojega brata, 
Hirama Paga, a da bosta na štiri 
oči, in mu reci, da tisto, kar je za
pisal s tistega kamna, ni od mene 
in da ga je b Satan c prevaral,

12 kajti glej, te stvari mu niso 
bile dodeljene, niti ne bo niko
mur iz te cerkve dodeljeno nič v 
nasprotju s cerkvenimi zavezami.

13 Kajti v cerkvi mora biti vse 
storjeno glede na red in a soglasno, 
z molitvijo v veri.

14 In vse to pomagaj razreševati 
glede na cerkvene zaveze, pre
den se boš odpravil na pot med 
Lamance.

15 In a dano ti bo od časa, ko boš 
šel, do časa, ko se boš vrnil, kaj 
boš delal.

16 In vselej moraš odpreti usta, 
razglašajoč moj evangelij z ra
dostnim glasom. Amen.

29. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v navzočnosti šestih sta-
rešin v Fayettu v New Yorku septembra 1830. To razodetje je bilo 
dano nekaj dni pred konferenco, ki se je začela 26. septembra 1830.

1–8 Kristus zbira svoje izvoljene. 9–
11 Njegov prihod pričenja tisočlet-
nico. 12–13 Dvanajsteri bodo sodili 
vsemu Izraelu. 14–21 Pred drugim 

prihodom bodo znamenja, nadloge 
in opustošenja. 22–28 Tisočletnici 
sledita zadnje vstajenje in posled-
nja sodba. 29–35 Za Gospoda so 
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29 1 a vss JAZ SEM.
  b vss milost — milosten.
  c vss odkupna 

daritev — plačati 
odkupnino.

 2 a Mt 23:37;  
3 Ne 10:4–6.

  b vss ponižnost — 
ponižen.

 3 a vss odpustiti.
 4 a Al 29:1–2;  

NaZ 19:37; 30:9.
 5 a Mt 18:20;  

NaZ 6:32; 38:7; 
88:62–63.

  b vss zagovornik.

  c vss Božje oziroma 
nebeško kraljestvo.

 6 a Mt 21:22;  
Jn 14:13.

  b Mr 11:24.
  c 3 Ne 27:1–2;  

NaZ 84:1.
 7 a vss Izrael, zbiranje 

Izraela.
  b Mr 13:20;  

NaZ 84:34;  
vss izvoljen — 
izvoljeni.

  c Al 5:37–41.
  d vss srce.
 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 Ne 20:33;  

3 Ne 25:1;  
vss ponos.

  b Nah 1:10;  
Mal 3:19;  
1 Ne 22:15, 23;  
JS – ŽZ 1:37.

  c NaZ 45:57; 63:34, 54; 
64:24; 88:94; 101:23–25; 
133:64;  
vss zemlja, 
očiščenje zemlje.

 10 a vss drugi prihod 
Jezusa Kristusa.

vse stvari duhovne. 36–39 Hudič in 
njegove vojske so bili izgnani iz ne-
bes, da bodo skušali človeka. 40–45 
Padec in odkupna daritev prineseta 
odrešitev. 46–50 Majhni otroci so 
odkupljeni zaradi odkupne daritve.

Poslušajte glas Jezusa Kristusa, 
vašega Odkupitelja, velikega a Jaz 
Sem, čigar roka b milosti je c plačala 
odkupnino za vaše grehe;

2 ki bo a zbral svoje ljudstvo, 
prav kakor zbira koklja svoja piš
četa pod peruti, in sicer toliko, ko
likor jih bo prisluhnilo mojemu 
glasu in jih bo postalo b ponižnih 
pred menoj in bodo k meni klicali 
v goreči molitvi.

3 Glejte, resnično, resnično, po
vem vam, da so vam tokrat grehi 
a odpuščeni, zato prejmete te 
stvari, toda pomnite, da ne grešite 
več, da vas ne doletijo nevarnosti.

4 Resnično, povem vam, da ste 
izvoljeni iz sveta, da boste moj 
evangelij razglašali z radostnim 
glasom kakor z a glasom trobente.

5 Povzdignite svoje srce in se ve
selite, kajti jaz sem v vaši a sredi in 
sem vaš b zagovornik pri Očetu in 

njegova dobra volja je, da vam da 
c kraljestvo.

6 In kakor je zapisano: Kar koli 
boste a prosili v b veri, c zedinjeni v 
molitvi glede na mojo zapoved, 
boste prejeli.

7 In poklicani ste uresničiti a zbi
ranje mojih b izvoljenih, kajti moji 
izvoljeni c slišijo moj glas in ne po
stanejo d trdosrčni;

8 zatorej je Oče izdal odredbo, 
naj se a zberejo na enem kraju na 
obličju te dežele, da bodo njihova 
srca b pripravljena in da bodo v 
vsem pripravljeni za dan, ko 
bosta nad hudobne poslana c sti
ska in opustošenje.

9 Kajti ura se je približala in 
dan je blizu, ko bo zemlja dozo
rela; in vsi a ponosneži in tisti, ki 
delajo húdo, bodo kot b strnje in 
c sežgal jih bom, govori Gospod 
nad vojskami, da na zemlji ne bo 
hudobije;

10 kajti ura se je približala in to, 
kar so a govorili moji apostoli, se 
mora izpolniti, kajti kakor so go
vorili, tako se bo zgodilo;

11 kajti razodel se bom iz nebes 
z močjo in veliko slavo, z vsemi 
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 11 a JS – Mt 1:37.
  b vss pravičnost — 

pravičen.
  c vss Jezus Kristus, 

Kristusovo tisočletno 
vladanje;  
tisočletnica.

 12 a vss apostol.
  b Iz 66:15–16;  

NaZ 130:7; 133:41.
  c vss Jezus Kristus, slava 

Jezusa Kristusa;  
slava.

  d Mt 19:28;  
Lk 22:30;  

1 Ne 12:9;  
Mrm 3:18–19.

 13 a NaZ 43:18; 45:45.
  b NaZ 76:50.
  c NaZ 88:97; 133:56.
  d vss krona;  

povzdignjenje.
  e NaZ 76:94–95;  

84:35–39.
 14 a vss drugi prihod 

Jezusa Kristusa.
  b Jl 2:10;  

JS – Mt 1:33.
  c vss znamenja časov.
 15 a Mt 13:42.

 16 a Ezk 38:22;  
Raz 11:19; 16:21.

 17 a Raz 16:7–11;  
2 Ne 30:10;  
JS – Mt 1:53–55;  
vss maščevanje.

  b vss hudobija — 
hudoben.

  c 1 Jn 1:7;  
Al 11:40–41;  
NaZ 19:16–18.

 19 a Zah 14:12.
 20 a Iz 18:6;  

Ezk 39:17;  
Raz 19:17–18.

a vojskami leteh in b pravično pre
bival z ljudmi na zemlji c tisoč let 
in hudobni ne bodo obstali.

12 In spet, resnično, resnično, 
povem vam, in bilo je izdano v 
trdni odredbi po Očetovi volji, 
da bodo moji a apostoli, dvanaj
steri, ki so bili z menoj med mo
jim delovanjem v Jeruzalemu, 
stali na moji desnici na dan mo
jega prihoda v b ognjenem stebru, 
oblečeni v oblačila pravičnosti, s 
krono na glavi, v c slavi prav ka
kor sem sam, da bodo d sodili vsej 
Izraelovi hiši, in sicer tolikim, ko
likor me jih je ljubilo in izpolnje
valo moje zapovedi, in nikomur 
drugemu.

13 Kajti a trobenta bo trobila tako 
dolgo kot glasno, in sicer kakor 
na gori Sinaj, in vsa zemlja se bo 
tresla in b vstali bodo — da, in si
cer c mrtvi, ki so umrli v meni, da 
bodo prejeli d krono pravičnosti 
in da bodo oblečeni, prav e kakor 
sem sam, da bodo z menoj, da 
bomo lahko eno.

14 Toda, glejte, povem vam, da 
bo, preden bo prišel ta véliki a dan, 
b sonce otemnelo in se bo luna 

spremenila v kri in zvezde bodo 
padale z neba in večja c znamenja 
bodo zgoraj na nebu in spodaj na 
zemlji;

15 in jok in a stok bo med človeš
kimi množicami;

16 in poslano bo hudo a neurje 
s točo, da bo uničilo pridelke 
zemlje.

17 In zgodilo se bo zaradi hu
dobije sveta, da se bom a mašče
val nad b hudobnimi, kajti nočejo 
se pokesati; kajti čaša moje to
gote je polna; kajti glejte, moja c kri 
jih ne bo očistila, če me ne bodo 
poslušali.

18 Zatorej bom jaz Gospod Bog 
na obličje zemlje poslal muhe, ki 
se bodo usule na prebivalce lete 
in bodo pikale njihovo meso in 
bodo povzročile, da bodo vanje 
prišli črvi;

19 in njihovi jeziki bodo ustav
ljeni, da ne bodo več a govorili 
proti meni, in njihovo meso bo 
odpadalo s kosti in njihove oči iz 
jamic;

20 in zgodilo se bo, da jih bodo 
požrle gozdne a živali in ptice 
neba.
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 21 a vss hudič, 
hudičeva cerkev.

  b Raz 19:2.
  c Jl 1:19–20; 2:3;  

NaZ 97:25–26;  
vss zemlja, 
očiščenje zemlje.

  d NaZ 1:38.
 22 a vss tisočletnica.
  b Raz 20:3;  

NaZ 43:30–31; 
88:110–111.

 23 a Mt 24:14;  
vss svet (samostalnik), 
konec sveta.

  b Mt 24:35;  
JS – Mt 1:35.

  c vss zemlja, končno 
stanje zemlje.

 24 a Raz 21:1–4.
 25 a Al 40:23.
 26 a vss Adam;  

Mihael.
  b vss nadangel.
  c 1 Kor 15:52–55.
  d vss nesmrtnost — 

nesmrten;  
vstajenje.

  e Jn 5:28–29.
 27 a vss pravičnost — 

pravičen.
  b Mt 25:33;  

vss poslednja sodba.
 28 a Mt 25:41;  

NaZ 29:41.
  b NaZ 43:33.
  c vss hudič.
 29 a Jn 7:34;  

NaZ 76:112.
 30 a Mt 19:30;  

1 Ne 13:42.
 31 a vss ustvariti.
  b Mz 3:4–5.
 32 a vss duhovno 

stvarjenje.

21 In mogočno in a nagnusno 
cerkev, ki je b vlačuga vse zemlje, 
bo uničil c požirajoči ogenj, kakor 
je rečeno po ustih preroka Eze
kiela, ki je o tem govoril, kar se še 
ni zgodilo, a se zagotovo d mora, 
kakor živím, kajti gnusobe ne 
bodo vladale.

22 In spet, resnično, resnično, 
povem vam, da bom potem, ko 
bo minilo a tisoč let in bodo ljudje 
spet zanikali svojega Boga, do 
zemlje prizanesljiv le še b krajše 
obdobje;

23 in prišel bo a konec in nebo in 
zemlja bosta uničena in b minila 
in novo nebo bo in c nova zemlja.

24 Kajti vse staro bo a minilo in 
vse bo nastalo novo, in sicer nebo 
in zemlja in vsa polnost leteh, 
tako ljudje kot živali, ptice neba 
in ribe morja;

25 in niti en a las, niti malenkost, 
se ne bo izgubil, kajti stvaritev 
mojih rok je.

26 Toda, glejte, resnično vam 
pravim, preden bo zemlja minila, 
bo a Mihael, moj b nadangel, zatro
bil s c trobento in potem se bodo 
d prebudili vsi mrtvi, kajti njihovi 

grobovi se bodo odprli in e vstali 
bodo — da, in sicer vsi.

27 In a pravični bodo zbrani 
na moji b desnici v večno življe
nje in hudobnih na moji levici se 
bom sramoval posedovati pred 
Očetom;

28 zatorej jim bom rekel: a Proč 
od mene, prekleti, v večni b ogenj, 
pripravljen za c hudiča in njegove 
angele.

29 In sedaj, glejte, povem vam, 
nikoli nikdar nisem razglasil z 
lastnimi usti, da se bodo vrnili, 
kajti tja, a kjer sem jaz, oni ne mo
rejo priti, kajti nimajo moči.

30 Toda pomnite, da ljudem niso 
dane vse moje sodbe; in kakor so 
besede izšle iz mojih ust, celo tako 
se bodo izpolnile, da bodo a prvi 
zadnji in da bodo zadnji prvi v 
vsem, kar sem ustvaril z močjo 
svoje besede, ki je moč mojega 
Duha.

31 Kajti z močjo svojega Duha 
sem jih a ustvaril, da, vse stvari, 
tako b duhovno kot posvetno —

32 najprej a duhovno, potem pos
vetno, kar je začetek mojega dela; 
in spet, najprej posvetno in potem 
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 33 a Ps 111:7–8;  
Mz 1:4.

 35 a vss svobodna volja.
  b vss Božje zapovedi.
 36 a NaZ 76:25–26;  

Mz 4:1–4.
  b vss svèt v nebesih.
  c vss čast — častiti — 

izkazati čast.
  d Iz 14:12–14;  

NaZ 76:28–29.
  e Raz 12:3–4.
  f NaZ 38:1; 45:1;  

vss predsmrtno 
življenje.

  g vss svobodna volja.
 37 a vss hudič.
  b 2 Pt 2:4; Jud 1:6;  

Mz 7:26;  
vss angeli.

 38 a vss pekel.
 39 a Mz 4:3–4;  

vss skušnjava — 
skušati.

  b Mz 6:55.
 40 a 1 Mz 3:6;  

Mz 4:7–13.
  b 2 Ne 10:24;  

Moz 16:3–5;  
Al 5:41–42.

 41 a vss padec Adama  
in Eve.

  b vss Eden.
  c vss smrt, duhovna.
  d Al 40:26.
  e NaZ 29:27–

28; 76:31–39.
 42 a 2 Ne 2:21;  

vss smrt, telesna.

duhovno, kar je zadnje od mojega 
dela —

33 govoreč vam, da bi po na
ravi razumeli; toda zame moja 
dela nimajo a konca, niti začetka; 
toda dano vam je, da bi lahko ra
zumeli, ker ste me o tem vprašali 
in ste soglasni.

34 Zatorej vam resnično pravim, 
da je vse to zame duhovno in nik
dar vam nisem dal zakona, ki bi 
bil posveten; niti nobenemu člo
veku, niti človeškim otrokom, niti 
Adamu, vašemu očetu, ki sem ga 
ustvaril.

35 Glejte, dal sem mu, naj a sam 
deluje; in dal sem mu zapoved, 
toda dal mu nisem nobene pos
vetne b zapovedi, kajti moje zapo
vedi so duhovne; niso ne naravne 
ne posvetne, niti mesene ne 
poltene.

36 In zgodilo se je, da je Adam, 
ki ga je hudič skušal — kajti 
glejte, a hudič je bil pred Adamom, 
kajti b uprl se mi je, rekoč: Daj mi 
svojo c čast, ki je moja d moč; in tudi 
e tretjino nebeških f vojska je odvr
nil od mene zaradi njihove g svo
bodne volje;

37 in bili so izvrženi in tako 

so postali a hudič in njegovi  
b angeli;

38 in glejte, zanje je pripravljen 
kraj od začetka, in sicer kraj, ki 
je a pekel.

39 In mora biti, da bo hudič 
a skušal človeške otroke, sicer ne 
bi mogli sami delovati, kajti če ni
koli ne bi imeli b grenkega, ne bi 
mogli poznati sladkega —

40 zatorej se je zgodilo, da je hu
dič Adama skušal, in jedel je od 
prepovedanega a sadu in prekr
šil zapoved, zaradi česar je pos
tal b podvržen hudičevi volji, ker 
je podlegel skušnjavi.

41 Zatorej sem jaz, Gospod 
Bog, napravil, da je bil a izgnan iz 
b edenskega vrta, iz moje navzoč
nosti zaradi svojega prestopka, 
zaradi katerega je postal c du
hovno mrtev, ki je prva smrt, in 
sicer prav tista smrt, ki je posled
nja d smrt, ki je duhovna, ki bo iz
rečena hudobnim, ko bom rekel: 
Proč, e prekleti.

42 Toda, glejte, povem vam, da 
sem jaz, Gospod Bog, napravil, da 
Adam in njegovo potomstvo niso 
a umrli glede na telesno smrt, dok
ler jaz, Gospod Bog, nisem poslal 
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 42 b Al 12:28–30.
  c vss kesanje —  

kesati se.
  d vss odkupitev — 

odkupiti — odkupljen.
  e Mz 5:6–8.
 43 a Al 12:24; 42:10.
  b vss vstajenje.
  c Mz 1:39;  

vss nesmrtnost — 
nesmrten.

  d vss večno življenje.
 44 a NaZ 19:7–12;  

vss prekletstvo.
 45 a Jn 3:18–20;  

NaZ 93:31–32.
  b Moz 2:32–33;  

Al 3:26–27; 5:41–
42; 30:60.

 46 a Mor 8:8, 12; NaZ 93:38;  
vss otrok — otroci.

  b NaZ 74:7; 

   vss odkupitev — 
odkupiti — 
odkupljen.

 47 a vss skušnjava — 
skušati.

  b vss odgovornost — 
odgovoren.

 48 a NaZ 68:25.
 50 a NaZ 137:7–10;  

vss razumevanje.
30 1 a vss Whitmer, David.

b angelov, da so jim razglašali c ke
sanje in d odkupitev po veri v ime 
mojega e edinorojenega Sina.

43 In tako sem jaz, Gospod Bog, 
človeku določil dneve a preizkuš
nje — da bi z naravno smrtjo 
lahko b vstal v c nesmrtnost v 
d večno življenje, in sicer toliko, 
kolikor bi jih verjelo;

44 in tisti, ki ne verjamejo, v 
večno a prekletstvo, kajti ne mo
rejo biti odkupljeni iz duhovnega 
padca, ker se ne pokesajo;

45 kajti temo imajo raje kot luč 
in njihova a dela so hudobna in 
prejmejo b plačilo tistega, kate
remu se odločijo biti poslušni.

46 Toda glejte, povem vam, da 
so majhni a otroci b odkupljeni 

od osnovanja sveta po mojem 
Edinorojencu;

47 zatorej ne morejo grešiti, kajti 
Satanu ni dana moč, da bi a sku
šal majhne otroke, dokler ne po
stanejo b odgovorni pred menoj;

48 kajti dano jim je, in sicer ka
kor me je volja, glede na moje 
lastno zadovoljstvo, da se bo iz 
rok njihovih a očetov lahko terjalo 
velike stvari.

49 In spet, povem vam, mar ni
sem tistemu, ki ima spoznanje, 
zapovedal, naj se pokesa?

50 In s tem, ki nima a razume
vanja, ostaja na meni, da nare
dim, kakor je zapisano. In sedaj 
vam tokrat ne razglasim nič več. 
Amen.

30. RAZDELEK
Razodetje, dano Davidu Whitmerju, Petru Whitmerju ml. in Johnu 
Whitmerju po preroku Josephu Smithu v Fayettu v New Yorku sep-
tembra 1830 po tridnevni konferenci v Fayettu, toda preden so se 
starešine Cerkve razšli. Prvotno je bilo to gradivo objavljeno kot tri 
razodetja; prerok ga je združil v en razdelek za izdajo Nauka in za-
vez leta 1835.
1–4 David Whitmer je okaran, ker 
ni služil marljivo. 5–8 Peter Whit-
mer ml. naj Oliverja Cowderyja 
spremlja na misijon med Lamance. 

9–11 John Whitmer je poklican pri-
digati evangelij.

Glej, povem ti, a David, da si se 
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 1 b Apd 5:29.
  c 2 Krn 16:7–9.
 2 a NaZ 25:10.
 3 a vss premišljevati.
 4 a vss delovati;  

služenje.
 5 a vss Whitmer ml., Peter.
  b NaZ 32:1–3.
  c NaZ 11:15.

  d vss nasvet;  
podpora cerkvenim 
voditeljem.

 6 a NaZ 3:20; 49:24;  
vss Lamanci.

  b vss Cerkev Jezusa 
Kristusa svetih iz 
poslednjih dni.

 7 a NaZ 20:2–3.

 9 a NaZ 15:6.
  b NaZ 33:2.
 11 a vss pogum — 

pogumen;  
strah.

  b Iz 51:7.
  c Mt 28:19–20.

b bal človeka in se nisi c zanašal 
name za moč, kakor bi se moral.

2 Temveč si bil v mislih bolj pri 
stvareh a zemlje kot pri stvareh 
mene, svojega Stvarnika, in slu
ženju, h kateremu si bil poklican; 
in nisi prisluhnil mojemu Duhu in 
tistim, ki so ti bili nadrejeni, am
pak so te prepričali tisti, ki jim ni
sem zapovedal.

3 Zatorej si prepuščen, da me 
sam vprašaš in a premišljuješ o 
tem, kar si prejel.

4 In tvoj dom bo v hiši tvojega 
očeta, dokler ti ne dam nadaljnjih 
zapovedi. In posvéti se a služenju 
v cerkvi in pred svetom in v oko
liških predelih. Amen.

5 Glej, pravim ti, a Peter, da se 
na b pot odpraviš s svojim bratom 
Oliverjem, kajti prišel je c čas, ko je 
v meni potrebno, da odpreš usta, 
da boš razglašal moj evangelij; 
zato se ne boj, temveč d prisluhni 
bratovim besedam in nasvetu, ki 
ti jih bo dal.

6 In z njim pojdi skozi vse nje
gove stiske, se v srcu vselej 

obračaj k meni v molitvi in veri 
za njegovo in svojo rešitev; kajti 
dal sem mu moč, da bo med a La
manci gradil mojo b cerkev;

7 in nikogar nisem imenoval, da 
bo njegov svetovalec a nad njim 
v cerkvi glede cerkvenih zadev, 
razen če je njegov brat, Joseph 
Smith ml.

8 Zatorej prisluhni temu in mar
ljivo izpolnjuj moje zapovedi in 
blagoslovljen boš z večnim živ
ljenjem. Amen.

9 Glej, pravim ti, moj služabnik 
John, da odslej začni z a razglaša
njem mojega evangelija kakor z 
b glasom trobente.

10 In tvoje delo naj bo pri tvo
jem bratu Philipu Burroughsu 
in v tistem okoliškem predelu, 
da, kjer koli te bodo lahko slišali, 
dokler ti ne zapovem, da od tam
kaj odidi.

11 In odslej naj bo vse tvoje delo 
z vso tvojo dušo v Sionu, da, vse
lej odpri usta za mojo stvar, ne 
a boječ se, kaj lahko naredi b člo
vek, kajti s c teboj sem. Amen.

31. RAZDELEK
Razodetje, dano Thomasu B. Marshu po preroku Josephu Smithu 
septembra 1830. Dogodek je bil nemudoma po konferenci Cerkve 
(gl. glavo 30. razdelka). Thomas B. Marsh se je prej v mesecu krstil 

NAUK IN ZAVEZE 30:2–1157



31 1 a vss Marsh, Thomas B.
 3 a Iz 52:7;  

Lk 2:10–11;  
Moz 3:3–5.

 4 a Moz 18:19;  
NaZ 42:12; 52:36.

  b NaZ 4:4–6.
 5 a Raz 14:15.
  b vss odpustiti.
  c NaZ 79:3.
  d Lk 10:3–11; 

   NaZ 75:24.
 7 a vss spreobrnitev — 

spreobrniti — 
spreobrnjenec.

 8 a NaZ 81:5; 108:7.
 9 a vss potrpežljivost.
  b vss nadloga.
  c vss družina, starševske 

odgovornosti.
 11 a vss Sveti Duh;  

Tolažnik.

 12 a 3 Ne 18:17–21;  
vss molitev.

  b vss skušnjava — 
skušati.

 13 a vss vztrajati.
  b Mt 28:20.
  c vss Jezus Kristus, 

oblast oziroma 
polnomočje.

in je bil posvečen za starešino v Cerkvi, preden je bilo dano nasled-
nje razodetje.
1–6 Thomas B. Marsh je poklican 
pridigati evangelij in prejme potr-
ditev, da je z njegovo družino do-
bro. 7–13 Svetovano mu je, naj 
bo potrpežljiv, vselej moli in sledi 
Tolažniku.

a Thomas, sin moj, blagor ti zaradi 
vere v moje delo.

2 Glej, zaradi svoje družine si 
imel veliko stisk, vendar bom tebe 
in tvojo družino, da, tvoje male, 
blagoslovil; in prišel bo dan, da 
bodo verjeli in poznali resnico in 
bodo s teboj eno v moji cerkvi.

3 Povzdigni svoje srce in se ra
duj, kajti prišla je ura tvojega po
slanstva; in jezik se ti bo razvezal 
in temu rodu boš razglašal a vesele 
novice o veliki radosti.

4 a Razglašaj to, kar je bilo razo
deto mojemu služabniku, Josephu 
Smithu ml. Odslej začni pridigati, 
da, žeti na polju, ki je b belo, da bo 
že požgano.

5 Zato z vso svojo dušo a za
mahni s srpom in grehi so ti b od
puščeni in na hrbtu boš otovorjen 
s c snopi, kajti d delavec je vreden 

svojega plačila. Zatorej bo tvoja 
družina živela.

6 Glej, resnično ti pravim, pojdi 
od njih le za krajši čas in razgla
šaj mojo besedo in pripravil bom 
kraj zanje.

7 Da, ljudem bom a odprl srca in 
sprejeli te bodo. In po tvoji roki 
bom ustanovil cerkev;

8 in a okrepi jih in jih pripravi na 
čas, ko jih bom zbral.

9 Bodi a potrpežljiv v b stiskah, 
ne žali tistih, ki žalijo. Svojo c hišo 
vodi krotko in bodi stanoviten.

10 Glej, povem ti, da boš zdrav
nik v cerkvi, vendar ne v svetu, 
kajti ne bodo te sprejeli.

11 Pojdi svojo pot, kamor me bo 
volja, in po a Tolažniku ti bo dano, 
kaj delaj in kam pojdi.

12 Vselej a moli, da ne prideš v 
b skušnjavo in izgubiš plačila.

13 Bodi a zvest do konca, in glej, 
s b teboj sem. Te besede niso od 
človeka ne od ljudi, temveč od 
mene, in sicer Jezusa Kristusa, 
tvojega Odkupitelja, po c volji 
Očeta. Amen.
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32 1 a vss Pratt, Parley 
Parker.

  b Mt 11:28–30.
 2 a NaZ 28:8; 30:5.
  b NaZ 3:18–20.

 3 a NaZ 58:60.
  b Mt 18:20;  

NaZ 6:32; 38:7.
  c vss zagovornik.
 4 a 1 Ne 15:25;  

NaZ 84:43–44.
  b NaZ 28:2.
  c JS – ŽZ 1:74.
  d vss razumevanje.

32. RAZDELEK
Razodetje, dano Parleyju P. Prattu in Zibu Petersonu po preroku 
Josephu Smithu v Manchestru v New Yorku zgodaj oktobra 1830. 
Starešini sta imela veliko zanimanje in želje glede Lamancev o na-
povedanih blagoslovih, za katere je Cerkev izvedela iz Mormonove 
knjige. Posledično je prišlo do ponižne prošnje, da bi Gospod nazna-
nil svojo voljo, ali naj bosta starešini tisti čas poslana med indijan-
ska plemena na Zahodu. Sledilo je razodetje.

1–3 Parley P. Pratt in Ziba Peterson 
sta poklicana pridigati Lamancem 
ter spremljati Oliverja Cowderyja 
in Petra Whitmerja ml. 4–5 Molijo 
naj za razumevanje svetih spisov.

In sedaj glede mojega služab
nika a Parleyja P. Pratta, glej, po
vem mu, da kakor živím, želim, 
naj razglaša moj evangelij in se 
b uči od mene in naj bo krotak in 
v srcu ponižen.

2 In to, kar sem mu določil, je, 
naj a gre z mojima služabnikoma, 
Oliverjem Cowderyjem in Petrom 

Whitmerjem ml., v divjino med 
b Lamance.

3 In a Ziba Peterson bo prav tako 
šel z njimi; in sam bom šel z njimi 
in bom v njihovi b sredi; in sem nji
hov c zagovornik pri Očetu in nič 
jih ne bo premagalo.

4 In a prisluhnili bodo temu, kar 
je zapisano, in se ne sklicevali na 
nobeno drugo b razodetje; in vse
lej bodo molili, da bom isto lahko 
c razkril njihovemu d razumevanju.

5 In prisluhnejo naj tem bese
dam in naj jih ne jemljejo zlahka 
in jih bom blagoslovil. Amen.

33. RAZDELEK
Razodetje, dano Ezru Thayru in Northropu Sweetu po preroku  
Josephu Smithu v Fayettu v New Yorku oktobra 1830. Življenjska 
zgodba Josepha Smitha v uvodu tega razodetja potrjuje, da »je /. . ./ 
Gospod vedno pripravljen poučiti takšne, ki marljivo iščejo v veri«.

1–4 Delavci so poklicani razglašati 
evangelij ob enajsti uri. 5–6 Cerkev 
je ustanovljena in izvoljeni bodo 
zbrani. 7–10 Pokesajte se, kajti 

nebeško kraljestvo se je približalo. 
11–15 Cerkev je sezidana na evan-
gelijski skali. 16–18 Pripravite  
se na Ženinov prihod.
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33 1 a Heb 4:12;  
He 3:29–30.

  b Al 18:32; NaZ 6:16.
 2 a Iz 58:1.
 3 a Jn 4:35;  

NaZ 4:4; 12:3; 14:3.
  b Mt 20:1–16.
  c JakK 5:71; NaZ 43:28.
 4 a vss Gospodov 

vinograd.
  b 2 Ne 28:2–14;  

Mrm 8:28–41.

  c Rim 3:12; NaZ 35:12.
  d 2 Ne 28:14.
  e vss kvaziduhovništvo.
 5 a vss Cerkev Jezusa 

Kristusa svetih iz 
poslednjih dni.

  b vss evangelijska 
obnova.

 6 a vss Izrael, zbiranje 
Izraela.

  b 1 Ne 19:15–17.
 8 a NaZ 88:81.

  b 2 Ne 1:26–28.
 9 a Ps 126:6; Al 26:3–5;  

NaZ 75:5.
 10 a Mt 3:1–3.
 11 a vss krst — krstiti.
 12 a 3 Ne 27:13–22.
 13 a vss skala.
  b Mt 16:16–19;  

NaZ 10:69–70.
 14 a Tj. NaZ 20  

(gl. glavo 20 razdelka);  
NaZ 42:13.

Glejta, pravim vama, moja slu
žabnika Ezra in Northrop, od
prita ušesa in prisluhnita glasu 
Gospoda, vajinega Boga, čigar 
a beseda je živa in močna, ostrejša 
od dvoreznega meča, da razdvoji 
sklepe in mozeg, dušo in duha ter 
presoja misli in b vzgibe srca.

2 Kajti resnično, resnično, po
vem vama, da sta poklicana po
vzdigniti glas kakor z a glasom 
trobente, da bosta moj evangelij 
razglašala sprijenemu in pokvar
jenemu rodu.

3 Kajti glejta, a polje je belo že za 
žetev in je b enajsta ura in c posled
njič, da bom delavce poklical v 
svoj vinograd.

4 In moj a vinograd se je b izpri
dil do zadnjega in ni ga, ki dela 
c dobro, razen nekaterih in v šte
vilnih primerih se d motijo zaradi 
e kvaziduhovništev, ki so v umu 
vsi izprijeni.

5 In resnično, resnično, povem 
vama, da sem to a cerkev b ustano
vil in jo poklical iz puščave.

6 In prav tako bom a zbral svoje 
izvoljene s b štirih strani zemlje, 
in sicer toliko, kolikor jih bo ver
jelo vame in prisluhnilo mojemu 
glasu.

7 Da, resnično, resnično, povem 

vama, da je polje belo že za že
tev, zatorej zamahnita s srpom in 
žanjita z vso odločnostjo, umom 
in močjo.

8 a Odprita usta in napolnjena 
bodo in postala bosta prav kakor 
b Nefi od starodavnih, ki je poto
val iz Jeruzalema v puščavo.

9 Da, odprita usta in se ne zadr
žujta in na hrbtu bosta otovorjena 
s a snopi, kajti glejta, z vama sem.

10 Da, odprita usta in napol
njena bodo, govoreč: a Pokesajte 
se, pokesajte se in pripravite Go
spodovo pot in zravnajte njegove 
steze, kajti nebeško kraljestvo se 
je približalo;

11 da, pokesajte se in se a krstite, 
vsak od vas, za odpuščanje va
ših grehov, da, in sicer se krstite z 
vodo in nato pride krst z ognjem 
in s Svetim Duhom.

12 Glejta, resnično, resnično, po
vem vama, to je moj a evangelij; 
in pomnita, da morajo verovati 
vame ali pa nikakor ne morejo biti 
odrešeni;

13 in na tej a skali bom sezidal 
svojo cerkev, da, na tej skali ste se
zidani in če boste nadaljevali, vas 
b vrata pekla ne bodo premagala.

14 In pomnita cerkvene a člene in 
zaveze, da jih bosta izpolnjevala.
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 15 a NaZ 20:41.
  b vss polaganje rok.
  c vss dar Svetega Duha.
 16 a vss sveti spisi.
  b 2 Tim 3:16.
  c Jn 6:63.
 17 a Mt 25:1–13;  

vss Ženin.
 18 a Raz 22:20;  

vss drugi prihod 
Jezusa Kristusa.

34 1 a vss Pratt, Orson.
 2 a Jn 1:1–5;  

vss Kristusova luč.
 3 a Jn 3:16; 15:13;  

vss ljubezen.
  b vss Odkupitelj.
  c vss odkupitev — 

odkupiti — odkupljen;  
odkupna daritev — 
plačati odkupnino.

  d Jn 1:9–12; 

   Rim 8:14, 16–17;  
Mz 6:64–68;  
vss Božji sinovi 
in hčere.

 4 a Jn 20:29.
 5 a vss poklic — 

poklicati — poklican 
od Boga.

 6 a NaZ 6:9.
  b vss drugi prihod 

Jezusa Kristusa.

15 In vsakogar, ki bo veroval, 
a potrdita v moji cerkvi s polaga
njem b rok in podelil mu bom c dar 
Svetega Duha.

16 In Mormonovo knjigo in 
a svete spise sta dobila od mene, 
da bosta b poučena; in moč mojega 
Duha c poživlja vse stvari.

17 Zatorej bodita zvesta in vse
lej molita, svetilki imejta priprav
ljeni in prižgani in olje s seboj, da 
bosta pripravljena ob a Ženinovem 
prihodu —

18 kajti resnično, resnično, po
vem vama, da a pridem naglo. 
Tako je. Amen.

34. RAZDELEK
Razodetje, dano Orsonu Prattu po preroku Josephu Smithu v Fa-
yettu v New Yorku 4. novembra 1830. Brat Pratt je bil takrat star 
devetnajst let. Šest tednov od takrat, ko je svojega starejšega brata, 
Parleyja P. Pratta, prvič slišal pridigati o obnovljenem evangeliju, 
se je spreobrnil in krstil. To razodetje je bilo prejeto na domu Petra 
Whitmerja st.

1–4 Zvesti postanejo Božji sinovi 
zaradi odkupne daritve. 5–9 Pri-
diganje evangelija pripravi pot za 
drugi prihod. 10–12 Prerokba pride 
z močjo Svetega Duha.

Moj sin a Orson, prisluhni in po
slušaj in glej, kaj ti bom jaz, Go
spod Bog, rekel, in sicer Jezus 
Kristus, tvoj Odkupitelj;

2 a luč in življenje sveta, luč, ki 
sveti v temí in je tema ne doume;

3 ki je svet tako a ljubil, da b je 
c dal svoje življenje, da bi vsak, ki 

verjame, postal Božji d sin. Zato
rej si moj sin;

4 in a blagoslovljen si, ker si 
verjel;

5 in še bolj si blagoslovljen, ker 
sem te a poklical pridigati moj 
evangelij —

6 da boš povzdignil svoj glas ka
kor z glasom trobente, tako dolgo 
kot glasno, ter sprijeni in pokvar
jeni rod a klical h kesanju, priprav
ljajoč Gospodovo pot za njegov 
b drugi prihod.

7 Kajti glej, resnično, resnično, 
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 7 a Raz 1:3.
  b Lk 21:27.
 8 a Jl 2:11;  

Mal 3:23;  
NaZ 43:17–26;  
vss drugi prihod 

   Jezusa Kristusa.
  b Iz 64:1.
 10 a Iz 58:1.
  b 2 Pt 1:21.
35 1 a vss Gospod.
  b Raz 1:8; 

   vss Alfa in Omega.
  c 1 Ne 10:19;  

NaZ 3:2.
  d Heb 13:8;  

NaZ 38:1–4; 39:1–3.

povem ti, a čas je blizu, ko bom 
prišel na b oblaku z močjo in ve
liko slavo.

8 In to bo a velik dan v času mo
jega prihoda, kajti vsi narodi 
bodo b trepetali.

9 Toda preden bo prišel tisti vé
liki dan, bo sonce otemnelo in 
se bo luna spremenila v kri in 
zvezde ne bodo hotele svetiti in 
nekaj jih bo padlo in hudobne ča
kajo velika uničenja.

10 Zatorej povzdigni svoj glas 
in se ne a zadržuj, kajti govo
ril je Gospod Bog, zato prero
kuj in dano bo z b močjo Svetega  
Duha.

11 In če boš zvest, glej, bom s te
boj, dokler ne bom prišel —

12 in resnično, resnično, povem 
ti, pridem naglo. Jaz sem tvoj 
Gospod in tvoj Odkupitelj. Tako 
je. Amen.

35. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu in Sidneyju Rigdonu v ali 
blizu Fayetta v New Yorku 7. decembra 1830. Tačas je bil prerok sko-
raj vsakodnevno zaposlen s prevajanjem Svetega pisma. Prevaja-
nje se je začelo že junija 1830, kot pisarja pa sta služila tako Oliver 
Cowdery kot John Whitmer. Ker sta bila sedaj poklicana k drugim 
dolžnostim, je bil Sidney Rigdon po božanskem določilu poklican, 
da služi kot prerokov pisar pri tem delu (gl. 20. verz). Življenjska 
zgodba Josepha Smitha v uvodu zapisa tega razodetja navaja: »De-
cembra je Sidney Rigdon prišel [iz Ohia], da bi vprašal Gospoda, in 
z njim je prišel Edward Partridge. /. . ./ Kmalu po prihodu teh dveh 
bratov je Gospod tako spregovoril.«

1–2 Kako lahko ljudje postanejo 
Božji sinovi. 3–7 Sidney Rigdon 
je poklican krščevati in podelje-
vati Svetega Duha. 8–12 Zname-
nja in čudeži se dogajajo po veri. 
13–16 Gospodovi služabniki bodo 
mlatili narode z močjo Duha. 17–
19 Joseph Smith ima ključe do skriv-
nosti. 20–21 Izvoljeni bodo prenesli 

dan Gospodovega prihoda. 22–27 
Izrael bo odrešen.

Poslušajta glas a Gospoda, va
jinega Boga, in sicer b Alfo in 
Omego, začetek in konec, čigar 
c smer je eno večno kroženje, d isti 
tako danes kot včeraj in vekomaj.

2 Jaz sem Jezus Kristus, Božji 
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 2 a vss križanje.
  b NaZ 20:25; 45:5, 8.
  c vss Božji sinovi 

in hčere.
  d Jn 17:20–23;  

vss enotnost.
  e vss Bog — 

Božja trojica.
 4 a Mal 3:1;  

Mt 11:10;  
1 Ne 11:27;  
NaZ 84:27–28.

  b 3 Ne 25:5–6;  
NaZ 2:1; 110:13–15.

 5 a Apd 19:1–6.
 6 a vss krst — krstiti.
  b vss dar Svetega Duha.
  c vss polaganje rok.
 7 a vss drugi narodi.
 8 a Iz 50:2; 59:1.
  b vss čudež.
  c vss znamenje.
  d vss verovanje — 

verjeti.
 9 a vss vera.
  b Mr 16:17.
  c Mr 1:21–45.
  d vss zdravljenja — 

zdraviti.
 11 a NaZ 63:11–12.
  b NaZ 5:19–20.
  c vss Babilon.
  d Raz 18:2–4.
 12 a Rim 3:10–12;  

NaZ 33:4;  
38:10–11; 84:49.

 13 a 1 Kor 1:27;  
NaZ 1:19–23; 124:1.

  b Apd 4:13.
 14 a 2 Sam 22:2–3.
  b NaZ 98:34–38.

Sin, ki je bil a križan za grehe 
sveta, in sicer za tolike, kolikor jih 
bo b verjelo v moje ime, da bodo 
lahko postali Božji c sinovi, in sicer 
d eno v meni, kakor sem jaz e eno v 
Očetu, kakor je Oče eno v meni, 
da bomo lahko eno.

3 Glejta, resnično, resnično, svo
jemu služabniku Sidneyju pra
vim, ozrl sem se nate in na tvoja 
dela. Slišal sem tvoje molitve in 
te pripravil za večje delo.

4 Blagoslovljen si, kajti delal boš 
velike stvari. Glej, bil si poslan, in 
sicer kakor a Janez, pripravit pot 
pred menoj in pred b Elijem, ki bo 
prišel, in tega nisi vedel.

5 Krščeval si z vodo v kesanje, 
toda niso a prejeli Svetega Duha;

6 sedaj pa ti zapovedujem, 
da a krščuj z vodo, in b Svetega 
Duha bodo prejeli s polaganjem 
c rok, in sicer kakor starodavni  
apostoli.

7 In zgodilo se bo, da bo v deželi 
veliko delo, in sicer med a drugimi 
narodi, kajti njihova neumnost in 
njihove gnusobe se bodo razodele 
v očeh vseh ljudi.

8 Kajti jaz sem Bog in moja 
roka ni a prekratka in pokazal 

bom b čudeže, c znamenja in ču
desa vsem tistim, ki d verjamejo 
v moje ime.

9 In kdor bo za to prosil v mo
jem imenu v a veri, bo b izganjal 
c demone, bo d ozdravljal bolne, 
bo slepim povrnil vid in gluhim 
sluh in nemim, da bodo govorili, 
in hromim, da bodo hodili.

10 In čas pride naglo, da bodo 
človeškim otrokom razkrite ve
like stvari;

11 toda a brez vere ne bo razkrito 
nič, razen b opustošenja nad c Ba
bilonom, tistim, zaradi katerega 
so vsi narodi pili vino srda nje
govega d nečistovanja.

12 In a ni ga, ki dela dobro, ra
zen tistih, ki so pripravljeni pre
jeti polnost mojega evangelija, ki 
sem ga poslal temu rodu.

13 Zatorej pokličem a šibke stvari 
sveta, tiste, ki so b neučeni in pre
zirani, da bodo mlatili narode z 
močjo mojega Duha;

14 in njihova roka bo moja roka 
in njihov a ščit bom in njihov ščit
nik in opasal bom njihova ledja 
in možato se bodo bojevali zame 
in njihovi b sovražniki bodo pod 
njihovimi nogami in meč bom 
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 14 c NaZ 1:13–14.
  d NaZ 128:24.
 15 a Mt 11:5.
  b vss krotkost — krotak.
  c 2 Pt 3:10–13;  

NaZ 39:23; 45:39;  
Mz 7:62.

  d NaZ 63:53.
 16 a Mt 24:32;  

NaZ 45:36–38;  
JS – Mt 1:38;  
vss znamenja časov.

 17 a NaZ 42:12.
  b NaZ 135:3.
 18 a NaZ 84:19.
  b Dan 12:9;  

Mt 13:35;  
2 Ne 27:10–11;  

Etr 4:4–7;  
JS – ŽZ 1:65.

  c NaZ 128:18.
 19 a Jn 14:16, 26; 15:26;  

vss Tolažnik.
  b vss Sveti Duh.
 20 a Prerok je bil v tem času 

zaposlen s tem, da je 
po razodetju prevajal 
Sveto pismo. Sydney 
Rigdon je bil pri tem 
poklican za pisca.

  b vss izvoljen — 
izvoljeni.

 21 a Jl 2:11;  
NaZ 43:17–25; 
88:90; 133:50–51.

  b Mal 3:2–3.

  c vss drugi prihod 
Jezusa Kristusa.

  d vss čistost — čist.
 22 a NaZ 100:9–11.
 23 a Tj. kadar Sidney 

Rigdon ni bil zaposlen 
s pisanjem.

  b Tj. sveti spisi.
 24 a NaZ 103:7.
  b NaZ 21:6.
  c 1 Ne 22:26.
  d vss radost.
 25 a vss Izrael.
  b Iz 45:17;  

1 Ne 19:15–16; 22:12.
  c vss duhovniški ključi.

pustil c pasti v njihovo dobro in 
z d ognjem svoje togote jih bom 
ohranil.

15 In evangelij se bo pridigalo 
a revnim in b krotkim in c pričako
vali bodo čas mojega prihoda, 
kajti d blizu je —

16 in izvedeli bodo za priliko o 
a smokvinem drevesu, kajti celo 
sedaj je poletje že blizu.

17 In a polnost mojega evange
lija sem poslal po mojem služab
niku b Josephu; in v šibkosti sem 
ga blagoslovil;

18 in dal sem mu a ključe do 
skrivnosti tistega, kar je bilo b za
pečateno, in sicer tistega, kar je 
bilo od c osnovanja sveta, in tis
tega, kar bo prišlo odslej do časa 
mojega prihoda, če bo bival v 
meni, če pa ne, bom namesto 
njega postavil drugega.

19 Zatorej bdi nad njim, da mu 
ne opeša vera, in dano bo po a To
lažniku, b Svetem Duhu, ki ve vse.

20 In zapovedujem ti — da a za
pisuj zanj; in dani bodo sveti spisi, 
in sicer kakor so v mojih lastnih 

prsih, za odrešitev mojih lastnih 
b izvoljenih;

21 kajti slišali bodo moj a glas in 
me bodo videli in ne bodo spali 
in bodo b prenesli dan mojega c pri
hoda, kajti očiščeni bodo, prav ka
kor sem d čist sam.

22 In sedaj a ti pravim, ostani 
z njim in potuje naj s teboj; ne 
zapusti ga in to se bo zagotovo 
izpolnilo.

23 In a če ne bosta zapisovala, 
glej, mu bo dano prerokovati in 
ti boš pridigal moj evangelij in 
se skliceval na b svete preroke, da 
boš dokazal njegove besede, ka
kor mu bodo dane.

24 a Izpolnjujta vse zapovedi in 
zaveze, ki vaju obvezujejo; in na
pravil bom, da se bo nebo b zatre
slo v vajino dobro, in c Satan bo 
trepetal in Sion se bo d radostil po 
hribih in uspeval;

25 in a Izrael bo b odrešen ob mo
jem lastnem času; in s c ključi, ki 
sem jih dal, bodo vodeni in sploh 
ne bodo več zmedeni.

26 Povzdignita svoje srce in se 
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 26 a Lk 21:28.
 27 a vss Božje oziroma 

nebeško kraljestvo.
  b Raz 22:20.
36 1 a vss Jehova;  

Jezus Kristus.

  b NaZ 41:9–11.
 2 a vss polaganje rok.
  b vss Sveti Duh;  

Tolažnik.
  c NaZ 42:61.
 5 a NaZ 63:57;  

vss posvetitev — 
posvetiti.

  b vss pridigati.
 6 a Apd 2:40.
  b Jud 1:23.
 8 a Mal 3:1.

veselita, vajina a odkupitev se 
približuje.

27 Ne boj se, mala čreda, a kra

ljestvo je vaše, dokler ne pridem. 
Glejte, b pridem naglo. Tako je. 
Amen.

36. RAZDELEK
Razodetje, dano Edwardu Partridgu po preroku Josephu Smithu blizu 
Fayetta v New Yorku 9. decembra 1830 (gl. glavo 35. razdelka). Živ-
ljenjska zgodba Josepha Smitha navaja, da je Edward Partridge »vzo-
rec pobožnosti in eden Gospodovih velikih mož«.

1–3 Gospod svojo roko položi na 
Edwarda Partridga po Sidneyju 
Rigdonu. 4–8 Vsak, ki prejme evan-
gelij in duhovništvo, naj bo pokli-
can, da gre in pridiga.

Tako govori Gospod Bog, Izra
elov a Mogočni: Glej, pravim ti, 
moj služabnik b Edward, da si bla
goslovljen in so ti grehi odpuščeni 
in si poklican pridigati moj evan
gelij kakor z glasom trobente;

2 in svojo a roko bom položil 
nate po mojem služabniku Sid
neyju Rigdonu in prejel boš mo
jega Duha, Svetega Duha, in sicer 
b Tolažnika, ki te bo učil o c miro
ljubnih stvareh kraljestva;

3 in razglašal ga boš z glasnim 
glasom, rekoč: Hozána, blagoslov
ljeno bodi ime najvišjega Boga.

4 In sedaj ti glede vseh ljudi da
jem ta poklic in zapoved —

5 da jih bo toliko, kolikor jih bo 
prišlo pred moja služabnika Sid
neyja Rigdona in Josepha Smitha 
ml., sprejemajoč ta poklic in za
poved, a posvečenih in poslanih 
b pridigat večni evangelij med 
narode —

6 klicali bodo h kesanju, re
koč: a Rešíte se tega pokvarjenega 
rodu in pridite iz ognja in sovra
žite celó b obleko, ki jo je omade
ževalo meso.

7 In ta zapoved bo dana stareši
nam moje cerkve, da bo vsak, ki 
jo bo sprejel s predanim srcem, 
lahko posvečen in poslan, prav 
kakor sem govoril.

8 Jaz sem Jezus Kristus, Božji 
Sin; zatorej si opašite ledja in ne
nadoma bom prišel v svoj a tem
pelj. Tako je. Amen.
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37. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu in Sidneyju Rigdonu blizu 
Fayetta v New Yorku decembra 1830. S tem je bila dana prva zapo-
ved glede zbiranja v tem razdobju.

37 1 a Tj. prevod Svetega 
pisma že v poteku.

 2 a NaZ 24:3; 26:1.
 3 a Tj. država Ohio.  

NaZ 38:31–32.
 4 a vss svobodna volja.

38 1 a vss JAZ SEM.
  b Raz 1:8.
  c NaZ 45:1.
  d vss predsmrtno 

življenje.
  e Ps 90:2.

 2 a NaZ 88:41;  
Mz 1:35;  
vss Vsevedni.

  b Prg 5:21;  
2 Ne 9:20.

38. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Fayettu v New Yorku 
2. januarja 1831. Bilo je ob priložnosti konference Cerkve.

1–4 Sveti so poklicani, naj se zbe-
rejo v Ohiu.

Glejta, povem vama, da v meni 
ni potrebno, da bi še kaj a pre
vedla, dokler ne bosta šla v Ohio, 
in to zaradi sovražnikov in zavo
ljo vaju.

2 In spet vama pravim, da ne 
pojdita, dokler v tistih delih ne 
bosta pridigala mojega evange
lija in okrepila cerkve, kjer koli 

že je, in še zlasti v a Colesvillu, 
kajti glejta, k meni molijo z ve
liko vere.

3 In spet, cerkvi zapovedujem, 
da je v meni potrebno, da se zbe
rejo v a Ohiu za čas, ko se bo moj 
služabnik Oliver Cowdery k njim 
vrnil.

4 Glejta, v tem je modrost in 
vsak naj se sam a odloči, dokler 
ne pridem. Tako je. Amen.

1–6 Kristus je ustvaril vse. 7–8 
Je sredi svojih svetih, ki ga bodo 
kmalu videli. 9–12 Vse meso je 
pred njim izprijeno. 13–22 Obljub-
ljeno deželo je prihranil za svoje 
svete v času in v večnosti. 23–27 
Svetim je zapovedano, naj bodo 
eno in naj drug drugega cenijo kot 
brate. 28–29 Napovedane so vojne. 
30–33 Svetim bo dana moč z vi-
šave in šli bodo med vse narode. 
34–42 Cerkvi je zapovedano, naj 
skrbi za revne in pomoči potrebne 

ter naj si prizadeva za bogastva  
večnosti.

Tako govori Gospod, vaš Bog, 
in sicer Jezus Kristus, véliki a Jaz 
Sem, Alfa in Omega, b začetek in 
konec, tisti, ki se je ozrl na širno 
razsežnost večnosti in vse ne
beške c vojske serafov, d preden je 
bil e ustvarjen svet;

2 tisti, ki a ve vse, kajti b vse je 
pred mojimi očmi;

3 jaz sem tisti, ki je spregovoril 
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 3 a Ps 33:6–9;  
vss ustvariti.

 4 a pjs 1 Mz 14:25–40 
(Dodatek);  
NaZ 45:11–14;  
76:66–67; 84:99–100;  
Mz 7:18–21;  
vss Sion.

  b NaZ 20:25; 35:2; 
45:3–5.

  c vss odkupna 
daritev — plačati 
odkupnino.

 5 a vss nepravičnost — 
nepravičen.

  b 2 Pt 2:4;  
Jud 1:6;  
vss pekel.

  c vss poslednja sodba.
 7 a NaZ 1:1.
  b NaZ 6:32; 29:5.
 8 a Raz 22:4–5;  

vss drugi prihod 
Jezusa Kristusa.

  b vss čistost — čist.
  c Mal 3:2.
 9 a Lk 6:20;  

vss Božje oziroma 
nebeško kraljestvo.

 10 a vss čisto in nečisto.

  b NaZ 1:30.
 11 a Iz 1:3–4;  

NaZ 33:4.
  b Mih 3:6; NaZ 112:23;  

Mz 7:61–62.
 12 a Mz 7:41.
  b NaZ 86:3–7.
  c vss žetev.
  d NaZ 88:94; 101:65–66.
  e Mt 13:30.
 13 a NaZ 5:32–33.
 15 a vss pogum — 

pogumen.
  b vss strah, strah 

pred človekom.

in je a nastal svet, in vse je prišlo 
po meni.

4 Jaz sem tisti, ki je Henohov 
a Sion vzel na svoje lastne prsi; in 
resnično, povem, in sicer za to
like, kolikor jih je b verjelo v moje 
ime, kajti jaz sem Kristus, in v 
mojem lastnem imenu, na osnovi 
c krvi, ki sem jo prelil, sem zanje 
prosil pred Očetom.

5 Toda glejte, preostanek a hu
dobnih držim v b verigah teme do 
c sodbe na véliki dan, ki bo prišel 
ob koncu zemlje;

6 in celo tako bom napravil, da 
bodo hudobni zadržani, da ne 
bodo slišali mojega glasu, temveč 
bodo postali trdosrčni, in gorje, 
gorje, gorje je njihova obsodba.

7 Toda glejte, resnično, resnično, 
povem vam, da vas moje a oči mo
trijo. V vaši b sredi sem in ne mo
rete me videti;

8 toda dan pride kmalu, ko me 
boste a videli in vedeli, da sem, 
kajti tančica teme se bo kmalu 
pretrgala in ta, ki ni b očiščen, 
dneva ne bo c prenesel.

9 Zatorej si opašite ledja in 
bodite pripravljeni. Glejte, 

a kraljestvo je vaše in sovražnik 
ne bo premagal.

10 Resnično vam pravim, a čisti 
ste, vendar ne vsi in nikogar 
drugega ni, s komer sem zelo 
b zadovoljen;

11 kajti vse a meso je pred menoj 
izprijeno in moči b teme zmagu
jejo po zemlji med človeškimi ot
roki v navzočnosti vseh nebeških 
vojska —

12 zaradi česar vlada tišina in 
vsa večnost je a razbolena in b an
geli čakajo na veliko zapoved, 
naj c požanjejo na zemlji, da bodo 
zbrali d ljuljko, da bo lahko e sež
gana; in glejte, sovražnik je zbran.

13 In sedaj vam pokažem skriv
nost, to, kar imajo v tajnih soba
nah, da bo sčasoma uresničila 
prav vaše a pogubljenje, in tega 
niste vedeli;

14 sedaj pa vam zanjo povem in 
blagoslovljeni ste, ne zaradi vaše 
krivičnosti, niti vaših nevernih 
src, kajti nekateri med vami so 
resnično krivi pred menoj, toda 
milosten bom do vaše šibkosti.

15 Zato bodite odslej a močni; ne 
b bojte se, kajti kraljestvo je vaše.
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16 In za vašo odrešitev vam za
povedujem, kajti slišal sem vaše 
molitve in a revni so se pritoževali 
pred menoj in jaz sem naredil b bo
gate in vse meso je moje in ne c gle
dam na osebo.

17 In zemljo sem napravil bo
gato in glejte, moj a podnožnik je, 
zatorej bom ponovno stal na njej.

18 In ponujam in snujem, da 
vam bom dal večja bogastva, in 
sicer obljubljeno deželo, deželo, 
v kateri se cedita med in mleko, 
nad katero ne bo prekletstva, ko 
pride Gospod;

19 in dal vam jo bom za deželo 
vaše dediščine, če si boste za to 
prizadevali z vsem srcem.

20 In to bo moja zaveza z vami, 
vekomaj jo boste imeli za deželo 
svoje dediščine in za a dediščino 
vaših otrok, dokler bo stala zem
lja, in ponovno jo boste posedo
vali v večnosti, da ne bo nikdar 
več minila.

21 Toda resnično vam pravim, 
da sčasoma ne boste imeli ne kra
lja ne vladarja, kajti jaz bom vaš 
a kralj in bom bdel nad vami.

22 Zatorej poslušajte moj glas 
in a hodite za menoj in boste b svo
bodno ljudstvo in ne boste imeli 
drugih zakonov kakor moje 

zakone, ko bom prišel, kajti vaš 
c zakonodajalec sem in kaj lahko 
zadrži mojo roko?

23 Toda resnično vam pra
vim, a učite drug drugega glede 
na službo, v katero sem vas 
imenoval;

24 in vsak naj svojega brata a ceni 
kakor sebe ter pred menoj udeja
nja b krepost in c svetost.

25 In spet vam pravim, vsak naj 
svojega brata ceni kakor sebe.

26 Kajti kdo med vami, ki ima 
dvanajst sinov in ne gleda nanje 
in mu poslušno služijo in enemu 
reče: Obleci se v oblačila in sedi 
semkaj, drugemu pa: Obleci se v 
ponošena oblačila in sedi tjakaj, in 
pogleda na svoja sinova in reče, 
pravičen sem?

27 Glejte, to sem vam dal kot 
priliko in je, prav kakršen sem 
sam. Povem vam, bodite a eno in 
če niste eno, niste moji.

28 In spet vam pravim, da ti so
vražnik v tajnih sobanah streže 
po a življenju.

29 Slišite za a vojne v daljnih de
želah in pravite, da bodo v dalj
nih deželah kmalu strašne vojne, 
ne poznate pa src ljudi v svoji 
deželi.

30 To vam povem zaradi vaših 

 16 a Moz 4:16–18.
  b 1 Sam 2:7.
  c Apd 10:34;  

Mor 8:11–12;  
NaZ 1:34–35.

 17 a 1 Ne 17:39;  
Abr 2:7.

 20 a NaZ 45:58.
 21 a Zah 14:9;  

2 Ne 10:14;  
Al 5:50.

 22 a Jn 10:27.
  b vss Jezus Kristus, 

Kristusovo tisočletno 
vladanje.

  c Iz 33:22; Mih 4:2;  
NaZ 45:59.

 23 a NaZ 88:77–79, 118, 122;  
vss učitelj — učiti.

 24 a 5 Mz 17:20;  
1 Kor 4:6.

  b NaZ 46:33;  

vss krepost.
  c vss svetost.
 27 a Jn 17:21–23;  

1 Kor 1:10;  
Ef 4:11–14;  
3 Ne 11:28–30;  
Mz 7:18;  
vss enotnost.

 28 a NaZ 5:33; 38:13.
 29 a NaZ 45:26, 63;  

87:1–5; 130:12.
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 30 a vss modrost.
  b JS – Mt 1:37.
 31 a 2 Pt 3:14.
 32 a NaZ 37:3.
  b NaZ 42.
  c Lk 24:49;  

NaZ 39:15; 95:8; 
110:9–10.

 33 a vss misijonarsko delo.

  b Iz 45:17;  
Jer 30:10;  
NaZ 136:22.

  c Dan 4:32.
 34 a vss soglasje.
 35 a vss blaginja.
 38 a vss obdaritev.
 39 a JakK 2:17–19;  

NaZ 11:7.

  b Ag 2:8.
  c vss ponos.
  d Mor 8:27.
 40 a 1 Kor 4:12.
 41 a vss pridigati.
  b vss svarilo — svariti.
 42 a Iz 52:11.

molitev, zatorej a modrost b oh
ranite v prsih, da vam hudobija 
ljudi tega ne razodene po njihovi 
hudobiji na način, ki bo v vaša 
ušesa govoril z glasnejšim gla
som od tega, ki bo zatresel zem
ljo; toda če boste pripravljeni, se 
ne boste bali.

31 In da boste lahko ušli sovraž
nikovi moči in se zbrali pri meni 
kot pravično ljudstvo brez a ma
deža in brez krivde —

32 zaradi tega sem vam zatorej 
dal zapoved, da morate v a Ohio; 
in tam vam bom dal svojo b po
stavo in tam boste c obdarjeni z 
močjo z višave;

33 in odslej bo vsak, za kogar 
me bo volja, a šel med vse narode 
in povedano mu bo, kaj bodo de
lali, kajti pripravljeno imam ve
liko delo, kajti Izrael bo b odrešen, 
in vodil jih bom, kamor me bo vo
lja, in nobena moč ne bo c zadržala 
moje roke.

34 In sedaj cerkvi v teh delih za
povedujem, naj se med njimi ime
nuje določene može in imenuje 
naj se jih po a glasu cerkve;

35 in skrbeli bodo za revne in 
pomoči potrebne in jim nudili 
a pomoč, da ne bodo trpeli; in jih 
poslali v kraj, v katerega sem jim 
zapovedal;

36 in to bo njihovo delo, da 
bodo vodili zadeve imetja te 
cerkve.

37 In tisti, ki imajo kmetijo, ki 
je ne morejo prodati, naj jo pus
tijo ali dajo v najem, kakor se jim 
zdi dobro.

38 Glejte, da bodo vse stvari oh
ranjene; in ko bodo ljudje a obdar
jeni z močjo z višave in poslani 
dalje, se bo vse te stvari zbralo 
pod okrilje cerkve.

39 In če si boste prizadevali za 
a bogastvom, kar je Očetova vo
lja, da vam ga da, boste najboga
tejši med vsemi ljudmi, kajti imeli 
boste bogastva večnosti; in mora 
biti, da je moja stvar, komu dam 
b bogastva zemlje; toda varujte se 
c ponosa, da ne boste postali ka
kor starodavni d Nefijci.

40 In spet vam pravim, zapove
dujem vam, naj se vsak, tako sta
rešina, duhovnik, učitelj kot tudi 
član, močno podstopi, z delom 
svojih a rok, da bo pripravil in iz
vršil to, kar sem zapovedal.

41 In vaše a pridiganje naj bo 
b svarilni glas vsakogar svojemu 
bližnjemu, blágo in krótko.

42 In pojdite a stran od hudob
nih. Rešite se. Bodite čisti, vi, ki 
nosite Gospodove posode. Tako 
je. Amen.
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39. RAZDELEK
Razodetje, dano Jamesu Covelu po preroku Josephu Smithu v Fayettu 
v New Yorku 5. januarja 1831. James Covel, ki je bil okrog štiride-
set let metodistični pastor, se je z Gospodom zavezal, da bo poslušen 
vsaki zapovedi, ki mu jo bo Gospod dal po preroku Josephu.

39 1 a Heb 13:8;  
NaZ 20:12; 
35:1; 38:1–4.

  b 2 Mz 3:14;  
vss Jehova.

 2 a vss Kristusova luč.
 3 a NaZ 20:26;  

Mz 6:57, 62.

 4 a Jn 1:12;  
vss Božji sinovi 
in hčere.

 5 a Jn 13:20.
 6 a vss evangelij;  

kesanje — kesati se;  
krst — krstiti.

  b vss roditi — roditi 

se — roditi se v Bogu;  
Sveti Duh.

  c NaZ 42:61.
 7 a NaZ 40:1.
 9 a Mt 13:22.
 10 a NaZ 40;  

vss krst — krstiti.

1–4 Sveti imajo moč, da postanejo 
Božji sinovi. 5–6 Sprejeti evangelij 
pomeni sprejeti Kristusa. 7–14 Ja-
mesu Covelu je zapovedano, naj se 
krsti in dela v Gospodovem vino-
gradu. 15–21 Gospodovi služabniki 
naj pridigajo evangelij pred drugim 
prihodom. 22–24 Tisti, ki bodo spre-
jeli evangelij, bodo zbrani v času in 
v večnosti.

Prisluhni in poslušaj glas njega, 
ki je iz vse a večnosti v vso več
nost, velikega b Jaz Sem, in sicer 
Jezusa Kristusa —

2 a luč in življenje sveta, luč, ki 
sveti v temí in je tema ne doume;

3 istega, ki je prišel ob a pol
dnevu časa k svojim, in moji me 
niso sprejeli;

4 toda tolikim, kolikor me jih je 
sprejelo, sem dal moč, da so po
stali moji a sinovi; in celo tako 
bom dal tolikim, kolikor me jih 
bo sprejelo, moč, da bodo postali 
moji sinovi.

5 In resnično, resnično, povem 
ti, ta, ki sprejme moj evangelij, 
a sprejme mene, in ta, ki mojega 

evangelija ne sprejme, ne sprejme 
mene.

6 In to je moj a evangelij — ke
sanje in krst z vodo in nato pride 
b krst z ognjem in Svetim Duhom, 
in sicer Tolažnikom, ki pokaže vse 
stvari in c uči o miroljubnih stva
reh kraljestva.

7 In sedaj, glej, pravim ti, moj 
služabnik a James, ozrl sem se na 
tvoja dela in poznam te.

8 In resnično ti pravim, tokrat je 
tvoje srce sedaj iskreno pred me
noj; in glej, na tvojo glavo sem iz
lil velike blagoslove;

9 vendar si videl veliko žalost, 
kajti velikokrat si me zavrnil za
radi ponosa in a posvetnih skrbi.

10 Toda, glej, prišli so dnevi 
tvoje rešitve, če boš le prisluhnil 
mojemu glasu, ki ti pravi: Vstani 
in se a krsti in se umij svojih gre
hov in kliči moje ime in prejel boš 
mojega Duha in tako velik blago
slov, kakršnega še ne poznaš.

11 In če boš to naredil, sem te 
pripravil za večje delo. Pridigal 
boš polnost mojega evangelija, 
ki sem ga poslal v teh poslednjih 
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 11 a vss Izrael, zbiranje 
Izraela.

 12 a 2 Kor 12:9.
 13 a Mt 20:1–16.
  b Iz 52:8.
  c NaZ 117:7.
 15 a NaZ 38:32; 95:8; 

110:8–10.

  b NaZ 1:2.
  c vss misijonarsko delo.
 17 a JakK 5:61–75;  

NaZ 24:19.
 18 a vss Jezus Kristus, 

sodnik.
 20 a vss drugi prihod 

Jezusa Kristusa.

 21 a Mt 24:36.
  b JS – Mt 1:40.
 23 a vss polaganje rok.
  b vss dar Svetega Duha.
  c Raz 3:3;  

NaZ 35:15; 45:39–44.
  d 2 Pt 3:10–14.

dneh, zavezo, ki sem jo poslal, da 
bom a obnovil svoje ljudstvo, ki je 
iz Izraelove hiše.

12 In zgodilo se bo, da bo a na 
tebi moč; imel boš veliko vero 
in s teboj bom in šel pred tvojim 
obličjem.

13 Poklican si a delati v mojem 
vinogradu in graditi mojo cerkev 
in b ustanavljati Sion, da se bo ra
dostil po hribih in c uspeval.

14 Glej, resnično, resnično, po
vem ti, nisi poklican iti v vzhodne 
dežele, temveč si poklican iti v 
Ohio.

15 In ker se bo moje ljudstvo 
zbralo v Ohiu, sem prihranil 
a blagoslov, kakršnega ne poznajo 
med človeškimi otroki, in izlil se 
bo na njihove glave. In od tamkaj 
bodo moški šli med b vse c narode.

16 Glejte, resnično, resnično, po
vem vam, da ljudje v Ohiu kličejo 
k meni z veliko vere, misleč, da 
bom zadržal svojo roko v sodbi 
nad narodi, toda svoje besede ne 
morem zanikati.

17 Zatorej močno poprimite za 
delo in pokličite zveste delavce 

v moj vinograd, da bo poslednjič 
a obrezan.

18 In če se bodo pokesali in pre
jeli polnost mojega evangelija in 
postali posvečeni, bom svojo roko 
v a sodbi zadržal.

19 Zatorej pojdite in kličite z 
glasnim glasom, rekoč: Nebeško 
kraljestvo se je približalo, vpijoč: 
Hozána! blagoslovljeno bodi ime 
Najvišjega Boga.

20 Pojdite in krščujte z vodo, 
pripravljajoč pot pred mojim ob
razom za čas mojega a prihoda;

21 kajti čas se je približal; za tisti 
a dan oziroma uro pa ne b ve nihče, 
toda zagotovo bo prišel.

22 In ta, ki to sprejme, sprejme 
mene; in zbrani bodo pri meni v 
času in v večnosti.

23 In spet, zgodilo se bo, da 
boste na tolike, kolikor se jih bo 
krstilo z vodo, položili a roke in 
bodo prejeli b dar Svetega Duha 
in bodo c pričakovali znamenja 
mojega d prihoda in me bodo 
poznali.

24 Glejte, pridem naglo. Tako je. 
Amen.

40. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu in Sidneyju Rigdonu v  
Fayettu v New Yorku 6. januarja 1831. Pred zapisom tega razodetja 
prerokova življenjska zgodba navaja: »Ker je James [Covel] zavrnil 
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41. RAZDELEK
Razodetje, dano Cerkvi po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v 
Ohiu 4. februarja 1831. To razodetje pouči preroka in cerkvene vo-
ditelje, naj molijo, da bodo prejeli Božjo »postavo« (gl. 42. razdelek). 
Joseph Smith je ravno prispel v Kirtland iz New Yorka in Leman 
Copley, član cerkve v bližnjem Thompsonu v Ohiu, je »Josepha in 
Sidneyja [Rigdona] prosil, /.  .  ./ naj živita pri njem in on jima bo 
priskrbel hiši in živež«. Naslednje razodetje pojasni, kje naj Joseph 
in Sidney živita in prav tako pokliče Edwarda Partridga za prvega 
škofa Cerkve.

1–3 Strah pred preganjanjem in po-
svetne skrbi so vzrok za zavrnitev 
evangelija.

Glejta, resnično vama pravim, 
da je bilo srce mojega služabnika 
a Jamesa Covela iskreno pred me
noj, kajti z menoj se je zavezal, da 
bo poslušen moji besedi.

2 In besedo je a sprejel z vese
ljem, toda Satan ga je takoj skušal 
in zaradi strahu pred b preganja
njem ter posvetnih skrbi je besedo 
c zavrnil.

3 Zatorej je prelomil mojo za
vezo in na meni je, da z njim sto
rim, kakor se mi zdi dobro. Amen.

Gospodovo besedo in se vrnil k svojim prejšnjim načelom in lju-
dem, je Gospod meni in Sidneyju Rigdonu dal naslednje razodetje«  
(gl. 39. razdelek).

40 1 a NaZ 39:7–11.
 2 a Mr 4:16–19.
  b Mt 13:20–22;  

vss preganjanje — 
preganjati.

  c vss odpad — 
odpadništvo.

41 1 a vss blagoslov — 
blagosloviti.

  b 5 Mz 11:26–28; 

   1 Ne 2:23.
  c NaZ 56:1–4; 112:24–26.
 2 a vss enotnost.
 3 a NaZ 42.

1–3 Starešine bodo Cerkev vodili po 
duhu razodetja. 4–6 Pravi učenci 
bodo sprejeli in izpolnjevali Gospo-
dovo postavo. 7–12 Edwarda Par-
tridga imenujejo za škofa v Cerkvi.

Prisluhnite in poslušajte, o ljud
stvo moje, govori Gospod in vaš 
Bog: Vi, katerih sem vesel, da vas 
lahko a blagoslovim z največjimi 
od vseh blagoslovov, vi, ki me 

poslušate; in vas, ki me ne pos
lušate, bom b preklel, ki c izpove
dujete moje ime, z najhujšimi od 
vseh prekletstev.

2 Prisluhnite, o starešine moje 
cerkve, ki sem vas poklical, glejte, 
zapovedujem vam, da se zberite, 
da boste a soglašali glede moje 
besede;

3 in z molitvijo v veri boste 
prejeli mojo a postavo, da boste 
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 4 a Zah 14:9; NaZ 45:59;  
vss Jezus Kristus, 
Kristusovo tisočletno 
vladanje.

  b vss drugi prihod 
Jezusa Kristusa.

 5 a Mt 7:24.
  b Jak 1:22–25; NaZ 42:60.

  c NaZ 50:8–9;  
vss izobčenje.

 6 a Mt 15:26.
  b Mt 7:6.
 7 a NaZ 42:71.
  b Tj. prevesti Sveto 

pismo.  
NaZ 45:60–61.

 9 a NaZ 36:1.
  b NaZ 72:9–12;  

107:68–75;  
vss škof.

  c NaZ 51.
 11 a Jn 1:47.
  b vss zvijača — 

zvijačnost.

vedeli, kako voditi mojo cerkev 
in imeti vse pravilno pred menoj.

4 In vaš a vladar bom, ko b pri
dem; in glejte, pridem naglo in 
poskrbite, da se moja postava 
izpolnjuje.

5 Ta, ki mojo postavo a sprejme 
in jo b izvršuje, tisti je moj učenec; 
in ta, ki pravi, da jo sprejema, in 
je ne udejanja, tisti ni moj učenec 
in bo c izgnan iz vaše srede;

6 kajti ni prav, da bi se to, kar 
pripada otrokom kraljestva, da
jalo tem, ki niso vredni, oziroma 
a psom oziroma da bi se b bisere 
metalo svinjam.

7 In spet, prav je, da se mojemu 
služabniku Josephu Smithu ml. 
zgradi a hišo, v kateri bo živel in 
b prevajal.

8 In spet, prav je, da moj služab
nik Sidney Rigdon živi, kakor se 

mu zdi dobro, če izpolnjuje moje 
zapovedi.

9 In spet, poklical sem svojega 
služabnika a Edwarda Partridga; 
in zapovedujem, naj bo po glasu 
cerkve določen in posvečen za 
b škofa cerkve, naj pusti trgova
nje in ves svoj čas c nameni delu 
v cerkvi;

10 da bo nadzoroval vse, kakor 
mu bo določeno v mojih zakonih 
tisti dan, ko jih bom dal.

11 In to zato, ker je njegovo srce 
čisto pred menoj, kajti podoben je 
a Natánaelu od starodavnih, v ka
terem ni b zvijače.

12 Te besede so vam dane in 
pred menoj so čiste, zatorej pa
zite, kako gledate nanje, kajti vaša 
duša bo na sodni dan zanje odgo
varjala. Tako je. Amen.

42. RAZDELEK
Razodetje, dano v dveh delih po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu 
v Ohiu 9. in 23. februarja 1831. Prvi del, ki vključuje prvih dvain-
sedemdeset verzov, je bilo prejetih v navzočnosti dvanajstih stare-
šin in kot izpolnitev prejšnje Gospodove obljube, da bo »postavo« dal 
v Ohiu (gl. razdelek 38:32). Drugi del vključuje verze od 73 do 93. 
Prerok to razodetje opredeli kot »podrejanje postavi Cerkve«.
1–10 Starešine so poklicani pridi-
gati evangelij, krščevati spreobr-
njence in graditi Cerkev. 11–12 

Biti morajo poklicani in posvečeni 
in učijo naj evangelijska načela, ki 
so v svetih spisih. 13–17 Učijo in 
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42 2 a NaZ 58:23;  
vss postava.

 3 a NaZ 38:32.
  b Mt 18:19.
 5 a vss Sveti Duh.
 6 a Mr 6:7; 

   vss misijonarsko delo.
 9 a NaZ 57:1–2.
  b Etr 13:2–11;  

NaZ 45:66–71; 84:2–5;  
Mz 7:62; ČV 1:10;  
vss Novi Jeruzalem.

  c vss Izrael, zbiranje 
Izraela.

  d Zah 8:8.
 10 a NaZ 41:9–11; 124:19.
  b NaZ 64:40.
 11 a vss pridigati.

prerokujejo naj z močjo Duha. 18–
29 Svetim je zapovedano, naj ne 
ubijajo, kradejo, lažejo, gojijo po-
želenja, prešuštvujejo ali hudobno 
govorijo proti drugim. 30–39 Po-
dani so zakoni, ki zadevajo posveti-
tev imetja. 40–42 Ponos in brezdelje 
sta obsojena. 43–52 Bolne naj se oz-
dravlja z dajanjem blagoslovov in z 
vero. 53–60 Sveti spisi vodijo Cer-
kev in razglaša naj se jih svetu. 
61–69 Razodet bo kraj Novega Je-
ruzalema in skrivnosti kraljestva. 
70–73 Posvečeno imetje naj se upo-
rabi za podporo cerkvenih uradni-
kov. 74–93 Podani so zakoni, ki 
obravnavajo nečistovanje, prešuš-
tvovanje, ubijanje, krajo in prizna-
vanje grehov.

Prisluhnite, o starešine moje 
cerkve, ki ste se zbrali v mojem 
imenu, in sicer Jezusa Kristusa, 
Sina živega Boga, Odrešenika 
sveta, ker verjamete v moje ime 
in izpolnjujete moje zapovedi.

2 Spet vam pravim, prisluhnite 
in poslušajte in bodite poslušni 
a postavi, ki vam jo bom dal.

3 Kajti resnično pravim, ker ste 
se zbrali glede na a zapoved, s ka
tero sem vam zapovedal, in ste so
glasni, kar se b tiče te ene stvari, in 
ste Očeta prosili v mojem imenu, 
celo tako boste prejeli.

4 Glejte, resnično vam pravim, 
dajem vam to prvo zapoved, da 

boste šli v mojem imenu, vsak 
od vas, razen mojih služabnikov 
Josepha Smitha ml. in Sidneyja 
Rigdona.

5 In zapovedujem jima, naj 
gresta za krajše obdobje, in z 
močjo a Duha bo dano, kdaj naj 
se vrneta.

6 In šli boste v moči mojega 
Duha, pridigajoč moj evangelij, 
po a dva in dva, v mojem imenu, 
povzdigujoč glas kakor z glasom 
trobente, razglašajoč mojo besedo 
kakor Božji angeli.

7 In šli boste in krščevali z vodo, 
rekoč: Pokesajte se, pokesajte 
se, kajti nebeško kraljestvo se je 
približalo.

8 In s tega kraja boste šli na za
hodna področja; in če boste našli 
tiste, ki vas bodo sprejeli, boste na 
vsakem področju zgradili mojo 
cerkev —

9 dokler ne bo prišel čas, ko 
vam bo z višave razodeto, kdaj 
bo pripravljeno a mesto b Novi Je
ruzalem, da boste lahko c zbrani v 
enem, da boste lahko moje d ljud
stvo in bom jaz vaš Bog.

10 In spet vam pravim, da bo 
moj služabnik a Edward Partridge 
opravljal službo, v katero sem ga 
imenoval. In zgodilo se bo, da bo, 
če se bo pregrešil, b namesto njega 
določen drug. Tako je. Amen.

11 Spet vam pravim, da nikomur 
ne bo dano, naj gre a pridigat moj 
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 11 b vss poklic — 
poklicati — poklican 
od Boga;  
posvetitev — posvetiti.

  c vss duhovništvo;  
polnomočje.

 12 a vss starešina.
  b Moz 18:19–20;  

NaZ 52:9, 36;  
vss učitelj — učiti.

  c vss Sveto pismo.
  d vss Mormonova 

knjiga;  
sveti spisi, dragocenost 
svetih spisov.

  e vss evangelij.
 13 a Tj. NaZ 20  

(gl. glavo 20. razdelka).
 14 a NaZ 63:64;  

vss molitev.
  b vss Sveti Duh;  

učitelj — učiti, 
poučevanje z Duhom.

 15 a NaZ 42:56–58.
 16 a 1 Kor 2:10–14;  

NaZ 68:2–4;  
vss Tolažnik.

 18 a 2 Mz 20:13–17;  
Mt 5:21–37; 2 Ne 9:35;  
Moz 13:21–24;  
3 Ne 12:21–37.

  b vss umor — umoriti.
 19 a vss smrtna kazen.
 20 a vss kraja — krasti.

 21 a vss laganje;  
poštenje — pošten.

 22 a vss ljubezen;  
poroka — poročiti se.

  b 1 Mz 2:23–24;  
Ef 5:25, 28–33.

 23 a Mt 5:28; 3 Ne 12:28;  
NaZ 63:16;  
vss poželenje — 
poželeti.

 24 a vss prešuštvo.
 25 a vss kesanje —  

kesati se.
  b Jn 8:3–11;  

vss odpustiti.
 26 a 2 Pt 2:20–22; NaZ 82:7.
 27 a vss obrekovati.

evangelij oziroma gradit mojo 
cerkev, če ga ne b posveti nekdo, 
ki ima polnomočje, in se v cerkvi 
ve, da ima c polnomočje in je bil 
pravilno posvečen po voditeljih 
cerkve.

12 In spet, a starešine, duhov
niki in učitelji te cerkve naj b učijo 
načela mojega evangelija, ki so 
v c Svetem pismu in d Mormo
novi knjigi, v čemer je polnost 
e evangelija.

13 In izpolnjevali bodo a zaveze 
in cerkvene člene, da jih bodo 
udejanjali, in to bodo njihovi na
uki, kakor jim bo narekoval Duh.

14 In Duh vam bo dan z a molit
vijo v veri; in če b Duha ne boste 
prejeli, ne boste učili.

15 In vse to izpolnjujte, kakor 
sem zapovedal glede vašega po
učevanja, dokler ne bo dana pol
nost mojih a svetih spisov.

16 In ko boste povzdigovali 
glas s a Tolažnikom, boste govo
rili in prerokovali, kakor se mi 
zdi dobro;

17 kajti glejte, Tolažnik ve vse in 
pričuje o Očetu in o Sinu.

18 In sedaj, glejte, govorim cer
kvi. Ne a ubijaj. Tistemu pa, ki 
b ubija, ne bo odpuščeno v tem 
svetu niti v prihodnjem svetu.

19 In spet, pravim, ne ubijaj. 
Kdor pa ubija, bo a umrl.

20 Ne a kradi. Kdor pa krade 
in se ne bo hotel pokesati, bo 
izvržen.

21 Ne a laži. Kdor pa laže in se 
ne bo hotel pokesati, bo izvržen.

22 a Ljubi svojo ženo z vsem 
srcem in se je b okleni in nobene 
druge.

23 In kdor pogleda žensko, da jo 
a poželi, bo zanikal vero in ne bo 
imel Duha in če se ne bo pokesal, 
bo izvržen.

24 Ne a prešuštvuj. Kdor pa 
prešuštvuje in se ne pokesa, bo 
izvržen.

25 Kdor pa je prešuštvoval in se 
a pokesa iz vsega srca in to opusti 
in tega ne dela več, mu b odpústi;

26 če pa bo to storil a ponovno, 
mu ne bo odpuščeno, ampak bo 
izvržen.

27 Ne a govori hudobno o bliž
njem, niti mu ne stori žalega.
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 28 a vss izobčenje.
 29 a Jn 14:15, 21.
  b vss služenje.
  c vss poslušnost — 

poslušen.
 30 a Moz 4:16–26;  

Al 1:27;  
vss reven.

  b vss zakon posvetitve.
  c vss blaginja.
 31 a vss reven.
  b Moz 2:17;  

vss miloščina — 
dajati miloščino.

  c vss škof.
  d vss oddelitev.
 32 a NaZ 51:4.
  b NaZ 72:3–11;  

vss odgovornost — 
odgovoren.

  c vss skrbništvo — 
skrbnik.

  d NaZ 51:3.
 33 a NaZ 42:55; 51:13; 

119:1–3.
 35 a vss Novi Jeruzalem;  

Sion.
 36 a NaZ 36:8.
  b Mal 3:1.
 37 a NaZ 41:5; 50:8–9;  

vss izobčenje.
  b vss zakon posvetitve.
 38 a Mt 25:34–40;  

vss blaginja;  
dobrotljivost.

28 Veste, da so zakoni glede teh 
stvari dani v mojih svetih spi
sih; ta, ki greši in se ne pokesa, 
bo a izvržen.

29 Če me a ljubite, mi b služite in 
c izpolnjujte vse moje zapovedi.

30 In glejte, pomnite a revne in 
od svojega imetja b namenite za 
njihovo c podporo to, kar imate, 
da jim boste dali, z zavezo in de
janjem, katerih ni moč prelomiti.

31 In če boste a revnim b dajali 
od svojega imetja, boste to storili 
meni; in prinesli ga bodo pred 
c škofa moje cerkve in njegova 
svetovalca, dva starešini oziroma 
vélika duhovnika, tista, ki ju bo 
določil ali je določil in d oddelil za 
ta namen.

32 In zgodilo se bo, da bo potem, 
ko se ga bo prineslo pred škofa 
moje cerkve, in potem ko je pre
jel ta pričevanja glede a posvetitve 
imetja moje cerkve, da se ga cer
kvi ne more odvzeti, v skladu z 
mojimi zapovedmi, vsak b odgo
voren pred menoj, c skrbnik svo
jega imetja oziroma tega, kar je 
prejel s posvetitvijo, kolikor je za
dosti zanj in njegovo d družino.

33 In spet, če bo v rokah cerkve, 
ali katerega njenega posamez
nika, več imetja, kot je potrebno 

za njihovo preživljanje po tej prvi 
posvetitvi, kar je a preostanka, da 
se ga posveti škofu, se bo ob
držalo, da se bo dalo tistim, ki ni
majo, od časa do časa, da bo lahko 
vsak, ki potrebuje, zadostno oskr
bljen in bo prejel glede na svoje 
potrebe.

34 Zato se bo preostanek ob
držalo v mojem skladišču, da se 
bo dalo revnim in pomoči potreb
nim, kakor bodo določili visoki 
cerkveni svèt ter škof in njegov 
svèt;

35 in za nakup zemljišč za javno 
korist cerkve in gradnjo hiš čaš
čenja in gradnjo a Novega Je
ruzalema, kar bo razodeto po 
temle —

36 da se bo moje ljudstvo za
veze lahko zbralo v enem tisti 
dan, ko bom a prišel v svoj b tem
pelj. In to delam za odrešitev mo
jega ljudstva.

37 In zgodilo se bo, da bo ta, ki 
bo grešil in se ne bo pokesal, a iz
vržen iz cerkve in ne bo ponovno 
prejel tega, kar je b posvetil rev
nim in pomoči potrebnim v moji 
cerkvi, oziroma drugače rečeno, 
meni —

38 kajti kar a storite najmanjšemu 
od teh, storite meni.
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 40 a Prg 16:5;  
vss ponos.

  b vss skromnost.
 42 a NaZ 68:30–32;  

vss brezdelje — 
brezdelen.

 43 a vss bolezen — bolan.
 44 a vss blagoslov bolnim;  

polaganje rok.
  b Rim 14:8; Raz 14:13;  

NaZ 63:49.
 45 a 1 Jn 4:16, 20–21.
  b vss ljubezen.

  c Al 28:11–12.
  d 1 Kor 15:19–22;  

vss upanje.
 46 a vss smrt, telesna.
  b Raz 14:13.
 48 a NaZ 46:19;  

vss vera.
  b vss zdravljenja — 

zdraviti.
  c Prd 3:1–2;  

Apd 17:26;  
Heb 9:27;  
NaZ 122:9.

 52 a vss Božji sinovi 
in hčere.

  b Rim 15:1;  
vss izkazati 
prijateljstvo.

 53 a vss skrbništvo — 
skrbnik.

 55 a NaZ 82:17–19; 119:1–3.
  b NaZ 42:34; 51:13.
 56 a NaZ 45:60–61.
  b vss sveti spisi, 

dragocenost 
svetih spisov.

39 Kajti zgodilo se bo, da se bo 
to, kar sem govoril po ustih svo
jih prerokov, izpolnilo, kajti pos
vetil bom bogastvo tistih, ki moj 
evangelij sprejmejo med drugimi 
narodi, za revne mojega ljudstva, 
ki so iz Izraelove hiše.

40 In spet, v srcu ne bodi a po
nosen; naj bodo vsa tvoja b obla
čila preprosta in njihova lepota 
lepota dela tvojih rok;

41 in pred menoj naj bo vse stor
jeno v čistosti.

42 Ne bodi a brezdelen. Kajti ta, 
ki je brezdelen, naj ne je kruha niti 
naj ne nosi oblačil delavca.

43 In kdor med vami je a bolan 
in nima vere, da bo ozdravljen, 
ampak verjame, tega naj se hrani 
z vso nežnostjo, z zelišči in láhko 
hrano in to ne z roko sovražnika.

44 In starešine cerkve, dva ali 
več, bodo poklicani in bodo zanj 
molili in nanj položili a roke v mo
jem imenu; in če bo umrl, bo b umrl 
zame, in če bo živel, bo živel zame.

45 a Živite skupaj v b ljubezni, 
tako da boste c jokali za tistimi, 
ki umrejo, in še zlasti za tistimi, 
ki nimajo d upanja na veličastno 
vstajenje.

46 In zgodilo se bo, da tisti, ki 

bodo umrli v meni, ne bodo oku
sili a smrti, kajti zanje bo b prijetna;

47 tistim pa, ki ne umrejo v 
meni, gorje jim, kajti njihova smrt 
je grenka.

48 In spet, zgodilo se bo, da bo 
ta, ki ima a vero vame, da bo b oz
dravljen, in ni c zapisan smrti, 
ozdravljen.

49 Ta, ki ima vero, da bo videl, 
bo videl.

50 Ta, ki ima vero, da bo slišal, 
bo slišal.

51 Hromi, ki ima vero, da bo 
skakal, bo skakal.

52 In tisti, ki nimajo vere, da 
bodo to delali, ampak verjamejo 
vame, imajo moč, da postanejo 
moji a sinovi; in če ne bodo prekr
šili mojih zakonov, boste b prena
šali njihove slabosti.

53 Opravljaj delo svojega 
a skrbništva.

54 Ne jemlji bratovega oblačila; 
plačaj za to, kar od brata prejmeš.

55 In če a pridobiš več kot to, 
kar bi bilo za tvojo podporo, daj 
v moje b skladišče, da bo vse stor
jeno glede na to, kar sem rekel.

56 Prosi in moji a sveti spisi bodo 
dani, kakor sem določil, in varno 
bodo b ohranjeni;
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 58 a NaZ 1:2.
 60 a NaZ 41:5;  

vss poslušnost — 
poslušen.

  b Mz 5:15;  
vss prekletstvo.

 61 a vss razodetje.
  b Abr 1:2;  

vss pričevanje;  
spoznanje.

  c NaZ 63:23;  

vss Božje skrivnosti.
  d NaZ 39:6.
  e vss radost.
 62 a NaZ 57:1–5.
 64 a NaZ 45:64.
  b vss tajne zveze.
 67 a NaZ 82:11–15.
 68 a Jak 1:5;  

vss modrost.
 69 a vss Božje oziroma 

nebeško kraljestvo.

  b Mt 16:19;  
NaZ 65:2;  
vss duhovniški ključi.

 70 a vss duhovnik 
v Aronovem 
duhovništvu.

  b vss učitelj v Aronovem 
duhovništvu.

  c vss skrbništvo — 
skrbnik.

 71 a vss zakon posvetitve.

57 in potrebno je, da molčiš 
glede njih in jih ne učiš, dokler 
jih ne prejmeš v celoti.

58 In zapovedujem vam, da o 
njih potem učite vse ljudi, kajti 
o njih se bo učilo a vse narode, ro
dove, jezike in ljudstva.

59 Vzemite to, kar ste prejeli, kar 
vam je bilo dano v mojih svetih 
spisih za postavo, da bo moja po
stava za vodenje moje cerkve;

60 in ta, ki a dela po teh stvareh, 
bo odrešen, ta pa, ki jih ne dela, 
bo b preklet, če bo tako nadaljeval.

61 Če boste vprašali, boste pre
jeli a razodetje za razodetjem, 
b spoznanje za spoznanjem, da 
boste lahko poznali c skrivnosti in 
d miroljubne stvari — to, kar pri
naša e radost, to, kar prinaša večno 
življenje.

62 Vprašajte in ob mojem last
nem času vam bo razodeto, kje bo 
zgrajen a Novi Jeruzalem.

63 In glejte, zgodilo se bo, da 
bodo moji služabniki poslani na 
vzhod in na zahod, na sever in 
na jug.

64 In sicer naj sedaj ta, ki gre na 
vzhod, uči te, ki se bodo spreobr
nili, naj pobegnejo na a zahod, in 
to zaradi tega, kar prihaja na zem
ljo, in b tajnih zvez.

65 Glej, vse to izpolnjuj in veliko 
bo tvoje plačilo, kajti dano vam 
je spoznati skrivnosti kraljestva, 
svetu pa jih ni dano spoznati.

66 Izpolnjujte zakone, ki ste jih 
prejeli, in bodite zvesti.

67 In po temle boste prejeli cer
kvene a zaveze, kakršne bodo 
zadostovale, da vas bodo usta
novile tako tukaj kot v Novem 
Jeruzalemu.

68 Zato naj me ta, ki mu pri
manjkuje a modrosti, prosi in rad 
mu bom dal in ga ne sramotil.

69 Povzdignite svoje srce in se 
radostite, kajti dano vam je bilo 
a kraljestvo, oziroma drugače re
čeno, b ključi cerkve. Tako je. 
Amen.

70 a Duhovniki in b učitelji naj 
imajo svoje c skrbništvo prav ka
kor člani.

71 In družine starešin oziroma 
vélikih duhovnikov, ki so dolo
čeni v vsem pomagati škofu kot 
svetovalci, naj prejmejo podporo 
iz imetja, ki je a posvečeno škofu 
za dobro revnih in za druge na
mene, kakor je bilo prej omenjeno;

72 ali pa naj prejmejo pravično 
povračilo za vse svoje služenje, 
bodisi skrbništvo ali kako dru
gače, kakor bodo svetovalci in 
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škof menili, da je najbolje oziroma 
se odločili.

73 In škof naj prav tako prejme 
svojo podporo oziroma pravično 
povračilo za vse svoje služenje v 
cerkvi.

74 Glejte, resnično vam pravim, 
da nikogar med vami, ki je odslo
vil svojo sopotnico, oziroma, ki je 
odslovila svojega sopotnika, za
voljo a nečistovanja, oziroma dru
gače rečeno, če bo pred vami v 
vsej ponižnosti svojega srca priče
val oziroma pričevala, da je temu 
tako, ne izženite iz svoje srede;

75 če pa boste ugotovili, da je 
kdo zavoljo a prešuštva zapustil 
svojo sopotnico, oziroma svojega 
sopotnika, in je on, oziroma ona, 
sam krivec in je njegova sopotnica 
živa, oziroma je njen sopotnik živ, 
bo ta b izgnan iz vaše srede.

76 In spet vam pravim, da bo
dite a čuječi in previdni, pri te
meljitem poizvedovanju, da 
takšnih ne sprejmete medse, če 
so poročeni;

77 če pa niso poročeni, naj se po
kesajo vseh svojih grehov, ali pa 
jih ne boste sprejeli.

78 In spet, vsakdo, ki pripada tej 
Kristusovi cerkvi, naj si prizadeva 
izpolnjevati vse cerkvene zapo
vedi in zaveze.

79 In zgodilo se bo, da bo, če bo 
kdo med vami a moril, izročen in 
se bo z njim ravnalo glede na de
želne zakone, kajti pomnite, da 

takšnemu ni odpuščeno; in doka
zano bo glede na deželne zakone.

80 In če bo kateri moški, ali žen
ska, prešuštvoval, mu, oziroma ji, 
bo sojeno pred dvema, ali več, sta
rešinama cerkve, in vsaka beseda 
bo potrjena proti njemu, oziroma 
njej, z dvema pričama iz cerkve in 
ne od sovražnikov; če pa je več 
prič kot dve, je bolje.

81 Toda on, oziroma ona, bo ob
sojen po ustih dveh prič; in sta
rešine bodo primer prinesli pred 
cerkev in cerkev bo dvignila roke 
proti njemu, oziroma njej, da se 
bo z njim lahko ravnalo glede na 
Božjo postavo.

82 In če se da, je potrebno, da je 
prisoten tudi škof.

83 In tako delajte v vseh prime
rih, ki bodo prišli pred vas.

84 In če bo moški, oziroma žen
ska, ropal, bo on, oziroma ona, iz
ročen deželnemu zakonu.

85 In če bo on, oziroma ona, 
a kradel, bo on, oziroma ona, iz
ročen deželnemu zakonu.

86 In če bo on, oziroma ona, a la
gal, bo on, oziroma ona, izročen 
deželnemu zakonu.

87 In če bo on, oziroma ona, za
grešil kakršno koli krivičnost, bo 
on, oziroma ona, izročen zakonu, 
in sicer temu od Boga.

88 In če te a brat oziroma sestra 
b užali, ga, oziroma jo, posvári na 
štiri oči in če on, oziroma ona, 
c prizna, se spravita.

 74 a vss nečistovanje;  
spolna nemoralnost.

 75 a vss prešuštvo.
  b vss izobčenje.
 76 a vss stražiti — stražarji.

 79 a vss umor — umoriti.
 85 a vss kraja — krasti.
 86 a vss laganje;  

poštenje — pošten.
 88 a vss brat — bratje;  

sestra.
  b Mt 18:15–17.
  c vss priznanje — 

priznati.
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1–7 Razodetja in zapovedi pridejo 
samo po njem, ki je določen. 8–14 
Sveti so posvečeni, ko pred Gospo-
dom delujejo v vsej svetosti. 15–22 
Starešine so poslani klicat h kesanju 
in ljudi pripravljat na Gospodov vé-
liki dan. 23–28 Gospod ljudi pokliče 
s svojim lastnim glasom in z močjo 
narave. 29–35 Prišla bo tisočletnica 
in Satan bo zvezan.

O Prisluhnite, vi starešine moje 
cerkve, in nastavite uho besedam, 
ki vam jih bom govoril.

2 Kajti glejte, resnično, resnično, 
povem vam, da ste prejeli zapo
ved za a zakon v moji cerkvi po 

njem, ki sem vam ga določil, da 
bo b zapovedi in razodetja preje
mal iz moje roke.

3 In tole boste zagotovo vedeli — 
da vam nihče drug ni določen, da 
prejema zapovedi in razodetja, 
dokler ni vzet, če a biva v meni.

4 Toda resnično, resnično, po
vem vam, da a nihče drug ne bo 
določen za ta dar, če ne bo preko 
njega, kajti če mu bo vzet, ne bo 
imel druge moči, razen da bo na
mesto sebe določil drugega.

5 In to bo vaš zakon, da ne sprej
mite naukov nikogar, ki bo prišel 
pred vas, kot razodetja oziroma 
zapovedi;

 90 a vss karanje — karati.
43 2 a NaZ 42.

  b vss Božje zapovedi;  
razodetje.

 3 a Jn 15:4.
 4 a NaZ 28:2–3.

43. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu febru-
arja 1831. Tačas so se nekateri člani Cerkve vznemirjali zaradi ljudi, 
ki so dajali lažne trditve kot razodevalci. Prerok je vprašal Gospoda 
in prejel to sporočilo, naslovljeno na starešine Cerkve. Prvi del ob-
ravnava zadeve cerkvenega vladanja; drugi del vsebuje svarilo, s ka-
terim naj starešine posvarijo narode zemlje.

89 In če on, oziroma ona, ne 
prizna, ga, oziroma jo, izroči 
cerkvi, ne članom, temveč sta
rešinam. In storjeno naj bo na 
sestanku in to ne pred svetom.

90 In če tvoj brat, oziroma sestra, 
užali številne, naj bo on, oziroma 
ona, a okaran pred številnimi.

91 In če kateri užali javno, naj bo 
on, oziroma ona, grajana javno, 
da se bo on, oziroma ona, sra
moval. In če on, oziroma ona, ne 

prizna, bo on, oziroma ona, izro
čen Božji postavi.

92 Če bo kdo užalil na skriv
nem, naj bo on, oziroma ona, 
grajan na skrivnem, da bo on, 
oziroma ona, imel priložnost 
priznati na skrivnem njemu, 
oziroma njej, katerega, oziroma 
katero, je prizadel, in Bogu, da 
cerkev o njem oziroma njej ne bo 
govorila očitajoče.

93 In tako se ravnajte v vsem.
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6 in to vam dajem, da ne boste 
a prevarani, da boste lahko vedeli, 
da niso od mene.

7 Kajti resnično vam pravim, da 
bo ta, ki ga a posvetim jaz, prišel 
skozi b vrata in bo posvečen, ka
kor sem vam prej povedal, da bo 
učil tista razodetja, ki ste jih pre
jeli in jih boste prejeli po njem, ki 
sem ga določil.

8 In sedaj, glejte, zapovedujem 
vam, da ko se boste zbrali, drug 
drugega a učite in izgrajujte, da 
boste vedeli, kako ravnati in us
merjati mojo cerkev, kako ravnati 
po točkah moje postave in zapo
vedih, ki sem jih dal.

9 In tako boste poučeni o postavi 
moje cerkve in boste a posvečeni s 
tem, kar ste prejeli, in zavezali se 
boste, da boste pred menoj rav
nali v vsej svetosti —

10 da bo, če boste to delali, slava 
a dodana kraljestvu, ki ste ga pre
jeli. Če pa tega ne boste delali, 
vam bo b odvzeto, in sicer to, kar 
ste prejeli.

11 Očistite a krivičnost, ki je med 
vami, posvečujte se pred menoj;

12 in če si boste želeli slave kra
ljestva, določite mojega služab

nika Josepha Smitha ml. in ga 
a podpirajte pred menoj z molit
vijo v veri.

13 In spet, povem vam, da mu, 
če želite a skrivnosti kraljestva, 
priskrbite hrano in obleko in vse, 
kar potrebuje, da bo dovršil delo, 
katerega sem mu zapovedal;

14 in če tega ne boste storili, bo 
ostal pri teh, ki so ga sprejeli, da 
si bom lahko ohranil a čisto ljud
stvo pred menoj.

15 Ponovno povem, prisluhnite, 
vi, starešine moje cerkve, ki sem 
vas določil: Niste poslani, da bi se 
vas učilo, temveč da človeške ot
roke a učite to, kar sem vam dal v 
roke z močjo svojega b Duha;

16 in a uči naj se vas z višave. 
b Posvečujte se in boste c obdar
jeni z močjo, da boste lahko da
jali, prav kakor sem govoril.

17 Prisluhnite, kajti glejte, Go
spodov a véliki b dan je blizu.

18 Kajti prišel bo dan, ko bo 
Gospod spregovoril s svojim a gla
som iz nebes; nebo se bo b treslo in 
zemlja se bo c majala in Božja d tro
benta bo trobila tako dolgo kot 
glasno in bo rekla spečim naro
dom: Vi, sveti, e vstanite in živite, 

 6 a NaZ 46:7;  
vss prevara — 
prevarati.

 7 a vss posvetitev — 
posvetiti.

  b Mt 7:13–14;  
2 Ne 9:41; 31:9, 17–18;  
3 Ne 14:13–14;  
NaZ 22.

 8 a NaZ 88:77.
 9 a vss posvetitev — 

posvetiti.
 10 a Al 12:10.
  b Mr 4:25.

 11 a vss greh.
 12 a vss podpora 

cerkvenim voditeljem.
 13 a vss Božje skrivnosti.
 14 a vss čistost — čist.
 15 a vss misijonarsko delo.
  b vss učitelj — učiti, 

poučevanje z Duhom.
 16 a vss navdih — 

navdihniti.
  b vss posvetitev — 

posvetiti.
  c Lk 24:49;  

NaZ 38:32; 95:8–9; 

110:8–10.
 17 a Mal 3:23;  

NaZ 2:1; 34:6–9.
  b NaZ 29:8;  

vss drugi prihod 
Jezusa Kristusa.

 18 a Jl 2:11;  
NaZ 133:50.

  b Jl 2:10; 3:16;  
NaZ 45:48.

  c NaZ 88:87.
  d NaZ 29:13; 45:45.
  e vss vstajenje.
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vi, grešniki, f ostanite in g spite, 
dokler ne bom spet poklical.

19 Zatorej si opašite ledja, da se 
ne znajdete med hudobnimi.

20 Povzdignite glas in se ne za
držujte. Kličite narodom, naj se 
pokesajo, tako stare kot mlade, 
tako zasužnjene kot svobodne, re
koč: Pripravite se na Gospodov 
véliki dan;

21 kajti če jaz, ki sem človek, po
vzdignem svoj glas in vam kličem, 
da se pokesate, in me sovražite, 
kaj boste rekli, ko bo prišel dan, 
ko bodo a gromi s koncev zemlje 
spregovorili s svojim glasom, go
voreč na ušesa vseh, ki živijo, re
koč: Pokesajte se in se pripravite 
na Gospodov véliki dan?

22 Da, in spet, ko bodo bliski 
švignili od vzhoda do zahoda in 
bodo spregovorili s svojim gla
som vsem, ki živijo, in bo vsem, 
ki slišijo, brnelo po ušesih, govo
reč naslednje besede: Pokesajte 
se, kajti prišel je Gospodov vé
liki dan?

23 In spet, Gospod bo spregovo
ril s svojim glasom iz nebes, re
koč: Prisluhnite, o narodi zemlje, 
in poslušajte besede tistega Boga, 
ki vas je ustvaril.

24 O narodi zemlje, koliko krat 
sem vas hotel zbrati, kakor zbira 

a koklja svoja piščeta pod peruti, 
pa b niste hoteli!

25 Kako često sem vas a pokli
cal z usti svojih b služabnikov in 
po c služečih angelih in s svojim 
glasom in z glasom gromov in z 
glasom bliskov in z glasom div
jih viharjev in z glasom potresov 
in hudih neurij s točo in z glasom 
d lakot in kužnimi boleznimi vseh 
vrst in z močnim glasom trobente 
in ves dan z glasom sodbe in z 
glasom e milosti in z glasom slave 
in časti in bogastev f večnega živ
ljenja in bi vas odrešil z večno od
rešitvijo, pa niste hoteli!

26 Glejte, prišel je dan, ko je čaša 
srda moje togote polna.

27 Glejte, resnično vam pravim, 
da so to besede Gospoda, vašega 
Boga.

28 Zatorej delajte, poslednjič 
a delajte v mojem vinogradu — 
poslednjič kličite prebivalcem 
zemlje.

29 Kajti ob svojem lastnem času 
bom a prišel na zemljo v sodbi in 
moje ljudstvo bo odkupljeno in 
bo z menoj kraljevalo na zemlji.

30 Kajti veličastna a tisočletnica, 
o kateri sem govoril po ustih svo
jih služabnikov, bo prišla.

31 Kajti a Satan bo b zvezan in 
ko bo spet spuščen, bo vladal le 

 18 f NaZ 76:85; 88:100–101.
  g Mrm 9:13–14.
 21 a 2 Ne 27:2;  

NaZ 88:90.
 24 a Mt 23:37;  

3 Ne 10:4–6.
  b vss upor — uporništvo.
 25 a He 12:2–4.
  b Mt 23:34;  

vss prerok.

  c NaZ 7:6; 130:4–5.
  d Jer 24:10; Am 4:6;  

NaZ 87:6;  
JS – Mt 1:29.

  e vss milost — milosten.
  f vss nesmrtnost — 

nesmrten;  
odrešitev;  
večno življenje.

 28 a JakK 5:71;  

NaZ 33:3;  
vss Gospodov 
vinograd.

 29 a vss drugi prihod 
Jezusa Kristusa.

 30 a vss tisočletnica.
 31 a 1 Ne 22:26;  

vss hudič.
  b NaZ 45:55; 

84:100; 88:110.
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c krajše obdobje in nato pride d ko
nec zemlje.

32 In ta, ki živi v a pravičnosti, 
bo b spremenjen v trenu očesa, 
in zemlja bo prešla tako kot po 
ognju.

33 In hudobni bodo šli v ne
ugasljivi a ogenj in njihovega 
konca ne pozna nihče na zemlji, 

niti ga ne bodo poznali, dokler ne 
bodo prišli predme v b sodbi.

34 Prisluhnite tem besedam. 
Glejte, jaz sem Jezus Kristus, a Od
rešenik sveta. To b ohranite v srcu 
in v c mislih d premišljujte e svečane 
resnice večnosti.

35 Bodite a trezni. Izpolnjujte vse 
moje zapovedi. Tako je. Amen.

44. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu in Sidneyju Rigdonu v Kirt-
landu v Ohiu v drugi polovici februarja 1831. V skladu s tukaj po-
dano zahtevo je Cerkev določila, naj se konferenca odvija na začetku 
prihajajočega meseca junija.

1–3 Starešine naj se zberejo na kon-
ferenci. 4–6 Organizirajo naj se 
glede na deželne zakone in skrbijo 
za revne.

Glejta, tako govori Gospod 
vama, moja služabnika, v meni 
je potrebno, da se s pismom ali 
kako drugače skliče starešine cer
kve od vzhoda in od zahoda in od 
severa in od juga.

2 In zgodilo se bo, da bom, če 
bodo zvesti in udejanjali vero 
vame, nanje razlil svojega a Duha 
na dan, ko se bodo zbrali.

3 In zgodilo se bo, da bodo šli v 

okoliške predele in ljudem a pri
digali kesanje.

4 In veliko se jih bo a spreobrnilo, 
tako da boste dobili moč, da se 
boste organizirali b glede na člo
veške zakone,

5 da vaši a sovražniki ne bodo 
imeli moči nad vami, da boste 
v vsem lahko obvarovani, da 
boste lahko izpolnjevali moje 
zakone, da bo lahko pretrgana 
vsaka spona, s katerimi si so
vražnik prizadeva pokončati 
moje ljudstvo.

6 Glejte, povem vam, da mo
rate a obiskati revne in pomoči 

 31 c Raz 20:3;  
JakK 5:77;  
NaZ 29:22.

  d vss svet (samostalnik), 
konec sveta.

 32 a vss pravičnost — 
pravičen.

  b 1 Kor 15:51–52;  
NaZ 63:51; 101:31;  
vss vstajenje.

 33 a Mt 3:12.
  b vss Jezus Kristus, 

sodnik.
 34 a vss Odrešenik.
  b JS – Mt 1:37.
  c vss misli.
  d vss premišljevati.
  e NaZ 84:61; 100:7–8.
 35 a Rim 12:3;  

NaZ 18:21.

44 2 a Apd 2:17.
 3 a vss pridigati.
 4 a vss spreobrnitev — 

spreobrniti — 
spreobrnjenec.

  b NaZ 98:5–7.
 5 a 2 Ne 4:33.
 6 a Jak 1:27;  

vss blaginja;  
sočutje.
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1–5 Kristus je naš zagovornik pri 
Očetu. 6–10 Evangelij je glasnik, 
da pred Gospodom pripravi pot. 11–
15 Henoha in njegove brate je Go-
spod sprejel k sebi. 16–23 Kristus je 
razodel znamenja svojega prihoda, 
kakor so bila dana na Oljski gori. 
24–38 Evangelij bo obnovljen, časi 
drugih narodov se bodo izpolnili in 
deželo bo prekrila smrtonosna bo-
lezen. 39–47 Drugi prihod bodo 
spremljala znamenja, čudesa in 
vstajenje. 48–53 Kristus bo stal na 
Oljski gori in Judje bodo videli rane 
na njegovih rokah in nogah. 54–59 
V tisočletnici bo kraljeval Gospod. 
60–62 Preroku je naročeno, naj za-
čne s prevajanjem Nove zaveze, s 
čimer bodo razkriti pomembni po-
datki. 63–75 Svetim je zapovedano, 
naj se zberejo in zgradijo Novi Jeru-
zalem, v katerega bodo prišli ljudje 
vseh narodov.

Prisluhni, o ljudstvo moje a cer
kve, kateremu je bilo b kraljestvo 
dano; prisluhnite in nastavite uho 
njemu, ki je c položil temelje zem
lje, ki je napravil nebesa in vse 
vojske leteh in ki je napravil vse, 
kar živi in se giblje in je.

2 In spet pravim, prisluhnite 
mojemu glasu, da vas ne do
leti a smrt; ob b uri, ko si ne boste 
mislili, bo poletje minilo in se 
bo c žetev končala in vaše duše 
neodrešene.

3 Poslušajte njega, ki je a zago
vornik pri Očetu, ki pred njim 
zagovarja vaš primer —

4 rekoč: Oče, poglej a trpljenje 
in smrt njega, ki ni storil b greha, 
s katerim si bil zelo zadovoljen; 
poglej kri svojega Sina, ki je bila 
prelita, kri njega, ki si ga dal, da 
bi bil sam lahko c poveličan;

5 zatorej, Oče, prizanesi tem, 

45 1 a vss Cerkev Jezusa 
Kristusa.

  b NaZ 50:35.
  c Jer 14:22; 3 Ne 9:15;  

NaZ 14:9;  
vss ustvariti.

 2 a Al 34:33–35.
  b Mt 24:44.
  c Jer 8:20; NaZ 56:16;  

vss žetev.
 3 a NaZ 62:1;  

vss zagovornik.

 4 a NaZ 19:18–19;  
vss odkupna 
daritev — plačati 
odkupnino.

  b Heb 4:15.
  c Jn 12:28.

45. RAZDELEK
Razodetje, dano Cerkvi po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v 
Ohiu 7. marca 1831. Življenjska zgodba Josepha Smitha v uvodu 
zapisa tega razodetja navaja, da »so bila v tem obdobju Cerkve /. . ./ 
objavljena /. . ./ in so krožila /. . ./ številna lažna poročila /. . ./ in 
neumne zgodbe, /. . ./ da bi ljudi odvrnile od spoznavanja dela ozi-
roma sprejemanja vere. /. . ./ Toda na radost svetih /. . ./ sem prejel 
naslednje«.

potrebne in jim nuditi pomoč, da 
bodo lahko ohranjeni, dokler ne 

bo vse storjeno glede na mojo po
stavo, ki ste jo prejeli. Amen.
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mojim bratom, ki a verjamejo v 
moje ime, da bodo lahko prišli k 
meni in imeli b večno življenje.

6 Prisluhni, o ljudstvo moje cer
kve, in skupaj prisluhnite stare
šine, in poslušajte moj glas, dokler 
še lahko rečemo a danes, in ne po
stanite trdosrčni;

7 kajti resnično vam pravim, da 
sem a Alfa in Omega, začetek in 
konec, luč in življenje sveta — 
b luč, ki sveti v temí in je tema ne 
doume.

8 K svojim sem prišel in moji me 
niso sprejeli; toda tolikim, kolikor 
me jih je sprejelo, sem dal a moč, 
da delajo številne b čudeže, in da 
postanejo Božji c sinovi; in sicer 
tistim, ki so d verjeli v moje ime, 
sem dal moč, da so prejeli e večno 
življenje.

9 In celo tako sem poslal svojo 
a večno b zavezo v svet, da bo luč 
svetu in da bo c merilo mojemu 
ljudstvu in da se bodo d drugi na
rodi zbirali pri njej in da bo e glas
nik pred mojim obrazom, da mi 
bo pripravila pot.

10 Zatorej pridite k njej in z 
njim, ki pride, bom razsojal ka
kor z možmi v starodavnih dneh 

in pokazal vam bom svojo a trdno 
razsodbo.

11 Zatorej skupaj prisluhnite 
in mi dovolite, da vam pokažem 
celó svojo modrost — modrost 
njega, o katerem pravite, da je 
Bog a Henoha in njegovih bratov,

12 ki so bili a ločeni od zemlje 
in sem jih sprejel — b mesto, pri
hranjeno, dokler ne bo prišel dan 
pravičnosti — dan, ki so ga iskali 
vsi sveti možje in ga niso našli za
radi hudobije in gnusob;

13 in priznali so, da so bili a tujci 
in priseljenci na zemlji;

14 toda prejeli so a obljubo, da ga 
bodo našli in ga videli v mesu.

15 Zatorej prisluhnite in z vami 
bom razsojal in vam bom govoril 
in prerokoval kakor možem v sta
rodavnih dneh.

16 In jasno jo bom a pokazal, ka
kor sem jo pokazal svojim učen
cem, ko sem pred njimi stal v 
mesu in jim spregovoril, rekoč: 
Ker ste me vprašali glede b zna
menj mojega prihoda na dan, ko 
bom prišel v svoji slavi na oblakih 
neba, da bom izpolnil obljube, ki 
sem jih dal vašim očetom,

17 kajti kakor ste gledali na 

 5 a NaZ 20:25; 35:2; 38:4.
  b Jn 3:16.
 6 a Heb 3:13;  

NaZ 64:23–25.
 7 a Raz 1:8; 21:6;  

NaZ 19:1.
  b Jn 1:5.
 8 a Mt 10:1;  

vss moč.
  b vss čudež.
  c vss Božji sinovi 

in hčere.
  d vss vera;  

verovanje — verjeti.

  e NaZ 14:7.
 9 a vss nova in 

večna zaveza.
  b Jer 31:31–34;  

Mrm 5:20.
  c 2 Ne 29:2.
  d Iz 42:6;  

2 Ne 10:9–18.
  e Mal 3:1.
 10 a Iz 41:21;  

NaZ 50:10–12.
 11 a Mz 7:69.
 12 a pjs 1 Mz 14:30–34 

(Dodatek);  

NaZ 38:4;  
Mz 7:21.

  b Mz 7:62–64;  
vss Sion.

 13 a Heb 11:13;  
1 Pt 2:11.

 14 a Heb 11:8–13;  
Mz 7:63.

 16 a Mt 24;  
Lk 21:7–36;  
JS – Mt 1.

  b vss drugi prihod 
Jezusa Kristusa.
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 17 a NaZ 138:50.
  b vss Duh.
  c vss Izrael, zbiranje 

Izraela.
  d 1 Ne 10:12–14;  

vss Izrael, 
razkropitev Izraela.

 22 a vss svet (samostalnik), 
konec sveta.

 24 a 2 Ne 25:15.
 25 a Neh 1:9;  

Iz 11:12–14;  
1 Ne 22:10–12;  
2 Ne 21:12–14.

  b Lk 21:24.
 26 a vss poslednji dnevi.
  b NaZ 87;  

JS – Mt 1:23.
  c Lk 21:26.
  d 2 Pt 3:3–10.
 28 a 1 Ne 15:13.
  b vss evangelijska 

obnova;  
Kristusova luč.

 29 a Jn 1:5.
  b Mt 15:8–9.
  c NaZ 3:6–8; 46:7;  

JS – ŽZ 1:19.
 31 a NaZ 5:19–20; 97:22–25.
 32 a NaZ 101:21–22, 64.
  b Raz 16:11, 21.

dolgo a odsotnost vašega b duha v 
vašem telesu kot na ujetost, vam 
bom pokazal, kako bo prišel dan 
odkupitve in tudi c obnova d raz
kropljenega Izraela.

18 In sedaj vidite ta tempelj, 
ki je v Jeruzalemu, ki ga imenu
jete Božja hiša, in vaši sovražniki 
pravijo, da se ta hiša ne bo nikoli 
podrla.

19 Toda resnično vam pravim, 
da bo ta rod doletelo opustošenje 
prav kakor tat ponoči in to ljud
stvo bo pokončano in razkrop
ljeno med vse narode.

20 In ta tempelj, ki ga sedaj vi
dite, bo porušen, da ne bo ostal 
kamen na kamnu.

21 In zgodilo se bo, da ta rod 
Judov ne bo prešel, dokler se ne 
bo zgodilo vsako opustošenje, za 
katerega sem vam povedal glede 
njih.

22 Pravite, da veste, da a konec 
sveta pride; pravite tudi, da veste, 
da bosta nebo in zemlja prešla;

23 in to pravite po resnici, 
kajti tako to je; toda te stvari, 
za katere sem vam povedal, ne 
bodo prešle, dokler se ne bo vse 
izpolnilo.

24 In to sem vam povedal glede 
Jeruzalema; in ko bo tisti dan 

prišel, bo ostanek a razkropljen 
med vse narode;

25 toda spet bodo a zbrani; toda 
ostali bodo, dokler se časi b drugih 
narodov ne bodo izpolnili.

26 In a tisti dan se bo slišalo o 
b vojnah in govorice o vojnah in po 
vsej zemlji bo nemir in ljudje bodo 
v srcu c izgubili pogum in bodo 
rekli, da Kristus d odlaša s svojim 
prihodom do konca zemlje.

27 In človeška ljubezen se bo oh
ladila in krivičnosti bo v obilju.

28 In ko bodo prišli časi a drugih 
narodov, bo b luč zasvetila med 
njimi, ki sedijo v temí, in to bo 
polnost mojega evangelija;

29 toda ne a sprejmejo je, kajti ne 
zaznavajo luči in svoje b srce ob
račajo od mene zaradi človeških 
c naukov.

30 In v tistem rodu se bodo časi 
drugih narodov izpolnili.

31 In v tem rodu bodo živeli 
ljudje, ki ne bodo umrli, dokler 
ne bodo videli velikega a biča, kajti 
deželo bo prekrila smrtonosna 
bolezen.

32 Toda moji učenci bodo a stali 
na svetih krajih in se ne bodo pre
maknili; toda med hudobnimi 
bodo ljudje povzdignili glas in 
b prekleli Boga in umrli.
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33 In tudi a potresi bodo na raz
ličnih krajih in veliko opustošenj, 
toda ljudje bodo postali trdosrčni 
do mene in bodo prijeli za b meč 
drug proti drugemu in se bodo 
med seboj pobili.

34 In sedaj, ko sem jaz Gospod 
te besede izgovoril svojim učen
cem, so se vznemirili.

35 In rekel sem jim: Ne a vzne
mirjajte se, kajti ko se bo vse to 
zgodilo, boste lahko vedeli, da se 
bodo obljube, ki so vam bile dane, 
izpolnile.

36 In ko bo med njimi zasvetila 
luč, se bo z njimi zgodilo kakor 
v priliki, ki vam jo bom pokazal:

37 Pogledate in zagledate a smo
kvina drevesa in vidite jih na 
lastne oči in pravite, ko začenjajo 
poganjati in je njihovo listje še 
mlado, da je poletje sedaj blizu;

38 celo tako bo tisti dan, ko bodo 
vse to videli, takrat bodo vedeli, 
da se je ura približala.

39 In zgodilo se bo, da bo ta, ki 
se me a boji, b pričakoval, da bo 
prišel Gospodov véliki c dan, in 
sicer d znamenja prihoda e Sina 
človekovega.

40 In videli bodo znamenja in 
čudesa, kajti prikazala se bodo 
zgoraj na nebu in spodaj na zemlji.

41 In videli bodo kri in a ogenj in 
dimne meglice.

42 In preden bo prišel Gospodov 
dan, bo a sonce otemnelo in se bo 
luna spremenila v kri in zvezde 
padle z neba.

43 In preostali bodo zbrani na 
tem mestu;

44 in nato me bodo iskali in 
glejte, prišel bom; in videli me 
bodo na oblakih neba, oblečenega 
v moč in veliko a slavo; z vsemi 
svetimi angeli; in ta, ki ne bo b ča
kal name, bo odrezan.

45 Toda preden se bo Gospo
dova roka spustila, bo angel za
trobil s a trobento in sveti, ki so 
spali, bodo b prišli, da se bodo z 
menoj srečali na c oblaku.

46 Če ste zatorej spali v a miru, 
blagor vam, kajti kakor me sedaj 
vidite in veste, da sem, celo tako 
boste b prišli k meni in bo vaša 
duša c živela in bo vaša odkupi
tev postala popolna; in sveti bodo 
prišli s štirih strani zemlje.

47 Nato bo Gospodova a roka 
udarila narode.

48 In nato bo Gospod s svojo 
nogo stopil na to a goro in razde
lila se bo na dvoje in zemlja se bo 
b majala in se opotekala sem ter tja 
in c treslo se bo tudi nebo.

 33 a NaZ 43:18; 88:87–90.
  b NaZ 63:33.
 35 a Mt 24:6.
 37 a Mr 13:28;  

Lk 21:29–31.
 39 a NaZ 10:55–56;  

vss poslušnost — 
poslušen;  
strah, strah pred Bogom.

  b 2 Pt 3:10–13;  
NaZ 35:15–16;  
Mz 7:62.

  c vss drugi prihod 
Jezusa Kristusa.

  d vss znamenja časov.
  e vss Sin človekov.
 41 a NaZ 29:21; 97:25–26.
 42 a Jl 2:10;  

Raz 6:12;  
NaZ 88:87; 133:49.

 44 a vss Jezus Kristus, 
slava Jezusa Kristusa.

  b Mt 24:43–51;  
Mr 13:32–37.

 45 a NaZ 29:13; 43:18.
  b NaZ 88:96–97;  

vss vstajenje.
  c 1 Tes 4:16–17.
 46 a Al 40:12.
  b Iz 55:3.
  c vss večno življenje.
 47 a NaZ 1:12–16.
 48 a Zah 14:4.
  b NaZ 43:18; 88:87.
  c Jl 4:16;  

NaZ 49:23.
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 49 a NaZ 87:6.
 51 a vss Judje.
  b Zah 12:10.
 52 a Zah 13:6.
  b vss križanje.
 53 a Raz 1:7.
  b Lk 23:38;  

Jn 19:3, 14–15.
 54 a Ezk 36:23; 39:21.
  b vss vstajenje.
  c NaZ 75:22.
 55 a vss hudič.
  b Raz 20:2;  

1 Ne 22:26;  
NaZ 43:31; 88:110.

 56 a vss drugi prihod 
Jezusa Kristusa.

  b Mt 25:1–13;  
NaZ 63:54.

 57 a vss resnica.
  b vss Sveti Duh.
  c JS – Mt 1:37.
  d NaZ 29:7–9; 63:34; 

64:23–24; 101:22–25.
 58 a vss tisočletnica.
  b Mt 5:5.

  c NaZ 63:51; 101:29–31.
  d vss odrešitev.
 59 a NaZ 29:11; 104:59.
  b 1 Mz 49:10;  

Zah 14:9;  
NaZ 38:21–22.

 60 a vss Prevod Josepha 
Smitha (PJS). Gl. tudi  
izbrani deli svetopi
semskega prevoda 
Josepha Smitha.

 63 a NaZ 38:29;  
87:1–5; 130:12.

49 In Gospod bo spregovo
ril s svojim glasom in vsi konci 
zemlje ga bodo slišali; in narodi 
zemlje bodo a žalovali in tisti, ki 
so se smejali, bodo videli svojo 
neumnost.

50 In posmehljivca bo zajela sti
ska in porogljivec bo použit in 
tisti, ki so oprezali za krivičnostjo, 
bodo posekani in vrženi v ogenj.

51 In nato se bodo a Judje b ozrli 
k meni in rekli: Kakšne rane imaš 
na rokah in nogah?

52 Takrat bodo vedeli, da sem 
jaz Gospod, kajti rekel jim bom: 
Te rane so rane, s katerimi sem 
bil a ranjen v hiši mojih prijateljev. 
Jaz sem ta, ki je bil povzdignjen. 
Jaz sem Jezus, ki je bil b križan. Jaz 
sem Božji Sin.

53 In nato bodo a jokali zaradi 
svojih krivičnosti, nato bodo ža
lovali, ker so preganjali svojega 
b kralja.

54 In nato bodo a poganski na
rodi odkupljeni in tisti, ki niso po
znali nobene postave, bodo imeli 
delež pri prvem b vstajenju in za
nje bo c laže.

55 In a Satan bo b zvezan, da ne 
bo imel mesta v srcih človeških 
otrok.

56 In tistega a dne, ko bom prišel 
v svoji slavi, se bo izpolnila pri
lika, ki sem jo govoril glede de
setih b devic.

57 Kajti tisti, ki so modri in 
so sprejeli a resnico in so si Sve
tega Duha izvolili za b vodiča in 
niso bili c prevarani — resnično 
vam pravim, ne bodo posekani 
in vrženi v d ogenj, temveč bodo 
tisti dan prenesli.

58 In a zemlja jim bo dana v b de
diščino in množili se bodo in kre
pili in njihovi otroci bodo c odrasli 
brez greha v d odrešitev.

59 Kajti Gospod bo v njihovi 
a sredi in njegova slava bo nad 
njimi in on bo njihov kralj in nji
hov b zakonodajalec.

60 In sedaj, glej, povem ti, ne bo 
ti dano, da bi še več izvedel glede 
tega poglavja, dokler ne bo preve
dena a Nova zaveza, in v njej bo 
vse to razkrito;

61 zatorej ti dovolim, da jo sedaj 
lahko prevajaš, da boš pripravljen 
na to, kar bo prišlo.

62 Kajti resnično vam pravim, 
da vas čakajo velike stvari;

63 slišite o a vojnah v tujih de
želah, toda, glejte, povem vam, 
blizu so, celo pred vašimi vrati, 
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in ne veliko let odslej boste sli
šali o vojnah v svojih lastnih 
deželah.

64 Zatorej sem jaz, Gospod, re
kel, zberite se iz a vzhodnih de
žel, zberite se, vi starešine moje 
cerkve, pojdite v zahodne dežele, 
prebivalcem kličite, naj se poke
sajo, in če se bodo pokesali, mi 
zgradite cerkve.

65 In enega srca in enih misli 
zberite svoje bogastvo, da boste 
lahko a kupili dediščino, ki vam 
bo po temle dodeljena.

66 In imenovala se bo a Novi Je
ruzalem, b dežela c miru, mesto 
d zatočišča, mesto varnosti za 
svete Najvišjega Boga;

67 in Gospodova a slava bo tam 
in strah pred Gospodom bo prav 
tako tam, tako da hudobni ne 
bodo prišli vanj in imenoval se 
bo Sion.

68 In zgodilo se bo med hudob
nimi, da bo moral vsak, ki ne bo 
prijel za meč zoper svojega bliž
njega, pobegniti v Sion zaradi 
varnosti.

69 In tam bodo v njem a zbrani 
iz vsakega naroda pod nebom in 

to bodo edini ljudje, ki se ne bodo 
vojskovali drug z drugim.

70 In med hudobnimi se bo go
vorilo: Ne bojujmo se s Sionom, 
kajti prebivalci Siona so strašni, 
zatorej ne moremo obstati.

71 In zgodilo se bo, da bodo pra
vični zbrani izmed vseh narodov 
in bodo prišli v Sion, pojoč pesmi 
o večni radosti.

72 In sedaj vam pravim, te stvari 
ohranjajte pred tem, da bi šle v 
svet, dokler v meni ne bo po
trebno, da boste lahko dovršili to 
delo v očeh tega ljudstva in v očeh 
svojih sovražnikov, da vaših del 
morda ne bodo poznali, dokler ne 
boste dovršili tega, kar sem vam 
zapovedal;

73 da bodo o teh stvareh, po
tem ko bodo to poznali, lahko 
premislili.

74 Kajti ko se bo Gospod prika
zal, bo zanje a strašen, da jih bo 
zgrabil strah in stali bodo daleč 
stran in trepetali.

75 In vsi narodi se bodo bali 
zaradi strahu pred Gospodom 
in njegove silne moči. Tako je. 
Amen.

 64 a NaZ 42:64.
 65 a NaZ 63:27.
 66 a Etr 13:5–6; Mz 7:62;  

ČV 1:10;  
vss Novi Jeruzalem;  
Sion.

  b NaZ 57:1–3.
  c vss mir.
  d Iz 4:6;  

NaZ 115:6.
 67 a NaZ 64:41–43;  

97:15–18;  

vss Jezus Kristus, 
slava Jezusa Kristusa.

 69 a 5 Mz 30:3;  
Jer 32:37–39;  
NaZ 33:6.

 74 a Sof 2:11.

46. RAZDELEK
Razodetje, dano Cerkvi po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 
8. marca 1831. V tem zgodnjem času Cerkve se enotni vzorec za vo-
denje cerkvenih bogoslužij še ni razvil. Vendar je navada, da se je na 
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1–2 Starešine naj sestanke vodijo, 
kakor jih vodi Sveti Duh. 3–6 Iskal-
cem resnice naj se ne prepove na za-
kramentno bogoslužje. 7–12 Prosite 
Boga in si prizadevajte za duhovne 
darove. 13–26 Našteto je nekaj teh 
darov. 27–33 Cerkvenim voditeljem 
je dana moč za prepoznavanje du-
hovnih darov.

Prisluhni, o ljudstvo moje cer
kve, kajti resnično vam pravim, 
da vam je bilo to povedano v vašo 
a korist in učenje.

2 Toda navkljub tistemu, kar je 
zapisano, je bilo a starešinam moje 
cerkve vselej dano od začetka, in 
vedno bo, naj vse sestanke b vo
dijo, kakor jih usmerja in vodi 
Sveti Duh.

3 Vendar vam je zapovedano, da 
nikoli nikogar ne a izženete z jav
nih sestankov, ki se odvijajo pred 
svetom.

4 Prav tako vam je zapovedano, 
da z zakramentnega sestanka ne 
izženete nikogar, ki pripada a cer
kvi, vendar če se je kdo pregrešil, 
mu b ne dovolite zakramenta, dok
ler ne sklene sprave.

5 In spet vam pravim, da z zak
ramentnega sestanka ne izženite 
nikogar, ki iskreno išče kraljes
tvo — to govorim glede tistih, ki 
niso iz te cerkve.

6 In spet vam pravim glede 
sestankov s a potrditvami, če bo 
kdo, ki ni iz te cerkve, ki iskreno 
išče kraljestvo, da ga ne izženite.

7 Toda v vsem vam je zapove
dano a prositi Boga, ki rad daje; 
in to, kar vam pričuje Duh, celo 
tako bi rad, da bi delali v vsej 
b svetosti srca, hodeč pokončno 
pred menoj, c premišljujoč o ci
lju vaše odrešitve, izvajajoč vse v 
molitvi in d zahvaljevanju, da vas 
ne bodo e zapeljali zli duhovi ali 
nauki f demonov ali g človeške za
povedi, kajti nekateri so od ljudi 
in drugi od demonov.

8 Zatorej se varujte, da ne boste 
prevarani; in da ne boste preva
rani, si iskreno a prizadevajte za 
najboljše darove in vselej pom
nite, za kaj so dani;

9 kajti resnično vam pravim, 
dani so v korist tistih, ki me lju
bijo in izpolnjujejo vse moje za
povedi, in zanj, ki si to prizadeva 

46 1 a 2 Tim 3:16–17.
 2 a Al 6:1.
  b Mor 6:9;  

NaZ 20:45.
 3 a 3 Ne 18:22–25;  

vss izkazati 
prijateljstvo.

 4 a vss Cerkev Jezusa 
Kristusa.

  b 3 Ne 18:26–32;  
vss zakrament.

 6 a Tj. za potrditev 
tistih, ki so se 
nedavno krstili.

 7 a Jak 1:5–6;  
NaZ 88:63.

  b vss svetost.
  c vss premišljevati.

  d Ps 100;  
Al 34:38;  
vss zahvala — 
zahvaljevanje.

  e 1 Tim 4:1–4;  
NaZ 43:5–7.

  f vss hudič.
  g NaZ 3:6–7; 45:29.
 8 a 1 Kor 12:31.

zakramentne sestanke in druga cerkvena zborovanja puščalo samo 
člane in resne raziskovalce, postala nekoliko splošna. To razodetje iz-
raža Gospodovo voljo v zvezi s predsedovanjem in vodenjem sestan-
kov in njegova navodila o iskanju in prepoznavanju duhovnih darov.
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delati, da bodo lahko imeli od 
tega korist vsi, ki me iščejo ali 
ki me prosijo, ki prosijo in ne za 
a znamenje, da bi to lahko b zapra
vili za svoja poželenja.

10 In spet, resnično vam pra
vim, želel bi, da bi vselej pom
nili in vselej ohranili v a mislih, 
kateri so tisti b darovi, ki so dani 
cerkvi.

11 Kajti vsem niso bili dani vsi 
darovi, kajti veliko darov je in 
a vsakomur je dar dan po Božjem 
Duhu.

12 Nekaterim je dan eden in 
drugim je dan drugi, da bi od tega 
imeli korist vsi.

13 Nekaterim je po Svetem 
Duhu dano a vedeti, da je Jezus 
Kristus Božji Sin in da je bil kri
žan za grehe sveta.

14 Drugim je dano a verjeti v nji
hove besede, da bi tudi oni imeli 
večno življenje, če ostanejo zvesti.

15 In spet, nekaterim je po Sve
tem Duhu dano poznati a razlike 
v delovanju, kar bo povšeči is
temu Gospodu, glede na Gospo
dovo voljo, v skladu z njegovimi 
milostmi glede na stanja človeš
kih otrok.

16 In spet, po Svetem Duhu je 
nekaterim dano poznati raznoli
kosti delovanj, ali so od Boga, da 

se lahko vsakomur dajejo razode
tja Duha, da so jim v korist.

17 In spet, resnično vam pravim, 
nekaterim je, po Božjem Duhu, 
dana beseda a modrosti.

18 Drugemu je dana beseda 
a spoznanja, da so vsi lahko po
učeni, da bodo modri in bodo 
imeli znanje.

19 In spet, nekaterim je dano, da 
imajo a vero, da bodo ozdravljeni;

20 in drugim je dano, da imajo 
vero, da a ozdravljajo.

21 In spet, nekaterim je dano, da 
delajo a čudeže;

22 drugim pa je dano, da 
a prerokujejo;

23 in drugim a prepoznavanje 
duhov.

24 In spet, nekaterim je dano, da 
govorijo a jezike;

25 drugim pa je dano tolmače
nje jezikov.

26 In vsi ti a darovi prihajajo od 
Boga v korist Božjih b otrok.

27 In a škofu cerkve in takšnim, 
ki jih bo Bog določil in posvetil, 
da bodo bdeli nad cerkvijo in da 
bodo starešine v cerkvi, bo dano, 
da bodo vse te darove b prepoz
nali, da kdo med vami ne bo česa 
trdil in vendarle ne bo od Boga.

28 In zgodilo se bo, da bo ta, ki 
bo prosil v a Duhu, prejel v Duhu;

 9 a vss znamenje.
  b Jak 4:3.
 10 a vss misli.
  b 1 Kor 14:12;  

vss duhovni darovi.
 11 a 1 Kor 12:4–11.
 13 a vss pričevanje.
 14 a 3 Ne 12:2;  

vss verovanje — 
verjeti.

 15 a Mor 10:8.
 17 a Mor 10:9;  

vss modrost.
 18 a vss spoznanje.
 19 a NaZ 42:48–52;  

vss vera.
 20 a vss zdravljenja — 

zdraviti.
 21 a vss čudež.
 22 a vss prerokba — 

prerokovati.
 23 a Mz 1:13–15.
 24 a vss dar jezikov.
 26 a Mor 10:8–19.
  b vss Božji sinovi 

in hčere.
 27 a vss škof.
  b vss dar prepoznavanja 

oziroma presojanja.
 28 a NaZ 88:64–65.
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29 da so nekaterim lahko dani 
vsi ti darovi, da bo lahko nekdo 
glavni, zato da bo lahko od tega 
imel korist vsak član.

30 Ta, ki a prosi v b Duhu, prosi 
glede na Božjo c voljo, zatorej je 
storjeno, prav kakor prosi.

31 In spet, povem vam, vse 

mora biti storjeno v Kristusovem 
imenu, kar koli delate v Duhu;

32 in Bogu se morate v Duhu 
a zahvaljevati za vsak blagoslov, 
s katerim ste blagoslovljeni.

33 In pred menoj morate ne
nehno udejanjati a krepost in b sve
tost. Tako je. Amen.

 30 a NaZ 50:29.
  b vss Sveti Duh.
  c 2 Ne 4:35.
 32 a 1 Krn 16:8–15;  

1 Tes 1:2;  

Al 37:37;  
NaZ 59:7, 21;  
vss zahvala — 
zahvaljevanje.

 33 a vss krepost.

  b vss svetost.
47 1 a NaZ 69:2–8; 85:1–2.
 4 a vss Sveti Duh;  

Tolažnik.

1–4 John Whitmer je določen, da oh-
ranja cerkveno zgodovino in zapi-
suje za preroka.

Glej, v meni je potrebno, da moj 
služabnik John redno zapisuje in 
ohranja a zgodovino in pomaga 
tebi, moj služabnik Joseph, pri 
prepisovanju vsega tega, kar ti 
bo dano, dokler ne bo poklican k 
naslednjim dolžnostim.

2 Spet ti resnično pravim, da 

na sestankih prav tako lahko 
povzdigne svoj glas, kadar bo 
potrebno.

3 In spet ti pravim, da bo zadol
žen za nenehno ohranjanje cer
kvenega zapisa in zgodovine, 
kajti Oliverja Cowderyja sem ime
noval v drugo službo.

4 Zatorej mu bo dano, če bo 
zvest, po a Tolažniku, da bo te 
stvari zapisal. Tako je. Amen.

47. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 
8. marca 1831. John Whitmer, ki je že služil kot prerokov tajnik, je 
sprva okleval, ko so ga prosili, naj služi kot cerkveni zgodovinopisec 
in zapisovalec in nadomesti Oliverja Cowderyja. Zapisal je: »Tega 
raje ne bi storil, vendar sem si prizadeval, da se izpolni Gospodova 
volja in če si to želi, želim, da mi to pokaže po vidcu Josephu.« Po-
tem ko je Joseph Smith prejel to razodetje, je John Whitmer sprejel 
in služil v službi, v katero je bil imenovan.

48. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 10. 
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48 2 a vss blaginja.
 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 vss Novi Jeruzalem.
  b NaZ 51:3.

marca 1831. Prerok je Gospoda vprašal o načinu postopka pridobi-
vanja zemljišč za naselitev svetih. To je bila pomembna zadeva z vi-
dika priseljevanja članov Cerkve iz vzhodnih Združenih držav, naj 
se v poslušnosti Gospodovi zapovedi zberejo v Ohiu (gl. razdelka 
37:1–3; 45:64).

1–3 Sveti v Ohiu naj del svojih zem-
ljišč dajo bratom. 4–6 Sveti naj ku-
pijo zemljišča, zgradijo mesto in 
sledijo nasvetu svojih predsedujo-
čih uradnikov.

Potrebno je, da za zdaj ostanete 
v krajih svojega prebivališča, ker 
bo ustrezalo vašim razmeram.

2 In če imate zemljišča, jih a dajte 
vzhodnim bratom;

3 in če zemljišč nimate, naj za 
zdaj kupujejo v tistih okoliških 
predelih, kakor se jim zdi dobro, 
kajti mora biti potrebno, da imajo 
za zdaj kje živeti.

4 Mora biti potrebno, da pri
hranite ves denar, ki ga lahko, 
in da pridobite vse, kar lahko, 

v pravičnosti, da boste sčasoma 
lahko a kupili zemljišče za dedi
ščino, in b sicer mesto.

5 Kraj še ne bo razodet, toda ko 
bodo vaši bratje prišli z vzhoda, 
naj se imenuje a določene može in 
dano jim bo, da bodo kraj b poznali 
oziroma jim bo razodet.

6 In določeni bodo, da bodo 
kupili zemljišča in da bodo za
čeli polagati a mestne temelje; in 
nato se boste začeli zbirati z dru
žinami, vsak glede na svojo b dru
žino, glede na svoje razmere in 
kakor mu bosta določila pred
sedstvo in škof cerkve, glede na 
zakone in zapovedi, ki ste jih pre
jeli in ki jih boste prejeli po temle. 
Tako je. Amen.

49. RAZDELEK
Razodetje, dano Sidneyju Rigdonu, Parleyju P. Prattu in Lemanu Co-
pleyju po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 7. maja 1831. 
Leman Copley je sprejel evangelij, a se je še vedno držal nekaterih na-
ukov shakerjev (United Society of Believers in Christ’s Second Appea-
ring, [Združeno društvo vernikov v Kristusov drugi prihod]), katerim 
je pripadal prej. Nekatera shakerska prepričanja so bila, da se je drugi 
Kristusov prihod že zgodil in da se je pojavil v podobi ženske, Anne 
Lee. Krsta z vodo niso pojmovali kot bistvenega. Zavračali so zakon-
sko zvezo in verjeli v življenje popolnega celibata. Nekateri shakerji so 
tudi prepovedovali uživanje mesa. Življenjska zgodba Josepha Smitha 
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v uvodu tega razodetja navaja: »Da bi popolneje razumel to témo, sem 
vprašal Gospoda in prejel naslednje.« Razodetje izpodbija nekatere os-
novne postavke shakerske skupine. Prej omenjeni bratje so izvod ra-
zodetja odnesli shakerski skupnosti (blizu Clevelanda v Ohiu) in jim 
ga v celoti prebrali, vendar je bil zavrnjen.

49 1 a vss pridigati.
 2 a Apd 8:21.
 4 a vss evangelij;  

resnica.
 5 a Jn 3:16–17;  

NaZ 132:24;  
vss Jezus Kristus, 
oblast oziroma 
polnomočje.

  b vss Odkupitelj;  
odkupitev — 
odkupiti — odkupljen.

  c vss prekletstvo.
 6 a vss Sin človekov.
  b Apd 7:55–56;  

NaZ 76:20–23.
  c vss Jezus Kristus, 

slava Jezusa Kristusa.

  d 1 Kor 15:25; NaZ 76:61.
 7 a Mt 24:36;  

Mr 13:32–37;  
Raz 16:15;  
NaZ 133:11.

 8 a Gal 3:22;  
Moz 16:3–5.

  b Heb 13:2;  
3 Ne 28:25–29.

1–7 Dan in ura Kristusovega pri-
hoda bosta ostala neznana, dokler 
ne bo prišel. 8–14 Ljudje se morajo 
pokesati, verjeti v evangelij in biti 
zvesti uredbam, da bodo dosegli od-
rešitev. 15–16 Zakonsko zvezo je po-
svetil Bog. 17–21 Uživanje mesa je 
odobreno. 22–28 Pred drugim pri-
hodom bo Sion uspeval in Lamanci 
cveteli kot vrtnica.

Prisluhnite moji besedi, moji 
služabniki Sidney in Parley in 
Leman, kajti glejte, resnično vam 
pravim, da vam zapovedujem, da 
pojdite in a pridigajte moj evange
lij, ki ste ga prejeli, prav kakor ste 
ga prejeli, shakerjem.

2 Glejte, povem vam, da si želijo 
resnico poznati delno, vendar ne 
vse, ker nimajo a prav pred menoj 
in se morajo pokesati.

3 Zatorej pošiljam vaju, moja 
služabnika Sidney in Parley, da 
jim bosta pridigala evangelij.

4 In moj služabnik Leman bo po
svečen v to delo, da bo lahko z 
njimi razsojal ne glede na to, kaj 
je od njih prejel, temveč glede na 

to, kaj ga bosta a učila vidva, moja 
služabnika; in če bo tako naredil, 
ga bom blagoslovil, sicer ne bo 
uspeval.

5 Tako govori Gospod, kajti jaz 
sem Bog in sem a poslal svojega 
edinorojenega Sina na svet za b od
kupitev sveta in sem odredil, da 
bo ta, ki ga bo sprejel, odrešen, 
in da bo ta, ki ga ne bo sprejel, 
c preklet —

6 in s a Sinom človekovim so sto
rili, prav kakor so želeli; in svojo 
moč je vzel na b desnici njegove 
c slave in sedaj vlada v nebesih in 
bo vladal, dokler se ne bo spustil 
na zemljo, da si bo d pod nogami 
podvrgel vse sovražnike, čas če
sar je blizu —

7 jaz, Gospod Bog, sem to go
voril; toda za uro in a dan ne ve 
nihče, niti angeli v nebesih, niti ne 
bodo vedeli, dokler ne bo prišel.

8 Zatorej želim, da se vsi ljudje 
pokesajo, kajti vsi so pod a gre
hom, razen tistih, ki sem jih pri
hranil zase, b sveti možje, za katere 
ne veste.

9 Zatorej vam pravim, da sem 
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 9 a 1 Mz 17:7;  
NaZ 66:2;  
vss nova in 
večna zaveza.

 10 a Zah 2:15;  
NaZ 45:66–69;  
97:18–21.

  b Iz 60:14.
  c Mt 23:12.
 11 a vss misijonarsko delo.
 13 a 3 Ne 27:19–20.
 14 a vss dar Svetega Duha.
  b vss polaganje rok.
 15 a 1 Tim 4:1–3.
  b 1 Mz 2:18, 24;  

1 Kor 11:11;  
vss poroka —  
poročiti se.

 16 a JakK 2:27–30.
  b 1 Mz 2:24;  

Mt 19:5–6.
  c vss zemlja, ustvarjena 

za človeka.
 17 a Mz 3:4–5;  

vss ustvariti.
  b vss predsmrtno 

življenje.
 18 a Tj. poziva k 

vzdržnosti.
  b 1 Mz 9:3;  

1 Tim 4:1–3.
 19 a NaZ 89:10–13.
 20 a Apd 4:32;  

NaZ 51:3; 70:14; 78:6.
  b vss posvetnost.
 21 a pjs 1 Mz 9:10–15  

(Dodatek).
 22 a vss drugi prihod 

Jezusa Kristusa.
 23 a Mt 24:4–5.
  b 2 Pt 3:12;  

NaZ 45:39.
  c Iz 40:4;  

NaZ 109:74.
  d Mih 1:3–4.

vam poslal svojo večno a zavezo, 
in sicer to, ki je bila od začetka.

10 In to, kar sem obljubil, sem 
tako izpolnil, in a narodi zemlje 
se bodo temu b priklonili; in če ne 
sami od sebe, bodo ponižani, kajti 
to, kar se sedaj sámo povzdiguje, 
bo c ponižano na silo.

11 Zatorej vam zapovedujem, da 
a pojdite med to ljudstvo in jim re
cite kakor moj apostol od starih, 
ki mu je bilo ime Peter:

12 Verjemite v ime Gospoda Je
zusa, ki je bil na zemlji in ki bo 
prišel, začetek in konec;

13 a pokesajte se in se krstite v 
imenu Jezusa Kristusa glede na 
sveto zapoved za odpuščanje 
grehov;

14 in kdor bo to storil, bo prejel 
a dar Svetega Duha, tako da mu 
bodo starešine cerkve na glavo 
položili b roke.

15 In spet, resnično vam pravim, 
da kdor poroko a prepoveduje, ni 
posvečen od Boga, kajti b zakon
sko zvezo je za človeka posvetil 
Bog.

16 Zatorej je zakonito, da ima 
eno a ženo in da bosta b eno meso, 

in vse to zato, da bo c zemlja lahko 
izpolnila namen stvarjenja;

17 in da se bo lahko izpolnila 
z mero ljudi glede na njegovo 
a stvarjenje, b preden je bil ustvar
jen svet.

18 In kdor a prepoveduje, da se 
vzdržijo b mesa, da naj človek tega 
ne jé, ni posvečen od Boga;

19 kajti glejte, a živali na polju in 
ptice neba in to, kar pride iz zem
lje, je posvečeno za uporabo člo
veku za hrano in za obleko in da 
bi lahko imel v obilju.

20 Toda ni dano, da bi en človek 
a posedoval to, kar je nad drugim, 
zatorej b svet tiči v grehu.

21 In gorje človeku, ki a prelije 
kri ali trati meso in nima potrebe.

22 In spet, resnično vam pravim, 
da Sin človekov ne a pride v po
dobi ženske, niti človeka, potu
jočega po zemlji.

23 Zatorej se ne pustite a preva
rati, temveč ostanite stanovitni, 
b pričakujoč, da se bo nebo treslo 
in se bo zemlja majala in se opo
tekala sem ter tja kot pijanec in 
da se bodo c doline vzdignile in 
da se bodo d gore znižale in da se 
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 23 e Mt 24:29–31.
 24 a 3 Ne 5:21–26.
  b Iz 35:1;  

2 Ne 30:5–6;  
3 Ne 21:22–25;  
NaZ 3:20; 109:65.

 25 a NaZ 35:24.

  b 1 Mz 49:26;  
2 Ne 12:2–3.

 26 a NaZ 88:63.
 27 a Iz 52:12.
  b 3 Ne 20:22.
  c 1 Pt 2:6;  

NaZ 84:116.

 28 a NaZ 1:12.
50 2 a NaZ 129;  

vss Duh, zli duhovi.
 3 a Lk 22:31; 3 Ne 18:18.
 4 a vss Jezus Kristus, 

prevzeti ime Jezusa 
Kristusa.

bodo težko prehodni kraji zrav
nali — in vse to, ko bo angel za
trobil s e trobento.

24 Toda preden bo prišel Gospo
dov véliki dan, bo a Jakob uspeval 
v puščavi in bodo Lamanci b cve
teli kot vrtnica.

25 Sion bo a uspeval na hribih in 
se radostil na b gorah in se bo zbral 
na kraju, ki sem ga določil.

26 Glejte, pravim vam, pojdite, 
kakor sem vam zapovedal; poke
sajte se vseh svojih grehov; a pro
site in boste prejeli; trkajte in se 
vam bo odprlo.

27 Glejte, šel bom pred vami in 
bom vaša a zadnja straža in bom v 
vaši b sredi in ne boste c zmedeni.

28 Glejte, jaz sem Jezus Kristus 
in pridem a naglo. Tako je. Amen.

50. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 9. 
maja 1831. Življenjska zgodba Josepha Smitha navaja, da nekateri 
starešine niso razumeli prikazovanj različnih duhov po vsej zemlji 
in da je bilo to razodetje dano v odgovor na njegovo posebno vpra-
šanje o zadevi. Tako imenovani duhovni pojavi niso bili nenavadni 
med člani, med katerimi so nekateri trdili, da prejemajo videnja in 
razodetja.

1–5 Po vsej zemlji je veliko lažnih 
duhov. 6–9 Gorje hinavcem in tis-
tim, ki so od Cerkve odrezani. 10–
14 Starešine naj evangelij pridigajo 
po Duhu. 15–22 Tako pridigarje kot 
poslušalce mora razsvetliti Duh. 
23–25 To, kar ne izgrajuje, ni od 
Boga. 26–28 Zvesti so posedovalci 
vsega. 29–36 Na molitve očiščenih 
je odgovorjeno. 37–46 Kristus je do-
bri Pastir in Izraelova Skala.

Prisluhnite, o starešine moje 
cerkve, in nastavite uho glasu ži
vega Boga in bodite pozorni na 

besede modrosti, ki vam bodo 
dane glede na to, kar ste vprašali 
in ste soglasni, kar se tiče cerkve 
in duhov, ki so se razširili po vsej 
zemlji.

2 Glejte, resnično vam pravim, 
da je veliko duhov, ki so a lažni du
hovi, ki hodijo po zemlji, zavaja
joč svet.

3 In tudi a Satan si vas je priza
deval prevarati, da bi vas lahko 
strmoglavil.

4 Glejte, jaz, Gospod, sem se ozrl 
na vas in sem videl gnusobe v cer
kvi, ki a izpoveduje moje ime.
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 5 a vss vztrajati.
 6 a vss prevara — 

prevarati.
 7 a Mt 23:13–15;  

Al 34:28.
  b vss hudič.
  c Moz 27:8–9.
  d Tj. tisti, ki so bili 

zapeljani.
 8 a NaZ 1:14; 56:3; 64:35;  

vss izobčenje.
 10 a Iz 1:18;  

NaZ 45:10.
 12 a NaZ 1:24.
 13 a vss posvetitev — 

posvetiti.
 14 a NaZ 43:15;  

vss učitelj — učiti, 
poučevanje z Duhom.

  b vss Tolažnik.

 15 a vss dar prepoznavanja 
oziroma presojanja.

 16 a Etr 12:23–27.
 17 a vss misijonarsko delo;  

pridigati.
  b NaZ 6:15;  

vss resnica;  
Sveti Duh.

5 Toda blagor tistim, ki so zvesti 
in a vztrajajo, bodisi v življenju ali 
v smrti, kajti podedovali bodo 
večno življenje.

6 Toda gorje jim, ki so a sleparji in 
hinavci, kajti tako govori Gospod, 
privedel jih bom k sodbi.

7 Glejte, resnično vam pravim, 
med vami so a hinavci, ki so neka
tere prevarali, kar je b nasprotniku 
dalo c moč; toda glejte, d takšni 
bodo privedeni nazaj na pravo 
pot,

8 toda hinavce bodo razkrinkali 
in bodo a odrezani, bodisi v življe
nju ali v smrti, in sicer kakor me 
bo volja; in gorje jim, ki bodo od
rezani od moje cerkve, kajti te bo 
premagal svet.

9 Zatorej naj se vsak pazi, da ne 
bo delal tega, kar ni v resnici in 
pravičnosti pred menoj.

10 In sedaj pridite, govori Go
spod, po Duhu, starešinam svoje 
cerkve, in skupaj a razsodimo, da 
boste lahko razumeli;

11 razsodimo, prav kakor ljudje 
razsodijo med seboj iz obličja v 
obličje.

12 Ko človek torej razsoja, ga 
razume človek, ker razsoja kot 
človek; in sicer tako bom jaz, 
Gospod, razsojal z vami, da boste 
lahko a razumeli.

13 Zatorej vam jaz, Gospod, za
stavim naslednje vprašanje — v 
kaj ste bili a posvečeni?

14 Da boste moj evangelij pridi
gali po a Duhu, in sicer b Tolažniku, 
ki je bil poslan učit resnico.

15 In nato ste prejeli druge a du
hove, ki jih niste mogli razumeti, 
in jih sprejeli, da so od Boga; in 
ali ste v tem opravičeni?

16 Glejte, na to vprašanje odgo
vorite sami; vendar bom milosten 
z vami; ta, ki je med vami šibak, 
bo po temle postal a močan.

17 Resnično vam pravim, ta, ki 
sem ga posvetil in poslal a pridi
gat besedo resnice po Tolažniku, 
v Duhu resnice, ali jo pri
diga po b Duhu resnice ali kako  
drugače?

18 In če je kako drugače, ni od 
Boga.

19 In spet, ta, ki prejme besedo 
resnice, ali jo prejme po Duhu res
nice ali kako drugače?

20 Če jo kako drugače, ni od 
Boga.

21 Zakaj torej ne morete razu
meti in vedeti, da jo ta, ki besedo 
prejme po Duhu resnice, prejme, 
kakor se jo pridiga po Duhu 
resnice?

22 Zatorej ta, ki pridiga, in ta, ki 
prejme, drug drugega razumeta 
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 22 a 1 Kor 14:26.
  b Jn 4:36.
 23 a vss tema, duhovna.
 24 a 1 Jn 2:8–11;  

Mor 7:14–19;  
NaZ 84:45–47; 88:49;  
vss Kristusova luč.

  b Jn 15:4–5, 10.
  c 2 Ne 28:30.
 25 a Jn 8:32.
 26 a Mt 23:11.
  b Mr 10:42–45;  

vss služenje.
 27 a NaZ 76:5–10, 53–60;  

84:34–41.
  b vss moč.
 28 a 3 Ne 19:28–29;  

NaZ 88:74–75;  
vss čistost — čist;  
posvetitev — posvetiti.

  b 1 Jn 1:7–9.
 29 a He 10:5;  

NaZ 46:30;  
vss molitev.

 30 a vss polnomočje.
 31 a 1 Jn 4:1;  

vss Duh, zli duhovi.
 32 a Mt 10:1.
 33 a Jud 1:9.
  b NaZ 84:67, 73.
 35 a vss Božje oziroma 

nebeško kraljestvo.
  b 1 Jn 4:4;  

NaZ 63:20, 47.
 36 a NaZ 58:42–43;  

vss odpustiti.

in sta oba a poučena in se skupaj 
b radostita.

23 In tisto, kar ne izgrajuje, ni od 
Boga in je a tema.

24 Tisto, kar je od Boga, je a luč; 
in ta, ki luč prejme in b ostane v 
Bogu, prejme c več luči; in tista 
luč postaja svetlejša in svetlejša 
do popolnega dne.

25 In spet, resnično vam pra
vim, in to pravim, da boste po
znali a resnico, da boste temo iz 
svoje srede pregnali;

26 ta, ki ga Bog posveti in pošlje, 
tisti je postavljen za a največjega, 
navkljub temu da je najmanjši in 
b služabnik vsem.

27 Zatorej je a posedovalec vsega, 
kajti vse mu je pokorno tako v ne
besih kot na zemlji, življenje in 
luč, Duh in b moč, poslani po Oče
tovi volji po Jezusu Kristusu, nje
govem Sinu.

28 Toda nihče ni posedovalec 
vsega, če ni a očiščen in b čist vsa
kega greha.

29 In če boste očiščeni in čisti 
vsakega greha, boste a prosili, kar 
vas bo volja, v Jezusovem imenu 
in bo storjeno.

30 Toda vedite tole, dano vam 
bo, kaj naj prosite; in ker ste 

postavljeni za a vodilne, vam bodo 
duhovi pokorni.

31 Zatorej se bo zgodilo, da 
boste, če boste videli a duha, ki se 
bo prikazal, ki ga ne morete ra
zumeti, in tega duha ne sprej
mete, vprašali Očeta v Jezusovem 
imenu; in če vam tistega duha ne 
bo dal, potem boste lahko vedeli, 
da ni od Boga.

32 In dana vam bo a moč nad tis
tim duhom in proti temu duhu 
boste z glasnim glasom razglasili, 
da ni od Boga —

33 ne s a porogljivo obtožbo, da 
se ne boste prevzeli, niti z b baha
njem niti z radostjo, da vas ne bo 
zgrabil s tem.

34 Ta, ki prejme od Boga, naj ima 
to za Božje in naj se radosti, da ga 
ima Bog za vrednega, da prejme.

35 In s tem ko prisluhnete in de
late te stvari, ki ste jih prejeli, in 
ki jih boste prejeli po temle — in 
a kraljestvo vam daje Oče in b moč, 
da premagate vse, česar on ni 
posvetil —

36 in glejte, resnično vam pra
vim, blagor vam, ki sedaj poslu
šate te moje besede iz ust mojega 
služabnika, kajti grehi so vam 
a odpuščeni.
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51. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Thompsonu v Ohiu 
20. maja 1831. Tačas so sveti, ki so se priseljevali iz vzhodnih držav, 
začeli prihajati v Ohio, in izrecno je bilo potrebno poskrbeti za nji-
hovo naselitev. Ker se je s to nalogo zlasti ukvarjala škofova pisarna, 
je škof Edward Partridge prosil, da bi bil o zadevi poučen, in prerok 
je vprašal Gospoda.

 37 a vss Pratt, Parley 
Parker.

  b NaZ 97:3–5.
 38 a vss Gospodov 

vinograd.
 39 a vss Partridge, Edward.
 40 a 3 Ne 17:2–3;  

NaZ 78:17–18.
  b 1 Kor 3:2–3;  

NaZ 19:22–23.
  c vss milostljivost.
  d vss resnica.

 41 a 1 Jn 4:18.
  b vss Božji sinovi 

in hčere.
  c Jn 16:33.
  d Jn 10:27–29; 17:2;  

3 Ne 15:24;  
NaZ 27:14; 84:63.

 42 a Jn 17:12;  
3 Ne 27:30–31.

 43 a Jn 17:20–23;  
3 Ne 11:35–36;  
vss Bog — Božja 

trojica.
 44 a Jn 10:14–15;  

vss dobri Pastir.
  b 1 Mz 49:24; 1 Pt 2:4–8;  

vss temeljni kamen.
  c 1 Kor 10:1–4;  

vss Jezus Kristus;  
skala.

  d He 5:12.
 45 a NaZ 67:10–13.
 46 a vss stražiti — stražarji.
  b Al 34:32–33.

37 Naj moj služabnik Joseph Wa
kefield, s katerim sem zelo zado
voljen, in moj služabnik a Parley P. 
Pratt gresta med cerkve in jih kre
pita z besedo b opominjanja;

38 in prav tako moj služabnik 
John Corrill, oziroma kolikor mo
jih služabnikov je posvečenih v to 
službo, in delajo naj v a vinogradu; 
in nihče naj jih ne ovira pri tem, 
da delajo, kar sem jim dodelil —

39 zatorej v tem moj služabnik 
a Edward Partridge ni opravičen, 
vendar naj se pokesa in mu bo 
odpuščeno.

40 Glejte, majhni otroci ste in 
vsega sedaj ne morete a prenesti; 
b rasti morate v c milostljivosti in 
v spoznanju d resnice.

41 Ne a bojte se, majhni b otroci, 
kajti moji ste in jaz sem svet c pre
magal in vi ste od tistih, ki mi jih 
je d dal Oče;

42 in nihče od tistih, ki mi jih je 
dal Oče, ne bo a izgubljen.

43 In Oče in jaz sva a eno. Jaz sem 
v Očetu in Oče v meni in ker ste 
me sprejeli, ste v meni in jaz v vas.

44 Zatorej sem v vaši sredi in 
jaz sem a dobri pastir in Izraelova 
b skala. Ta, ki zida na tej c skali, ne 
bo d nikoli padel.

45 In prišel bo dan, ko boste sli
šali moj glas in a me videli in ve
deli, da sem.

46 Bodite torej a budni, da boste 
lahko b pripravljeni. Tako je. 
Amen.

1–8 Edward Partridge je dolo-
čen, da upravlja s skrbništvom in 
imetjem. 9–12 Sveti naj ravnajo 

pošteno in prejmejo enako. 13–
15 Imajo naj škofovo skladišče in 
imetje vodijo glede na Gospodovo 
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postavo. 16–20 Ohio naj bo začasno  
zbirališče.

Prisluhnite mi, govori Gospod, 
vaš Bog, in spregovoril bom svo
jemu služabniku a Edwardu Par
tridgu in mu dal navodila, kajti 
mora biti, da prejme navodila, 
kako naj te ljudi organizira.

2 Kajti mora biti, da se bodo 
organizirali glede na moje a za
kone; če se bodo drugače, bodo 
odrezani.

3 Zatorej naj moj služabnik 
Edward Partridge, in tisti, ki jih 
je izvolil, s katerimi sem zelo za
dovoljen, določi tem ljudem nji
hov del, vsakomur a enako glede 
na njegovo družino, glede na nje
gove razmere in njegovo pomanj
kanje in b potrebe.

4 In moj služabnik Edward 
Partridge naj človeku, ko mu bo 
dodelil njegov delež, da pisno iz
javo, ki mu bo zagotovila njegov 
delež, ki ga bo imel, in sicer to 
pravico in to dediščino v cerkvi, 
dokler se ne bo pregrešil in se ga 
ne bo imelo za vrednega po glasu 
cerkve glede na zakone in a zaveze 
cerkve, da pripada cerkvi.

5 In če se bo pregrešil in se ga ne 
bo imelo za vrednega, da bi pri
padal cerkvi, ne bo imel moči, da 
bi zahteval tisti del, ki ga je pos

vetil škofu za revne in pomoči po
trebne v moji cerkvi; zato daru ne 
bo obdržal, temveč bo imel pra
vico samo do tistega dela, ki mu 
je prepisan.

6 In tako se bodo zagotovile vse 
stvari a glede na deželne b zakone.

7 In to, kar pripada tem ljudem, 
naj se tem ljudem določi.

8 In a denar, ki tem ljudem os
tane — tem ljudem naj bo dolo
čen zastopnik, da bo vzel b denar 
za oskrbo s hrano in obleko glede 
na potrebe teh ljudi.

9 In vsak naj ravna a pošteno 
in naj bo enak med tem ljud
stvom in prejme enako, da boste 
lahko b eno, prav kakor sem vam 
zapovedal.

10 In tega, kar pripada tem lju
dem, naj se ne vzame in da tem 
iz a druge cerkve.

11 Če bo zatorej druga cerkev 
prejela denar od te cerkve, naj 
spet plačajo tej cerkvi, kakor se 
bodo dogovorili;

12 in to bo storjeno preko škofa 
oziroma zastopnika, ki bo dolo
čen po a glasu cerkve.

13 In spet, škof naj tej cerkvi do
loči a skladišče in vse, tako v de
narju in v hrani, kar je več, kot je 
b potrebno za potrebe teh ljudi, naj 
bo v rokah škofa.

14 In tudi sebi naj nameni po 
51 1 a vss Partridge, 

Edward.
 2 a NaZ 42:30–39; 105:5;  

vss zakon posvetitve.
 3 a NaZ 49:20.
  b Apd 2:44–45;  

4 Ne 1:2–3.
 4 a Tj. razdelek 20 se 

imenuje Členi in 

   zaveze Kristusove 
cerkve.  
NaZ 33:14; 42:13;  
vss zaveza.

 6 a 1 Pt 2:13; NaZ 98:5–7.
  b NaZ 58:21–22.
 8 a NaZ 84:104.
  b NaZ 104:15–18.
 9 a vss poštenje — pošten.

  b NaZ 38:27;  
vss enotnost.

 10 a Tj. še ena veja Cerkve, 
ne še ena ločina.

 12 a vss soglasje.
 13 a NaZ 42:55;  

vss skladišče.
  b NaZ 42:33–34, 

55; 82:17–19.
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svojih potrebah in po potrebah 
svoje družine, ker bo zaposlen z 
opravljanjem tega posla.

15 In tako dajem temu ljudstvu 
privilegij, da se organizirajo glede 
na moje a zakone.

16 In a to deželo jim bom posve
til za krajše obdobje, dokler jaz, 
Gospod, zanje ne bom poskrbel 
drugače, in jim ne bom zapove
dal, naj gredo odtod;

17 in ura in dan jim nista dana, 
zatorej naj delujejo v tej deželi, 
kot da bodo leta, in to se bo obr
nilo v njihovo dobro.

18 Glejte, to bo a primer za mo
jega služabnika Edwarda Par
tridga v drugih krajih v vseh 
cerkvah.

19 In kogar se bo spoznalo za 
zvestega, pravičnega in modrega 
a skrbnika, bo vstopil v b radost 
svojega Gospoda in bo podedo
val večno življenje.

20 Resnično, povem vam, jaz 
sem Jezus Kristus, ki a pride na
glo, ob b uri, ko si ne mislite. Tako 
je. Amen.

 15 a NaZ 51:2.
 16 a Tj. Kirtland, na 

področju Ohia.
 18 a Tj. vzorec.
 19 a Mt 24:45–47;  

vss skrbništvo — 
skrbnik.

  b vss radost.
 20 a Raz 22:6–16.
  b Mt 24:44.
52 1 a vss poklic — 

poklicati — 
poklican od Boga.

 2 a NaZ 57:1–3.

  b NaZ 58:57; 84:3–4.
  c Ps 135:4;  

3 Ne 5:21–26.
  d Abr 2:6–11;  

vss Abrahamova 
zaveza.

52. RAZDELEK
Razodetje, dano starešinam Cerkve po preroku Josephu Smithu v Kirt-
landu v Ohiu 6. junija 1831. V Kirtlandu je potekala konferenca, ki 
se je začela 3. in se zaključila 6. junija. Na tej konferenci so se zgodile 
prve značilne posvetitve v službo vélikega duhovnika in prepoznana 
ter grajana so bila določena delovanja lažnih in zavajajočih duhov.

1–2 Določeno je, da bo naslednja 
konferenca potekala v Misuriju. 3–
8 Določene starešine se imenuje, da 
bodo potovali skupaj. 9–11 Stare-
šine bodo učili, kar so zapisali apos-
toli in preroki. 12–21 Tisti, ki jih 
je razsvetlil Duh, obrodijo sadove 
slavljenja in modrosti. 22–44 Več 
starešin je določenih, naj gredo pri-
digat evangelij, ko bodo potovali v 
Misuri na konferenco.

Glejte, tako govori Gospod sta
rešinam Cerkve, ki jih je v teh po
slednjih dneh a poklical in izvolil 
po glasu svojega Duha —

2 rekoč: Jaz, Gospod, vam bom 
razkril, kaj hočem, da odslej de
late do naslednje konference, ki 
bo potekala v Misuriju, v a de
želi, ki jo bom b posvetil za svoje 
ljudstvo, ki je Jakobov c ostanek, 
in za tiste, ki so dediči glede na 
d zavezo.
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 5 a NaZ 57:1–3.
 9 a Moz 18:19–20.
  b NaZ 42:12; 52:36;  

vss sveti spisi.
  c vss Sveti Duh;  

Tolažnik;  
učitelj — učiti, 
poučevanje z Duhom.

 10 a Mr 6:7;  

NaZ 61:35.
  b Jn 1:26.
  c Apd 8:14–17.
 11 a Rim 9:28.
 12 a Lk 22:31;  

3 Ne 18:17–18.
 13 a Mt 25:23;  

NaZ 132:53.
 15 a vss strto srce.

  b NaZ 97:8.
  c vss uredbe.
 17 a NaZ 66:8; 133:58.
  b vss modrost.
 18 a Mt 3:10.
 19 a vss dar prepoznavanja 

oziroma presojanja.
 20 a Mt 8:5–13.

3 Zatorej vam resnično pravim, 
moj služabnik Joseph Smith ml. 
in Sidney Rigdon naj se odpravita 
na pot, brž ko bodo priprave kon
čane, da bosta zapustila dom, in 
potujeta v deželo Misuri.

4 In če mi bosta zvesta, jima bo 
razkrito, kaj naj delata;

5 in prav tako jima bo, če bosta 
zvesta, razkrita a dežela vaše 
dediščine.

6 In če ne bosta zvesta, bosta od
rezana, in sicer kakor me bo vo
lja, kakor se mi bo zdelo dobro.

7 In spet, resnično vam pravim, 
naj se moj služabnik Lyman Wight 
in moj služabnik John Corrill na
glo odpravita na pot;

8 in tudi moj služabnik John 
Murdock in moj služabnik Hyrum 
Smith naj se odpravita na pot v 
isti kraj po poti v Detroit.

9 In od tamkaj naj potujeta, pri
digajoč besedo na poti, ne govo
reč a nič drugega kot to, kar so 
zapisali b preroki in apostoli, in 
tega, kar jih je učil c Tolažnik v 
verni molitvi.

10 Gredo naj po a dva in dva in 
tako naj na poti pridigajo v vsa
kem občestvu, krščujoč z b vodo 
in polagajoč c roke na bregovih 
voda.

11 Kajti tako govori Gospod, 
svoje delo bom pospešil v a pra

vičnosti, kajti prišli bodo dnevi, 
ko bom poslal sodbo do zmage.

12 In moj služabnik Lyman 
Wight naj se varuje, kajti Satan 
ga želi a presejáti kakor pleve.

13 In glejte, ta, ki bo a zvest, bo 
postavljen za vladarja nad veliko 
stvarmi.

14 In spet, v vsem vam bom dal 
vzorec, da ne boste prevarani, 
kajti Satan hodi po deželi in gre 
dalje zavajajoč narode —

15 zatorej njega, ki moli, čigar 
duh je a skesan, prav tega b sprej
mem, če je zvest mojim c uredbam.

16 Ta, ki govori, čigar duh je 
skesan, ki govori krotko in izgra
juje, je od Boga, če je zvest mojim 
uredbam.

17 In spet, ta, ki trepeta pod 
mojo močjo, bo postal a močan in 
bo obrodil sadove slavljenja in 
b modrosti glede na razodetja ter 
resnice, ki sem vam jih dal.

18 In spet, ta, ki je premagan in 
ne a obrodi sadu, in sicer glede na 
ta vzorec, ni od mene.

19 Zatorej boste po tem vzorcu 
a spoznali duhove v vseh prime
rih pod vsem nebom.

20 In dnevi so prišli; ljudem se 
bo a zgodilo glede na njihovo vero.

21 Glejte, ta zapoved je dana 
vsem starešinam, ki sem jih 
izvolil.
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 22 a NaZ 56:5;  
vss Marsh, Thomas B.

 24 a vss Partridge, Edward.
 26 a vss Pratt, Parley 

Parker.
  b vss Pratt, Orson.
 32 a NaZ 56:6–7.

 33 a Rim 15:20.
 34 a Jn 15:16;  

NaZ 18:15–16.
 36 a Moz 18:19–20;  

NaZ 52:9.
  b Jn 3:11.
  c vss verovanje — verjeti.

 37 a Mt 25:25–30.
 38 a NaZ 79:1.
  b vss duhovnik 

v Aronovem 
duhovništvu.

22 In spet, resnično vam pravim, 
moj služabnik a Thomas B. Marsh 
in moj služabnik Ezra Thayre naj 
se prav tako odpravita na pot, pri
digajoč besedo na poti v to isto 
deželo.

23 In spet, moj služabnik Isaac 
Morley in moj služabnik Ezra 
Booth naj se odpravita na pot, 
prav tako pridigajoč besedo na 
poti v to isto deželo.

24 In spet, moj služabnik 
a Edward Partridge in Martin Har
ris naj se odpravita na pot z mo
jima služabnikoma Sidneyjem 
Rigdonom in Josephom Smit
hom ml.

25 Moja služabnika David Whit
mer in Harvey Whitlock naj se 
prav tako odpravita na pot in pri
digata na poti v to isto deželo.

26 In moja služabnika a Parley P. 
Pratt in b Orson Pratt naj se odpra
vita na pot, in pridigata na poti, 
in sicer v to isto deželo.

27 In moja služabnika Solomon 
Hancock in Simeon Carter naj se 
prav tako odpravita na pot v to 
isto deželo in spotoma pridigata.

28 Moja služabnika Edson Ful
ler in Jacob Scott naj se prav tako 
odpravita na pot.

29 Moja služabnika Levi W. 
Hancock in Zebedee Coltrin naj 
se prav tako odpravita na pot.

30 Moja služabnika Reynolds 

Cahoon in Samuel H. Smith naj 
se prav tako odpravita na pot.

31 Moja služabnika Wheeler 
Baldwin in William Carter naj se 
prav tako odpravita na pot.

32 In oba moja služabnika a Ne
wela Knighta in Selaha J. Griffina 
naj se posveti in naj se prav tako 
odpravita na pot.

33 Da, resnično pravim, vsi ti naj 
se odpravijo na pot v en kraj po 
njihovih različnih poteh in človek 
ne bo zidal na a temelju drugega, 
niti potoval po sledeh drugega.

34 Ta, ki je zvest, tisti bo oh
ranjen in blagoslovljen z veliko 
a sadu.

35 In spet vam pravim, moja slu
žabnika Joseph Wakefield in Solo
mon Humphrey naj se odpravita 
na pot v vzhodne dežele;

36 delata naj s svojimi druži
nami, a razglašajoč nič drugega 
kot preroke in apostole, tisto, kar 
sta b videla in slišala in nadvse 
zagotovo c verjameta, da se bodo 
prerokbe lahko izpolnile.

37 Zaradi prestopka naj se He
manu Bassetu to, kar mu je bilo 
podarjeno, a vzame in se da Si
mondsu Ryderju.

38 In spet, resnično vam pra
vim, naj se Jareda Carterja a po
sveti za duhovnika in naj se za 
b duhovnika prav tako posveti Ge
orga Jamesa.
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 39 a Al 6:1.
  b vss malikovanje.
 40 a NaZ 104:15–18;  

vss reven.
  b vss blaginja.
 41 a NaZ 20:64.
 42 a vss Sion.

  b NaZ 25:2; 57:1–3.
 43 a vss radost.
 44 a NaZ 88:96–98.
53 1 a vss imenovanje;  

izvoljen — izvoljeni;  
poklic in imenovanje.

 2 a vss križanje.

  b vss posvetnost;  
svet (samostalnik).

 3 a vss odpuščanje grehov.
  b vss polaganje rok.
 4 a NaZ 57:6, 8–10, 

14–15; 84:113.

53. RAZDELEK
Razodetje, dano Algernonu Sidneyju Gilbertu po preroku Josephu 
Smithu v Kirtlandu v Ohiu 8. junija 1831. Na prošnjo Sidneyja  
Gilberta je prerok vprašal Gospoda glede dela in imenovanja brata 
Gilberta v Cerkvi.

39 Preostali starešine naj a bdijo 
nad cerkvami in razglašajo be
sedo v svojih okoliških predelih; 
in delajo naj s svojimi lastnimi ro
kami, da se ne bo izvajalo ne b ma
likovanja ne hudobije.

40 In v vsem se spomnite a rev
nih in b pomoči potrebnih, bolnih 
in trpečih, kajti ta, ki tega ne dela, 
tisti ni moj učenec.

41 In spet, moji služabniki Jo
seph Smith ml. in Sidney Rigdon 
in Edward Partridge naj s se
boj vzamejo a priporočilo iz cer
kve. In enega naj se pridobi tudi 

za mojega služabnika Oliverja 
Cowderyja.

42 In tako, prav kakor sem rekel, 
če boste zvesti, se boste zbrali, da 
se boste radostili v deželi a Misuri, 
ki je dežela vaše b dediščine, ki je 
sedaj dežela vaših sovražnikov.

43 Toda, glejte, jaz, Gospod, 
bom pospešil mesto v njegovem 
času in bom zveste okronal z a ra
dostjo in z veseljem.

44 Glejte, jaz sem Jezus Kristus, 
Božji Sin, in poslednji dan jih bom 
a povzdignil. Tako je. Amen.

1–3 Poklic in imenovanje Sidneyja 
Gilberta v Cerkvi je, da se ga pos-
veti za starešino. 4–7 Služi naj tudi 
kot škofov zastopnik.

Glej, povem ti, moj služabnik 
Sidney Gilbert, da sem slišal tvoje 
molitve; in k meni si klical, naj ti 
Gospod, tvoj Bog, razkrije glede 
tvojega poklica in a imenovanja v 
cerkvi, ki sem jo jaz, Gospod, po
stavil v teh poslednjih dneh.

2 Glej, jaz, Gospod, ki sem bil 

a križan za grehe sveta, ti zapove
dujem, da svet b opustiš.

3 Prevzemi mojo posvetitev, in 
sicer za starešino, da boš pridi
gal vero in kesanje in a odpušča
nje grehov glede na mojo besedo, 
in prejem Svetega Duha s polaga
njem b rok;

4 in tudi da boš a zastopnik te 
cerkve v kraju, ki ga bo določil 
škof, glede na zapovedi, ki bodo 
dane po temle.

5 In spet, resnično ti pravim, 
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 7 a vss vztrajati.
54 1 a Raz 1:8;  

NaZ 19:1;  
vss Alfa in Omega.

  b vss križanje.
 3 a vss ponižnost — 

ponižen.
 4 a NaZ 42:30–39;  

vss zakon posvetitve.
  b NaZ 58:32–33.
 5 a Mt 18:6–7.
 6 a vss milost — milosten.

odpravi se na pot z mojima slu
žabnikoma Josephom Smithom 
ml. in Sidneyjem Rigdonom.

6 Glej, to so prve uredbe, ki jih 
boš prejel; in v prihodnjem času 

ti bodo razkrite preostale glede 
na tvoje delo v mojem vinogradu.

7 In spet, hočem, da spoznaš, da 
je odrešen samo ta, ki a vztraja do 
konca. Tako je. Amen.

54. RAZDELEK
Razodetje, dano Newelu Knightu po preroku Josephu Smithu v Kirt-
landu v Ohiu 10. junija 1831. Člani Cerkve, ki so živeli v Thompsonu 
v Ohiu, so bili razdeljeni glede vprašanj, ki so se nanašala na posve-
titev imetja. Pokazala sta se sebičnost in lakomnost. Leman Copley 
je po svojem misijonu med shakerji (gl. glavo 49. razdelka) prelomil 
zavezo, da bo svojo veliko kmetijo posvetil za dedni kraj za svete, ki 
so prihajali iz Colesvilla v New Yorku. Zaradi tega so Newel Knight 
(voditelj članov, ki so živeli v Thompsonu) in drugi starešine prišli 
preroka vprašat, kako nadaljevati. Prerok je vprašal Gospoda in pre-
jel to razodetje, ki članom v Thompsonu zapoveduje, naj oddidejo s 
kmetije Lemana Copleyja in odpotujejo v Misuri.

1–6 Sveti morajo izpolnjevati evan-
gelijsko zavezo, da bodo dosegli 
milost. 7–10 V stiski morajo biti 
potrpežljivi.

Glej, tako govori Gospod, in si
cer a Alfa in Omega, začetek in ko
nec, in sicer ta, ki je bil b križan za 
grehe sveta —

2 glej, resnično, resnično, povem 
ti, moj služabnik Newel Knight, 
bodi stanoviten v službi, v katero 
sem te imenoval.

3 In če tvoji bratje želijo uiti so
vražnikom, naj se pokesajo vseh 
svojih grehov in postanejo res
nično a ponižni pred menoj in 
skesani.

4 In ker je bila a zaveza, ki so jo 
sklenili z menoj, prelomljena, je 
torej zato postala b neveljavna in 
neučinkovita.

5 In gorje tistemu, po katerem 
to a pohujšanje pride, kajti zanj bi 
bilo bolje, da bi utonil v morski 
globini.

6 Toda blagor tistim, ki so se 
držali zaveze in so izpolnje
vali zapoved, kajti prejeli bodo 
a milost.

7 Zatorej sedaj pojdite in zbežite 
iz dežele, da nad vas ne pridejo 
vaši sovražniki; in odpravite se 
na pot in kogar želite, si določite 
za voditelja in da bo za vas izpla
čeval denar.
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 8 a NaZ 52:42.
 9 a 1 Tes 4:11.
 10 a vss potrpežljivost.
  b Raz 22:12;  

vss drugi prihod 
Jezusa Kristusa.

  c Prg 8:17; 

   vss molitev.
  d Mt 11:28–30;  

vss počitek —  
odpočiti se.

55 1 a 5 Mz 10:14;  
1 Ne 11:6;  
2 Ne 29:7.

  b vss krst — krstiti.
  c vss polaganje rok.
 2 a vss odpuščanje grehov.
 4 a NaZ 88:118; 109:7, 14.
 5 a Am 9:15.

8 In tako se boste odpravili na 
pot v zahodna področja v deželo 
a Misuri do lamanskih meja.

9 In potem ko boste nehali poto
vati, glejte, vam pravim, si priza
devajte a preživljati se kakor ljudje, 
dokler vam ne pripravim mesta.

10 In spet, bodite a potrpežljivi v 
stiski, dokler ne b pridem; in glejte, 
pridem naglo in moje plačilo je 
pri meni in tisti, ki so me rano 
c iskali, se bodo v duši d odpočili. 
Tako je. Amen.

55. RAZDELEK
Razodetje, dano Williamu W. Phelpsu po preroku Josephu Smithu 
v Kirtlandu v Ohiu 14. junija 1831. William W. Phelps, tiskar, je 
z družino ravno prispel v Kirtland in prerok je glede njega povpra-
šal Gospoda.

1–3 William W. Phelps je poklican 
in izvoljen, da se krsti, da se ga pos-
veti za starešino in da pridiga evan-
gelij. 4 Prav tako naj piše knjige za 
otroke v cerkvenih šolah. 5–6 Od-
potuje naj v Misuri, ki bo področje 
njegovega delovanja.

Glej, tako govori Gospod tebi, 
moj služabnik William, da, in si
cer Gospod vse a zemlje, poklican 
si in izvoljen; in potem ko se boš 
b krstil z vodo, zaradi česar boš, če 
boš to naredil z očesom, zazrtim v 
mojo slavo, imel odpuščanje svo
jih grehov in boš prejel Svetega 
Duha s polaganjem c rok;

2 in nato boš posvečen po mo
jem služabniku Josephu Smithu 
ml. za starešino v tej cerkvi, da 
boš pridigal kesanje in a odpuš

čanje grehov s krstom v imenu  
Jezusa Kristusa, Sina živega Boga.

3 In vsakomur, na kogar boš po
ložil roke, če bo pred menoj ske
san, boš imel moč dati Svetega 
Duha.

4 In spet, posvečen boš, da boš 
pomagal mojemu služabniku Oli
verju Cowderyju pri opravljanju 
tiskarskega dela in izbiri ter pi
sanju a knjig za šole v tej cerkvi, 
da bodo tudi majhni otroci lahko 
poučeni pred menoj, kar mi je 
povšeči.

5 In spet, resnično ti pravim, za
radi tega se boš odpravil na pot z 
mojima služabnikoma Josephom 
Smithom ml. in Sidneyjem Rig
donom, da se boš lahko a ustalil 
v svoji dedni deželi, da boš de
lal to delo.
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56 1 a NaZ 41:1.
  b Iz 10:3–4; Mrm 9:2;  

NaZ 1:13–14; 124:10.
 2 a Lk 14:27.
  b 1 Pt 2:21; 

   2 Ne 31:10–13;  
Mor 7:11;  
vss Jezus Kristus, 
zgled Jezusa Kristusa.

 3 a vss poslušnost — 

poslušen.
  b NaZ 1:14–16; 50:8.
 4 a NaZ 58:31–33.
  b vss upor — uporništvo.
 5 a vss Marsh, Thomas B.

6 In spet, z njimi naj se na  
pot odpravi tudi moj služabnik 
Joseph Coe. Preostalo bo razkrito 

po temle, in sicer kakor me bo vo
lja. Amen.

56. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 15. 
junija 1831. To razodetje graja Ezra Thayra, ker ni poslušen prej-
šnjemu razodetju (»zapoved«, omenjena v 8. verzu), ki ga je zanj 
prejel Joseph Smith, in Thayru naroča glede njegovih dolžnosti na 
kmetiji Fredericka G. Williamsa, kjer je živel. Naslednje razodetje 
prav tako preklicuje Thayrov poziv, naj s Thomasom B. Marshem od-
potuje v Misuri (gl. razdelek 52:22).

1–2 Sveti morajo vzeti svoj križ in 
hoditi za Gospodom, da bodo dosegli 
odrešitev. 3–13 Gospod zapove in 
prekliče in neposlušni so izvrženi. 
14–17 Gorje bogatim, ki nočejo po-
magati revnim, in gorje revnim, ki 
niso strtega srca. 18–20 Blagor rev-
nim, ki so čisti v srcu, kajti podedo-
vali bodo zemljo.

Prisluhni, o ljudstvo, ki a izpove
duješ moje ime, govori Gospod, 
vaš Bog; kajti glejte, moja jeza se 
je razvnela zoper uporniške in 
mojo roko in mojo togoto bodo 
spoznali na dan b obiskanja in srda 
nad narodi.

2 In ta, ki ne bo vzel svojega 
a križa in b hodil za menoj in iz
polnjeval mojih zapovedi, ne bo 
odrešen.

3 Glejte, jaz, Gospod, zapovem 
in ta, ki ne bo a poslušen, bo ob 

mojem lastnem času b odrezan, 
potem ko sem zapovedal in je za
poved prekršena.

4 Zatorej jaz, Gospod, zapovem 
in a prekličem, kakor se mi zdi do
bro; in za vse to bodo b uporniški 
odgovarjali, govori Gospod.

5 Zatorej preklicujem zapoved, 
ki je bila dana mojima služabni
koma a Thomasu B. Marshu in 
Ezru Thayru, in svojemu služab
niku Thomasu dajem novo zapo
ved, naj se naglo odpravi na pot 
v deželo Misuri, in z njim bo šel 
tudi moj služabnik Selah J. Griffin.

6 Kajti glejte, preklicujem zapo
ved, ki je bila dana mojima slu
žabnikoma Selahu J. Griffinu in 
Newelu Knightu, zaradi trdovrat
nosti mojih ljudi, ki so v Thomp
sonu, in njihovih uporov.

7 Zatorej naj moj služabnik Ne
wel Knight ostane z njimi; in 
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 8 a vss ponos.
 10 a vss izobčenje.
 11 a 2 Ne 9:16.
 14 a JakK 4:10.
 15 a Al 41:10;  

3 Ne 27:11.
 16 a Jer 17:11;  

2 Ne 9:30.
  b vss miloščina — 

dajati miloščino.

  c Prg 14:31; Al 5:55–56;  
vss reven.

  d Jak 5:3.
  e Jer 8:20;  

Al 34:33–35;  
NaZ 45:2.

 17 a Moz 4:24–27;  
NaZ 42:42; 68:30–32.

  b vss hlepeti.
 18 a Mt 5:3, 8; Lk 6:20;  

3 Ne 12:3;  
vss reven.

  b vss strto srce.
  c vss Božje oziroma 

nebeško kraljestvo.
  d vss zemlja.
 19 a Raz 22:12;  

NaZ 1:10.
 20 a Mt 5:5;  

NaZ 45:56–58.

toliko, kolikor jih bo šlo, naj jih 
gre, ki so skesani pred menoj, in 
naj jih vodi v deželo, ki sem jo 
določil.

8 In spet, resnično vam pravim, 
da se mora moj služabnik Ezra 
Thayre pokesati zaradi a ponosa 
in sebičnosti in biti poslušen prej
šnji zapovedi, ki sem mu jo dal 
glede kraja, kjer živi.

9 In če bo to naredil, ker se de
žela ne bo delila, bo še vedno do
ločen, da bo šel v deželo Misuri;

10 sicer bo prejel denar, ki ga je 
plačal, in bo zapustil kraj in bo 
a odrezan od moje cerkve, govori 
Gospod Bog nad vojskami;

11 in čeprav bosta nebo in zem
lja a prešla, te besede ne bodo 
prešle, temveč se bodo izpolnile.

12 In če mora moj služabnik Jo
seph Smith ml. plačati z denar
jem, glejte, mu bom jaz, Gospod, z 
njim ponovno plačal v deželi Mi
suri, da bodo tisti, od katerih bo 
prejel, lahko spet poplačani glede 
na to, kar delajo;

13 kajti glede na to, kar delajo, 
bodo prejeli, in sicer v zemljišču 
za svojo dediščino.

14 Glejte, tako govori Gospod 
mojemu ljudstvu — veliko stvari 
imate narediti in se jih pokesati, 
kajti glejte, vaši grehi so prišli k 

meni in niso odpuščeni, ker si pri
zadevate a svetovati po svoje.

15 In v srcu niste potešeni. In 
niste poslušni resnici, temveč se 
a veselite nepravičnosti.

16 Gorje vam a bogati, ki nočete 
od svojega imetja b dati c revnim, 
kajti vaša d bogastva vam bodo ra
zjedala dušo; in to bo vaše žalova
nje na dan obiskanja in sodbe in 
togote: e Žetev je mimo, poletje se je 
končalo in moja duša ni odrešena!

17 Gorje vam a revni, katerih 
srce ni strto, katerih duh ni ske
san in katerih trebuhi niso pote
šeni in katerih roke se ne zadržijo 
pred tem, da bi se polastile dobrin 
drugih ljudi, katerih oči so polne 
b lakomnosti in ki nočete delati z 
lastnimi rokami!

18 Blagor pa a revnim, ki so čisti 
v srcu, katerih srce je b strto in ka
terih duh je skesan, kajti videli 
bodo Božje c kraljestvo priti v moči 
in veliki slavi v svojo rešitev, kajti 
obilje d zemlje bo njihovo.

19 Kajti glejte, Gospod bo pri
šel in bo prinesel svoje a plačilo in 
bo poplačal vsakomur in revni se 
bodo radostili;

20 in njihovi rodovi bodo a po
dedovali zemljo iz roda v rod, na 
veke vekov. In sedaj vam prene
ham govoriti. Tako je. Amen.
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57 1 a NaZ 52:42.
  b NaZ 29:7–8; 45:64–66.
  c NaZ 61:17.
  d vss Izrael, 

zbiranje Izraela.
 2 a NaZ 28:9; 42:9, 62.
  b vss Sion.

 3 a NaZ 58:57; 97:15–17.
 4 a NaZ 48:4.
  b Tj. beseda »Judje« 

se tukaj navezuje 
na Lamance, »drugi 
narodi« pa na 
bele naseljence.

 5 a NaZ 58:49, 51; 
101:68–74.

  b NaZ 56:20.
 6 a NaZ 53.
 7 a NaZ 58:24;  

vss Partridge, Edward.
  b NaZ 41:9–11; 58:14–18.

57. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Sionu v okraju Jack-
son v Misuriju 20. julija 1831. V skladu z Gospodovo zapovedjo, naj 
odpotujejo v Misuri, kjer bo Gospod razodel »deželo vaše dediščine« 
(52. razdelek) so starešine potovali iz Ohia do zahodne meje Misu-
rija. Joseph Smith je premišljeval o stanju Lamancev in se spraše-
val: »Kdaj bo puščava vzcvetela kot vrtnica? Kdaj bo Sion zgrajen 
v slavi in kje bo stal tvoj tempelj, v katerega bodo v poslednjih dneh 
prišli vsi narodi?«Pozneje je prejel to razodetje.

1–3 Independence v Misuriju je kraj 
za mesto Sion in tempelj. 4–7 Sveti 
naj kupijo zemljišča in na tistem 
področju prejmejo dediščino. 8–16 
Sidney Gilbert naj odpre trgovino, 
William W. Phelps naj bo tiskar in 
Oliver Cowdery naj ureja gradivo 
za objavo.

Prisluhnite, o starešine moje 
cerkve, govori Gospod, vaš Bog, 
ki ste se zbrali glede na moje za
povedi v tej deželi, ki je dežela 
a Misuri, ki je b dežela, ki sem jo 
c določil in posvetil za d zbiranje 
svetih.

2 Zatorej je to obljubljena dežela 
in a kraj za mesto b Sion.

3 In tako govori Gospod vaš 
Bog, če hočete prejeti modrost, je 
v tem modrost. Glejte, kraj, ki se 
sedaj imenuje Independence, je 
osrednji kraj, parcela za a tempelj 
pa leži zahodno na zemljišču, ki 
ni daleč od sodišča.

4 Zatorej je modrost, da sveti 
a kupijo to zemljo in tudi vsak 
kos zemlje, ki leži zahodno, in si
cer do mejne črte, ki poteka točno 
med b Judi in drugimi narodi.

5 In tudi vsak kos zemlje na 
meji s stepami, če so moji učenci 
zmožni a kupiti zemljišča. Glejte, 
to je modrost, da jo bodo lahko 
b prejeli v večno dediščino.

6 In moj služabnik Sidney Gil
bert naj opravlja službo, v katero 
sem ga imenoval, da bo prejel 
denar, da bo a zastopnik za cer
kev, da bo kupil zemljišče v vseh 
okoliških predelih, kolikor se da 
storiti v pravičnosti in kakor bo 
narekovala modrost.

7 In moj služabnik a Edward Par
tridge naj opravlja službo, v ka
tero sem ga imenoval, in svetim 
naj b deli njihovo dediščino, prav 
kakor sem zapovedal; in tudi 
tisti, ki jih je določil, da mu bodo 
pomagali.
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 10 a Iz 9:1;  
Mt 4:16;  
vss tema, duhovna.

  b Ps 23:4.
 11 a vss Phelps, William W.
  b NaZ 58:37, 40–41.

 13 a vss Cowdery, Oliver.

8 In spet, resnično vam pravim, 
moj služabnik Sidney Gilbert naj 
se ustali na tem kraju in odpre 
trgovino, da bo robo lahko pro
dajal brez prevare, da bo dobil 
denar, da bo kupil zemljišča za 
dobro svetih, in da bo lahko do
bil vse, kar bodo učenci nemara 
potrebovali, da se bodo ustalili na 
svoji dediščini.

9 In prav tako naj moj služabnik 
Sidney Gilbert dobi dovoljenje — 
glejte, v tem je modrost in kdor 
bere, naj razume — da bo tudi on 
lahko poslal robo ljudem, in sicer 
po tistih, ki jih bo pri sebi zapos
lil kot tajnike.

10 In tako poskrbí za moje svete, 
da se bo moj evangelij lahko pri
digal tistim, ki sedijo v a temi in v 
področju in b senci smrti.

11 In spet, resnično vam pravim, 
moj služabnik a William W. Phelps 
naj se ustali na tem kraju in naj 
postane b tiskar za cerkev.

12 In glej, če bo svet sprejel nje
gove zapise — glejte, v tem je 

modrost — naj pridobi, kar lahko 
pridobi v pravičnosti za dobro 
svetih.

13 In moj služabnik a Oliver 
Cowdery naj mu pomaga, prav 
kakor sem zapovedal, na katero 
koli mesto ga bom imenoval, da 
bo prepisoval, popravljal in izbi
ral, da bo pred menoj vse lahko 
prav, kakor bo po njem potrdil 
Duh.

14 In tako naj se tisti, o katerih 
sem govoril, ustalijo v deželi Sion, 
kolikor naglo se da, z družinami, 
da bodo tiste stvari delali, prav 
kakor sem govoril.

15 In sedaj glede zbiranja — 
škof in zastopnik naj se pripra
vita na tiste družine, ki jim je bilo 
zapovedano priti v to deželo, brž 
ko bo to mogoče, in naj se ustalijo 
na svoji dediščini.

16 In preostalim, tako stareši
nam kot članom, bodo nadaljnja 
navodila dana po temle. Tako je. 
Amen.

58. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Sionu v okraju Jack-
son v Misuriju 1. avgusta 1831. Pred tem se je na prvi sobotni dan 
po prihodu preroka in njegove družbe v okraj Jackson v Misuriju 
odvijalo bogoslužje in s krstom sta bila sprejeta dva člana. V tistem 
tednu je prispelo nekaj svetih iz Colesvilla iz veje Thompson in dru-
gih (gl. 54. razdelek). Številni so bili željni spoznati Gospodovo vo-
ljo glede njih samih na novem zbirališču.
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58 1 a NaZ 57:1–8.
 2 a Moz 2:22.
  b 1 Pt 4:6.
  c vss nadloga.
  d 2 Tes 1:4.
 3 a vss Bog — 

Božja trojica.
  b vss slava.
 4 a Ps 30:6; 

   NaZ 101:2–7;  
103:11–14; 109:76.

  b vss blagoslov — 
blagosloviti.

  c vss krona;  
povzdignjenje.

  d Rim 8:17–18;  
NaZ 136:31.

 5 a 5 Mz 11:18–19.

 6 a NaZ 29:8.
  b vss pričevanje.
 7 a vss Sion.
 8 a vss reven.
  b Iz 25:6.
 11 a Mt 22:1–14; Raz 19:9;  

NaZ 65:3.
  b Lk 14:16–24.
 13 a Mih 4:2.

1–5 Tisti, ki v stiski vztrajajo, bodo 
okronani s slavo. 6–12 Sveti naj se 
pripravijo na Jagnjetovo svatbo in 
Gospodovo večerjo. 13–18 Škofje so 
sodniki v Izraelu. 19–23 Sveti naj 
bodo poslušni deželnim zakonom. 
24–29 Ljudje naj svobodno voljo 
uporabljajo za dobra dela. 30–33 
Gospod zapove in prekliče. 34–43 
Če se hočejo ljudje pokesati, morajo 
svoje grehe priznati in jih opustiti. 
44–58 Sveti naj kupijo dediščino 
in se zberejo v Misuriju. 59–65 
Evangelij se mora pridigati vsa-
kemu bitju.

Prisluhnite, o starešine moje 
cerkve, in nastavite uho moji be
sedi in naj vas poučim, kakšna 
je moja volja glede vas in tudi 
glede a te dežele, v katero sem 
vas poslal.

2 Kajti resnično vam pravim, 
blagor temu, ki a izpolnjuje moje 
zapovedi bodisi v življenju ali v 
b smrti; in ta, ki je v c stiski d zvest, 
plačilo tega je v nebeškem kra
ljestvu večje.

3 Za zdaj z naravnimi očmi 
ne morete videti načrta svojega 
a Boga glede tega, kar bo prišlo po 
temle, in b slave, ki bo sledila hudi 
stiski.

4 Kajti po hudi a stiski pridejo 
b blagoslovi. Zatorej bo prišel dan, 

ko boste c okronani z veliko d slavo; 
ura še ni prišla, vendar je blizu.

5 Pomnite to, kar vam povem 
prej, da boste to a nosili v srcu in 
prejeli, kar bo sledilo.

6 Glejte, resnično vam pravim, 
zaradi tega sem vas poslal — da 
bi bili poslušni in da bi bilo vaše 
srce a pripravljeno b pričevati o 
tem, kar bo prišlo;

7 in tudi da bi imeli čast polagati 
temelje in pričevati o deželi, v ka
teri bo stal Božji a Sion;

8 in tudi da bi bila lahko za 
a revne pripravljena gostija s soč
nimi jedmi, da, gostija s sočnimi 
jedmi, s b prečiščenimi žlahtnimi 
vini, da bo zemlja vedela, da se 
usta prerokov ne bodo izneverila;

9 da, večerja Gospodove hiše, 
dobro pripravljena, na katero 
bodo povabljeni vsi narodi.

10 Najprej bogati in učeni, modri 
in plemeniti;

11 in po tem pride dan moje 
moči; nato bodo na Jagnjetovo 
a svatbo prišli revni, hromi in slepi 
in gluhi in jedli Gospodovo b ve
čerjo, pripravljeno za véliki dan, 
ki bo prišel.

12 Glejte, jaz, Gospod, sem to 
govoril.

13 In da se bo a pričevanje lahko 
nadaljevalo iz Siona, da, iz ust 
mesta Božje dediščine —
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 14 a vss Partridge, Edward.
 15 a 1 Kor 10:12.
 17 a NaZ 107:72–74;  

vss škof.
  b vss Božji sinovi 

in hčere.
 18 a vss prerok.
 21 a Lk 20:22–26;  

NaZ 98:4–10;  
ČV 1:12;  
vss vlada — vladati.

 22 a vss Jezus Kristus;  
Mesija;  
tisočletnica.

 23 a vss postava.
 24 a NaZ 51:13; 70:7–11.

 26 a Mt 24:45–51;  
NaZ 107:99–100.

 27 a vss dela;  
marljivost.

 28 a vss svobodna volja.
 29 a vss prekletstvo.

14 da, zaradi tega sem vas pos
lal semkaj in sem izbral svojega 
služabnika a Edwarda Partridga in 
mu določil poslanstvo v tej deželi.

15 Toda če se ne bo pokesal svo
jih grehov, ki sta nevera in trdo
srčnost, naj pazi, da ne bo a padel.

16 Glejte, poslanstvo mu je dano 
in ne bo dano ponovno.

17 In kdor to poslanstvo izpol
njuje, je imenovan za a sodnika v 
Izraelu, kakor je bilo v starodav
nih dneh, da bo dežele Božje de
diščine razdelil svojim b otrokom;

18 in da bo svojemu ljudstvu so
dil s pričevanjem pravičnih in s 
pomočjo svojih svetovalcev glede 
na zakone kraljestva, ki so dani 
po Božjih a prerokih.

19 Kajti resnično vam pravim, 
moja postava se bo v tej deželi 
izpolnjevala.

20 Nihče naj ne misli, da je vla
dar, temveč naj Bog vlada temu, 
ki sodi, glede na nasvet njegove 
lastne volje, oziroma drugače re
čeno, njemu, ki svetuje oziroma 
sedi na sodnem stolu.

21 Nihče naj ne krši deželnih 
a zakonov, kajti ta, ki Božje zakone 
izpolnjuje, nima potrebe, da bi de
želne zakone kršil.

22 Zatorej bodite pokorni obsto
ječim oblastem, dokler ne bo a za
vladal ta, čigar pravica je vladati, 

in bo pod svojimi nogami podvr
gel vse sovražnike.

23 Glejte, a zakoni, ki ste jih 
prejeli po moji roki, so cerkveni 
zakoni in v tej luči jih boste poj
movali. Glejte, v tem je modrost.

24 In sedaj, kakor sem govo
ril glede mojega služabnika 
Edwarda Partridga, ta dežela je 
dežela njegovega bivanja in tistih, 
ki ju je določil za svoja svetovalca, 
in tudi dežela bivanja tistega, ki 
sem ga postavil, da vodi moje 
a skladišče;

25 zatorej naj v to deželo pripe
ljejo svoje družine, kakor se bodo 
posvetovali med seboj in z menoj.

26 Kajti glejte, ni prav, da bi mo
ral vse zapovedati, kajti ta, ki je 
k vsemu primoran, tisti je a len in 
ni moder služabnik, zatorej ne 
prejme plačila.

27 Resnično pravim, ljudje bi 
si morali a goreče prizadevati za 
dobro in veliko stvari narediti na 
svojo lastno pobudo ter uresniče
vati veliko pravičnosti;

28 kajti v njih je moč, s katero 
lahko a delujejo sami. In če bodo 
ljudje delali dobro, nikakor ne 
bodo ob svoje plačilo.

29 Toda ta, ki ničesar ne naredi, 
dokler se mu ne zapove, in zapo
ved sprejme z dvoméčim srcem in 
jo izpolnjuje leno, tisti je a preklet.
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 30 a Iz 45:9–10;  
He 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 Ne 26:29;  

NaZ 121:34–37.
 40 a vss Phelps, William W.
 42 a vss kesanje —  

kesati se.
  b Iz 1:18;  

vss odpustiti.
  c Iz 43:25.
 43 a NaZ 19:20; 64:7;  

vss priznanje — 
priznati.

  b NaZ 82:7.
 45 a 5 Mz 33:17;  

vss Izrael, zbiranje 
Izraela.

 47 a NaZ 68:8.

30 Kdo sem, ki sem a naredil 
človeka, govori Gospod, da bom 
imel za brez krivde tega, ki ni po
slušen mojim zapovedim?

31 Kdo sem, govori Gospod, da 
sem a obljubil in ne izpolnil?

32 Zapovem in ljudje niso pos
lušni, a prekličem in ne prejmejo 
blagoslova.

33 Nato v srcu pravijo: To ni 
Gospodovo delo, kajti njegove 
obljube se niso izpolnile. Toda 
gorje takšnim, kajti njihovo pla
čilo preži a spodaj in ne zgoraj.

34 In sedaj vam dajem nadaljnja 
navodila glede te dežele.

35 To je v meni modrost, da naj 
bo moj služabnik Martin Harris 
cerkvi vzor, ko bo a položil svoj 
denar pred škofa cerkve.

36 In prav tako ta zakon velja 
za vsakogar, ki pride v to deželo, 
da bi prejel dediščino; in s svojim 
denarjem naj naredi, kakor nare
kuje zakon.

37 In prav tako je modrost, naj 
se v Independencu kupi zemljišči 
kot kraj za skladišče in prav tako 
za a tiskarsko hišo.

38 In druga navodila glede mo
jega služabnika Martina Harrisa 
mu bodo dana po Duhu, da bo 
lahko prejel svojo dediščino, ka
kor se mu zdi dobro;

39 in pokesa naj se svojih gre

hov, kajti prizadeva si za a hvalo 
sveta.

40 In prav tako naj moj služab
nik a William W. Phelps opravlja 
službo, v katero sem ga imeno
val, in v deželi prejme dediščino;

41 in tudi on se mora pokesati, 
kajti jaz, Gospod, nisem zelo za
dovoljen z njim, kajti prizadeva si 
blesteti in ni zadosti krotak pred 
menoj.

42 Glejte, temu, ki se je a poke
sal svojih grehov, je b odpuščeno, 
in jaz, Gospod, se jih nič več ne 
c spomnim.

43 Takole boste vedeli, ali se 
človek grehov pokesa — glejte, 
a priznal jih bo in jih b opustil.

44 In sedaj, resnično, govorim 
glede preostalih starešin moje cer
kve, čas še ni prišel, še veliko let 
ne, da bodo prejeli svojo dedi
ščino v tej deželi, razen če si je ne 
bodo želeli v verni molitvi, samo 
kakor jim bo določil Gospod.

45 Kajti glejte, ljudi bodo a prig
nali skupaj z vseh koncev zemlje.

46 Zatorej se zberite; in tisti, ki 
jim ni določeno ostati v tej deželi, 
naj pridigajo evangelij v okoliških 
predelih; in potem naj se vrnejo 
domov.

47 Na poti naj v vseh kra
jih pridigajo in a pričujejo o res
nici in kličejo bogatim, vplivnim 
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 48 a Tj. veje Cerkve.
 49 a vss Sion.
 50 a NaZ 63:55–56.

 53 a NaZ 63:27–31.
 57 a NaZ 57:3; 84:3–5, 31;  

97:10–17.

 58 a vss soglasje.
 59 a vss pričevanje.
 60 a vss karanje — karati.

in preprostim, in revnim, naj se 
pokesajo.

48 In zgradijo naj a cerkve, če se 
bodo prebivalci zemlje pokesali.

49 In po glasu cerkve naj v cer
kvi v Ohiu določijo zastopnika, 
da bo prejel denar za nakup zem
ljišč v a Sionu.

50 In svojemu služabniku Sid
neyju Rigdonu zapovedujem, naj 
a napiše opis dežele Sion in izjavo 
o Božji volji, kakor mu jo bo raz
kril Duh;

51 in pismo in obveznico, da se 
ga bo predložilo v vseh cerkvah 
za zbiranje denarja, ki ga bo dal 
v škofove roke bodisi sam ali za
stopnik, kakor se mu zdi dobro, 
ali kakor bo naročil, za nakup 
zemljišč za dediščino za Božje 
otroke.

52 Kajti glejte, resnično vam pra
vim, Gospod želi, da se človeški 
učenci in otroci v srcu odprejo, 
in sicer da bodo kupili celotno 
področje dežele, brž ko bo čas 
dovoljeval.

53 Glejte, v tem je modrost. Tako 
naj storijo, sicer ne bodo prejeli 
a dediščine drugače kakor s preli
vanjem krvi.

54 In spet, če boste zemljo pre
jeli, naj se v to deželo pošlje vse 
vrste delavcev, da bodo delali za 
Božje svete.

55 Vse to naj bo storjeno glede 
na red; in škof oziroma zastop
nik cerkve naj od časa do časa raz
kriva privilegije dežele.

56 In zbiranje naj ne poteka v na
glici, niti na begu, temveč naj po
teka, kakor se bodo posvetovali 
starešine cerkve na konferencah 
glede na znanje, ki ga bodo od 
časa do časa prejeli.

57 In moj služabnik Sidney Rig
don naj to deželo in kraj za a tem
pelj posveti in nameni Gospodu.

58 In skliče naj se konferenčni 
sestanek; in potem naj se moja 
služabnika Sidney Rigdon in Jo
seph Smith ml. vrneta in z njima 
prav tako Oliver Cowdery, da 
bodo dovršili preostalo delo, ki 
sem jim ga določil v njihovi lastni 
deželi, in preostalo, kakor bodo 
a narekovale konference.

59 In nihče naj se ne vrne iz te 
dežele, ne da bi na poti a pričeval 
o tem, kar ve in nadvse zagotovo 
verjame.

60 Naj se Zibu Petersonu to, kar 
mu je bilo podarjeno, vzame, in 
naj ima vlogo člana v cerkvi in 
dela s svojimi rokami z brati, dok
ler ne bo zadosti a okaran za vse 
svoje grehe, kajti ne prizna jih in 
jih misli prikriti.

61 Preostali starešine te cerkve, 
ki prihajajo v to deželo, med ka
terimi so nekateri izjemno, in si
cer čezmerno blagoslovljeni, naj 
imajo prav tako konferenco v tej 
deželi.

62 In konferenco, ki jo bodo 
imeli, naj vodi moj služabnik 
Edward Partridge.

63 In prav tako naj se vrnejo, 
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 64 a vss pridigati.
  b vss znamenje.
 65 a vss drugi prihod 

Jezusa Kristusa.
59 1 a Mt 6:22–24;  

NaZ 88:67.
 2 a Mt 5:5;  

NaZ 63:20, 48–49.
  b Raz 14:13;  

vss raj; 

   smrt, telesna.
  c vss krona;  

povzdignjenje.
  d Jn 14:2;  

NaZ 72:4; 76:111;  
81:6; 98:18.

 3 a 1 Mz 4:12; Mz 5:37.
 4 a NaZ 42:61; 76:7; 98:12; 

121:26–29;  
vss razodetje.

  b vss vreden — 
biti vreden.

  c vss marljivost.
 5 a 5 Mz 11:1; Mt 22:37;  

Mor 10:32; NaZ 20:19;  
vss ljubezen.

  b vss srce.
  c vss služenje.

pridigajoč evangelij na poti, pri
čujoč o tem, kar jim je razodeto.

64 Kajti resnično mora iz tega 
kraja glas po vsem svetu in v naj
skrajnejše dele zemlje — evange

lij se mora a pridigati vsakemu 
bitju in b znamenja bodo sprem
ljala tiste, ki verjamejo.

65 In glejte, a pride Sin človekov. 
Amen.

59. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Sionu v okraju Jackson 
v Misuriju 7. avgusta 1831. Pred tem razodetjem so deželo posve-
tili, kakor je naročil Gospod, in posvetili so zemljišče za novi tem-
pelj. Na dan, ko je bilo prejeto to razodetje, je umrla Polly Knight, 
žena Josepha Knighta st., in bila prvi član Cerkve, ki je umrl v Sionu. 
Prvotni člani so to razodetje opredelili kot »navodila svetim, kako naj 
spoštujejo sobotni dan in kako naj se postijo in molijo«.

1–4 Zvesti sveti v Sionu bodo blago-
slovljeni. 5–8 Ljubijo naj Gospoda, 
mu služijo in izpolnjujejo njegove 
zapovedi. 9–19 Z ohranjanjem Go-
spodovega dne svetega so sveti bla-
goslovljeni posvetno in duhovno. 
20–24 Pravičnim je obljubljen mir 
v tem svetu in večno življenje v pri-
hodnjem svetu.

Glejte, blagor, govori Gospod, 
tem, ki so prišli sem v to deželo 
z a očesom, zazrtim v mojo slavo, 
glede na moje zapovedi.

2 Kajti tisti, ki bodo živeli, bodo 
a podedovali zemljo, tisti pa, ki 
bodo b umrli, se bodo odpočili od 
vseh svojih del in njihova dela 

jim bodo sledila; in prejeli bodo 
c krono v d bivališčih mojega Očeta, 
ki sem jih pripravil zanje.

3 Da, blagor tistim, katerih noge 
stojijo na sionskem ozemlju, ki so 
poslušni mojemu evangeliju, kajti 
za plačilo bodo prejeli dobre stvari 
zemlje in obrodila bo v svoji a moči.

4 In prav tako bodo okronani z 
blagoslovi od zgoraj, da, in z ne
malo zapovedmi in z a razodetji ob 
svojem času — tisti, ki so b zvesti 
in c marljivi pred menoj.

5 Zatorej jim dajem zapoved, go
voreč tako: a Ljubi Gospoda, svo
jega Boga, z vsem b srcem, z vso 
odločnostjo, umom in močjo; in 
c služi mu v imenu Jezusa Kristusa.
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 6 a vss izkazati 
prijateljstvo.

  b vss kraja — krasti.
  c vss prešuštvo.
  d vss umor — umoriti.
 7 a Ps 92:2;  

Al 37:37;  
NaZ 46:32;  
vss zahvala — 
zahvaljevanje.

 8 a vss žrtvovanje — 
žrtvovati.

  b vss pravičnost — 

pravičen.
  c vss strto srce.
 9 a Jak 1:27.
  b vss sobotni dan.
 10 a vss čast — častiti — 

izkazati čast.
 12 a Tj. darovanja, najsi 

darujemo čas, 
talente oziroma 
sredstva, za služenje 
Bogu in sočloveku; 
vss žrtvovanje — 
žrtvovati.

  b vss priznanje — 
priznati.

 13 a vss post — postiti se.
  b vss radost.
 15 a vss zahvala — 

zahvaljevanje.
  b 2 Mz 25:2;  

NaZ 64:34.
  c Prg 17:22.
  d NaZ 88:69.
 18 a vss zemlja.
 21 a vss užaliti.

6 Ljubi svojega a bližnjega kakor 
samega sebe. Ne b kradi; niti ne 
c prešuštvuj, ne d ubijaj, niti ne na
redi ničesar podobnega.

7 Gospodu, svojemu Bogu, se 
a zahvaljuj za vse.

8 Gospodu, svojemu Bogu, 
a žrtvuj v b pravičnosti, in sicer 
strto srce in c skesanega duha.

9 In da se boš lahko v večji meri 
ohranjal a neomadeževanega od 
sveta, pojdi v hišo molitve in da
ruj svoje zakramente na moj b sveti 
dan;

10 kajti resnično, to je dan, ki ti 
je določen, da se odpočiješ od svo
jih del in da a izkažeš pobožnost 
Najvišjemu;

11 vendar svoje zaobljube daruj 
v pravičnosti vse dni in vselej;

12 toda pomni, da na ta, Gospo
dov dan, daruješ svoje a daritve 
in svoje zakramente Najvišjemu, 
b priznavajoč svoje grehe bratom 
in pred Gospodom.

13 In ta dan ne delaj nič dru
gega, s predanim srcem naj bo 
pripravljena le tvoja hrana, da bo 
tvoj a post popoln, oziroma dru
gače rečeno, da bo tvoja b radost 
polna.

14 Resnično, to je post in molitev, 

oziroma drugače rečeno, radost in 
molitev.

15 In če boste to delali z a zahva
ljevanjem, b vedrega c srca in ob
raza, ne z veliko d smeha, kajti to 
je greh, temveč veselega srca in 
vedrega obraza —

16 resnično rečem, če boste to 
delali, bo polnost zemlje vaša, ži
vali na polju in ptice neba in to, 
kar pleza po drevju in hodi po 
zemlji;

17 da, in trava in dobre stvari, ki 
jih daje zemlja bodisi za hrano ali 
za obleko, ali za hiše, ali za hleve, 
ali za sadovnjake, ali za vrtove, ali 
za vinograde;

18 da, vse stvari, ki jih daje a zem
lja v obdobju leteh, so ustvarjene 
v korist in za uporabo človeku, da 
bi bodisi ugajale očem bodisi ve
selile srce;

19 da, za hrano in za obleko, za 
okus in za vonj, za krepitev telesa 
in za poživitev duha.

20 In Bogu je po godu, da je vse 
to dal človeku; kajti s tem name
nom je bilo ustvarjeno, da bi se 
uporabljalo preudarno, ne s pre
tiravanjem niti ne z uničevanjem.

21 In z ničemer človek ne a užali 
Boga oziroma zoper nikogar se ne 
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 21 b Job 1:21.
 23 a vss pravičnost — 

pravičen.
  b vss blagoslov — 

blagosloviti.
  c Mt 11:28–30;  

vss mir.

  d NaZ 14:7.
60 2 a Ef 6:19–20.
  b Lk 8:16, 18.
  c Mt 25:14–30;  

vss strah, strah 
pred človekom.

 3 a Mr 4:25; 

   NaZ 1:33.
 4 a Al 43:50.
  b Iz 62:3;  

Zah 9:16;  
Mal 3:17;  
NaZ 101:3.

razvname njegov srd, razen zoper 
tiste, ki ne b priznajo njegove roke 
v vsem in niso poslušni njegovim 
zapovedim.

22 Glejte, to je glede na postavo 
in preroke, zatorej me glede te za
deve ne nadlegujte več.

23 Temveč spoznajte, da bo ta, ki 
dela a pravična dela, prejel svoje 
b plačilo, in sicer c mir v tem svetu 
in d večno življenje v prihodnjem 
svetu.

24 Jaz, Gospod, sem to govoril 
in Duh pričuje. Amen.

60. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Independencu v okraju 
Jackson v Misuriju 8. avgusta 1831. Ob tej priložnosti so starešine, 
ki so potovali v okraj Jackson in sodelovali pri posvetitvi dežele in 
tempeljskega zemljišča, želeli vedeti, kaj naj storijo.

1–9 Starešine naj pridigajo evan-
gelij med občestvi hudobnih. 10–14 
Ne zapravljajo naj časa, niti ne za-
kopljejo svojih talentov. 15–17 Noge 
si lahko umijejo kot pričevanje zoper 
tiste, ki evangelij zavrnejo.

Glejte, tako govori Gospod sta
rešinam svoje cerkve, ki naj se 
naglo vrnejo v deželo, iz katere 
so prišli: Glejte, veseli me, da ste 
prišli semkaj;

2 z nekaterimi pa nisem zelo za
dovoljen, kajti nočejo odpreti a ust, 
ampak b skrivajo talent, ki sem jim 
ga dal, zaradi c strahu pred člove
kom. Gorje takšnim, kajti moja 
jeza se je razvnela zoper njih.

3 In zgodilo se bo, če mi ne bodo 
bolj zvesti, jim bo a odvzeto, in si
cer to, kar imajo.

4 Kajti jaz, Gospod, vladam zgo
raj v nebesih in med a vojskami 
zemlje; in tisti dan, ko bom zbral 
svoje b dragulje, bodo vsi ljudje 
vedeli, kaj je tisto, kar razodeva 
Božjo moč.

5 Toda resnično vam hočem go
voriti glede vašega potovanja v 
deželo, iz katere ste prišli. Na
pravite, ali kupite, splav, kakor 
se vam zdi dobro, vseeno mi je, in 
se naglo odpravite na pot v kraj, 
ki se imenuje St. Louis.

6 In od tamkaj naj se moji slu
žabniki Sidney Rigdon, Joseph 
Smith ml. in Oliver Cowdery od
pravijo na pot v Cincinnati;

7 in v tem kraju naj povzdignejo 
svoj glas in razglašajo mojo be
sedo z glasnim glasom, brez srda 
ali dvoma, dvigajoč svete roke 
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 7 a vss svetost.
  b vss odpustiti.
 10 a vss Partridge, Edward.
 13 a NaZ 42:42;  

vss brezdelje — 
brezdelen.

  b Mt 25:24–30;  
NaZ 82:18.

 14 a Prg 14:29.
 15 a Mt 10:14; Lk 9:5;  

Apd 13:51;  
NaZ 24:15; 75:20; 84:92.

nad njimi. Kajti jaz vas lahko na
pravim a svete in so vam grehi 
b odpuščeni.

8 In preostali naj se odpravijo 
na pot iz St. Louisa dva po dva 
in pridigajo besedo, ne v naglici, 
med občestvi hudobnih, dokler 
se ne bodo vrnili v cerkve, iz ka
terih so prišli.

9 In vse to za dobro cerkva; kajti 
s tem namenom sem jih poslal.

10 In moj služabnik a Edward 
Partridge naj da del denarja, ki 
sem mu ga dal, mojim stareši
nam, ki jim je zapovedano, naj se 
vrnejo;

11 in ta, ki je zmožen, naj ga vrne 
po zastopniku, in ta, ki ni, od tega 
se ne zahteva.

12 In sedaj govorim o preostalih, 
ki bodo prišli v to deželo.

13 Glejte, moj evangelij so bili 
poslani pridigat med občestva 

hudobnih; zatorej jim dajem za
poved, tako: Ne a zapravljajte 
časa, niti ne zakopljite svojega 
b talenta, da se zanj ne bi vedelo.

14 In potem ko boš prišel v de
želo Sion in boš razglašal mojo 
besedo, se naglo vrni, razglaša
joč mojo besedo med občestvi hu
dobnih, ne v naglici, niti v a srdu, 
ne v zdrahi.

15 In otresi si a prah z nog proti 
tistim, ki te ne sprejmejo, ne v nji
hovi navzočnosti, da jih ne boš iz
zval, temveč na skrivnem; in noge 
si umij kot pričevanje zoper njih 
na sodni dan.

16 Glejte, to je za vas zadosti in 
volja njega, ki vas je poslal.

17 In po ustih mojega služab
nika Josepha Smitha ml. bo raz
krito glede Sidneyja Rigdona in 
Oliverja Cowderyja. Preostalo po 
temle. Tako je. Amen.

61. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu na obrežju reke Misuri 
v McIlwaine’s Bendu 12. avgusta 1831. Prerok in deset starešin so 
na poti nazaj v Kirtland v kanujih potovali navzdol po reki Misuri. 
Tretji dan na poti so doživeli številne nevarnosti. Starešina Wil-
liam W. Phelps je podnevi v videnju videl pokončevalca prihajati v 
moči po vodnih gladinah.

1–12 Gospod je odredil veliko uni-
čenj na vodah. 13–22 Janez je vode 
preklel in pokončevalec prihaja po 
njihovih gladinah. 23–29 Nekateri 
imajo moč zapovedovati vodam. 

30–35 Starešine naj potujejo po dva 
in dva in pridigajo evangelij. 36–
39 Pripravijo naj se na prihod Sina 
človekovega.
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61 1 a vss moč.
  b vss Alfa in Omega.
 2 a Moz 4:10–11;  

vss odpustiti.
  b vss milost — milosten.
  c vss priznanje — 

   priznati.
 7 a vss Phelps, William W.
 8 a vss karanje — karati.
  b vss hudobija — 

hudoben.
 13 a NaZ 21:6.

  b vss Božje zapovedi.
 14 a 1 Mz 1:20.
  b Raz 8:8–11.
 17 a Mz 4:23.

Glejte in prisluhnite glasu njega, 
ki ima vso a moč, ki je iz večnosti v 
večnost, in sicer b Alfa in Omega, 
začetek in konec.

2 Glejte, resnično tako govori 
Gospod vam, o starešine moje 
cerkve, ki ste se zbrali na tem 
mestu, katerih grehi so vam se
daj odpuščeni, kajti jaz, Gospod, 
a odpuščam grehe in sem b milos
ten s tistimi, ki svoje grehe c priz
najo s ponižnim srcem;

3 toda resnično vam pravim, da 
ni potrebno, da bi se vsa ta sku
pina mojih starešin hitro premi
kala po vodah, medtem ko se 
prebivalci na obeh straneh po
gubljajo v neveri.

4 Vendar sem to dopustil, da 
boste lahko pričevali; glejte, ve
liko je nevarnosti na vodah in še 
zlasti po temle;

5 kajti jaz, Gospod, sem v svoji 
jezi odredil veliko uničenj na vo
dah; da, in zlasti na teh vodah.

6 Vendar je vse meso v moji roki 
in ta, ki je med vami zvest, ne bo 
umrl zaradi vodá.

7 Zatorej je potrebno, da gresta 
moj služabnik Sidney Gilbert in 
moj služabnik a William W. Phelps 
naglo po opravku in na misijon.

8 Vendar nisem dopustil, da bi 
se razšli, dokler niste bili a oka
rani za vse svoje grehe, da boste 
lahko eno, da se ne bi pogubili v 
b hudobiji;

9 toda sedaj, resnično rečem, 
moja volja je, da se razidete. Za
torej naj se moja služabnika Sid
ney Gilbert in William W. Phelps 
pridružita svoji prejšnji skupini 
in naj se naglo odpravijo na pot, 
da bodo lahko izpolnili svoje pos
lanstvo in z vero bodo premagali;

10 in če bodo zvesti, bodo ob
varovani in jaz, Gospod, bom z 
njimi.

11 In preostali naj vzamejo to, 
kar je potrebno za obleko.

12 Moj služabnik Sidney Gilbert 
naj s seboj vzame to, kar ni po
trebno, kakor se boste dogovorili.

13 In sedaj, glejte, v vaše a dobro 
sem vam dal b zapoved glede teh 
stvari; in jaz, Gospod, bom razso
jal z vami kakor z možmi v staro
davnih dneh.

14 Glejte, jaz, Gospod, sem na 
začetku a vode blagoslovil, toda 
v poslednjih dneh sem po ustih 
svojega služabnika Janeza vode 
b preklel.

15 Zatorej bodo prišli dnevi, ko 
na vodah ne bo varno nobeno 
meso.

16 In v prihodnjih dneh bo re
čeno, da nihče drug ne more v de
želo Sion po vodah, kakor ta, ki je 
v srcu pošten.

17 In medtem ko sem jaz, Go
spod, na začetku deželo a  preklel, 
sem jo vendar v poslednjih dneh 
blagoslovil v njenem času za 
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 25 a 4 Mz 9:18.
 27 a vss duhovništvo;  

moč.

 31 a Al 37:31;  
He 13:14;  
NaZ 101:11.

 33 a vss priča — pričevati;  
pridigati.

uporabo mojim svetim, da bodo 
lahko deležni obilja lete.

18 In sedaj vam zapovedujem, 
da to, kar rečem enemu, rečem 
vsem, da vnaprej posvarite brate 
glede teh voda, da ne bodo prišli 
potujoč po njih, da ne bodo izgu
bili vere in se ujeli v pastí;

19 jaz, Gospod, sem odredil in 
pokončevalec prihaja po gladini 
leteh in odredbe ne prekličem.

20 Jaz, Gospod, sem bil včeraj na 
vas jezen, toda danes se je moja 
jeza odvrnila.

21 Zatorej naj se tisti, o katerih 
sem govoril, naj se naglo odpra
vijo na pot — spet vam pravim, 
naj se na pot odpravijo naglo.

22 In vseeno mi je, čez nekaj 
časa, če bo tako, da bodo izpol
nili svoje poslanstvo, ali bodo šli 
po vodi ali po kopnem; to naj bo, 
kakor jim je razkrito glede na nji
hovo presojo po temle.

23 In sedaj, glede mojih slu
žabnikov, Sidneyja Rigdona, 
Josepha Smitha ml. in Oliverja 
Cowderyja, naj ne pridejo spet 
po vodah, razen skozi prekop, ko 
bodo potovali domov; oziroma 
drugače rečeno, po vodah naj 
ne potujejo drugače kakor skozi 
prekop.

24 Glejte, jaz, Gospod, sem dolo
čil pot za potovanje mojih svetih; 
in glejte, to je pot — da naj potem, 
ko bodo prekop zapustili, potu
jejo po kopnem, ker jim je zapove
dano potovati in iti v deželo Sion;

25 in delajo naj kakor Izra
elovi otroci, na poti a  postavljajoč 
šotore.

26 In glejte, to zapovejte vsem 
bratom.

27 Vendar je tistemu, kateremu 
je dana a moč, da zapoveduje vo
dam, po Duhu dano poznati vse 
njegove poti;

28 zatorej naj napravi, kakor mu 
zapoveduje Duh živega Boga, naj 
bo po kopnem ali po vodah, ka
kor ostaja na meni, da bom napra
vil po temle.

29 In dana vam je smer za svete 
oziroma pot za svete Gospodo
vega tabora, da bodo potovali.

30 In spet, resnično vam pra
vim, naj moji služabniki, Sid
ney Rigdon, Joseph Smith ml. in 
Oliver Cowdery, ne odprejo ust 
med občestvi hudobnih, dokler 
ne bodo prispeli v Cincinnati;

31 in v tistem kraju bodo po
vzdignili svoj glas k Bogu proti 
tistemu ljudstvu, da, k njemu, 
čigar jeza se je razvnela zo
per njihovo hudobijo, ljudstvo, 
ki je skoraj docela a dozorelo za 
pogubo.

32 In od tamkaj naj potujejo med 
občestva svojih bratov, kajti nji
hovo delo je celo sedaj veliko bolj 
potrebno med njimi kakor med 
občestvi hudobnih.

33 In sedaj, glede preostalih, po
tujejo naj in besedo a razglašajo 
med občestvi hudobnih, kolikor 
je je dane;
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 34 a 2 Ne 9:44;  
JakK 2:2;  
Moz 2:28.

 35 a vss misijonarsko delo.
 36 a Jn 13:33.
  b Mt 18:20.
  c Iz 41:15–17;  

1 Ne 21:14–15.

 37 a NaZ 50:35.
 38 a vss stražiti — stražarji.
 39 a vss molitev.
  b vss skušnjava — 

skušati.
62 1 a NaZ 45:3–4;  

vss zagovornik.
  b Heb 2:18; 

   Al 7:12.
  c vss skušnjava — 

skušati.
 3 a Lk 12:8–9;  

vss pričevanje.
  b vss knjiga življenja.
  c NaZ 84:61.
 4 a NaZ 57:1–2.

34 in če bodo to delali, bodo 
a očistili svoja oblačila in bodo 
pred menoj brezmadežni.

35 In potujejo naj skupaj ozi
roma po a dva in dva, kakor se jim 
zdi dobro, samo moj služabnik 
Reynolds Cahoon in moj služab
nik Samuel H. Smith, s katerima 
sem zelo zadovoljen, naj se ne 
ločita, dokler se ne bosta vrnila 
domov, in to zaradi modrega na
mena v meni.

36 In sedaj, resnično vam pra
vim, in kar rečem enemu, rečem 
vsem, veselite se, a majhni otroci, 

kajti v vaši b sredi sem in nisem 
vas c zapustil;

37 in če ste pred menoj postali 
ponižni, so blagoslovi a kraljes
tva vaši.

38 Opašite si ledja in bodite a ču
ječi in bodite trezni, pričakujoč 
prihod Sina človekovega, kajti 
pride ob uri, ko si ne mislite.

39 Vselej a molite, da ne boste 
prišli v b skušnjavo, da boste pre
nesli dan njegovega prihoda, bo
disi v življenju ali v smrti. Tako 
je. Amen.

62. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu na obrežju reke Misuri 
v Charitonu v Misuriju 13. avgusta 1831. Tega dne je prerok s sku-
pino, s katero je bil na poti iz Independenca v Kirtland, srečal več sta-
rešin, ki so bili na poti v deželo Sion, in je, po radostnem pozdravu, 
prejel to razodetje.

1–3 Pričevanja so zapisana v nebe-
sih. 4–9 Starešine naj potujejo in 
pridigajo glede na presojo in kakor 
jim narekuje Duh.

Glejte in prisluhnite, o starešine 
moje cerkve, govori Gospod, vaš 
Bog, in sicer Jezus Kristus, vaš 
a zagovornik, ki pozna človeško 
šibkost in kako b podpirati tiste, 
ki so c skušani.

2 In moje oči resnično motrijo 
tiste, ki še niso odšli v deželo 
Sion; zatorej vaše poslanstvo še 
ni zaključeno.

3 Vendar ste blagoslovljeni, kajti 
a pričevanje, ki ste ga izrekli, je 
b zapisano v nebesih, da nanj gle
dajo angeli; in nad vami se rados
tijo in c grehi so vam odpuščeni.

4 In sedaj potovanje nadaljujte. 
Zberite se v deželi a Sion in imejte 
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 5 a vss misijonarsko delo.
 6 a Etr 3:12.

 7 a vss zahvala — 
zahvaljevanje.

 9 a NaZ 61:37.
  b Mt 28:20.

sestanek in se skupaj radostite in 
darujte zakrament Najvišjemu.

5 In nato se lahko vrnete priče
vat, da, in sicer skupaj, oziroma 
po dva in dva, kakor se vam zdi 
dobro, meni je vseeno; samo bo
dite zvesti in a razglašajte vesele 
novice prebivalcem zemlje ozi
roma med občestvi hudobnih.

6 Glejte, jaz, Gospod, sem vas 
zbral, da se bo obljuba lahko iz
polnila, da bodo zvesti med vami 
obvarovani in se skupaj rados
tili v deželi Misuri. Jaz, Gospod, 

obljubljam zvestim in ne morem 
a lagati.

7 Jaz, Gospod, sem voljan, če 
si kdo med vami želi jezditi na 
 konjih ali na mulah ali v kočijah, 
bo prejel ta blagoslov, če ga bo 
prejel po Gospodovi roki, s a hva
ležnim srcem za vse stvari.

8 Te stvari ostajajo na vas, da jih 
delate glede na presojo in navo
dila Duha.

9 Glejte, a kraljestvo je vaše. In 
glejte, in glej, vselej sem b z zves
timi. Tako je. Amen.

63. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 30. 
avgusta 1831. Prerok, Sidney Rigdon in Oliver Cowdery so s poto-
vanja v Misuri v Kirtland prispeli 27. avgusta. Življenjska zgodba 
Josepha Smitha opisuje to razodetje: »V teh prvih dneh Cerkve je 
bila velika želja, da bi Gospodovo besedo dobili o vsaki témi, ki je ka-
kor koli zadevala našo odrešitev; in ker je bila dežela Sion sedaj v 
tem pogledu najpomembnejša posvetna zadeva, sem Gospoda vpra-
šal za nadaljnje pojasnilo o zbiranju svetih in nakupu zemljišča ter 
drugih zadevah.«

1–6 Hudobne bo doletel dan srda. 
7–12 Znamenja pridejo po veri. 13–
19 Prešuštni v srcu bodo zanikali 
vero in bodo vrženi v ognjeno je-
zero. 20 Zvesti bodo prejeli dedi-
ščino na spremenjeni zemlji. 21 
Celotno poročilo dogodkov na Gori 
spremenitve še ni bilo razodeto. 22–
23 Poslušni prejmejo skrivnosti kra-
ljestva. 24–31 V Sionu naj se kupi 
dediščino. 32–35 Gospod odredi 
vojne in hudobni pobijejo hudobne. 

36–48 Sveti naj se zberejo v Sionu 
in priskrbijo denar za njegovo iz-
gradnjo. 49–54 Zvestim so zagotov-
ljeni blagoslovi ob drugem prihodu, 
v vstajenju in v tisočletnici. 55–58 
To je dan svarila. 59–66 Gospodovo 
ime vnemar izgovarjajo tisti, ki ga 
uporabljajo brez polnomočja.

Prisluhnite, o ljudje, in od
prite svoje srce in nastavite uho 
od daleč in poslušajte, vi, ki sebe 
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63 2 a vss upor — 
uporništvo.

 3 a vss smrt, telesna.
 6 a vss drugi prihod 

Jezusa Kristusa;  
pravica.

  b Jer 30:23.
  c Iz 49:26.

 7 a NaZ 46:9;  
vss znamenje.

 10 a Mor 7:37;  
vss vera.

 11 a Heb 11:6.
  b NaZ 35:11.
  c NaZ 88:65.
 14 a NaZ 42:24–25.

 16 a Mt 5:27–28;  
NaZ 42:23–26.

  b vss poželenje — 
poželeti.

  c vss prešuštvo.
 17 a Raz 21:8.

imenujete Gospodovo ljudstvo, in 
poslušajte Gospodovo besedo in 
njegovo voljo glede vas.

2 Da, resnično pravim, poslu
šajte besedo njega, čigar jeza se 
je razvnela zoper hudobne in 
a uporniške;

3 ki želi vzeti prav te, katere bo 
a vzel, in v življenju ohraniti te, ka
tere bo ohranil;

4 ki gradi po svoji lastni volji in 
zadovoljstvu; in uničuje, kadar 
mu je po volji, in je zmožen dušo 
vreči v pekel.

5 Glejte, jaz, Gospod, izgovar
jam svoj glas in poslušni mu 
boste.

6 Zatorej resnično pravim, naj 
hudobni pazijo in naj se uporniški 
bojijo in trepetajo in naj neverni 
zadržijo svoje ustnice, kajti a dan 
srda jih bo doletel kakor b vihar 
in vse meso bo c vedelo, da sem 
jaz Bog.

7 In ta, ki išče znamenja, bo a zna
menja videl, toda ne v odrešitev.

8 Resnično vam pravim, med 
vami so takšni, ki iščejo zna
menja, in takšni so bili prav od 
začetka;

9 toda, glejte, vera ne pride po 
znamenjih, temveč znamenja 
spremljajo tiste, ki verjamejo.

10 Da, znamenja pridejo po 
a veri, ne po volji ljudi, niti kakor 

jim je povšeči, temveč po Božji 
volji.

11 Da, znamenja pridejo po veri, 
za mogočna dela, kajti brez a vere 
nihče ni Bogu povšeči; in Bog s 
tistimi, na katere je jezen, ni zelo 
zadovoljen; zatorej takšnim ne 
pokaže znamenj, samo v b srdu v 
njihovo c obsodbo.

12 Zatorej jaz, Gospod, nisem 
zadovoljen s tistimi med vami, ki 
so iskali znamenja in čudesa za 
vero in ne za dobro ljudi v mojo 
slavo.

13 Vendar dajem zapovedi in 
številni so se od mojih zapovedi 
odvrnili in jih niso izpolnjevali.

14 Med vami so bili a prešuštniki 
in prešuštnice; nekateri od teh so 
se od vas odvrnili, drugi pa os
tajajo z vami, ki bodo razkriti po 
temle.

15 Takšni naj se varujejo in se 
naglo pokesajo, da jih sodba ne bo 
doletela kakor past, in njihova ne
umnost se bo razodela in njihova 
dela jim bodo sledila v očeh ljudi.

16 In resnično vam pravim, ka
kor sem rekel prej, ta, ki a pogleda 
žensko, da jo b poželi, ali če bo v 
srcu c prešuštvoval, ne bo imel 
Duha, temveč bo vero zanikal in 
se bal.

17 Zatorej sem jaz, Gospod, re
kel, da bodo a boječi in neverni in 
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 17 b vss laganje.
  c Raz 22:15;  

NaZ 76:103.
  d Raz 19:20;  

2 Ne 9:8–19, 26; 28:23;  
JakK 6:10;  
Al 12:16–18;  
NaZ 76:36;  
vss pekel.

  e vss smrt, duhovna.
 18 a Raz 20:6.

 19 a vss opravičenje — 
opravičiti.

 20 a NaZ 101:35.
  b Mt 5:5;  

NaZ 59:2; 88:25–26.
 21 a vss zemlja, končno 

stanje zemlje.
  b vss svet (samostalnik), 

konec sveta.
  c Mt 17:1–3.
 23 a Al 12:9–11;  

NaZ 42:61; 84:19; 
107:18–19.

  b vss živa voda.
  c Jn 4:14.
 25 a vss Sion.
 26 a Lk 20:25;  

NaZ 58:21–23;  
vss vlada — vladati.

 28 a vss hudič.

vsi b lažnivci in kdor ljubi in si c iz
misli laž in razvratniki in čaro
deji imeli delež v tistem d jezeru, 
ki gori z ognjem in žveplom, ki je 
e druga smrt.

18 Resnično povem, da ne bodo 
imeli deleža pri a prvem vstajenju.

19 In sedaj glejte, jaz, Gospod, 
vam povem, da niste a opravičeni, 
ker so te stvari med vami.

20 Vendar bo ta, ki a vztraja v veri 
in izpolnjuje mojo voljo, premagal 
in bo na zemlji prejel b dediščino, 
ko bo prišel dan spremenitve;

21 ko bo a zemlja b spremenjena, 
in sicer glede na vzorec, ki je bil 
pokazan mojim apostolom na 
c gori; poročilo, katerega polnosti 
še niste prejeli.

22 In sedaj, resnično vam pra
vim, ker sem rekel, da vam bom 
svojo voljo razkril, glejte razkril 
vam jo bom, ne po zapovedi, kajti 
veliko jih je, ki si ne prizadevajo 
izpolnjevati mojih zapovedi.

23 Toda temu, ki moje zapo
vedi izpolnjuje, bom dal a skriv
nosti mojega kraljestva in te bodo 
v njem izvir b žive vode, ki c teče v 
večno življenje.

24 In sedaj, glejte, to je volja 
Gospoda, vašega Boga, glede 
njegovih svetih, naj se zberejo v 

deželi Sion, ne v naglici, da ne bo 
zmede, ki prinaša kugo.

25 Glejte, deželo a Sion — jaz, 
Gospod, jo držim v svojih last
nih rokah;

26 vendar jaz, Gospod, a cesarju 
dam to, kar je cesarjevega.

27 Zatorej jaz, Gospod, hočem, 
da kupite zemljišča, da boste 
imeli prednost pred svetom, da 
se boste pred svetom lahko skli
cevali, da morda ne bodo pod
žgani k jezi.

28 Kajti a Satan jim polaga v srce, 
da se jezijo na vas in do preliva
nja krvi.

29 Zatorej se dežele Sion ne bo 
pridobilo drugače kakor z naku
pom ali s krvjo, sicer za vas ne bo 
dediščine.

30 In če z nakupom, glejte, ste 
blagoslovljeni;

31 in če s krvjo, ker vam je pre
povedano prelivati kri, glejte, 
bodo nad vas prišli vaši sovraž
niki in bičani boste od mesta do 
mesta in od shodnice do shodnice 
in le malo jih bo ostalo, da bodo 
prejeli dediščino.

32 Jaz, Gospod, sem jezen na hu
dobne; svojega Duha zadržujem 
pred prebivalci zemlje.

33 V srdu sem zaprisegel in po 
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 33 a vss vojna.
 34 a vss sveti.
  b vss drugi prihod 

Jezusa Kristusa.
  c Mt 3:12;  

2 Ne 26:6;  
NaZ 45:57; 64:24; 

101:23–25, 66;  
vss hudobija — 
hudoben.

  d vss ogenj.
 37 a vss pravičnost — 

pravičen.
  b NaZ 1:4.

  c Iz 47:11.
 41 a vss dar prepoznavanja 

oziroma presojanja.
 47 a Moz 2:41;  

NaZ 6:13.
 48 a NaZ 101:18.

obličju zemlje odredil a vojne in 
hudobni bodo pobili hudobne in 
vse bo obšel strah;

34 in tudi a sveti bodo komaj 
ušli; vendar sem jaz, Gospod, z 
njimi in se bom b spustil v nebe
sih iz navzočnosti mojega Očeta 
in c hudobne použil z neugaslji
vim d ognjem.

35 In glejte, to še ni, vendar bo 
kmalu.

36 Ker sem zatorej jaz, Gospod, 
videl, da sem vse to odredil po 
obličju zemlje, želim, da se moji 
sveti zberejo v deželi Sion.

37 In vsak naj v roke vzame 
a pravičnost in se okrog ledij 
obda z zvestobo in povzdigne 
svarilni b glas prebivalcem zemlje 
ter raz glaša tako z besedo kakor 
z begom, da bo hudobne doletelo 
c opustošenje.

38 Zatorej naj moji učenci v Kirt
landu poskrbijo za svoje posvetne 
skrbi, ki prebivajo na tej kmetiji.

39 Moj služabnik, Titus Billings, 
ki skrbi za leto, naj se zemljišča 
znebi, da se bo v prihajajoči spo
mladi pripravljen odpraviti na 
pot v deželo Sion s tistimi, ki pre
bivajo na obličju lete, razen tis
tih, ki jih bom prihranil zase, ki 
ne bodo šli, dokler jim ne bom 
zapovedal.

40 In ves denar, ki se ga lahko 
prihrani, ni mi mar, ali bo to malo 

ali veliko, naj se pošlje v deželo 
Sion tistim, ki sem jih določil, da 
bodo prejeli.

41 Glejte, jaz, Gospod, bom svo
jemu služabniku Josephu Smithu 
ml. dal moč, da bo po Duhu lahko 
a prepoznal tiste, ki bodo šli v de
želo Sion, in tiste od mojih učen
cev, ki bodo ostali.

42 Moj služabnik Newel K. 
Whitney naj obdrži svojo trgo
vino, oziroma drugače rečeno, 
trgovino še za krajše obdobje.

43 Vendar naj da ves denar, ki 
ga lahko da, da se ga bo poslalo 
v deželo Sion.

44 Glejte, to je v njegovih rokah, 
storí naj glede na modrost.

45 Resnično rečem, posveti naj 
se ga za zastopnika učencev, ki 
bodo ostali, in posveti naj se ga v 
to polnomočje;

46 in sedaj naglo obišči cerkve, 
pojasnjujoč jim te stvari, z mojim 
služabnikom Oliverjem Cow
deryjem. Glejte, to je moja volja, 
pridobivanje denarja, prav kakor 
sem naročil.

47 Ta, ki bo a zvest in bo vztrajal, 
bo svet premagal.

48 Ta, ki bo dragocenosti poslal 
v deželo Sion, bo prejel a dediščino 
v tem svetu, in njegova dela mu 
bodo sledila, in tudi plačilo v pri
hodnjem svetu.

49 Da, in blagor mrtvim, ki 
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 49 a Raz 14:13;  
NaZ 42:44–47.

  b 2 Kor 5:17.
  c vss vstajenje.
  d Raz 21:4;  

Al 11:45;  
NaZ 88:116;  
vss nesmrtnost — 
nesmrten.

 50 a vss blagoslov — 
blagosloviti.

  b vss smrt, telesna.
 51 a vss tisočletnica.
  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 Mt 25:1–13;  

NaZ 45:56–59.
  b Moz 16:2.
 55 a vss Rigdon, Sidney.

  b vss ponos.
 56 a NaZ 58:50.
 57 a NaZ 4:3–6.
  b NaZ 18:14–15;  

vss misijonarsko delo;  
svarilo — svariti.

 59 a 1 Kor 2:10.
 60 a vss Alfa in Omega.
 61 a vss bogokletstvo — 

govoriti bogokletno.

odslej a umirajo v Gospodu, ko 
bo Gospod prišel in bo staro b mi
nilo in bo vse nastalo novo, c vstali 
bodo od mrtvih in potem ne bodo 
d umrli in bodo pred Gospodom 
prejeli dediščino v svetem mestu.

50 In temu, ki bo živel, ko bo 
Gospod prišel, in je obdržal vero, 
a blagor mu; vendar mu je dolo
čeno b umreti v človeški starosti.

51 Zatorej a bodo otroci b odraš
čali, dokler se ne bodo postarali; 
starci bodo umrli, vendar ne bodo 
spali v prahu, temveč bodo c spre
menjeni v trenu očesa.

52 Zatorej so apostoli zaradi 
tega svetu pridigali o vstajenju 
mrtvih.

53 Te stvari so stvari, ki jih mo
rate pričakovati; in, govoreč na 
Gospodov način, so sedaj a blizu 
in v prihodnjem času, in sicer na 
dan prihoda Sina človekovega.

54 In do tiste ure bodo med 
modrimi nespametne a device; 
in tisto uro bodo pravični in hu
dobni v celoti ločeni; in tisti dan 
bom poslal svoje angele, da bodo 
b izpulili hudobne in jih vrgli v ne
ugasljivi ogenj.

55 In sedaj glejte, resnično vam 
pravim, jaz, Gospod, nisem za
dovoljen s svojim služabnikom 

a Sidneyjem Rigdonom; v srcu se 
je b prevzel in ni sprejel nasveta, 
temveč je Duha žalostil;

56 zatorej za Gospoda njegovo 
a pisanje ni sprejemljivo in napra
vil bo drugo; in če ga Gospod ne 
bo sprejel, glejte, nič več ne bo 
opravljal službe, v katero sem ga 
imenoval.

57 In spet, resnično vam pravim, 
naj bodo a tisti, ki si v srcu želijo, v 
krotkosti, da bi b svarili grešnike, 
naj se pokesajo, posvečeni v to 
polnomočje.

58 Kajti to je dan svarila in ne 
dan številnih besed. Kajti jaz, 
Gospod, se v poslednjih dneh ne 
bom pustil zasmehovati.

59 Glejte, jaz sem od zgoraj in 
moje polnomočje leži spodaj. Sem 
nad vsem in v vsem in po vsem in 
a preiskujem vse in prišel bo dan, 
ko mi bo vse pokorno.

60 Glejte, jaz sem a Alfa in 
Omega, in sicer Jezus Kristus.

61 Zatorej naj se vsi ljudje varu
jejo, kako moje a ime izgovarjajo s 
svojimi usti —

62 kajti glejte, resnično povem, 
da jih je veliko, ki so pod to ob
sodbo, ki uporabljajo Gospodovo 
ime in ga uporabljajo vnemar, ker 
nimajo polnomočja.
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63 Zatorej naj se cerkev pokesa 
svojih grehov in jaz, Gospod, jih 
bom priznal za svoje; sicer bodo 
odrezani.

64 Pomnite, da je to, kar pride 
od zgoraj, a sveto, in se mora b iz
govarjati pazljivo in po prigovar
janju Duha; in v tem ni obsodbe in 
Duha prejmete c v molitvi; zatorej 
brez tega obsodba ostaja.

65 Moja služabnika, Joseph 
Smith ml. in Sidney Rigdon, naj 
si poiščeta dom, kakor ju Duh uči 
v a molitvi.

66 Te stvari je še naprej treba 
premagovati s potrpežljivostjo, 
da bodo takšni lahko prejeli v 
večji meri in večno a težo b slave, 
drugače pa večjo obsodbo. Amen.

64. RAZDELEK
Razodetje, dano starešinam Cerkve po preroku Josephu Smithu v 
Kirtlandu v Ohiu 11. septembra 1831. Prerok se je pripravljal, da 
se bo preselil v Hiram v Ohiu, da bo ponovno začel z delom na pre-
vodu Svetega pisma, ki ga je dal na stran, ko je bil v Misuriju. Sku-
pina bratov, ki jim je bilo zapovedano odpotovati v Sion (Misuri), 
se je resno lotila priprav, da bodo oktobra odšli. V tej zaposlenosti 
je prejel razodetje.

 64 a vss svet (pridevnik).
  b vss spoštljivost.
  c NaZ 42:14.
 65 a vss molitev.
 66 a 2 Kor 4:17.

  b Rim 8:18;  
NaZ 58:4; 136:31.

64 2 a 1 Jn 5:4.
  b vss sočutje.
 3 a Mz 1:39.

  b Iz 43:25.
 5 a NaZ 28:7; 84:19;  

vss duhovniški ključi.
  b vss uredbe.

1–11 Svetim je zapovedano, naj 
drug drugemu odpustijo, sicer bo 
večji greh ostal v njih. 12–22 Ne-
skesane naj se privede pred Cerkev. 
23–25 Ta, ki plačuje desetino, ob 
Gospodovem prihodu ne bo sežgan. 
26–32 Svete se svari pred dolgom. 
33–36 Uporniški bodo iz Siona iz-
gnani. 37–40 Cerkev bo sodila naro-
dom. 41–43 Sion bo uspeval.

Glejte, tako vam govori Gospod, 
vaš Bog: O starešine moje cerkve, 
prisluhnite in poslušajte in prej
mite mojo voljo glede vas.

2 Kajti resnično vam pravim, 

hočem, da svet a premagate, za
torej bom do vas b sočuten.

3 Med vami so takšni, ki so gre
šili; toda resnično povem, samo 
tokrat, zaradi moje lastne a slave 
in zaradi odrešitev duš, sem vam 
grehe b odpustil.

4 Milosten bom z vami, kajti dal 
sem vam kraljestvo.

5 In a ključi do skrivnosti kraljes
tva mojemu služabniku Josephu 
Smithu ml. ne bodo odvzeti na na
čin, ki sem ga določil, dokler bo ži
vel, če bo zvest mojim b uredbam.

6 So takšni, ki so brez razloga 
proti njemu iskali povod;
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 7 a vss odpustiti;  
odpuščanje grehov.

  b 4 Mz 5:6–7;  
NaZ 19:20; 58:43;  
vss priznanje — 
priznati.

  c NaZ 76:31–37.
 8 a vss prepir.
  b vss karanje — karati.

 9 a Mr 11:25–26;  
NaZ 82:1.

  b Mt 6:14–15;  
Ef 4:32.

 10 a 2 Mz 33:19;  
Al 39:6;  
NaZ 56:14.

  b Moz 26:29–31.
 11 a 1 Sam 24:13.

  b 2 Tim 4:14.
 12 a NaZ 42:80–93.
 16 a 2 Ne 15:20;  

NaZ 121:16.
 17 a vss Partridge, Edward.
  b vss hudič.
 20 a vss skušnjava — 

skušati.

7 vendar je grešil; toda resnično 
vam pravim, da jaz, Gospod, grehe 
a odpuščam tistim, ki svoje grehe 
b priznajo pred menoj in prosijo od
puščanja, ki niso grešili v c smrt.

8 Moji učenci so v starodavnih 
dneh iskali a povod drug proti 
drugemu in drug drugemu v srcu 
niso odpustili in zaradi tega zla so 
jih doletele stiske in so bili bridko 
b okarani.

9 Zatorej vam pravim, da bi 
morali drug drugemu a odpustiti, 
kajti ta, ki svojemu bratu ne b od
pusti prestopkov, je pred Gospo
dom obsojen, kajti v njem ostaja 
večji greh.

10 Jaz, Gospod, bom a odpustil, 
komur bom odpustil, od vas pa 
se zahteva, da b odpustite vsem 
ljudem.

11 In v srcu bi morali reči: Bog 
naj a presodi med menoj in teboj in 
te poplača po tvojih b delih.

12 In tega, ki se grehov ne po
kesa in jih ne prizna, privedite 
pred a cerkev in z njim napravite, 
kakor vam pravijo sveti spisi bo
disi z zapovedjo ali z razodetjem.

13 In to delajte, da bo Bog lahko 
poveličan — ne ker ne odpuš
čate, ker nimate sočutja, temveč 
da boste v očeh postave opravi
čeni, da ne boste užalili tega, ki 
je vaš zakonodajalec —

14 resnično povem, to delajte za
radi tega.

15 Glejte, jaz, Gospod, sem se 
raz jezil nanj, ki je bil moj služab
nik Ezra Booth, in tudi na mojega 
služabnika Isaaca Morleyja, kajti 
nista izpolnjevala ne zakona ne 
zapovedi;

16 v srcu sta si prizadevala za 
zlo in jaz, Gospod, sem zadržal 
svojega Duha. Za zlo sta a obsodila 
tisto, v čemer ni bilo zla; vendar 
sem svojemu služabniku Isaacu 
Morleyju odpustil.

17 In tudi moj služabnik 
a Edward Partridge, glejte, je gre
šil, in b Satan si prizadeva pogubiti 
njegovo dušo; toda ko jim bodo te 
stvari razkrite in se bodo za to zlo 
pokesali, jim bo odpuščeno.

18 In sedaj, resnično povem, da 
je v meni potrebno, da se bo moj 
služabnik Sidney Gilbert po ne
kaj tednih vrnil k svojemu poslu 
in k svojemu zastopništvu v de
želi Sion;

19 in to, kar je videl in slišal, se 
lahko razkrije mojim učencem, da 
ne bodo pogubljeni. In zaradi tega 
sem govoril te stvari.

20 In spet, povem vam, da 
moj služabnik Isaac Morley ne 
bi bil a skušan bolj, kot je zmo
žen prenesti, in napačno sve
toval v vašo škodo, sem dal 
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zapoved, naj se njegovo kmetijo  
proda.

21 Nočem, da moj služabnik Fre
derick G. Williams proda svojo 
kmetijo, kajti jaz, Gospod, hočem 
v deželi Kirtland obdržati opo
rišče za kakšnih pet let, v kate
rih hudobnih ne bom pokončal, 
da jih bom s tem lahko nekaj rešil.

22 In po tistem dnevu, jaz, Go
spod, za a krivega ne bom imel 
nikogar, ki bo šel odprtega srca 
v deželo Sion; kajti jaz, Gospod, 
zahtevam b srca človeških otrok.

23 Glejte, sedaj se imenuje a da
nes do b prihoda Sina človekovega 
in resnično je to dan c žrtvovanja 
in dan za d desetino mojega ljud
stva; kajti ta, ki plačuje dese
tino, ob njegovem prihodu ne bo 
e zgorel.

24 Kajti po današnjem dnevu 
pride a ogenj — to je povedano 
na Gospodov način — kajti res
nično povem, jutri bodo vsi b po
nosneži in tisti, ki delajo húdo, 
kot strnje in sežgal jih bom, kajti 
jaz sem Gospod nad vojskami; in 
prizanesel ne bom nikomur, ki os
taja v c Babilonu.

25 Če mi zatorej verjamete, boste 
delali, ko se še reče danes.

26 In ni prav, da bi moja slu

žabnika, a Newel K. Whitney in 
Sidney Gilbert, prodala svojo 
b trgovino in svoje tukajšnje 
imetje; kajti to ni modrost, dok
ler preostanek cerkve, ki ostaja v 
tem kraju, ne bo šel v deželo Sion.

27 Glejte, v mojih zakonih je re
čeno, oziroma prepovedano, o 
a zadolževanju pri sovražnikih;

28 toda glejte, nikdar ni rečeno, 
da Gospod ne bo vzel, ko mu je 
po volji, in plačal, kakor se mu 
zdi dobro.

29 Ker sta zatorej zastopnika, 
sta po Gospodovem opravku; in 
kar bosta naredila glede na Go
spodovo voljo, je Gospodov posel.

30 In postavil vaju je, zato da 
bosta v teh poslednjih dneh 
preskrbela njegove svete, da 
bodo v deželi Sion lahko prejeli 
a dediščino.

31 In glejte, jaz, Gospod, vam 
raz glašam in moje a besede so go
tove in se ne bodo b izneverile, da 
jo bodo prejeli.

32 Toda vse se mora zgoditi ob 
svojem času.

33 Zatorej se ne a naveličajte 
delati, kar je dobro, kajti pola
gate temelje velikega dela. In iz 
b majhnih stvari nastane to, kar 
je veliko.

 22 a vss krivda.
  b 2 Mz 35:5;  

NaZ 59:15; 64:34.
 23 a NaZ 45:6; 64:24–25.
  b vss drugi prihod 

Jezusa Kristusa.
  c vss žrtvovanje — 

žrtvovati.
  d Mal 3:10–11;  

vss desetina — 
plačati desetino.

  e Mal 3:19;  
3 Ne 25:1;  
JS – ŽZ 1:37.

 24 a Iz 66:15–16;  
vss svet (samostalnik), 
konec sveta;  
zemlja, očiščenje zemlje.

  b Mal 3:15;  
2 Ne 12:12; 23:11;  
vss ponos.

  c NaZ 1:16;  

vss Babilon.
 26 a vss Whitney, Newel K.
  b NaZ 57:8.
 27 a vss dolg.
 30 a NaZ 63:48.
 31 a Mr 13:31;  

2 Ne 31:15;  
NaZ 1:37–38.

  b NaZ 76:3.
 33 a Gal 6:9.
  b NaZ 123:16.
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34 Glejte, Gospod a zahteva b srce 
in voljan um; in voljni in c poslušni 
bodo v teh poslednjih dneh jedli 
dobrote dežele Sion.

35 In a uporniški bodo b odre
zani iz dežele Sion in bodo po
slani stran in dežele ne bodo 
podedovali.

36 Kajti resnično povem, da 
uporniški niso a Efrájimove krvi, 
zatorej bodo izruvani.

37 Glejte, jaz, Gospod, sem v 
teh poslednjih dneh naredil svojo 
cerkev kakor sodnika, ki sedi na 
hribu oziroma na visokem kraju, 
da bo sodil narodom.

38 Kajti zgodilo se bo, da bodo 
prebivalci Siona a sodili o vsem, 
kar zadeva Sion.

39 In lažnivcem ter hinav
cem bodo dokazali in tiste, ki 
niso a apostoli in preroki, se bo 
poznalo.

40 In celo a škof, ki je b sodnik, in 
njegova svetovalca, če ne bodo 
zvesti v svojem c skrbništvu, bodo 
obsojeni in namesto njih bodo po
stavljeni d drugi.

41 Kajti glejte, povem vam, da 
bo a Sion uspeval in Gospodova 
b slava bo nad njim;

42 in a znamenje za ljudstva bo 
in vanj bodo prihajali iz vsakega 
naroda pod nebom.

43 In prišel bo dan, ko bodo na
rodi zemlje a trepetali zaradi njega 
in se bali zaradi njegovih straš
nih. To je govoril Gospod. Amen.

 34 a Mih 6:8.
  b 5 Mz 32:46; Joz 22:5;  

Mrm 9:27;  
vss srce.

  c Iz 1:19;  
vss poslušnost — 
poslušen.

 35 a vss upor — uporništvo.
  b NaZ 41:5; 50:8–9; 56:3;  

vss izobčenje.
 36 a 5 Mz 33:16–17.

 38 a Iz 2:3–4;  
NaZ 133:21.

 39 a Raz 2:2;  
vss apostol.

 40 a vss škof.
  b NaZ 58:17; 107:72–74.
  c vss skrbništvo — 

skrbnik.
  d NaZ 107:99–100.
 41 a vss Sion.
  b NaZ 45:67; 

   84:4–5; 97:15–20;  
vss slava.

 42 a vss zastava.
 43 a Iz 60:14;  

NaZ 97:19–20.
65 1 a Iz 40:3; Mt 3:3;  

Jn 1:23.
 2 a Mt 16:19;  

NaZ 42:69;  
vss duhovniški ključi.

  b NaZ 90:1–5.

1–2 Ključi Božjega kraljestva so po-
verjeni človeku na zemlji in stvar 
evangelija bo zmagala. 3–6 Prišlo 
bo nebeško tisočletno kraljestvo in 
se združilo z Božjim kraljestvom na 
zemlji.

Prisluhni, in glej, glas kot od 

tistega, ki je poslan z višave, ki je 
mogočen in močan, ki gre na vse 
konce zemlje, da, čigar glas gre 
ljudem: a Pripravite Gospodovo 
pot, zravnajte njegove steze.

2 a Ključi Božjega b kraljestva so 
poverjeni človeku na zemlji in od 
tamkaj se bo evangelij odkotalil 

65. RAZDELEK
Razodetje o molitvi, dano po preroku Josephu Smithu v Hiramu v 
Ohiu 30. oktobra 1831.
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 2 c Dan 2:34–45.
  d Ps 72:19;  

vss Daniel, Daniel;  
poslednji dnevi.

 3 a Mt 22:1–14;  
Raz 19:9;  
NaZ 58:11.

  b vss Ženin.

 5 a Mt 24:30.
  b Ps 93:1.
  c vss slava.
  d Dan 2:44.
 6 a vss Božje oziroma 

nebeško kraljestvo.
  b Raz 11:15.
  c 1 Krn 29:11; 

   Mt 6:13.
66 1 a Jn 1:12;  

vss verovanje — 
verjeti.

 2 a vss nova in 
večna zaveza.

  b Jn 10:10;  
3 Ne 5:13.

na konce zemlje; kakor c kamen, 
ki se je z gore utrgal brez rok, se 
bo kotalil, dokler ne bo d napolnil 
vse zemlje.

3 Da, glas, vpijoč: Pripravite 
Gospodovo pot, pripravite Jag
njetovo a večerjo, pripravite se  
na b Ženina.

4 Molite h Gospodu, kličite k 
njegovemu svetemu imenu, nje
gova čudovita dela razkrijte med 
ljudmi.

5 Kličite h Gospodu, da se bo 
njegovo kraljestvo na zemlji 
lahko nadaljevalo, da ga bodo 

prebivalci lete lahko prejeli in 
bodo pripravljeni na prihodnje 
dneve, v katerih se bo Sin člove
kov a spustil v nebesih, b oblečen 
v sijaj svoje c slave, da bo srečal 
Božje d kraljestvo, ki je ustanov
ljeno na zemlji.

6 Zatorej naj se Božje a kraljestvo 
nadaljuje, da bo nebeško b kraljes
tvo lahko prišlo, da boš ti, o Bog, 
lahko poveličan tako v nebesih 
kot na zemlji, da si boš lahko pod
vrgel svoje sovražnike; kajti c tvoja 
je čast, moč in slava na veke ve
kov. Amen.

66. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Hiramu v Ohiu 
29. oktobra 1831. William E. McLellin je na skrivnem prosil Go-
spoda, naj po preroku razglasi odgovor na pet vprašanj, ki so bila 
Josephu Smithu neznana. Prerok je na McLellinovo prošnjo vprašal 
Gospoda in prejel naslednje razodetje.

1–4 Večna zaveza je polnost evan-
gelija. 5–8 Starešine naj ljudem 
pridigajo, pričujejo in z njimi razso-
jajo. 9–13 Zvesto služenje oznanje-
valca zagotavlja dediščino večnega 
življenja.

Glej, tako govori Gospod mo
jemu služabniku Williamu  E. 
McLellinu: Blagoslovljen si, ker 
si se odvrnil od svojih krivičnosti 

in si sprejel moje resnice, govori 
Gospod, tvoj Odkupitelj, Odreše
nik sveta, in sicer tolikih, kolikor 
jih a verjame v moje ime.

2 Resnično ti pravim, blagoslov
ljen si, ker si sprejel mojo a večno 
zavezo, in sicer polnost mojega 
evangelija, poslano k človeškim 
otrokom, da bi imeli b življenje in 
bili deležni slave, ki se bo razo
dela v poslednjih dneh, kakor so 
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 3 a JakK 4:7;  
Etr 12:27.

 5 a Mr 16:15.
 7 a NaZ 75:6.
  b vss pričevanje.
 8 a NaZ 52:17; 133:58.
 9 a vss blagoslov bolnim;  

polaganje rok.

  b Mt 9:18;  
vss zdravljenja — 
zdraviti.

  c Jak 1:5.
 10 a vss prešuštvo.
 11 a NaZ 35:24.
  b NaZ 11:6.
  c Iz 35:10;  

NaZ 45:71;  
vss peti.

 12 a 2 Tim 3:14–15;  
2 Ne 31:20.

  b Iz 62:3; Mt 25:21;  
1 Pt 5:4.

 13 a vss Bog — Božja 
trojica, Bog Sin.

v starodavnih dneh zapisali pre
roki in apostoli.

3 Resnično ti pravim, moj slu
žabnik William, da si čist, toda ne 
ves; pokesaj se torej tistih stvari, 
ki niso sprejemljive v mojih očeh, 
govori Gospod, kajti Gospod ti jih 
bo a pokazal.

4 In sedaj, ti bom jaz, Gospod, 
resnično pokazal, kaj bom glede 
tebe oziroma kakšna je moja vo
lja glede tebe.

5 Glej, resnično ti povem, da 
je moja volja, da a razglašaš moj 
evangelij od dežele do dežele in 
od mesta do mesta, da, v tistih 
okoliških predelih, kjer se ga še 
ni razglašalo.

6 V tem kraju ne ostani veliko 
dni; za zdaj še ne hodi v deželo 
Sion; toda kolikor lahko pošlješ, 
pošlji; drugače ne misli na svoje 
imetje.

7 a Pojdi v vzhodne dežele, b pri
čuj v vsakem kraju, vsakemu ljud
stvu in v njihovih shodnicah, 
razsojajoč z ljudmi.

8 Moj služabnik Samuel H. 
Smith naj gre s teboj in ne zapusti 
ga in daj mu svoja navodila; in 
ta, ki bo zvest, bo postal a močan 
v vsakem kraju; in jaz, Gospod, 
bom šel s teboj.

9 Na bolne polóži a roke in bodo 
b ozdraveli. Ne vračaj se, dokler 
te jaz, Gospod, ne bom poslal. V 
stiski bodi potrpežljiv. c Prosi in 
boš prejel, trkaj in se ti bo odprlo.

10 Prizadevaj si, da ne boš obre
menjen. Opústi vso nepravičnost. 
Ne a prešuštvuj — skušnjava, ki 
te muči.

11 a Izpolnjuj te besede, kajti 
prave so in zanesljive; in pove
ličaj svojo službo in veliko ljudi 
priženi v b Sion s c pesmimi o večni 
radosti nad njihovimi glavami.

12 Pri tem a ostani prav do konca 
in imel boš b krono večnega življe
nja na desnici mojega Očeta, ki ga 
navdajata milostljivost in resnica.

13 Resnično, tako govori Go
spod, tvoj a Bog, tvoj Odkupitelj, 
in sicer Jezus Kristus. Amen.

67. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Hiramu v Ohiu zgodaj 
novembra 1831. Bilo je ob priložnosti posebne konference in premiš-
ljevali ter odločali so o objavi razodetij, ki so jih že prejeli od Gospoda 
po preroku (gl. glavo 1. razdelka). William W. Phelps je nedavno po-
stavil cerkveno tiskarno v Independencu v Misuriju. Konferenca je 
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67 1 a vss starešina.
 2 a Ps 34:16.
 3 a vss strah.
 4 a vss pričevanje;  

resnica.
 5 a NaZ 1:24.

 6 a 2 Ne 9:28–29, 42.
 8 a vss priča — pričevati.
 9 a Mor 7:15–18.
  b Jak 1:17;  

NaZ 50:24; 84:45; 88:49.
 10 a vss ljubosumnost — 

ljubosumen.
  b vss strah.
  c vss ponižnost — 

ponižen.
  d vss tančica.
  e NaZ 88:68; 93:1; 97:16.

odločila, da bodo razodetja izdali v Book of Commandments (Knjiga 
zapovedi) in natisnili 10.000 izvodov (kar je bilo kasneje zaradi ne-
predvidenih težav zmanjšano na 3.000 izvodov). Veliko bratov je 
svečano pričevalo, da razodetja, tistikrat zbrana za objavo, resnično 
izpričujejo resnico, kakor jim je pričeval Sveti Duh, ki se je izlil na-
nje. V življenjski zgodbi Josepha Smitha je zapisano, da je bilo po pre-
jetju razodetja, znanega kot prvi razdelek, nekaj razprav glede jezika, 
uporabljenega v razodetjih. Sledilo je pričujoče razodetje.

1–3 Gospod sliši molitve svojih sta-
rešin in bdi nad njimi. 4–9 Najmod-
rejšega izzove, naj posnema njegovo 
najmanjše razodetje. 10–14 Zveste 
starešine bo Duh poživil in videli 
bodo Božji obraz.

Glejte in prisluhnite, o a starešine 
moje cerkve, ki ste se zbrali, ka
terih molitve sem slišal in kate
rih srca poznam in katerih želje 
so prišle predme.

2 Glejte in glej, moje a oči vas mo
trijo in nebo in zemlja sta v mojih 
rokah in komu bom dal bogastva 
večnosti, je moja stvar.

3 Prizadevali ste si verjeti, da bi 
prejeli blagoslov, ki vam je bil po
nujen; toda glejte, resnično vam 
pravim, da ste imeli v srcu a stra
hove, in to je resnično razlog, da 
niste prejeli.

4 In sedaj vam jaz, Gospod, a pri
čujem o resnici teh zapovedi, ki so 
pred vami.

5 Vaše oči so motrile mojega slu
žabnika Josepha Smitha ml. in po
znali ste njegov a jezik in poznali 

ste njegove nepopolnosti; in v 
srcu ste si prizadevali za razu
mevanje, da bi se lahko izrazili v 
boljšem jeziku; tudi to veste.

6 V knjigi Book of Command
ments (Knjiga zapovedi) torej po
iščite prav najmanjšo, ki je med 
njimi, in določite tega, ki je med 
vami a najmodrejši;

7 oziroma če bo med vami kdo, 
ki bo eno naredil kakor to, potem 
boste opravičeni, ker pravite, da 
ne veste, da izpričujejo resnico;

8 če pa ne morete ene narediti 
kakor to, ste pod obsodbo, če ne 
a pričujete, da izpričujejo resnico.

9 Kajti veste, da v njih ni nepra
vičnosti in da to, kar je a pravično, 
prihaja od zgoraj, od Očeta b luči.

10 In spet, resnično vam pra
vim, da je vaš privilegij, in ob
ljubljam vam, ki ste posvečeni 
v to službo, da se bo, če boste 
opustili a ljubosumje in b strahove 
in postali c ponižni pred menoj, 
kajti niste zadosti ponižni, d tan
čica pretrgala in me boste e videli 
in vedeli, da sem — ne z mesenim 
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 11 a pjs 2 Mz 33:20, 23 
(Dodatek);  
Jn 1:18; 6:46;  
pjs 1 Jn 4:12 (Dodatek);  
NaZ 84:19–22;  
Mz 1:11, 14.

 12 a Moz 3:19;  
vss naravni človek.

 13 a Rim 2:7;  
vss potrpežljivost.

  b Mt 5:48;  
3 Ne 12:48.

 14 a vss vreden — 
biti vreden.

68 1 a vss Sveti Duh.
 3 a 2 Pt 1:21;  

NaZ 18:32;  
42:16; 100:5.

niti naravnim umom, temveč z 
duhovnim.

11 Kajti a nihče v mesu nikdar ni 
videl Boga, če ga ni poživil Božji 
Duh.

12 Niti noben a naravni človek ne 
more prenesti Božje navzočnosti, 
niti glede na meseni um.

13 Sedaj ne zmorete prenesti 
Božje navzočnosti, niti delovanja 

angelov; zatorej bodite še naprej 
a potrpežljivi, dokler ne boste 
b izpopolnjeni.

14 Misli naj se vam ne vračajo 
nazaj; in ko boste a vredni, ob mo
jem lastnem času, boste videli in 
poznali to, kar vam je bilo pode
ljeno po rokah mojega služabnika 
Josepha Smitha ml. Amen.

68. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Hiramu v Ohiu 1. no-
vembra 1831 v odgovor na molitev, naj se razkrije Gospodova volja 
glede Orsona Hyda, Luka S. Johnsona, Lymana E. Johnsona in Wil-
liama E. McLellina. Čeprav je bil del tega razodetja namenjen tem 
štirim moškim, se veliko vsebine nanaša na vso Cerkev. To razodetje 
je bilo razširjeno pod vodstvom Josepha Smitha, ko je bilo objavljeno 
v izdaji Nauka in zavez iz leta 1835.

1–5 Besede starešin, ko jih navdihne 
Sveti Duh, so sveti spisi. 6–12 Sta-
rešine naj pridigajo in krščujejo in 
prave vernike bodo spremljala zna-
menja. 13–24 Prvorojenec med 
Aronovimi sinovi lahko služi kot 
predsedujoči škof (to pomeni, da ima 
kot škof ključe predsedovanja) pod 
vodstvom Prvega predsedstva. 25–
28 Staršem je zapovedano, naj svoje 
otroke učijo evangelij. 29–35 Sveti 
naj spoštujejo sobotni dan, marljivo 
delajo in molijo.

Moj služabnik, Orson Hyde, je bil 

s posvetitvijo poklican razglašati 
večni evangelij po a Duhu živega 
Boga od ljudstva do ljudstva in 
od dežele do dežele, med občes
tvi hudobnih, v njihovih shodni
cah, tako da z njimi razsoja in jim 
pojasnjuje vse svete spise.

2 In glejte, in glej, to je za zgled 
vsem tistim, ki so bili posvečeni v 
to duhovništvo, ki jim je določeno 
poslanstvo, da gredo —

3 in to jim je za zgled, da bodo 
a govorili, kakor jih bo navdihnil 
Sveti Duh.

4 In kar bodo govorili, ko jih bo 
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 4 a vss razodetje;  
Sveti Duh.

  b Rim 1:16.
 6 a Iz 41:10.
 7 a vss Hyde, Orson.
 8 a NaZ 1:2; 63:37.
  b vss misijonarsko delo;  

pridigati.
  c Mr 16:15.
  d vss polnomočje.
  e vss krst — krstiti.

 9 a Mr 16:16;  
NaZ 20:25.

  b vss odrešitev.
  c vss prekletstvo.
 10 a vss znamenje.
 11 a vss znamenja časov.
 12 a NaZ 1:8; 132:49;  

vss pečatenje — 
pečatiti.

 14 a vss škof.
 15 a NaZ 72:1.

  b vss Prvo predsedstvo.
  c vss Aron, 

Mojzesov brat.
 16 a NaZ 107:15–17;  

vss Aronovo 
duhovništvo.

 17 a vss duhovniški ključi.
 18 a 2 Mz 40:12–15;  

NaZ 84:18;  
107:13–16, 70–76.

navdihnil a Sveti Duh, bodo sveti 
spisi, bo Gospodova volja, bo 
Gospodova odločitev, bo Gospo
dova beseda, bo Gospodov glas 
in Božja b moč v odrešitev.

5 Glejte, to je Gospodova ob
ljuba vam, o moji služabniki.

6 Zatorej se veselite in se ne 
a bojte, kajti jaz, Gospod, sem z 
vami in vam bom stal ob strani; 
in pričevali boste o meni, ki sem 
Jezus Kristus, da sem Sin živega 
Boga, da sem bil, da sem in da 
bom prišel.

7 To je Gospodova beseda tebi, 
moj služabnik a Orson Hyde, in 
tudi mojemu služabniku Luku 
Johnsonu in mojemu služabniku 
Lymanu Johnsonu in mojemu slu
žabniku Williamu E. McLellinu 
in vsem zvestim starešinam moje 
cerkve:

8 a Pojdite po vsem svetu, b pridi
gajte evangelij vsakemu c bitju, de
lujoč s d polnomočjem, ki sem vam 
ga dal, e krščujoč v imenu Očeta in 
Sina in Svetega Duha.

9 In a ta, ki verjame in se krsti, 
bo b odrešen, ta pa, ki ne verjame, 
bo c preklet.

10 In ta, ki verjame, bo blago
slovljen z a znamenji, ki bodo sle
dila, prav kakor je zapisano.

11 In dano vam bo poznati a zna
menja časov in znamenja prihoda 
Sina človekovega;

12 in za tolike, za kolikor bo Oče 
pričeval, vam bo dana moč, da jih 
boste a zapečatili za večno življe
nje. Amen.

13 In sedaj glede postavk po
leg zavez in zapovedi, te so 
naslednje —

14 po temle ostanejo, ob Go
spodovem lastnem času, drugi 
a škofje, da se jih oddeli za cer
kev, da bodo delovali prav glede 
na prvega;

15 zatorej bodo a véliki duhov
niki, kateri so vredni, in imeno
valo jih bo b Prvo predsedstvo 
Melkízedekovega duhovništva, 
razen če so dobesedni c Aronovi 
potomci.

16 In če so dobesedni a Aronovi 
potomci, imajo zakonito pravico 
do škofovstva, če so prvorojenci 
med Aronovimi sinovi;

17 kajti prvorojenec ima pravico 
do predsedovanja temu duhov
ništvu in a ključev oziroma polno
močja istega.

18 Nihče nima zakonite pravice 
do te službe, da ima ključe tega 
duhovništva, če ni Aronov a do
besedni potomec in prvorojenec.
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 19 a vss véliki duhovnik.
  b vss škof.
 20 a vss maziliti.
  b vss posvetitev — 

posvetiti.
 22 a vss Prvo predsedstvo.
 24 a vss odpustiti.
 25 a vss družina, starševske 

odgovornosti.
  b vss kol.
  c vss učitelj — učiti.
  d NaZ 18:42; 20:71.
  e JakK 1:19;  

NaZ 29:46–48.
 26 a vss Sion.
 27 a vss krst — krstiti.

  b vss odpuščanje grehov.
  c vss odgovornost — 

odgovoren.
 28 a vss molitev.
 29 a NaZ 59:9–12;  

vss sobotni dan.

19 Toda ker ima a véliki duhov
nik Melkízedekovega duhovniš
tva polnomočje za izvrševanje 
dolžnosti v vseh nižjih službah, 
lahko izvršuje dolžnosti v službi 
b škofa, če ni moč najti nobenega 
dobesednega Aronovega po
tomca, pod pogojem da ga v to 
polnomočje pokliče in oddeli in 
posveti Prvo predsedstvo Melkí
zedekovega duhovništva.

20 In to Predsedstvo mora do
ločiti tudi dobesednega Arono
vega potomca in ga spoznati za 
vrednega in ga a maziliti in to 
Predsedstvo ga mora b posvetiti, 
drugače niso zakonito pooblaš
čeni za izvrševanje dolžnosti v 
svojem duhovništvu.

21 Toda na osnovi odredbe 
glede njihove pravice do duhov
ništva, ki prehaja od očeta na sina, 
lahko zahtevajo, da jih zgoraj ime
novano Predsedstvo mazili, če 
kadar koli lahko dokažejo, da so 
njegovi potomci oziroma to po
trdijo z razodetjem od Gospoda.

22 In spet, nobenemu škofu ozi
roma vélikemu duhovniku, ki bo 
oddeljen za to delovanje, se ne bo 
drugače sodilo oziroma ne bo ob
sojen za noben zločin kakor pred 
a Prvim predsedstvom cerkve;

23 in če se ga bo pred tem Pred
sedstvom spoznalo za krivega na 

podlagi pričevanja, ki se ga ne da 
ovreči, bo obsojen;

24 in če se bo pokesal, mu bo 
a odpuščeno glede na cerkvene 
zaveze in zapovedi.

25 In spet, če imajo a starši otroke 
v Sionu oziroma v katerem nje
govem b kolu, ki je ustanovljen, ki 
jih ne c učijo, da bi razumeli nauk 
kesanja, vero v Kristusa, Sina ži
vega Boga, in krst ter dar Sve
tega Duha s polaganjem rok, ko 
so stari d osem let, naj za ta e greh 
odgovarjajo starši.

26 Kajti to bo zakon za pre
bivalce a Siona oziroma v kate
rem koli njegovem kolu, ki je 
ustanovljen.

27 In njihovi otroci se bodo 
a krstili za b odpuščanje grehov, ko 
bodo stari c osem let, in se bo na
nje položilo roke.

28 In svoje otroke naj prav tako 
učijo a moliti in hoditi pokončno 
pred Gospodom.

29 In prebivalci Siona naj prav 
tako spoštujejo a sobotni dan, da 
ga ohranjajo svetega.

30 In prebivalci Siona naj se 
prav tako spomnijo svojih del, če 
so določeni za delo, v vsej zves
tobi; kajti Gospod si bo brezdel
neža zapomnil.

31 Jaz, Gospod, torej nisem zelo 
zadovoljen s prebivalci Siona, 
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 31 a vss brezdelje — 
brezdelen.

  b vss hudobija — 
hudoben.

  c NaZ 6:7.

 33 a vss molitev.
  b vss karanje — karati;  

sodba — soditi.
 34 a Raz 22:6.
  b NaZ 20:35; 93:24–25.

 35 a vss Alfa in Omega.
  b NaZ 1:12.
69 1 a vss Cowdery, Oliver.
 2 a vss Whitmer, John.
 3 a NaZ 47:1–3; 85:1.

kajti med njimi so a brezdelneži; 
in v b hudobiji odraščajo tudi nji
hovi otroci; prav tako si ne c pri
zadevajo iskreno za bogastvi 
večnosti, temveč so njihove oči 
polne lakomnosti.

32 Tega ne bi smelo biti in mora 
biti med njimi odpravljeno, zato
rej naj moj služabnik Oliver Cow
dery te besede odnese v deželo 
Sion.

33 In zapovedujem jim — naj se 
tega, ki se ne spomni svojih a moli
tev pred Gospodom ob uri leteh, 
na tega naj se b spomni pred sod
nikom mojega ljudstva.

34 Te a besede so prave in zanes
ljive, zatorej jih ne kršite, niti jim 
ne b odvzemajte.

35 Glejte, jaz sem a Alfa in Omega 
in b pridem naglo. Amen.

69. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Hiramu v Ohiu 11. 
novembra 1831. Zbirka razodetij, namenjena za skorajšnjo objavo, 
je bila odobrena na posebni konferenci 1. in 2. novembra. 3. novem-
bra je bilo dodano razodetje, ki se tu pojavlja kot 133. razdelek, in se 
je kasneje imenovalo Dodatek. Oliver Cowdery je bil pred tem dolo-
čen, da bo rokopis zbranih razodetij in zapovedi nesel v Independence 
v Misuri na tiskanje. S seboj naj vzame tudi denar, ki se ga je pris-
pevalo za gradnjo Cerkve v Misuriju. To razodetje Johna Whitmerja 
pouči, naj spremlja Oliverja Cowderyja in Whitmerja tudi usmeri, 
naj v poklicu, ki ga ima kot cerkveni zgodovinopisec in zapisovalec, 
potuje in zbira zgodovinsko gradivo.

1–2 John Whitmer naj Oliverja 
Cowderyja spremlja v Misuri. 3–8 
Prav tako naj pridiga ter zbira, za-
pisuje in piše zgodovinska dejstva.

Prisluhnite mi, govori Gospod, 
vaš Bog, za dobro mojega slu
žabnika, a Oliverja Cowderyja. V 
meni ni modrost, da bi mu bile 
zaupane zapovedi in denar, kar 
bo nesel v deželo Sion, če z njim 

ne bo šel nekdo, ki bo zvest in 
zanesljiv.

2 Zatorej jaz, Gospod, hočem, 
da gre moj služabnik, a John Whit
mer, z mojim služabnikom Oli
verjem Cowderyjem;

3 in da prav tako nadaljuje z za
pisovanjem in poročanjem o a zgo
dovini vsega pomembnega, kar 
bo opazil in vedel glede moje 
cerkve;
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 4 a vss nasvet.
 5 a vss skrbništvo — 

skrbnik.
 8 a vss Sion.

70 3 a 1 Kor 4:1;  
NaZ 72:20.

4 in tudi da od mojega služab
nika Oliverja Cowderyja ter dru
gih prejema a nasvete in pomoč.

5 In tudi, moji služabniki, ki so 
po vsej zemlji, naj pošljejo poro
čilo o svojem a skrbništvu v de
želo Sion;

6 kajti dežela Sion bo sedež in 
kraj, kjer bodo vse to prejemali 
in delali.

7 Vendar naj moj služabnik 

John Whitmer velikokrat potuje 
iz kraja v kraj in od cerkve do cer
kve, da bo lažje pridobil znanje —

8 pridigajoč in pojasnjujoč, zapi
sujoč, prepisujoč, zbirajoč in pri
dobivajoč vse stvari, ki bodo za 
dobro cerkve in za odraščajoče 
rodove, ki bodo odraščali na a si
onskem ozemlju, da ga bodo po
sedovali iz roda v rod, na veke 
vekov. Amen.

70. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Hiramu v Ohiu 12. no-
vembra 1831. Življenjska zgodba Josepha Smitha navaja, da so se od 
1. do vključno 12. novembra odvijale štiri posebne konference. Na 
zadnjem od teh zborovanj so preučili veliko pomembnost razodetij, 
ki so jih kasneje objavili kot Book of Commandments (Knjiga zapo-
vedi) in kasneje Nauk in zaveze. To razodetje je bilo dano potem, ko 
je konferenca izglasovala, da so razodetja »za Cerkev vredna vsa bo-
gastva Zemlje«. Življenjska zgodba Josepha Smitha razodetja omenja 
kot »temelj Cerkve v teh poslednjih dneh in korist svetu, ki pokaže, 
da so ključi do skrivnosti kraljestva našega Odrešenika ponovno za-
upani človeku«.

1–5 Določeni so skrbniki za objavo 
razodetij. 6–13 Tisti, ki delajo v du-
hovnih stvareh, so vredni svojega 
plačila. 14–18 Sveti naj bodo v po-
svetnih stvareh enaki.

Glejte, in prisluhnite, o prebi
valci Siona, in vse ljudstvo moje 
cerkve, ki ste daleč stran, in po
slušajte Gospodovo besedo, ki 
jo dajem mojemu služabniku  
Josephu Smithu ml. in tudi mo
jemu služabniku Martinu Harrisu 

in tudi mojemu služabniku Oli
verju Cowderyju in tudi mojemu 
služabniku Johnu Whitmerju in 
tudi mojemu služabniku Sidneyju 
Rigdonu in tudi mojemu služab
niku Williamu W. Phelpsu, po za
povedi njim.

2 Kajti dajem jim zapoved, zato
rej prisluhnite in poslušajte, kajti 
tako jim govori Gospod:

3 Jaz, Gospod, sem jih določil 
in jih posvetil za a skrbnike ra
zodetij in zapovedi, ki sem jim 
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 7 a NaZ 72:9–10.
 8 a NaZ 38:20.
 9 a vss skrbništvo — 

skrbnik.
 11 a NaZ 57:6.

 12 a Lk 10:7.
 14 a NaZ 49:20;  

vss zakon posvetitve.
 15 a 5 Mz 10:12–13.
  b vss marljivost.

 16 a NaZ 59:16–20.
 17 a Mt 25:21–23.
 18 a vss milost — milosten.

jih dal in ki jim jih bom dal po 
temle;

4 in o tem skrbništvu bom 
od njih na sodni dan zahteval 
poročilo.

5 Zatorej sem jim določil, in to je 
njihova odgovornost v Božji cer
kvi, da upravljajo z njimi in posle 
leteh, da, koristi leteh.

6 Zatorej jim zapovedujem, naj 
tega ne dajo cerkvi, niti svetu;

7 če pa bodo prejeli več, kot je 
potrebno za njihove potrebe in 
pomanjkanja, bo dano v moje 
a skladišče;

8 in koristi bodo namenjene pre
bivalcem Siona in njihovim rodo
vom, če bodo postali a dediči glede 
na zakone kraljestva.

9 Glejte, to je tisto, kar Gospod 
od vsakogar zahteva glede njego
vega a skrbništva, in sicer kakor 
sem jaz, Gospod, določil oziroma 
bom po temle določil vsakomur.

10 In glejte, nihče ni izvzet tega 
zakona, ki pripada cerkvi živega 
Boga;

11 da, niti škof, niti a zastopnik, 
ki vodi Gospodovo skladišče, niti 
ta, ki mu je dodeljeno skrbništvo 
nad posvetnimi stvarmi.

12 Ta, ki je določen, da skrbi za 
duhovne stvari, tisti je a vreden 
svojega plačila, in sicer tako kot 
tisti, ki jim je dodeljeno skrbniš
tvo, da delujejo v posvetnih 
stvareh;

13 da, in sicer obilneje, in sicer 
obilje, ki se jim pomnoži zaradi 
razodetij Duha.

14 Vendar bodite v posvetnih 
stvareh a enaki in to ne godrnjaje, 
drugače se bo obilje razodetij 
Duha zadržalo.

15 To a zapoved torej dajem svo
jim služabnikom v njihovo korist, 
medtem ko ostajajo, za dokaz mo
jih blagoslovov nad njihovimi 
glavami in za plačilo za njihovo 
b marljivost in za njihovo varnost;

16 za hrano in za a obleko, za de
diščino, za hiše in za zemljišča v 
vsakršnih okoliščinah, v katere jih 
bom jaz, Gospod, postavil, in ka
mor jih bom jaz, Gospod, poslal.

17 Kajti bili so zvesti v a veliko 
stvareh in jim je šlo dobro, če niso 
grešili.

18 Glejte, jaz, Gospod, sem a mi
losten in jih bom blagoslovil in 
vstopili bodo v radost teh stvari. 
Tako je. Amen.

71. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu in Sidneyju Rigdonu v  
Hiramu v Ohiu 1. decembra 1831. Prerok je nadaljeval s prevaja-
njem Svetega pisma s pisarjem Sidneyjem Rigdonom, dokler nista 
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71 1 a vss Rigdon, Sidney.
  b vss misijonarsko delo.
  c NaZ 42:61, 65.

 5 a vss razumevanje.
  b Al 12:9–11.
 6 a Mt 13:12.

 7 a Mz 7:13–17.
  b NaZ 63:37; 68:8–9.
 9 a Iz 54:17.

1–4 Joseph Smith in Sidney Rigdon 
sta poslana razglašat evangelij. 5–
11 Sovražniki svetih bodo zmedeni.

Glejta, tako govori Gospod 
vama, moja služabnika, Joseph 
Smith ml. in a Sidney Rigdon, 
da je resnično prišel čas, da je v 
meni nujno in potrebno, da od
preta usta za b razglašanje mojega 
evangelija, stvarí kraljestva, po
jasnjujoč c skrivnosti letega iz sve
tih spisov glede na tisti del Duha 
in moči, ki vama bosta dana, in si
cer kakor me bo volja.

2 Resnično vama pravim, svetu 
v okoliških predelih in prav tako 
v cerkvi razglašajta kakšno ob
dobje, in sicer dokler vama ne bo 
razkrito.

3 Resnično je to poslanstvo za 
nekaj časa, ki vama ga dajem.

4 Zatorej delajta v mojem vino
gradu. Kličita prebivalcem zemlje 

in pričujta in pripravita pot za 
zapovedi in razodetja, ki bodo 
prišla.

5 Glejta torej, to je modrost; kdor 
bere, naj a razume in tudi b sprejme;

6 kajti temu, ki sprejme, se bo 
dalo a obilneje, in sicer moč.

7 Zatorej a zmedita svoje sovraž
nike; kličita jim, naj se z vama 
b sestanejo tako javno kot na sa
mem; in če bosta zvesta, se bo nji
hova sramota razodela.

8 Zatorej naj predstavijo svoje 
močne razloge zoper Gospoda.

9 Resnično, tako vama govori 
Gospod — ni a orožja, ki je obli
kovano proti vama, ki bo uspelo;

10 in če bo kdo nad vaju po
vzdignil glas, bo ob mojem last
nem času zmeden.

11 Zatorej izpolnjujta moje zapo
vedi; prave so in zanesljive. Tako 
je. Amen.

prejela naslednjega razodetja, ko sta ga začasno dala na stran, zato 
da sta lahko izpolnila odredbo, dano v njem. Brata naj gresta pridi-
gat, da bosta ublažila neprijazne občutke, ki so se pojavili proti Cer-
kvi po tistem, ko je Ezra Booth, ki je odpadel, objavil nekaj pisem.

72. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 4. de-
cembra 1831. Zbralo se je več starešin in članov, da bi izvedeli, kaj 
je njihova dolžnost, in da bi bili nadalje poučeni o cerkvenih naukih. 
Ta razdelek je sestavljen iz treh razodetij, prejetih isti dan. Verzi od 
ena do osem razkrivajo poklic Newela K. Whitneyja kot škofa. Nato 
je bil poklican in posvečen, nakar so bili prejeti verzi od devet do 
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72 1 a NaZ 68:14–19.
  b vss Božje oziroma 

nebeško kraljestvo.
 2 a vss škof.
 3 a vss skrbništvo — 

skrbnik.
  b Lk 19:11–27.

  c NaZ 42:32;  
104:11–13.

 4 a Mt 24:45–47.
  b NaZ 59:2.
 5 a vss Gospodov 

vinograd.
 7 a NaZ 42:31; 46:27; 

58:17–18; 107:87–88.
 8 a vss Whitney, Newel K.
 10 a NaZ 70:7–11; 78:3;  

vss skladišče.
 11 a NaZ 75:24.
 13 a vss reven.

triindvajset, ki dodatno pojasnjujejo škofove dolžnosti. Po tistem so 
bili dodani verzi od štiriindvajset do šestindvajset, ki nudijo navo-
dila glede zbiranja Siona.

1–8 Starešine naj škofu poročajo o 
svojem skrbništvu. 9–15 Škof vodi 
skladišče ter skrbi za revne in po-
moči potrebne. 16–26 Škofje naj po-
trdijo osebno vrednost starešin.

Prisluhnite in poslušajte Go
spodov glas, o vi, ki ste se zbrali, 
ki ste a véliki duhovniki moje cer
kve, katerim sta bila dana b kra
ljestvo in moč.

2 Kajti resnično, tako govori 
Gospod, v meni je potrebno, da 
je vam, oziroma izmed vas, cer
kvi v tem delu Gospodovega vi
nograda, določen a škof.

3 In resnično ste v tem ravnali 
modro, kajti Gospod iz roke vsa
kega a skrbnika terja, da o svojem 
b skrbništvu c poroča tako v času 
kot v večnosti.

4 Kajti tega, ki je zvest in a mo
der v času, se ima za vrednega, 
da podeduje b bivališča, ki jih je 
zanj pripravil moj Oče.

5 Resnično vam pravim, naj sta
rešine cerkve v tem delu mojega 
a vinograda o svojem skrbništvu 
poročajo škofu, ki ga bom dolo
čil v tem delu mojega vinograda.

6 To naj gre v zapisnik, da se bo 
izročilo škofu v Sionu.

7 In a škofova dolžnost bo raz
krita po zapovedih, ki so bile 
dane, in glasu konference.

8 In sedaj vam resnično pravim, 
mož, ki bo v to polnomočje ime
novan in posvečen, je moj slu
žabnik a Newel K. Whitney. To je 
volja Gospoda, vašega Boga, va
šega Odkupitelja. Tako je. Amen.

9 Gospodova beseda, poleg za
kona, ki je bil dan, ki razkriva dol
žnost škofa, ki je bil posvečen v 
cerkvi v tem delu vinograda, ki 
je resnično tole:

10 vodi naj Gospodovo a skla
dišče; sprejema naj cerkvena sred
stva v tem delu vinograda;

11 sprejema naj poročilo stare
šin, kakor je bilo prej zapovedano; 
in a skrbi naj za njihove potrebe, 
kateri naj plačajo za to, kar preje
majo, če imajo s čim plačati;

12 da bo tudi to posvečeno za 
dobro cerkve, za revne in pomoči 
potrebne.

13 In za tistega, ki a nima s čim 
plačati, se bo napravilo poročilo 
in izročilo škofu Siona, ki naj dolg 
plača od tistega, kar mu bo Go
spod dal v roke.

14 In dela zvestih, ki delajo v 
duhovnih stvareh, prinašajoč 
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evangelij in stvari kraljestva cer
kvi in svetu, bodo vračilo dolga 
škofu v Sionu;

15 tako to prihaja iz cerkve, kajti 
glede na a zakon mora vsak, ki 
pride v Sion, vse stvari položiti 
pred škofa v Sionu.

16 In sedaj vam resnično pra
vim, da zato, ker mora vsak sta
rešina v tem delu vinograda o 
svojem skrbništvu poročati škofu 
v tem delu vinograda —

17 a potrdilo sodnika oziroma 
škofa v tem delu vinograda škofu 
v Sionu vsakogar napravi spre
jemljivega in zadostí vsem stva
rem za dediščino in da se ga 
sprejme kot modrega b skrbnika 
in kot zvestega delavca;

18 drugače ga škof Siona ne bo 
sprejel.

19 In sedaj vam resnično pra
vim, vsakega starešino, ki bo po
ročal škofu cerkve v tem delu 
vinograda, naj priporoči cerkev, 
oziroma cerkve, v kateri dela, da 
bodo on in njegova poročila v 
vsem odobreni.

20 In spet, moji služabniki, ki 

so določeni za skrbnike a knjižnih 
zadev moje cerkve, naj v vsem 
prosijo za pomoč škofa oziroma 
škofe —

21 da bodo a razodetja lahko ob
javljena in šla na konce zemlje, 
da bodo prav tako lahko prido
bili sredstva, ki bodo v vsem ko
ristila cerkvi;

22 in da bodo prav tako v vsem 
lahko dobili odobritev in se jih bo 
imelo za modre skrbnike.

23 In sedaj, glejte, to naj bo pri
mer za vse razširjene veje moje 
cerkve, v kateri koli deželi že 
bodo ustanovljene. In sedaj pre
neham govoriti. Amen.

24 Nekaj besed poleg zakonov 
kraljestva glede članov cerkve — 
tistih, ki jih je Sveti Duh a določil, 
da gredo v Sion, in tistih, ki imajo 
privilegij, da gredo v Sion —

25 škofu naj nesejo potrdilo treh 
starešin cerkve oziroma potrdilo 
škofa;

26 drugače se tega, ki bo šel v 
deželo Sion, ne bo imelo za mod
rega skrbnika. Tudi to je primer. 
Amen.

 15 a NaZ 42:30–31;  
vss zakon posvetitve.

 17 a NaZ 20:64, 84.

  b NaZ 42:32.
 20 a NaZ 70:3–5.
 21 a vss Nauk in zaveze.

 24 a vss poklic — 
poklicati — 
poklican od Boga.

73. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu in Sidneyju Rigdonu v  
Hiramu v Ohiu 10. januarja 1832. Prerok in Sidney sta bila od za-
četka predhodnega decembra zaposlena s pridiganjem in s tem sred-
stvom se je veliko naredilo, da so se polegla nenaklonjena čustva, ki 
so vzniknila proti Cerkvi (gl. glavo 71. razdelka).
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1–2 Starešine naj nadaljujejo s pri-
diganjem. 3–6 Joseph Smith in 
Sidney Rigdon naj nadaljujeta s 
prevajanjem Svetega pisma, dokler 
ne bo končano.

Kajti resnično, tako govori Go
spod, v meni je potrebno, da a še 
naprej pridigajo evangelij, in cer
kve v okoliških predelih opomi
njajo, do konference;

2 in potem, glejta, jim bodo raz
krita, po a glasu konference, nji
hova razna poslanstva.

3 Resnično vama torej povem, 

moja služabnika Joseph Smith ml. 
in Sidney Rigdon, govori Gospod, 
spet je a potrebno b prevajati;

4 in, če je izvedljivo, pridigati v 
okoliških predelih do konference; 
in potem je potrebno nadaljevati 
s prevajalskim delom, dokler ne 
bo končano.

5 In to naj bo vzorec starešinam 
do nadaljnjega znanja, prav ka
kor je zapisano.

6 In sedaj vam tokrat ne dam 
nič več. a Opašite si ledja in bo
dite trezni. Tako je. Amen.

73 1 a Tj. drugi, ki so bili na 
misijonih; gl.  
NaZ 57–68.

 2 a NaZ 20:63.
 3 a Tj. Josephu in Sid

neyju je bilo pred tem 
zapovedano, naj 

   prenehata s prevaja
njem Svetega pisma in 
pridigata evangelij.  
NaZ 71:2.

  b NaZ 45:60–61; 76:15;  
vss Prevod Josepha 
Smitha (PJS).

 6 a 1 Pt 1:13.
74 1 a 1 Kor 7:14–19.
 3 a Apd 15:1–35;  

Gal 2:1–5.
  b vss obreza.
  c vss Mojzesova 

postava.

74. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu v okraju Wayne v New 
Yorku leta 1830. Celo pred ustanovitvijo Cerkve so se pojavila vpra-
šanja o pravilnem načinu krščevanja, kar je preroka vodilo, da je po-
iskal odgovore na to temo. Življenjska zgodba Josepha Smitha navaja, 
da je naslednje razodetje pojasnilo štirinajstega verza sedmega pog-
lavja Prvega pisma Korinčanom, odlomka, ki so ga pogosto upora-
bili, da so opravičili krščevanje dojenčkov.

1–5 Pavel Cerkvi v svojih dneh 
svetuje, naj ne izpolnjujejo Moj-
zesove postave. 6–7 Majhni otroci 
so sveti in so posvečeni zaradi od-
kupne daritve.

Kajti a neverni mož je posvečen 
po ženi, neverna žena pa je pos
večena po možu, sicer bi bili vaši 
otroci nečisti, sedaj pa so sveti.

2 V dneh apostolov so torej vsi 
Judje, ki niso verjeli v evangelij  
Jezusa Kristusa, imeli zakon 
obreze.

3 In zgodilo se je, da je med ljud
stvom nastal velik a prepir glede 
zakona b obreze, kajti neverni mož 
si je želel, da bi bili otroci obrezani 
in postali pokorni Mojzesovi c pos
tavi, katera postava se je izpolnila.
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 4 a vss izročila.
 5 a vss poroka — poročiti 

se, versko mešana 
zakonska zveza.

  b 2 Ne 25:24–27.
 7 a Mor 8:8–15;  

NaZ 29:46–47; 137:10.
  b vss svet (pridevnik).

  c vss odrešitev, 
odrešitev otrok.

  d vss odkupna 
daritev — plačati 
odkupnino.

75 1 a vss razodetje.
  b Raz 1:8;  

vss Alfa in Omega.

 2 a JakK 5:62.
  b vss Gospodov 

vinograd.
 3 a vss brezdelje — 

brezdelen.
 4 a vss misijonarsko delo.
  b NaZ 19:37.

4 In zgodilo se je, da so otroci, 
ki so odraščali v pokornosti Moj
zesovi postavi, prisluhnili a izroči
lom svojih očetov in niso verjeli v 
Kristusov evangelij, zaradi česar 
so postali nesveti.

5 Zatorej je apostol zaradi 
tega pisal cerkvi in jim dal za
poved, ne od Gospoda, temveč 
sam od sebe, naj se vernik ne 
a združi z nevernikom, razen če 

bi med njimi odpravili Mojze
sovo b postavo,

6 da bi otroci lahko ostali brez 
obreze, in da bi bilo lahko od
pravljeno izročilo, ki pravi, da so 
majhni otroci nesveti; kajti imeli 
so ga med Judi;

7 ampak majhni a otroci so b sveti, 
ker so c posvečeni zaradi d odkupne 
daritve Jezusa Kristusa; in to je 
tisto, kar pomenijo sveti spisi.

75. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Amherstu v Ohiu 
25. januarja 1832. Naslednje razodetje vključuje dve ločeni razodetji 
(prvo v verzih od ena do dvaindvajset in drugo v verzih od triindvaj-
set do šestintrideset), danih isti dan. Bilo je ob priložnosti konference, 
na kateri so Josepha Smitha podprli in posvetili za predsednika véli-
kega duhovništva. Določeni starešine so želeli izvedeti več o svojih 
takojšnjih dolžnostih. Sledila so naslednja razodetja.

1–5 Zvesti starešine, ki pridigajo 
evangelij, bodo dosegli večno živ-
ljenje. 6–12 Molite, da boste pre-
jeli Tolažnika, ki uči o vsem. 13–22 
Starešine bodo zasedali v sodbi tis-
tim, ki zavrnejo njihovo sporočilo. 
23–36 Družine misijonarjev naj od 
Cerkve prejmejo pomoč.

Resnično, resnično, povem vam, 
jaz, ki govorim prav po a glasu 
svojega Duha, in sicer b Alfa in 
Omega, vaš Gospod in vaš Bog —

2 prisluhnite, o vi, ki ste dali 
svoje ime, da boste šli razglašat 
moj evangelij in a obrezovat moj 
b vinograd.

3 Glejte, povem vam, da je moja 
volja, da pojdite in ne odlašajte, 
niti ne bodite a brezdelni, temveč 
močno delajte —

4 povzdigujoč svoj glas kakor 
z glasom trobente, a razglašajoč 
b resnico glede na razodetja in za
povedi, ki sem vam jih dal.

5 In tako boste, če boste zvesti, 
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 5 a Ps 126:6;  
Al 26:5.

  b vss krona.
  c vss čast — častiti — 

izkazati čast.
  d vss slava.
  e vss nesmrtnost — 

nesmrten.
  f vss večno življenje.

 6 a NaZ 66.
 7 a vss karanje — karati.
  b vss godrnjati;  

misli.
 10 a Jn 14:26;  

vss Tolažnik.
 11 a 2 Ne 32:9.
 13 a vss Hyde, Orson.
  b vss Smith, Samuel H.

  c Mt 28:19–20.
 14 a vss Pratt, Orson.
 16 a NaZ 5:35.
 20 a Mt 10:14;  

Lk 10:11–12;  
NaZ 24:15; 60:15.

 21 a Mt 5:11–12.

otovorjeni s številnimi a snopi in 
b okronani s c častjo in d slavo in e ne
smrtnostjo in f večnim življenjem.

6 Zato resnično povem svojemu 
služabniku Williamu E. McLel
linu, da a preklicujem nalogo, ki 
sem mu jo dal, naj gre v vzhodne 
dežele;

7 in dajem mu novo nalogo in 
novo zapoved, v kateri ga jaz, 
Gospod, a karam zaradi b godr
njanj njegovega srca;

8 in grešil je; vendar mu odpuš
čam in mu ponovno rečem, pojdi 
v južne dežele.

9 In moj služabnik Luke Johnson 
naj gre z njim in naj razglašata, 
kar sem jima zapovedal —

10 kličeta naj Gospodovo ime za 
a Tolažnika, ki ju bo učil o vsem, 
kar je zanju potrebno —

11 vselej naj a molita, da ne ope
šata; in če bosta to delala, bom z 
njima prav do konca.

12 Glejta, to je volja Gospoda, 
vajinega Boga, glede vaju. Tako 
je. Amen.

13 In spet, resnično tako govori 
Gospod, moj služabnik a Orson 
Hyde in moj služabnik b Sa
muel H. Smith naj se odpravita 
na pot v vzhodne dežele in ra
zglašata to, kar sem jima zapove
dal; in če bosta zvesta, glej, bom 
c z njima prav do konca.

14 In spet, resnično pravim svo
jemu služabniku Lymanu John
sonu in svojemu služabniku 
a Orsonu Prattu, naj se prav tako 
odpravita na pot v vzhodne de
žele; in glejte, in glej, tudi z njima 
sem, in sicer do konca.

15 In spet, svojemu služabniku 
Asu Doddsu in svojemu služab
niku Calvesu Wilsonu pravim, naj 
se prav tako odpravita na pot v 
zahodne dežele in razglašata moj 
evangelij, prav kakor sem jima 
zapovedal.

16 In ta, ki bo zvest, bo prema
gal vse stvari in bo poslednji dan 
a povzdignjen.

17 In spet, svojemu služabniku 
Majorju N. Ashleyju in svojemu 
služabniku Burru Riggsu pravim, 
naj se prav tako odpravita na pot 
v južno deželo.

18 Da, vsi ti naj se odpravijo na 
pot, kakor sem jim zapovedal, ho
deč od hiše do hiše in od vasi do 
vasi in od mesta do mesta.

19 In v katero koli hišo vstopite 
in vas sprejmejo, nad tisto hišo 
pustite blagoslov.

20 In v katero koli hišo vstopite 
in vas ne sprejmejo, iz tiste hiše 
naglo odidite in si a otresite prah 
z nog kot pričevanje zoper njih.

21 In navdala vas bosta a radost 
in veselje; to pa vedite, da boste 
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na sodni dan b sodniki tiste hiše in 
jih obsodili;

22 in na sodni dan bo laže za 
pogane kakor za tisto hišo; zato 
si a opašite ledja in bodite zvesti 
in premagali boste vse stvari in 
boste poslednji dan povzdignjeni. 
Tako je. Amen.

23 In spet, tako govori Gospod 
vam, o starešine moje cerkve, ki 
ste dali svoje ime, da bi lahko spo
znali njegovo voljo glede vas —

24 glejte, povem vam, da je dol
žnost cerkve, da pomaga pre
življati družine tistih in da tudi 
preživlja družine tistih, ki so po
klicani in morajo biti poslani v 
svet razglašat evangelij svetu.

25 Zatorej vam jaz, Gospod, za
povedujem to, da pridobite kraj 
za svojo družino, če so vaši bratje 
pripravljeni odpreti svoja srca.

26 In vsi takšni, ki lahko pri
dobijo kraj za svojo družino in 
podporo cerkve zanje, naj se ne 
izneverijo, da ne bi šli v svet, bo
disi na vzhod bodisi na zahod bo
disi na sever bodisi na jug.

27 Prosijo naj in bodo prejeli, 
trkajo in se jim bo odprlo in jim 
bo razkrito z višave, in sicer po 
a Tolažniku, kam naj gredo.

28 In spet, resnično vam pra
vim, naj vsak moški, ki je dol
žan a poskrbeti za svojo b družino, 
poskrbi in nikakor ne bo izgubil 
svoje krone; in dela naj v cerkvi.

29 Vsak naj bo v vsem a marljiv. 
In b brezdelnež ne bo imel mesta v 
cerkvi, če se ne bo pokesal in po
pravil svojih poti.

30 Zatorej naj bosta moj služab
nik Simeon Carter in moj slu
žabnik Emer Harris v služenju 
zedinjena;

31 in prav tako moj služabnik 
Ezra Thayre in moj služabnik 
a Thomas B. Marsh;

32 prav tako moj služabnik 
Hyrum Smith in moj služabnik 
Reynolds Cahoon;

33 in prav tako moj služabnik 
Daniel Stanton in moj služabnik 
Seymour Brunson;

34 in prav tako moj služabnik 
Sylvester Smith in moj služabnik 
Gideon Carter;

35 in prav tako moj služabnik 
Ruggles Eames in moj služabnik 
Stephen Burnett;

36 in prav tako moj služabnik 
Micah B. Welton in prav tako 
moj služabnik Eden Smith. Tako 
je. Amen.

 21 b vss sodba — soditi.
 22 a Ef 6:14;  

NaZ 27:15–18.
 27 a 2 Ne 32:5;  

NaZ 8:2;  
vss Sveti Duh.

 28 a 1 Tim 5:8; NaZ 83:2.
  b vss družina.

 29 a vss marljivost.
  b vss brezdelje — 

brezdelen.
 31 a vss Marsh, Thomas B.

76. RAZDELEK
Videnje, dano preroku Josephu Smithu in Sidneyju Rigdonu v  
Hiramu v Ohiu 16.  februarja 1832. Življenjska zgodba Josepha 
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Smitha v uvodu zapisa naslednjega videnja navaja: »Po vrnitvi s 
konference v Amherstu sem nadaljeval s prevajanjem svetih spisov. 
Iz raznih razodetij, ki so bila prejeta, je bilo očitno, da so bile številne 
pomembne točke, ki so se nanašale na človekovo odrešitev, iz Svetega 
pisma vzete oziroma izgubljene, preden je bilo sestavljeno. Iz resnic, 
ki so ostale, se je zdelo samoumevno, da če Bog vsakega poplača po 
delih, storjenih v telesu, mora izraz ‛nebesa’, ki naj bi postala večni 
dom svetih, vključevati več kot eno kraljestvo. Ko sva s starešino Rig-
donom torej /. . ./ prevajala Evangelij svetega Janeza, sva imela nas-
lednje videnje.« Prerok je v času, ko je bilo dano naslednje videnje, 
prevajal devetindvajseti verz petega poglavja Evangelija po Janezu.

76 1 a Iz 1:2.
  b Jer 10:10;  

vss Bog — Božja 
trojica, Bog Sin.

  c Iz 43:11;  
Oz 13:4.

  d vss Odrešenik.
 2 a 2 Ne 2:24;  

NaZ 38:1–3.

  b Raz 15:3.
 3 a 1 Kr 8:56;  

NaZ 1:38; 64:31.
 4 a Heb 13:8;  

NaZ 35:1; 38:1–4;  
39:1–3.

  b Ps 102:26–28;  
Heb 1:12.

 5 a 2 Mz 34:6;  

Ps 103:8;  
vss milost — milosten.

  b 5 Mz 6:13;  
Joz 4:23–24;  
vss spoštljivost;  
strah.

  c NaZ 4:2.
 6 a vss celestialna slava.

1–4 Gospod je Bog. 5–10 Skriv-
nosti kraljestva bodo razodete vsem 
zvestim. 11–17 Vsi bodo vstali bo-
disi v vstajenju pravičnih bodisi 
krivičnih. 18–24 Prebivalci števil-
nih svetov se zaradi odkupne da-
ritve Jezusa Kristusa Bogu rodijo 
kot sinovi in hčerke. 25–29 Božji 
angel je padel in postal hudič. 30–
49 Sinovi pogubljenja prenašajo 
večno prekletstvo; vsi drugi dose-
žejo neko stopnjo odrešitve. 50–70 
Opisana sta slava in plačilo po-
vzdignjenih bitij v celestialnem 
kraljestvu. 71–80 Opisani so tisti, 
ki bodo podedovali terestrialno kra-
ljestvo. 81–113 Pojasnjen je polo-
žaj tistih v telestialni, terestrialni 
in celestialni slavi. 114–119 Zvesti 
lahko skrivnosti Božjega kraljestva 
vidijo in razumejo z močjo Svetega  
Duha.

a Prisluhnite, o nebesa, nas
tavi uho, o zemlja, in radostite se 
prebivalci lete, kajti Gospod je 
b Bog in razen njega c ni drugega 
d Odrešenika.

2 Njegova modrost je a velika, 
njegove poti so b čudovite in nihče 
ne more spoznati razsežnosti nje
govih dejanj.

3 Njegovi a nameni se ne izjalo
vijo, niti ni nikogar, ki lahko za
drži njegovo roko.

4 Iz večnosti v večnost je a isti in 
ni b konca njegovih let.

5 Kajti tako govori Gospod: Jaz, 
Gospod, sem a milosten in milost
ljiv s tistimi, ki se me b bojijo, in z 
veseljem izkažem čast tistim, ki 
mi do konca c služijo pravično in 
v resnici.

6 Njihovo plačilo bo veliko in 
njihova a slava bo večna.
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 7 a NaZ 42:61; 59:4; 
98:12; 121:26–33.

  b vss Božje skrivnosti.
 9 a vss modrost.
  b vss razumevanje.
  c Iz 29:14;  

2 Ne 9:28–29.
 10 a Mor 10:5.
  b vss pričevanje;  

razodetje.
  c vss moč.
  d Iz 64:3;  

1 Kor 2:9;  
3 Ne 17:15–17;  
NaZ 76:114–116.

 11 a Raz 1:10.
 12 a vss spremenitev.
  b NaZ 110:1; 137:1; 

138:11, 29.
 13 a Mz 4:2.
 14 a NaZ 109:57.
  b vss videnje.
 15 a vss Prevod Josepha 

Smitha (PJS).

 16 a Jn 5:28.
  b vss Sin človekov.
 17 a vss dela.
  b vss vstajenje.
  c Apd 24:15.
 19 a vss premišljevati.
 20 a vss Jezus Kristus, 

slava Jezusa Kristusa.
  b vss Bog — Božja 

trojica, Bog Oče.
  c Apd 7:56.

7 In a razodel jim bom vse b skriv
nosti, da, vse skrite skrivnosti 
svojega kraljestva iz starodav
nih dni, in v prihodnjih vekih, 
jim bom razkril blagohotni sklep 
svoje volje glede vsega, kar za
deva moje kraljestvo.

8 Da, poznali bodo celo čudesa 
večnosti in pokazal jim bom pri
hodnje stvari, in sicer stvari šte
vilnih rodov.

9 In njihova a modrost bo velika 
in njihovo b razumevanje doseglo 
nebesa; in pred njimi bo modrost 
modrih c prešla in bo razumeva
nje razumnih postalo ničvredno.

10 Kajti s svojim a Duhom jih 
bom b razsvetlil in s svojo c močjo 
jim bom razkril skrivnosti svoje 
volje — da, in sicer tisto, česar 
d oko še ni videlo, niti uho slišalo, 
niti še ni prišlo v človeško srce.

11 Midva, Joseph Smith ml. in 
Sidney Rigdon, ki naju je a Duh 
navdal šestnajstega dne v feb
ruarju, v Gospodovem letu tisoč 
osemsto in dvaintrideset —

12 z močjo a Duha so se nama 
b oči odprle in najino razumevanje 
je bilo razsvetljeno, tako da sva 
videla in razumela Božje stvari —

13 in sicer tiste stvari, ki so bile 
od začetka, preden je bil svet, ki 

jih je Oče posvetil po svojem edi
norojenem Sinu, ki je bil v Očeto
vem objemu, in sicer od a začetka;

14 o katerem pričujeva; in priče
vanje, s katerim pričujeva, je pol
nost evangelija Jezusa Kristusa, 
ki je Sin, ki sva ga videla in s ka
terim sva a govorila v nebeškem 
b videnju.

15 Kajti medtem ko sva delala 
a prevajalsko delo, ki nama ga je 
določil Gospod, sva prišla do de
vetindvajsetega verza v petem 
poglavju Evangelija po Janezu, 
ki nama je bil dan takole:

16 Govoreč o vstajenju mrtvih, 
glede tistih, ki bodo a slišali glas 
b Sina človekovega:

17 In vstali bodo; tisti, ki so de
lali a dobro, v b vstajenju c pravič
nih; in tisti, ki so delali húdo, v 
vstajenju krivičnih.

18 Zaradi tega sva se sedaj ču
dila, kajti dano nama je bilo po 
Duhu.

19 In ko sva o tem a premišlje
vala, se je Gospod dotaknil oči na
jinega razumevanja in so se nama 
odprle in naokrog je sijala Gospo
dova slava.

20 In videla sva a slavo Sina, na 
b Očetovi c desnici, in prejela od 
njegove polnosti;
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 21 a Mt 25:31;  
NaZ 130:6–7; 136:37.

  b vss posvetitev — 
posvetiti.

  c vss čast — častiti — 
izkazati čast.

 22 a vss pričevanje.
  b NaZ 20:17.
 23 a vss Jezus Kristus, 

Kristus se prikazuje 
po vstajenju.

  b vss Bog — Božja 
trojica, Bog Oče.

  c Jn 1:14;  

vss Edinorojenec.
 24 a Heb 1:1–3; 3 Ne 9:15;  

NaZ 14:9; 93:8–10.
  b Mz 1:31–33; 7:30;  

vss ustvariti.
  c Apd 17:28, 29;  

Heb 12:9;  
vss Božji sinovi 
in hčere.

 25 a NaZ 29:36–39;  
Mz 4:1–4;  
vss hudič.

 26 a Iz 14:12–17;  
vss Lucifer.

 27 a Lk 10:18.
 28 a Raz 12:9.
  b vss hudič.
  c vss vojna v nebesih.
 29 a Raz 13:7;  

2 Ne 2:18; 28:19–23.
 31 a vss odpad — 

odpadništvo.
 32 a vss sinovi pogubljenja.
  b NaZ 76:26; Mz 5:22–26.
 34 a Mt 12:31–32;  

vss odpustiti.
 35 a 2 Pt 2:20–22; Al 39:6;  

vss neodpustljiv greh.

21 in videla svete a angele, in 
tiste, ki so b posvečeni pred nje
govim prestolom, c časteč Boga, in 
Jagnje, ki ga častijo na veke vekov.

22 In sedaj, po številnih priče
vanjih, s katerimi se je pričevalo 
o njem, je to a pričevanje, posled
nje od vseh, s katerim pričujeva o 
njem: Da b živí!

23 Kajti a videla sva ga, in sicer 
na b Božji desnici; in slišala sva 
glas, ki je pričeval, da je Očetov 
c Edinorojeni —

24 da so in so bili z a njim in preko 
njega in zaradi njega ustvarjeni 
b svetovi in prebivalci leteh so c si
novi in hčere, rojeni Bogu.

25 In tudi to sva videla in pri
čujeva, da je bil Božji a angel, ki je 
imel v Božji navzočnosti oblast, ki 
se je uprl edinorojenemu Sinu, ki 
ga je Oče ljubil in ki je bil v Oče
tovem objemu, izgnan iz navzoč
nosti Boga in Sina,

26 in se je imenoval Poguba, 
kajti nebesa so se zjokala nad 
njim — bil je a Lucifer, sin jutra.

27 In videla sva in glej, a padel je! 
Padel je, in sicer sin jutra!

28 In ko naju je še navdajal Duh, 
nama je Gospod zapovedal, naj 

videnje zapiševa; kajti videla sva 
Satana, tisto staro a kačo, in si
cer b hudiča, ki se je c uprl Bogu 
in si prizadeval polastiti kralje
stvo našega Boga in njegovega 
Kristusa —

29 zatorej se a vojskuje z Bož
jimi svetimi in jih obda okrog in 
okrog.

30 In videla sva videnje o trplje
nju tistih, s katerimi se je vojsko
val in jih premagal, kajti tako je k 
nama prišel Gospodov glas:

31 Tako govori Gospod glede 
vseh tistih, ki poznajo mojo moč 
in so je bili deležni in so dopus
tili, da jih je a premagala hudičeva 
moč in da so zanikali resnico in 
kljubovali moji moči —

32 to so tisti, ki so a sinovi b po
gubljenja, o katerih pravim, da 
bi bilo zanje bolje, da se ne bi ni
koli rodili;

33 kajti posode srda so, obso
jeni, da bodo prenašali Božji srd, 
s hudičem in njegovimi angeli v 
večnosti;

34 glede katerih sem rekel, da 
zanje ni a odpuščanja v tem svetu 
niti v prihodnjem svetu —

35 ker so a zanikali Svetega 
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 35 b Heb 6:4–6;  
1 Ne 19:7;  
NaZ 132:27.

 36 a Raz 19:20; 20:10; 21:8;  
2 Ne 9:16; 28:23;  
Al 12:16–18;  
NaZ 63:17.

 37 a vss smrt, duhovna.
 38 a vss sinovi pogubljenja.
 39 a Tj. odkupljen;  

gl. verz 38.  
Vsi bodo vstali.  
Gl. Al 11:41–45;  

vss oživiti — poživiti.
  b vss vstajenje.
  c vss Jezus Kristus.
 40 a 3 Ne 27:13–22;  

vss evangelij;  
načrt odkupitve.

 41 a vss križanje.
  b Iz 53:4–12;  

Heb 9:28.
  c 1 Jn 2:1–2.
  d vss posvetitev — 

posvetiti.
  e vss odkupitev — 

odkupiti — odkupljen.
 42 a vss odrešitev.
 44 a NaZ 19:6–12.
  b vss prekletstvo.
  c vss hudič.
  d Iz 66:24;  

Mr 9:43–48.
 45 a NaZ 29:28–29.
 48 a Raz 20:1.
  b Tj. obsojen, izročen.
  c Al 42:22.
 50 a vss pričevanje.
  b vss vstajenje.

Duha, potem ko so ga prejeli, in 
ker so zanikali Očetovega edino
rojenega Sina, ker so ga b križali 
sami sebi in ga javno sramotili.

36 To so tisti, ki bodo šli v a jezero 
ognja in žvepla s hudičem in nje
govimi angeli —

37 in edini, nad katerimi bo 
druga a smrt sploh imela moč;

38 da, resnično, a edini, ki ob 
Gospodovem lastnem času ne 
bodo odkupljeni, potem ko bodo 
prenašali njegov srd.

39 Kajti vsi drugi bodo a vstali ob 
b vstajenju mrtvih, zaradi zmago
slavja in slave c Jagnjeta, ki so ga 
ubili, ki je bil v Očetovem objemu, 
preden so bili ustvarjeni svetovi.

40 In to je a evangelij, vesele no
vice, o katerem nama je pričeval 
glas iz nebes —

41 da je prišel na svet, in sicer 
Jezus, da bo za svet a križan in da 
bo b nosil grehe c sveta in da bo svet 
d posvetil in da ga bo e očistil vse 
nepravičnosti;

42 da bi bili po njem a odrešeni 
vsi, ki mu jih je Oče dal v varstvo 
in so bili ustvarjeni po njem;

43 ki poveliča Očeta in odreši 
vsa dela njegovih rok, razen tis
tih sinov pogubljenja, ki Sina 

zanikajo, potem ko ga je Oče 
razodel.

44 Zatorej odreši vse, razen 
njih — šli bodo v a večno b kazen, 
ki je neskončna kazen, ki je večna 
kazen, da bodo vladali s c hudi
čem in njegovimi angeli v več
nosti, kjer njihov d črv ne umre in 
ogenj ne ugasne, kar je njihovo 
mučenje —

45 in a konca letega, niti kraja le
tega, niti njihovega mučenja ne 
pozna nihče;

46 niti ni bilo razodeto, niti ni, 
niti ne bo razodeto človeku, ra
zen tistim, ki jih bo to doletelo;

47 vendar jaz, Gospod, to poka
žem v videnju številnim, vendar 
ga takoj spet končam;

48 zatorej konca, širine, višine, 
a globine in bede letega ne razu
mejo, niti nihče, razen tistih, ki so 
b zapisani tej c obsodbi.

49 In slišala sva glas, govo
reč: Videnje zapišita, kajti glejta, 
to je konec videnja o trpljenju 
brezbožnih.

50 In spet pričujeva — kajti vi
dela sva in slišala in to je a priče
vanje o Kristusovem evangeliju 
glede tistih, ki bodo vstali v b vsta
jenju pravičnih —
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51 to so tisti, ki so sprejeli pri
čevanje o Jezusu in a verjeli v nje
govo ime in so se b krstili na c način 
njegovega pokopa, tako da so bili 
d pokopani v vodo v njegovem 
imenu in to glede na zapoved, ki 
jo je dal —

52 da bodo z izpolnjevanjem za
povedi lahko a umiti in b očiščeni 
vseh svojih grehov in prejeli Sve
tega Duha s polaganjem c rok tis
tega, ki je d posvečen in pečaten v 
to e polnomočje —

53 in ki premagajo z vero in jih 
a pečati b Sveti Duh obljube, ki ga 
Oče pošilja na vse tiste, ki so pra
vični in zvesti.

54 To so tisti, ki so cerkev 
a Prvorojenega.

55 To so tisti, katerim je Oče v 
roke dal a vse —

56 to so tisti, ki so a duhovniki in 
kralji, ki so prejeli od njegove pol
nosti in od njegove slave;

57 in so a duhovniki Najvišjega 

po Melkízedekovem redu, ki je bil 
po b Henohovem redu, ki je bil po 
c redu edinorojenega Sina.

58 Zatorej so, kakor je zapi
sano, a bogovi, in sicer b Božji  
c sinovi —

59 zatorej je a vse njihovo, bo
disi življenje ali smrt, ali sedanje 
stvari ali prihodnje stvari, vse so 
njihove in Kristusovi so in Kris
tus je od Boga.

60 In a premagali bodo vse stvari.
61 Zatorej naj se nihče ne a po

naša v človeku, temveč naj se raje 
b ponaša v Bogu, ki si bo pod no
gami c podvrgel vse sovražnike.

62 Ti bodo a prebivali v b navzoč
nosti Boga in njegovega Kristusa 
na veke vekov.

63 To so a tisti, ki jih bo privedel 
s seboj, ko bo b prišel na oblakih 
neba, da bo na zemlji c vladal svo
jemu ljudstvu.

64 To so tisti, ki bodo imeli de
lež pri a prvem vstajenju.

 51 a NaZ 20:25–27, 37.
  b vss krst — krstiti.
  c NaZ 128:13.
  d Rim 6:3–5;  

vss krst — krstiti, 
krst s potopitvijo.

 52 a 2 Ne 9:23;  
Mor 8:25–26.

  b vss čistost — čist.
  c vss dar Svetega Duha;  

polaganje rok.
  d vss posvetitev — 

posvetiti.
  e vss polnomočje.
 53 a vss pečatenje — 

pečatiti.
  b Ef 1:13; NaZ 88:3–5;  

vss Sveti Duh obljube.
 54 a Heb 12:23;  

NaZ 93:21–22;  
vss prvorojenec — 
Prvorojeni.

 55 a 2 Pt 1:3–4;  
NaZ 50:26–
28; 84:35–38.

 56 a 2 Mz 19:6;  
Raz 1:5–6; 20:6.

 57 a vss duhovništvo, 
Melkízedekovo.

  b 1 Mz 5:21–24;  
vss Henoh.

  c NaZ 107:1–4.
 58 a Ps 82:1, 6;  

Jn 10:34–36;  
vss človek — ljudje, 
človek, z zmožnostmi, 
da postane kakor 
nebeški Oče.

  b NaZ 121:32;  
vss Bog — 
Božja trojica.

  c vss Božji sinovi 
in hčere.

 59 a Lk 12:42–44;  

3 Ne 28:10;  
NaZ 84:36–38.

 60 a Raz 3:5; 21:7.
 61 a Jn 5:41–44;  

1 Kor 3:21–23.
  b 2 Ne 33:6; Al 26:11–16;  

vss slava.
  c NaZ 49:6.
 62 a Ps 15:1–3; 24:3–4;  

1 Ne 15:33–34;  
Mz 6:57.

  b NaZ 130:7;  
vss večno življenje.

 63 a NaZ 88:96–98;  
vss drugi prihod 
Jezusa Kristusa.

  b Mt 24:30.
  c NaZ 58:22;  

vss Jezus Kristus, 
Kristusovo tisočletno 
vladanje.

 64 a Raz 20:6.
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65 To so tisti, ki bodo vstali v 
a vstajenju pravičnih.

66 To so tisti, ki so prišli na a goro 
b Sion in v mesto živega Boga, na 
sveti kraj, najsvetejši od vseh.

67 To so tisti, ki so prišli v brez
številno skupino angelov, na obči 
zbor in v cerkev a Henoha ter 
b Prvorojenega.

68 To so tisti, katerih imena so 
a zapisana v nebesih, kjer sta Bog 
in Kristus b sodnika vseh.

69 To so tisti, ki so a pravični 
ljudje, ki so postali b popolni preko 
Jezusa, posrednika c nove zaveze, 
ki je izpeljal to popolno d odkupno 
daritev s prelivanjem svoje lastne 
e krvi.

70 To so tisti, katerih telo je a ce
lestialno, katerih b slava je ta od 
c sonca, in sicer slava Boga, najviš
jega med vsemi, o katerega slavi 
sonca na nebesnem svodu je pi
sano kot o značilni.

71 In spet, videla sva a terestrialni 
svet, in glejte in glej, to so tisti, ki 
so od terestrialnega, katerih slava 
se razlikuje od te od cerkve Prvo
rojenega, ki je prejela Očetovo pol
nost, prav kakor se b luna razlikuje 
od sonca na nebesnem svodu.

72 Glejte, to so tisti, ki so umrli 
a brez b postave;

73 in tudi tisti, ki so človeški 
a duhovi, pridržani v b ječi, ki jih je 
Sin obiskal in jim c pridigal d evan
gelij, da se jim bo lahko sodilo 
glede na ljudi v mesu;

74 ki a pričevanja o Jezusu niso 
prejeli v mesu, temveč so ga pre
jeli kasneje.

75 To so tisti, ki so častivredni 
ljudje zemlje, ki jih je zaslepila 
človeška zvitost.

76 To so tisti, ki prejmejo od nje
gove slave, vendar ne od njegove 
polnosti.

77 To so tisti, ki prejmejo Sinovo 
navzočnost, vendar ne Očetove 
polnosti.

78 Zatorej so a terestrialna telesa 
in ne celestialna telesa in se razli
kujejo po slavi, kakor se luna raz
likuje od sonca.

79 To so tisti, ki niso a hrabri v 
pričevanju o Jezusu, zatorej ne 
prejmejo krone nad kraljestvom 
našega Boga.

80 In to je sedaj konec videnja, ki 
sva ga videla o terestrialnem, ki 
nama ga je Gospod zapovedal za
pisati, ko naju je še navdajal Duh.

 65 a vss vstajenje.
 66 a Iz 24:23;  

Heb 12:22–24;  
Raz 14:1;  
NaZ 84:2; 133:56.

  b vss Sion.
 67 a NaZ 45:9–12.
  b Heb 12:23;  

NaZ 76:53–54;  
vss prvorojenec — 
Prvorojeni.

 68 a vss knjiga življenja.
  b vss Jezus Kristus, 

sodnik.

 69 a NaZ 129:3; 138:12.
  b Mor 10:32–33.
  c vss nova in 

večna zaveza.
  d vss odkupna daritev — 

plačati odkupnino.
  e vss kri.
 70 a NaZ 88:28–29;  

131:1–4; 137:7–10;  
vss celestialna slava.

  b NaZ 137:1–4.
  c Mt 13:43.
 71 a NaZ 88:30;  

vss terestrialna slava.

  b 1 Kor 15:40–41.
 72 a NaZ 137:7, 9.
  b vss postava.
 73 a Al 40:11–14;  

vss Duh.
  b NaZ 88:99; 138:8;  

vss odrešitev za mrtve;  
pekel.

  c 1 Pt 3:19–20; 4:6;  
NaZ 138:28–37.

  d vss evangelij.
 74 a vss pričevanje.
 78 a 1 Kor 15:40–42.
 79 a NaZ 56:16.
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81 In spet, videla sva slavo a te
lestialnega, katerega slava je ta 
od manjšega, prav kakor se slava 
zvezd razlikuje od slave lune na 
nebesnem svodu.

82 To so tisti, ki niso sprejeli 
Kristusovega evangelija, niti a pri
čevanja o Jezusu.

83 To so tisti, ki ne zanikajo  
Svetega Duha.

84 To so tisti, ki so vrženi v 
a pekel.

85 To so tisti, ki se jih od a hudiča 
ne bo odkupilo do b poslednjega 
vstajenja, dokler Gospod, in si
cer Kristus c Jagnje, ne bo dokon
čal svojega dela.

86 To so tisti, ki njegove polnosti 
ne prejmejo v večnem svetu, tem
več po Svetem Duhu po delova
nju terestrialnih;

87 in terestrialni po a delovanju 
celestialnih.

88 In tudi telestialni ga sprej
mejo po delovanju angelov, ki 
so določeni, da jim služijo, ozi
roma ki so določeni, da jim kot 
duhovi služijo, kajti dediči bodo 
odrešitve.

89 In tako sva videla, v nebeš
kem videnju, slavo telestialnega, 
ki presega vse razumevanje;

90 in nihče drug je ne pozna ka
kor tisti, kateremu jo je razodel 
Bog.

91 In tako sva videla slavo teres

trialnega, ki v vsem prekaša slavo 
telestialnega, in sicer po slavi in 
po moči in po mogočnosti in po 
gospostvu.

92 In tako sva videla slavo celes
tialnega, ki prekaša vse stvari — 
kjer Bog, in sicer Oče, vlada na 
svojem prestolu na veke vekov;

93 pred prestolom katerega se 
vse priklanja v ponižni a spoštlji
vosti in ga slavi na veke vekov.

94 Tisti, ki prebivajo v njegovi 
a navzočnosti, so cerkev b Prvoro
jenega; in vidijo, kakor se jih vidi, 
in c spoznajo, kakor so spoznani, 
ker so prejeli od njegove polnosti 
in od njegove d milostljivosti;

95 in napravi jih a enakovredne 
po moči in po mogočnosti in po 
gospostvu.

96 in slava celestialnega je eno, 
prav kakor je slava a sonca eno.

97 In slava terestrialnega je eno, 
prav kakor je slava lune eno.

98 In slava telestialnega je eno, 
prav kakor je slava zvezd eno, 
kajti kakor se po slavi ena zvezda 
razlikuje od druge, celo tako se po 
slavi ena razlikuje od druge v te
lestialnem svetu;

99 kajti ti so tisti, ki so a Pavlovi 
in Apolovi in Kefovi.

100 Ti so tisti, ki pravijo, da so 
eni od enega in drugi od dru
gega — eni Kristusovi in drugi Ja
nezovi in eni Mojzesovi in drugi 

 81 a NaZ 88:31;  
vss telestialna slava.

 82 a NaZ 138:21.
 84 a 2 Ne 9:12;  

Al 12:11;  
vss pekel.

 85 a vss hudič.

  b Al 11:41;  
NaZ 43:18; 88:100–101.

  c vss Božje Jagnje.
 87 a NaZ 138:37.
 93 a vss spoštljivost.
 94 a NaZ 130:7.
  b vss prvorojenec — 

Prvorojeni.
  c 1 Kor 13:12.
  d vss milostljivost.
 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.
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Eliasovi in eni Ezaijevi in drugi 
Izaijevi in eni Henohovi;

101 toda niso sprejeli evangelija, 
niti pričevanja o Jezusu, niti pre
rokov, niti a večne zaveze.

102 Navsezadnje so vsi ti tisti, ki 
ne bodo zbrani s svetimi, da bodo 
a vzeti v b cerkev Prvorojenega in 
sprejeti na oblak.

103 Ti so a tisti, ki so b lažnivci in 
čarodeji in c prešuštniki in razvrat
niki in kdor ljubi laž in si izmiš
ljuje laži.

104 Ti so tisti, ki so na zemlji pre
našali Božji a srd.

105 Ti so tisti, ki so prenašali 
a maščevanje večnega ognja.

106 Ti so tisti, ki so vrženi v a pe
kel in b prenašajo srd c vsemogoč
nega Boga do d polnosti časov, ko 
si bo Kristus pod nogami e podvr
gel vse sovražnike in bo f izpopol
nil svoje delo;

107 ko bo predal kraljestvo in ga 
izročil Očetu, brezmadežnega, re
koč: Premagal sem in sam a tlačil 
b stiskalnico, in sicer stiskalnico 
silovitosti srda vsemogočnega 
Boga.

108 Nato bo okronan s krono 
svoje slave, da bo sedel na a pre
stolu svoje moči, da bo kraljeval 
na veke vekov.

109 Toda glejte, in glej, videla 
sva slavo in prebivalce telestial
nega sveta, da so bili brezštevilni 
kakor zvezde na nebesnem svodu 
oziroma kakor je peska na mor
ski obali;

110 in slišala sva Gospodov 
glas, govoreč: Vsi ti bodo upog
nili koleno in vsak jezik bo a priz
nal njemu, ki sedi na prestolu na 
veke vekov;

111 kajti sodilo se jim bo po nji
hovih delih in vsak bo prejel po 
svojih a delih, svoje gospostvo, v 
b bivališčih, ki so pripravljena;

112 in bodo služabniki Najviš
jega; toda tja, a kjer b prebivata Bog 
in Kristus, ne morejo priti, svetovi 
brez konca.

113 To je konec videnja, ki sva ga 
videla, katerega nama je bilo za
povedano zapisati, ko naju je še 
navdajal Duh.

114 Toda a velika in čudovita so 
Gospodova dela in b skrivnosti 
njegovega kraljestva, ki nama ga 
je pokazal, kar presega vse razu
mevanje po slavi in po moči in po 
gospostvu;

115 kar nama je zapovedal, naj 
ne zapiševa, ko naju je še navda
jal Duh, in ni a zakonito, da bi člo
vek spregovoril;

 101 a vss nova in 
večna zaveza.

 102 a 1 Tes 4:16–17;  
NaZ 88:96–98.

  b NaZ 78:21.
 103 a Raz 21:8;  

NaZ 63:17–18.
  b vss laganje.
  c vss prešuštvo.
 104 a vss prekletstvo.
 105 a Jud 1:7.
 106 a vss pekel.

  b NaZ 19:3–20.
  c NaZ 87:6.
  d Ef 1:10.
  e 1 Kor 15:24–28.
  f Heb 10:14.
 107 a Raz 19:15;  

NaZ 88:106;  
133:46–53.

  b 1 Mz 49:10–12;  
Iz 63:1–3.

 108 a NaZ 137:3.
 110 a Flp 2:9–11;  

Moz 27:31.
 111 a Raz 20:12–13;  

vss dela.
  b Jn 14:2;  

NaZ 59:2; 81:6.
 112 a NaZ 29:29.
  b Raz 21:23–27.
 114 a Raz 15:3;  

Mrm 9:16–18;  
Mz 1:3–5.

  b JakK 4:8.
 115 a 2 Kor 12:4.
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1–4 Živali imajo duha in bodo pre-
bivale v večni blaženosti. 5–7 Ta 
zemlja ima časovni obstoj 7.000 let. 
8–10 Več angelov obnovi evange-
lij in deluje na zemlji. 11 Pečatenje 
144.000-ih. 12–14 Kristus bo pri-
šel na začetku sedme tisočletnice. 
15 Za judovski narod bosta vzgo-
jena dva preroka.

Vprašanje: Kaj je stekleno 
a morje, o katerem govori Janez v 
šestem verzu četrtega poglavja v 
Razodetju?
Odgovor: To je b zemlja v posve
čenem, nesmrtnem in c večnem 
stanju.

2 Vprašanje: Kako naj razu
memo štiri živali, o katerih je go
vora v istem verzu?

Odgovor: To so izrazi s a pre
nesenim pomenom, ki jih Ra

zodevalec, Janez, uporablja pri 
opisovanju b nebes, Božjega c raja, 
d sreče ljudi in živali in plazečih 
živali in ptic neba, tega, kar je 
duhovno po podobi tega, kar je 
telesno, in tega, kar je telesno, 
po podobi tega, kar je duhovno, 
človeškega e duha po podobi nje
gove osebe, kakor tudi duha f ži
vali in vseh drugih bitij, ki jih je 
Bog ustvaril.

3 Vprašanje: Ali so štiri živali 
omejene na posamezne živali, ali 
pa predstavljajo razrede oziroma 
vrste?

Odgovor: Omejene so na štiri 
posamezne živali, ki so bile po
kazane Janezu, da predstavljajo 
slavo razreda bitij v njim name
njenem redu oziroma a okolju 
stvarjenja, radujoč se v svoji večni 
b blaženosti.

 116 a 3 Ne 17:15–17;  
19:32–34.

  b 1 Kor 2:10–12.
77 1 a NaZ 130:6–9.
  b NaZ 88:17–20, 25–26.
  c vss celestialna slava; 

   zemlja, končno 
stanje zemlje.

 2 a vss simbolika.
  b vss nebo — nebesa.
  c vss raj.
  d vss radost.

  e Etr 3:15–16;  
Abr 5:7–8;  
vss Duh.

  f Mz 3:19.
 3 a NaZ 93:30; Mz 3:9.
  b NaZ 93:33–34.

116 niti jih človek ne a more raz
kriti, kajti videti in b razumeti jih je 
moč samo z močjo Svetega Duha, 
ki ga Bog pošlje na tiste, ki ga lju
bijo in se pred njem očiščujejo;

117 katerim daje ta privilegij, da 
sami vidijo in spoznajo;

118 da bi lahko z močjo in ra
zodetjem Duha, ko so še v mesu, 
zmogli prenesti njegovo navzoč
nost v svetu slave.

119 In Bogu in Jagnjetu bodi 
slava in čast in gospostvo na veke 
vekov. Amen.

77. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu v Hiramu v Ohiu okrog 
marca 1832. Življenjska zgodba Josepha Smitha navaja: »V pove-
zavi s prevodom svetih spisov sem prejel naslednje pojasnilo Razo-
detja po svetem Janezu.«
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4 Vprašanje: Kako naj razumemo 
oči in krila, ki so jih imele živali?

Odgovor: Njihove oči so pred
stava luči in a spoznanja, to je, 
da jih navdaja spoznanje; in nji
hova krila so predstava b moči, da 
se premikajo, da delujejo in tako 
naprej.

5 Vprašanje: Kako naj razu
memo dvajset in štiri a starešine, 
o katerih govori Janez?

Odgovor: Razumemo naj, da so 
bili ti starešine, ki jih je Janez vi
del, starešine, ki so b zvesto oprav
ljali svojo službo in so mrtvi; ki so 
pripadali c sedmim cerkvam in so 
bili takrat v Božjem raju.

6 Vprašanje: Kako naj razu
memo knjigo, ki jo je Janez videl, 
ki je bila na hrbtu a zapečatena s 
sedmimi pečati?

Odgovor: Razumemo naj, da 
vsebuje razodeto Božjo voljo, 
b skrivnosti in dela; skrite stvari 
njegovega upravljanja glede te 
c zemlje med sedmimi tisočletni
cami njenega trajanja oziroma nje
nega časovnega obstoja.

7 Vprašanje: Kako naj razu
memo sedem pečatov, s katerimi 
je bila zapečatena?

Odgovor: Razumemo naj, da 
prvi pečat vsebuje stvari a prvih 
tisoč let in drugi prav tako dru
gih tisoč let in tako naprej do 
sedmega.

8 Vprašanje: Kako naj razu

memo štiri angele, o katerih je 
govora v prvem verzu sedmega 
poglavja v Razodetju?

Odgovor: Razumemo naj, da so 
štirje angeli, ki jih je poslal Bog, 
katerim je dana moč nad štirimi 
deli zemlje, da rešujejo življenje in 
da uničujejo; to so tisti, ki imajo 
a večni evangelij, da ga poverijo 
vsakemu narodu, rodu, jeziku in 
ljudstvu; imajo moč, da zaprejo 
nebesa, da zapečatijo v življenje 
oziroma da vržejo na b področja 
teme.

9 Vprašanje: Kako naj razu
memo angela, ki se dviga z 
vzhoda, v drugem verzu sedmega 
poglavja v Razodetju?

Odgovor: Razumemo naj, da je 
angel, ki se dviga z vzhoda, ta, ka
teremu je dan pečat živega Boga 
nad dvanajstimi a Izraelovimi ro
dovi; zatorej štirim angelom, ki 
imajo večni evangelij, kliče, rekoč: 
Ne škodujte ne zemlji, niti morju 
ne drevesom, dokler na b čelu s pe
čatom ne zaznamujemo služabni
kov našega Boga. In če hočete to 
sprejeti, to je c Elias, ki bo prišel 
zbrat Izraelove rodove in d obno
vit vse stvari.

10 Vprašanje: Kdaj naj bi se to, o 
čemer je govora v tem poglavju, 
dovršilo?

Odgovor: Dovršilo naj bi se v 
a šesti tisočletnici oziroma ko bo 
odtrgan šesti pečat.

 4 a vss spoznanje.
  b vss moč.
 5 a Raz 4:4, 10.
  b Raz 14:4–5.
  c Raz 1:4.
 6 a Raz 5:1.

  b vss Božje skrivnosti.
  c vss zemlja.
 7 a NaZ 88:108–110.
 8 a Raz 14:6–7.
  b Mt 8:11–12; 22:1–14;  

NaZ 133:71–73.

 9 a Raz 7:4–8.
  b Ezk 9:4.
  c vss Elias.
  d vss evangelijska 

obnova.
 10 a Raz 6:12–17.
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 11 a Raz 14:3–5.
  b vss véliki duhovnik.
  c NaZ 76:51–70;  

vss prvorojenec — 
Prvorojeni.

 12 a Raz 8:2.
  b 1 Mz 2:1–3;  

2 Mz 20:11; 31:12–17;  
Moz 13:16–19;  
Mz 3:1–3;  

Abr 5:1–3.
  c 1 Mz 2:7.
  d NaZ 88:17–20.
  e vss Jezus Kristus, 

sodnik.
  f vss odkupitev — 

odkupiti — odkupljen.
 14 a Ezk 2:9–10; 3:1–4;  

Raz 10:10.
  b vss Izrael, zbiranje 

Izraela.
  c Mt 17:11.
 15 a Raz 11:1–14.
  b vss poslednji dnevi.
  c vss evangelijska 

obnova.
  d vss Judje.
  e Am 9:14–15.

11 Vprašanje: Kako naj razu
memo pečatenje a sto štiriinštiride
set tisočih izmed vseh Izraelovih 
rodov — dvanajst tisoč iz vsakega 
rodu?

Odgovor: Razumemo naj, da so 
tisti, ki so pečateni, b véliki duhov
niki, posvečeni v sveti Božji red, 
da izvajajo večni evangelij; kajti 
to so tisti, ki so posvečeni iz vsa
kega naroda, rodu, jezika in ljud
stva po angelih, katerim je dana 
moč nad narodi zemlje, da jih pri
peljejo toliko, kolikor jih bo ho
telo priti v cerkev c Prvorojenega.

12 Vprašanje: Kako naj razu
memo glas a trobent, omenjenih v 
osmem poglavju Razodetja?

Odgovor: Razumemo naj, da ker 
je Bog svet naredil v šestih dneh 
in je sedmi dan svoje delo končal 
in ga b posvetil in iz zemeljskega 
c prahu tudi oblikoval človeka, in 
sicer tako bo na začetku sedme 
tisočletnice Gospod Bog zemljo 
d posvetil in dokončal človekovo 
odrešitev in e sodil vsemu in bo 
vse stvari f odkupil, razen tega, 
kar ni dal v svojo moč, ko bo vse 
stvari zapečatil, do konca vsega; 
in glas trobent sedmih angelov sta 

pripravljanje in končanje njego
vega dela na začetku sedme tisoč
letnice — pripravljanje poti pred 
časom njegovega prihoda.

13 Vprašanje: Kdaj se bo dovr
šilo, kar je zapisano v devetem 
poglavju Razodetja?

Odgovor: Dovršilo se bo, potem 
ko bo odtrgan sedmi pečat, pred 
Kristusovim prihodom.

14 Vprašanje: Kako naj razu
memo knjižico, ki jo je Janez 
a pojedel, kakor je omenjeno v de
setem poglavju Razodetja?

Odgovor: Razumemo naj, da 
je bilo njegovo poslanstvo in 
uredba, da b zbere Izraelove ro
dove; glejte, to je Elias, ki mora, 
kakor je pisano, priti in vse stvari 
c obnoviti.

15 Vprašanje: Kako naj razu
memo dve a priči v enajstem pog
lavju Razodetja?

Odgovor: To sta dva preroka, ki 
bosta v b poslednjih dneh v času 
c obnove vzgojena za d judovski na
rod in bosta Judom prerokovala, 
potem ko bodo zbrani in bodo 
v e deželi svojih očetov zgradili 
mesto Jeruzalem.
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78. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 1. 
marca 1832. Tistega dne so se prerok in drugi voditelji zbrali, da bi se 
pogovorili o cerkvenih zadevah. Naslednje razodetje je prvotno navo-
dilo preroku, Sidneyju Rigdonu in Newelu K. Whitneyju, naj odpo-
tujejo v Misuri in ustanovijo cerkveno trgovino in tiskarno, in tako 
ustvarijo podjetje, ki bo nadzorovalo ta prizadevanja, ki bodo zbirala 
sredstva za ustanovitev Siona in za korist revnih. To podjetje, poz-
nano kot Združeno podjetje, je bilo ustanovljeno aprila 1832 in raz-
puščeno 1834 (gl. 82. razdelek). Enkrat po razpustitvi, pod vodstvom 
Josepha Smitha, je v razodetju izraz »zadeve skladišča za revne« na-
domestil izraz »trgovsko in tiskarsko poslopje«, beseda »red« pa je 
nadomestila besedo »podjetje«.

78 1 a vss Melkízedekovo 
duhovništvo.

 2 a vss nasvet.
  b vss posvetitev — 

posvetiti.

 3 a NaZ 82:11–12, 15–21.
  b NaZ 72:9–10; 83:5–6.
  c NaZ 42:30–31;  

vss blaginja.
  d NaZ 57:1–2.

 5 a NaZ 49:20;  
vss zakon posvetitve.

 7 a vss celestialna slava.
  b NaZ 29:8; 132:3.

1–4 Sveti naj organizirajo in us-
tanovijo skladišče. 5–12 Modra 
uporaba njihovega imetja bo vo-
dila v odrešitev. 13–14 Cerkev naj 
bo neodvisna od zemeljskih moči. 
15–16 Mihael (Adam) služi pod 
vodstvom Svetega (Kristus). 17–
22 Blagor zvestim, kajti podedovali  
bodo vse.

Gospod je spregovoril Josephu 
Smithu ml., rekoč: Prisluhnite 
mi, govori Gospod, vaš Bog, ki 
ste posvečeni v a véliko duhov
ništvo moje cerkve, ki ste se  
zbrali;

2 in poslušajte a nasvet njega, ki 
vas je b posvetil z višave, ki vam 
bo v ušesa govoril besede mod
rosti, da boste lahko prejeli od
rešitev v tem, kar ste prinesli 
predme, govori Gospod Bog.

3 Kajti resnično vam pravim, čas 

je prišel in se je približal; in glejte, 
in glej, mora biti, da je a organi
zacija mojih ljudi pri upravljanju 
in ustanavljanju zadev b skladišča 
za c revne mojega ljudstva tako na 
tem kraju kot v deželi d Sion —

4 za stalno in večno ustanovi
tev in red v moji cerkvi, za nada
ljevanje stvari, glede katere ste se 
zavzeli, za človekovo odrešitev 
in za slavo vašega Očeta, ki je v 
nebesih;

5 da boste lahko a enakovredni 
v zavezah nebeških stvari, da, in 
tudi zemeljskih stvari, da boste 
prejeli nebeške stvari.

6 Kajti če ne boste enakovredni 
v zemeljskih stvareh, ne boste 
mogli biti enakovredni pri preje
manju nebeških stvari;

7 kajti če boste želeli, da vam 
dam mesto v a celestialnem svetu, 
se morate b pripraviti, tako da 
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c delate to, kar sem vam zapove
dal in od vas zahteval.

8 In sedaj, resnično tako govori 
Gospod, potrebno je, da vi, ki ste 
združeni v tem a redu, vse delate 
za mojo b slavo;

9 oziroma drugače rečeno, moj 
služabnik Newel K. Whitney in 
moj služabnik Joseph Smith ml. 
in moj služabnik Sidney Rigdon 
naj sedijo v svètu s svetimi, ki so 
v Sionu;

10 drugače si a Satan njihova 
srca prizadeva odvrniti od res
nice, da postanejo zaslepljeni in 
ne razumejo tega, kar je priprav
ljeno zanje.

11 Zatorej vam zapovedujem, da 
se pripravite in organizirajte z do
govorom oziroma večno a zavezo, 
ki ne more biti prelomljena.

12 In ta, ki jo bo prelomil, bo iz
gubil službo in položaj v cerkvi in 
bo izročen Satanovemu a tepežu 
do dneva odkupitve.

13 Glejte, to so priprave, s ka
terimi vas pripravljam, in temelj 
in primer, ki vam ga dajem, s či
mer lahko izvršite zapovedi, ki 
so vam dane;

14 da bo zaradi moje previd
nosti, navkljub a stiski, ki vas bo 
doletela, da bo cerkev lahko ne
odvisna nad vsemi drugimi bitji 
pod celestialnim svetom;

15 da boste lahko prišli do 
a krone, pripravljene za vas, in 
boste postavljeni za b vladarje nad 
številnimi kraljestvi, govori Go
spod Bog, Sionov Sveti, ki je posta
vil temelje c AdamondiAhmana;

16 ki vam je a Mihaela postavil 
za princa in utrdil njegove noge 
in ga postavil na visoko in mu 
dal ključe odrešitve pod nasve
tom in vodstvom Svetega, ki je 
brez začetka dni oziroma konca 
življenja.

17 Resnično, resnično, povem 
vam, majhni otroci ste in ne ra
zumete še, kako velike blago
slove ima Oče v svojih rokah in 
pripravljene za vas;

18 in vsega sedaj ne morete 
a prenesti; vendar se veselite, 
kajti vseskozi vas bom b vodil. 
Kraljestvo je vaše in vaši so bla
goslovi letega in vaša so bogas
tva c večnosti.

19 In ta, ki vse sprejme a hva
ležno, bo postal veličasten; in 
stvari te zemlje mu bodo na
vržene, in sicer b stokratno, da, 
več.

20 Zatorej delajte to, kar sem 
vam zapovedal, govorí vaš Od
kupitelj, in sicer Sin a Ahman, ki 
pripravi vse stvari, preden vas 
b vzame;

21 kajti a cerkev Prvorojenega ste 

 7 c NaZ 82:10.
 8 a NaZ 92:1.
  b Mz 1:39.
 10 a vss hudič.
 11 a vss zaveza.
 12 a 1 Kor 5:5;  

NaZ 82:21; 104:8–10.
 14 a NaZ 58:2–4.
 15 a vss krona;  

povzdignjenje.
  b Raz 5:10;  

NaZ 76:56–60; 132:19.
  c vss Adamon

diAhman.
 16 a NaZ 27:11; 107:54–55;  

vss Adam.
 18 a Jn 16:12; 3 Ne 17:2–3;  

NaZ 50:40.

  b NaZ 112:10.
  c vss večno življenje.
 19 a Moz 2:20–21;  

vss zahvala — 
zahvaljevanje.

  b Mt 19:29.
 20 a NaZ 95:17.
  b 1 Tes 4:17.
 21 a NaZ 76:53–54.
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in b vzel vas bo na oblak in vsako
mur dodelil njegov delež.

22 In ta, ki je zvesti in a modri 

b skrbnik, bo podedoval c vse. 
Amen.

 21 b NaZ 88:96–98.
 22 a NaZ 72:3–4.
  b vss skrbništvo — 

skrbnik.

  c NaZ 84:38.
79 1 a NaZ 52:38;  

vss posvetitev — 
posvetiti.

 2 a Jn 14:26;  
vss Tolažnik.

 4 a NaZ 68:5–6.
80 1 a Mr 16:15.

79. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Hiramu v Ohiu 12. 
marca 1832.

1–4 Jared Carter je poklican pridi-
gati evangelij po Tolažniku.

Resnično ti pravim, da je moja 
volja, da gre moj služabnik Jared 
Carter ponovno v vzhodne de
žele, iz kraja v kraj in od mesta 
do mesta v moči a posvetitve, s ka
tero je bil posvečen, razglašajoč 
vesele novice o veliki radosti, in 
sicer večni evangelij.

2 In poslal mu bom a Tolažnika, 
ki ga bo učil o resnici in poti, po 
kateri naj gre;

3 in če bo zvest, ga bom spet ok
ronal s snopi.

4 Zatorej naj se ti srce veseli, moj 
služabnik Jared Carter, in se ne 
a boj, govori tvoj Gospod, in sicer 
Jezus Kristus. Amen.

80. RAZDELEK
Razodetje, dano Stephenu Burnettu po preroku Josephu Smithu v 
Hiramu v Ohiu 7. marca 1832.

1–5 Stephen Burnett in Eden Smith 
sta poklicana pridigati v katerem 
koli kraju, ki si ga bosta izbrala.

Resnično, tako govori Go
spod tebi, moj služabnik Ste
phen Burnett: Pojdi, pojdi v svet 
in a pridigaj evangelij vsakemu 
bitju, ki pride v doseg tvojega  
glasu.

2 In ker si želiš družabnika, ti 
bom dal svojega služabnika Edna 
Smitha.

3 Zatorej pojdita in pridigajta 
moj evangelij, bodisi na sever ali 
na jug, na vzhod ali na zahod, ni 
pomembno, kajti ne moreta se 
zmotiti.

4 Zato razglašajta stvari, ki 
sta jih slišala, in resnično ver
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jemita in a vedita, da izpričujejo  
resnico.

5 Glejta, to je volja njega, ki vaju 

je a poklical, vajinega Odkupitelja, 
in sicer Jezusa Kristusa. Amen.

 4 a vss pričevanje.
 5 a vss poklic — 

poklicati — 
poklican od Boga.

81 1 a vss véliki duhovnik.
 2 a vss duhovniški ključi.
  b NaZ 107:8–9, 22;  

vss Prvo predsedstvo.

 4 a Mz 1:39.
 5 a Moz 4:15–16.
  b NaZ 108:7.
  c Iz 35:3.

81. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Hiramu v Ohiu 15. 
marca 1832. Frederick G. Williams je poklican za vélikega duhov-
nika in svetovalca v predsedstvu vélikega duhovništva. Zgodovin-
ski zapisi pokažejo, da je bil, ko je bilo marca 1832 prejeto naslednje 
razodetje, Jesse Gause poklican v službo svetovalca Josepha Smitha 
v Predsedstvu. Vendar ko ni več nadaljeval tako, kot je bilo v skladu 
s tem imenovanjem, je bil poklic pozneje prenesen na Fredericka G. 
Williamsa. Na razodetje (datirano marca 1832) bi bilo treba gledati 
kot na korak k uradni organizaciji Prvega predsedstva, zlasti na po-
klic v službo svetovalca v tem telesu in pojasnjevanje dostojanstva 
imenovanja. Brat Gause je služil nekaj časa, toda decembra 1832 je 
bil iz Cerkve izobčen. Brat Williams je bil v omenjeno službo posve-
čen 18. marca 1833.

1–2 Ključe kraljestva ima vselej 
Prvo predsedstvo. 3–7 Če bo Fre-
derick G. Williams v svojem delo-
vanju zvest, bo imel večno življenje.

Resnično, resnično, povem ti, 
moj služabnik Frederick G. Wil
liams: Poslušaj glas tega, ki go
vori, besedo Gospoda, tvojega 
Boga, in prisluhni poklicu, s ka
terim si poklican, in sicer da boš 
a véliki duhovnik v moji cerkvi in 
svetovalec mojemu služabniku 
Josephu Smithu ml.;

2 kateremu sem dal a ključe kra
ljestva, ki vselej pripadajo b pred
sedstvu vélikega duhovništva;

3 zato ga resnično priznavam in 
ga bom blagoslovil in tudi tebe, če 
boš zvest v svetovanju, v službi, 
v katero sem te imenoval, vselej 
v molitvi, na glas in v srcu, v jav
nosti in na skrivnem, tudi pri svo
jem delovanju, ko boš evangelij 
razglašal v deželi živih in med 
svojimi brati.

4 In z izvajanjem tega boš nare
dil največje dobro soljudem in boš 
širil a slavo tega, ki je tvoj Gospod.

5 Zatorej bodi zvest, opravljaj 
službo, v katero sem te imeno
val, a podpiraj šibke, dvigaj roke, 
ki so povešene, in b krepi c klecava 
kolena.
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6 In če boš zvest do konca, boš 
imel krono a nesmrtnosti in b večno 
življenje v c bivališčih, ki sem jih 
pripravil v hiši mojega Očeta.

7 Glej, in glej, to so besede Alfe 
in Omege, in sicer Jezusa Kris
tusa. Amen.

 6 a vss nesmrtnost — 
nesmrten.

  b vss povzdignjenje;  
večno življenje.

  c Jn 14:2–3;  
NaZ 59:2; 106:8.

82 1 a Mt 6:14–15;  
NaZ 64:9–11.

 2 a Rim 3:23.
 3 a Lk 12:48;  

Jak 4:17;  
vss odgovornost — 
odgovoren.

  b vss skrbništvo — 
skrbnik.

  c vss greh;  

odpad — odpadništvo.
  d Jn 15:22–24;  

vss Kristusova luč.
 4 a vss razodetje.
  b vss pravica.
 5 a vss stražiti — stražarji.
  b vss hudič.
  c vss tema, duhovna.

82. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu v Independencu v okraju 
Jackson v Misuriju 26. aprila 1832. Bilo je ob priložnosti svèta vé-
likih duhovnikov in starešin Cerkve. Na svètu so Josepha Smitha 
podprli kot predsednika vélikega duhovništva, v katero službo je 
bil predhodno posvečen na konferenci vélikih duhovnikov, starešin 
in članov v Amherstu v Ohiu 25. januarja 1832 (gl. glavo 75. raz-
delka). Naslednje razodetje ponovi navodila, dana v prejšnjem razo-
detju (78. razdelek) za ustanovitev podjetja — znanega kot United 
Firm [Združeno podjetje] (pod vodstvom Josepha Smitha je beseda 
»red« kasneje zamenjala besedo »podjetje«) — za vodenje cerkvenih 
trgovskih in tiskarskih prizadevanj.

1–4 Kjer se veliko da, se veliko zah-
teva. 5–7 V svetu vlada tema. 8–13 
Gospoda veže obljuba, če delamo, 
kar reče. 14–18 Sion mora postati 
lepši in svetejši. 19–24 Vsak naj si 
prizadeva za dobro bližnjega.

Resnično, resnično, povem vam, 
moji služabniki, da če ste pres
topke a odpustili drug drugemu, 
celo tako jaz, Gospod, odpustim 
vam.

2 Vendar so med vami takšni, 
ki so silno grešili; da, prav a vsi 
ste grešili; toda resnično vam 
pravim, odslej se varujte in se 

vzdržite greha, da vas ne bodo 
doletele hude sodbe.

3 Kajti od tega, kateremu je a ve
liko dano, se veliko b zahteva; in 
ta, ki c greši zoper večjo d luč, bo 
prejel večjo obsodbo.

4 Kličete moje ime za a razode
tja in dajem vam jih; in če ne iz
polnjujete mojih besed, ki vam 
jih dajem, postanete prestopniki; 
b pravica in sodba pa sta kazen, ki 
je povezana z mojo postavo.

5 Zato to, kar rečem enemu, re
čem vsem: Bodite a budni, kajti 
b nasprotnik širi svoja gospostva 
in vlada c tema;
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 6 a Rim 3:12; NaZ 1:16.
 7 a vss greh.
  b NaZ 1:32–33; 58:43.
 8 a Jn 13:34.
 9 a NaZ 43:8.
 10 a Joz 23:14; 1 Kr 8:23;  

NaZ 1:38; 130:20–21;  
vss blagoslov — 
blagosloviti;  

poslušnost — poslušen.
 11 a NaZ 78:3–7, 11–15.
 13 a Iz 33:20; 54:2;  

vss kol.
 14 a vss Sion.
  b Iz 52:1;  

NaZ 113:7–8.
 17 a NaZ 51:3;  

vss zakon posvetitve.

 18 a Mt 25:14–30;  
NaZ 60:13;  
vss dar;  
duhovni darovi.

  b NaZ 42:30–34, 55; 
119:1–3;  
vss skladišče.

 19 a NaZ 88:67;  
vss oko — oči.

6 in Božja jeza se razvnema zo
per prebivalce zemlje; in nihče ne 
dela dobro, kajti vsi so a zablodili.

7 In sedaj, resnično vam pravim, 
jaz, Gospod, vam ne bom prište
val nobenega a greha; pojdite 
svojo pot in ne grešite več; tisti 
duši pa, ki greši, se bodo b prej
šnji grehi vrnili, govori Gospod, 
vaš Bog.

8 In spet vam pravim, dajem 
vam a novo zapoved, da boste 
lahko razumeli mojo voljo glede 
vas;

9 oziroma drugače rečeno, da
jem vam navodila, kako smete 
a ravnati pred menoj, da se vam 
bo lahko obrnilo v vašo odrešitev.

10 Mene, Gospoda, a veže ob
ljuba, če delate, kar rečem, če 
pa ne delate, kar rečem, obljube 
nimate.

11 Zato vam resnično pravim, 
da je potrebno, da se moji slu
žabniki Edward Partridge in Ne
wel K. Whitney, A. Sidney Gilbert 
in Sidney Rigdon in moj služab
nik Joseph Smith in John Whit
mer in Oliver Cowdery in W. W. 
Phelps in Martin Harris a skupaj 
zavežejo z obljubo in zavezo, ki 
je prestopek ne more prekiniti, si
cer bo nemudoma sledila sodba, 
v vaših številnih skrbništvih —

12 da boste vodili zadeve revnih 

in vse, kar se tiče škofovstva tako 
v deželi Sion kot v deželi Kirtland;

13 kajti deželo Kirtland sem ob 
svojem lastnem času posvetil v 
korist svetih Najvišjega in za Si
onov a kol.

14 Kajti Sion mora postati lepši 
in svetejši, njegove meje se mo
rajo razširiti, njegovi koli se mo
rajo okrepiti, da, resnično vam 
pravim, a Sion mora vstati in si 
nadeti svoja b lepa oblačila.

15 Zato vam zapovedujem to, da 
se zavežite s to zavezo, in zgo
dilo se bo glede na Gospodove 
zakone.

16 Glejte, tudi v tem je v meni 
modrost v vaše dobro.

17 In bodite a enakovredni, ozi
roma drugače rečeno, imejte 
enake pravice do imetja v korist 
vodenja zadev vašega skrbniš
tva, vsak glede na svoje želje in 
svoje potrebe, če so njegove želje 
pravične —

18 in vse to v korist cerkve ži
vega Boga, da vsak lahko raz
vije svoje a talente, da vsak lahko 
pridobi druge talente, da, in si
cer stotero, da se jih vrže v Go
spodovo b skladišče, da postane 
skupno imetje vse cerkve —

19 vsakdo naj si prizadeva za 
dobro bližnjega in vse dela z a oče
som, zazrtim v Božjo slavo.
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 20 a vss združeni red.
 21 a NaZ 104:8–10.
 23 a Rim 12:19;  

Mrm 3:15.
 24 a Lk 12:32;  

NaZ 64:3–5; 

   vss Božje oziroma 
nebeško kraljestvo.

83 1 a Jak 1:27.
 2 a 1 Tim 5:8.
 4 a Moz 4:14.
 5 a NaZ 78:3; 

   vss skladišče.
 6 a vss vdova.
  b Moz 4:16–26;  

He 4:11–13;  
NaZ 42:30–39;  
vss reven.

83. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Independencu v  
Misuriju 30. aprila 1832. To razodetje je bilo prejeto, ko je prerok  
sedel v svètu z brati.

20 Ta a red sem vam, in vašim 
naslednikom, določil za večni red, 
če ne boste grešili.

21 In z dušo, ki zoper to zavezo 
greši in postane do nje trdosrčna, 
naj se ravna glede na zakone moje 
cerkve, in do dneva odkupitve bo 
izročena Satanovemu a tepežu.

22 In sedaj, resnično vam pravim, 
in to je modrost, spoprijateljite se 

z mamonom nepravičnosti in ne 
bodo vas pokončali.

23 Sodbo prepustite meni, kajti 
moja je in jaz bom a povrnil. Mir 
z vami; moji blagoslovi vas bodo 
še naprej spremljali.

24 Kajti že sedaj je a kraljestvo 
vaše in bo vekomaj, če ne boste 
odpadli od svoje stanovitnosti. 
Tako je. Amen.

1–4 Ženske in otroci imajo pravico, 
da jih možje in očetje preživljajo. 5–
6 Vdove in sirote imajo pravico, da 
jih preživlja Cerkev.

Resnično, tako govori Gospod 
poleg cerkvenih zakonov glede 
žensk in otrok, tistih, ki pripadajo 
cerkvi, ki so a izgubile može ali so 
izgubili očete:

2 Ženske imajo a pravico, da jih 
mož vzdržuje, dokler mož ne 
umre; in če se jih ne bo spoznalo 
za prestopnice, bodo imele član
stvo v cerkvi.

3 In če ne bodo zveste, v cerkvi 

ne bodo imele članstva; vendar 
lahko ostanejo na svoji dediščini 
glede na deželne zakone.

4 Vsi a otroci imajo pravico, da 
jih starši vzdržujejo, dokler niso 
polnoletni.

5 In po tem lahko zaprosijo 
v cerkvi, oziroma drugače re
čeno, v Gospodovem a skladišču, 
če jim starši nimajo od česa dati 
dediščine.

6 In skladišče se bo vzdrževalo s 
posvetitvami cerkve; in za a vdove 
in sirote bo poskrbljeno, kakor 
tudi za b revne. Amen.
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84 1 a vss molitev.
 2 a vss Izrael, 

zbiranje Izraela.
  b Apd 3:19–21.
  c vss sveti.
  d Iz 2:2–5;  

Heb 12:22; 

   Raz 14:1;  
NaZ 76:66; 84:32; 
133:18, 56.

  e Etr 13:2–11;  
NaZ 42:8–9; 45:66–67;  
ČV 1:10;  
vss Novi Jeruzalem.

 3 a NaZ 57:3.
 4 a vss Novi Jeruzalem.
  b vss tempelj, 

Gospodova hiša.
 5 a NaZ 45:67; 64:41–43; 

97:15–20; 109:12, 37.

84. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 22. 
in 23. septembra 1832. Meseca septembra so se starešine začeli vra-
čati z misijonov v vzhodnih državah in poročati o svojem delu. Prav 
ko so bili skupaj v tem obdobju radosti, so prejeli naslednje sporo-
čilo. Prerok ga je označil za razodetje o duhovništvu.

1–5 Novi Jeruzalem in tempelj bosta 
zgrajena v Misuriju. 6–17 Dana je 
duhovniška linija od Mojzesa do 
Adama. 18–25 Višje duhovništvo 
ima ključ do spoznanja o Bogu. 26–
32 Nižje duhovništvo ima ključ za 
delovanje angelov in pripravljalni 
evangelij. 33–44 Ljudje dosežejo 
večno življenje na podlagi duhov-
niške prisege in zaveze. 45–53 Kris-
tusov Duh razsvetljuje ljudi in svet 
tiči v grehu. 54–61 Sveti morajo 
pričevati o tistem, kar so prejeli. 62–
76 Pridigajo naj evangelij in sledila 
bodo znamenja. 77–91 Starešine naj 
odidejo brez denarnice ali popotne 
torbe in Gospod bo skrbel za njihove 
potrebe. 92–97 Nadloge in preklet-
stva čakajo tiste, ki zavrnejo evan-
gelij. 98–102 Dana je nova pesem 
o odkupitvi Siona. 103–110 Vsak 
naj opravlja svojo službo in dela v 
svojem poklicu. 111–120 Gospodovi 
služabniki naj razglašajo gnusobo 
opustošenja poslednjih dni.

Razodetje Jezusa Kristusa njego
vemu služabniku Josephu Smithu 
ml. in šestim starešinam, ko so 

se v srcu združili in a povzdignili 
svoj glas na višave.

2 Da, Gospodova beseda glede 
njegove cerkve, ustanovljene v 
poslednjih dneh za a obnovo nje
govega ljudstva, kakor je govo
ril po ustih svojih b prerokov, in 
za zbiranje njegovih c svetih, da 
bodo stali na d gori Sion, katera bo 
mesto e Novi Jeruzalem.

3 In sicer mesto, ki bo zgrajeno, 
začenši na a tempeljskem zem
ljišču, ki ga je določil Gospodov 
prst, v zahodnih mejah države 
Misuri, in posvečeno po Josephu 
Smithu ml. in drugih, s katerimi je 
bil Gospod zelo zadovoljen.

4 To je resnično Gospodova be
seda, da bo mesto a Novi Jeruza
lem zgrajeno z zbiranjem svetih, 
začenši na tem kraju, in sicer na 
b tempeljskem kraju, in sicer tem
pelj, ki bo postavljen v tem rodu.

5 Kajti ta rod resnično ne bo ves 
prešel, dokler Gospodu ne bo 
zgrajena hiša, in nad njo bo po
čival oblak, in sicer oblak, ki bo 
prav Gospodova a slava, ki bo na
polnila hišo.
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 6 a vss polaganje rok.
  b vss Jitro.
 14 a vss Abraham.
  b vss Melkízedek.
  c vss Noe, 

svetopisemski 
patriarh.

 15 a vss Henoh.
 16 a vss Abel.
  b Mz 5:29–32.
  c NaZ 107:40–57.
  d vss Adam.
 17 a Al 13:1–19;  

Abr 2:9, 11;  
vss Melkízedekovo 

duhovništvo.
 18 a vss Aronovo 

duhovništvo.
  b vss Aron, 

Mojzesov brat.
  c NaZ 13.
 19 a NaZ 63:23; 107:18–19;  

vss Božje skrivnosti.
  b Abr 1:2.
 20 a vss uredbe.
 21 a vss duhovništvo;  

polnomočje.
 22 a NaZ 67:11.
 23 a 2 Mz 19:5–11; 33:11.
  b vss posvetitev — 

posvetiti.
  c 2 Mz 24:9–11;  

NaZ 93:1.
 24 a 2 Mz 20:18–21; 32:8;  

5 Mz 9:23;  
1 Ne 17:30–31, 42.

  b Ps 95:8;  
Heb 3:8–11;  
JakK 1:7–8;  
Al 12:36.

  c pjs 2 Mz 34:1–2 
(Dodatek);  
4 Mz 14:23;  
Heb 4:1–11.

6 In sinovi Mojzesa, glede na 
sveto duhovništvo, ki ga je a pre
jel od svojega tasta b Jitra,

7 in Jitro ga je prejel od Kaleba
8 in Kaleb ga je prejel od Elihúja
9 in Elihú od Jeremija
10 in Jeremija od Gada
11 in Gad od Ezaija,
12 Ezaija pa ga je prejel od Boga.
13 Ezaija je prav tako živel v 

dneh Abrahama in ga je leta 
blagoslovil —

14 in sicer a Abrahama, ki je pre
jel duhovništvo od b Melkízedeka, 
ki ga je prejel po prednikih svojih 
očetov prav do c Noeta;

15 in od Noeta do a Henoha po 
prednikih njihovih očetov;

16 in od Henoha do a Abela, ki 
je bil ubit zaradi bratove b zarote, 
ki je duhovništvo c prejel po Bož
jih zapovedih od svojega očeta 
d Adama, ki je bil prvi človek —

17 in sicer a duhovništvo, ki se 
nadaljuje v Božji cerkvi v vseh ro
dovih in je brez začetka dni ozi
roma konca let.

18 In Gospod je a duhovništvo 
podelil tudi b Aronu in njego
vemu potomstvu, v vseh njihovih 

rodovih, in sicer duhovništvo se 
prav tako nadaljuje in c ostaja ve
komaj z duhovništvom, ki je po 
najsvetejšem Božjem redu.

19 In to višje duhovništvo izvaja 
evangelij in ima ključ do a skriv
nosti kraljestva, in sicer ključ do 
b spoznanja o Bogu.

20 Zato se v a uredbah letega ra
zodeva moč božanskosti.

21 In brez uredb letega in du
hovniškega a polnomočja se moč 
božanskosti ljudem v mesu ne 
razodeva;

22 kajti brez tega a nihče ne more 
videti obraza Boga, in sicer Očeta, 
in živeti.

23 To je torej a Mojzes Izraelove 
otroke jasno učil v puščavi in si 
marljivo prizadeval svoje ljud
stvo b posvetiti, da bi lahko c vi
deli Božji obraz;

24 toda postali so a trdosrčni in 
niso mogli prenesti njegove nav
zočnosti; zato je Gospod v b srdu, 
kajti njegova jeza se je razvnela 
zoper njih, prisegel, da ne bodo 
c stopili v njegov počitek dokler 
bodo v puščavi, in sicer počitek, 
ki je polnost njegove slave.
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25 Zato je iz njihove srede 
vzel a Mojzesa in tudi sveto 
b duhovništvo;

26 in nadaljevalo se je nižje a du
hovništvo, in sicer duhovništvo, 
ki ima b ključ za c delovanje ange
lov in pripravljalni evangelij;

27 in sicer evangelij, ki je evan
gelij a kesanja in b krsta in c odpuš
čanja grehov in d postava e mesenih 
zapovedi, za katerega je Gospod v 
srdu napravil, da se je nadaljeval 
v Aronovi hiši med Izraelovimi 
otroki do f Janeza, ki ga je Bog 
vzgojil, ki ga je Sveti Duh g nav
dal že v materinem telesu.

28 Kajti krstil se je, ko je bil še v 
otroštvu, in Božji angel ga je pos
vetil takrat, ko je bil star osem dni, 
v to moč, da je zrušil judovsko 
kraljestvo in da je a zravnal Go
spodovo pot pred obličjem svo
jega ljudstva, da jih je pripravil na 
prihod Gospoda, v katerega roko 
je položena b vsa moč.

29 In spet, službi starešine in 
škofa sta potrebna a dodatka, ker 
pripadata vélikemu duhovništvu.

30 In spet, službi učitelja in dia
kona sta potrebna dodatka, ker 

pripadata nižjemu duhovništvu, 
in sicer duhovništvo, ki je bilo 
podeljeno Aronu in njegovim 
sinovom.

31 Kakor sem torej rekel glede 
Mojzesovih sinov — kajti Mojze
sovi sinovi in tudi Aronovi sinovi 
bodo darovali sprejemljivo a da
ritev in žrtev v Gospodovi hiši, 
in sicer hiša, ki bo zgrajena Go
spodu v tem rodu na posvečenem 
b mestu, kakor sem določil —

32 in Mojzesove in Aronove si
nove bo navdala Gospodova 
a slava na b gori Sion v Gospodovi 
hiši, katerih sinovi ste; in tudi šte
vilne, ki sem jih poklical in poslal 
gradit mojo c cerkev.

33 Kajti tiste, ki so a zvesti, da 
prejmejo ti dve b duhovništvi, o 
katerih sem govoril, in poveliču
jejo svoj poklic, Duh c posveti v 
prenovitev njihovega telesa.

34 Postanejo Mojzesovi in Aro
novi sinovi in a Abrahamovo b po
tomstvo in cerkev in kraljestvo in 
Božji c izvoljenci.

35 In prav tako vsi tisti, ki to du
hovništvo prejmejo, mene sprej
mejo, govori Gospod;

 25 a 5 Mz 34:1–5.
  b vss Melkízedekovo 

duhovništvo.
 26 a vss Aronovo 

duhovništvo.
  b NaZ 13.
  c NaZ 107:20.
 27 a vss kesanje —  

kesati se.
  b vss krst — krstiti.
  c vss odpuščanje grehov.
  d vss Mojzesova 

postava.
  e Heb 7:11–16.
  f vss Janez Krstnik.

  g Lk 1:15.
 28 a Iz 40:3;  

Mt 3:1–3;  
Jn 1:23.

  b Mt 28:18;  
Jn 17:2;  
1 Pt 3:22;  
NaZ 93:16–17.

 29 a NaZ 107:5.
 31 a NaZ 128:24.
  b NaZ 57:3.
 32 a vss slava.
  b Heb 12:22;  

NaZ 76:66; 84:2; 133:56.
  c vss Cerkev Jezusa 

Kristusa.
 33 a vss vreden — 

biti vreden.
  b vss duhovništvo.
  c vss posvetitev — 

posvetiti.
 34 a NaZ 132:30–32;  

vss Abrahamova 
zaveza.

  b Gal 3:29;  
Abr 2:9–11;  
vss Abraham, 
Abrahamovo potomstvo.

  c vss izvoljen — 
izvoljeni.
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36 kajti ta, ki sprejme moje slu
žabnike, a sprejme mene;

37 in ta, ki a sprejme mene, 
sprejme mojega Očeta;

38 in ta, ki sprejme mojega 
Očeta, prejme kraljestvo mojega 
Očeta; zato mu bo dano a vse, kar 
ima moj Oče.

39 In to je glede na a prisego in 
zavezo, ki pripada duhovništvu.

40 Zato vsi tisti, ki prejmejo du
hovništvo, sprejmejo to prisego 
in zavezo mojega Očeta, ki je ne 
more prelomiti; niti se je ne da 
odstraniti.

41 Toda kdor to zavezo a pre
lomi, potem ko jo je sprejel, in 
se povsem odvrne od nje, b ne bo 
imel odpuščanja grehov v tem 
svetu niti v prihodnjem svetu.

42 In gorje vsem tistim, ki ne pri
dejo k temu duhovništvu, ki ste 
ga vi prejeli, ki ga sedaj podelju
jem vam, ki ste danes navzoči, z 
mojim lastnim glasom iz nebes; 
in jaz sam sem dal nebeškim voj
skam in svojim a angelom naro
čilo glede vas.

43 In sedaj vam zapovedujem, 
da bodite previdni glede sebe, da 
marljivo a prisluhnete besedam 
večnega življenja.

44 Kajti a živeli boste od vsake 
besede, ki pride iz Božjih ust.

45 Kajti Gospodova a beseda je 
resnica in kar je b resnica, je luč, 
in kar je luč, je Duh, in sicer Duh 
Jezusa Kristusa.

46 In Duh a razsvetljuje b vsa
kega človeka, ki pride na svet; 
in Duh razsvetli vsakega človeka 
po vsem svetu, ki prisluhne glasu 
Duha.

47 In vsak, ki prisluhne glasu 
Duha, pride k Bogu, in sicer Očetu.

48 In Oče ga a uči o b zavezi, ki 
jo je obnovil in vam jo podelil, ki 
vam je podeljena zavoljo vas, in 
ne le zavoljo vas, temveč zavoljo 
vsega sveta.

49 In ves a svet tiči v grehu in ječí 
v b temi in v suženjstvu greha.

50 In po tem lahko veste, da so 
v a suženjstvu b greha, ker ne pri
dejo k meni.

51 Kajti kdor ne pride k meni, je 
v suženjstvu greha.

52 In kdor ne sprejme mojega 
glasu, a mojega glasu ne pozna in 
ni od mene.

53 In po tem lahko prepoznate 
pravične od hudobnih in da prav 
sedaj ves a svet b ječí v c grehu in 
temi.

 36 a Mt 10:40–42;  
Lk 10:16;  
NaZ 112:20.

 37 a Jn 13:20.
 38 a Lk 12:43–44;  

Rim 8:32;  
Raz 21:7;  
3 Ne 28:10;  
NaZ 132:18–20;  
vss povzdignjenje.

 39 a vss duhovniška 
prisega in zaveza.

 41 a vss odpad — 

odpadništvo.
  b NaZ 76:34–38; 132:27.
 42 a NaZ 84:88.
 43 a 1 Ne 15:23–25;  

NaZ 1:14.
 44 a 5 Mz 8:3; Mt 4:4;  

NaZ 98:11.
 45 a Ps 33:4;  

vss Božja beseda.
  b vss resnica.
 46 a vss Kristusova luč;  

vest.
  b Jn 1:9; NaZ 93:2.

 48 a vss navdih — 
navdihniti.

  b vss nova in večna 
zaveza;  
zaveza.

 49 a 1 Jn 5:19.
  b vss tema, duhovna.
 50 a Gal 4:9.
  b vss greh.
 52 a Jn 10:27.
 53 a vss svet (samostalnik).
  b Rim 8:22; Mz 7:48.
  c vss posvetnost.
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 54 a vss nevera.
 55 a vss nečimrnost — 

nečimrn.
 57 a Jer 31:31–34.
  b vss Mormonova 

knjiga.
  c 1 Ne 13:40–41.
  d Jak 1:22–25;  

NaZ 42:13–15.
 60 a NaZ 18:34–36.
 61 a Dan 9:9;  

vss odpustiti.

  b NaZ 43:34;  
88:121; 100:7.

 62 a Mr 16:15;  
NaZ 1:2–5;  
vss misijonarsko delo.

 63 a vss apostol.
  b 3 Ne 15:24;  

NaZ 50:41–42.
  c Jn 15:13–15;  

NaZ 93:45.
 64 a vss duša.
  b Mr 16:15–16;  

vss verovanje — 
verjeti.

  c vss odpuščanje grehov.
  d vss dar Svetega Duha.
 65 a Mr 16:17–18;  

vss znamenje.
 66 a vss dela.
 67 a Mt 17:14–21.
 68 a vss zdravljenja — 

zdraviti.
 71 a Mr 16:18; Apd 28:3–9;  

NaZ 24:13; 124:98–100.

54 In vaše misli je v preteklih ča
sih zajela tema zaradi a nevere in 
ker ste naláhko jemali to, kar ste 
prejeli —

55 in sicer a nečimrnost in ne
vera, ki sta vso cerkev privedla 
pod obsodbo.

56 In ta obsodba ostaja na sion
skih otrocih, in sicer vseh.

57 In pod to obsodbo bodo os
tali, dokler se ne bodo pokesali 
in pomnili nove a zaveze, in si
cer b Mormonove knjige in c prej
šnjih zapovedi, ki sem jim jih 
dal, ne samo v besedi, temveč 
v d dejanju glede na to, kar sem  
zapisal —

58 da bodo lahko obrodili sad, 
primeren za kraljestvo njihovega 
Očeta; drugače bič in sodba os
tajata, da se zgrneta na sionske 
otroke.

59 Kajti mar bodo otroci kraljes
tva omadeževali mojo sveto de
želo? Resnično, povem vam, ne.

60 Resnično, resnično, povem 
vam, ki sedaj slišite moje a besede, 
ki so moj glas, blagoslovljeni ste, 
če to sprejmete;

61 kajti grehe vam bom a odpustil 
z naslednjo zapovedjo — da osta
nite stanovitni v mislih v b dos
tojanstvenosti in duhu molitve, 

v pričevanju vsemu svetu o teh 
stvareh, ki so vam sporočene.

62 Zato a pojdite po vsem svetu; 
in v kateri koli kraj ne boste mogli 
iti, boste poslali, da bo pričevanje 
lahko šlo od vas po vsem svetu 
vsakemu bitju.

63 In kakor sem rekel svojim 
apostolom, prav tako rečem vam, 
kajti vi ste moji a apostoli, in sicer 
Božji véliki duhovniki; vi ste tisti, 
ki mi jih je Oče b dal; vi ste moji 
c prijatelji;

64 kakor sem torej rekel svojim 
apostolom, tako ponovno rečem 
vam, da bo vsaka a duša, ki b ver
jame vašim besedam in se krsti z 
vodo za c odpuščanje grehov, pre
jela d Svetega Duha.

65 In ta a znamenja bodo sprem
ljala te, ki verjamejo —

66 v mojem imenu bodo naredili 
veliko čudovitih a del,

67 v mojem a imenu bodo izgan
jali demone,

68 v mojem imenu bodo a oz
dravljali bolne,

69 v mojem imenu bodo slepim 
odprli oči in gluhim odprli ušesa,

70 in jezik nemega bo sprego
voril,

71 in če jim bo kdo dal a strup, 
jim ta ne bo škodoval,
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72 in kačji strup ne bo imel moči, 
da bi jim škodoval.

73 Toda zapovedujem jim, naj se 
s tem ne a bahajo, niti o tem ne go
vorijo pred svetom, kajti to vam je 
dano za vašo korist in za odrešitev.

74 Resnično, resnično, povem 
vam, tisti, ki ne bodo verjeli va
šim besedam in se ne bodo a krstili 
v vodi v mojem imenu za odpuš
čanje grehov, da bi prejeli Svetega 
Duha, bodo b prekleti in ne bodo 
prišli v kraljestvo mojega Očeta, 
kjer sva Oče in jaz.

75 In to razodetje vam, in zapo
ved, začne veljati prav to uro po 
vsem svetu in evangelij je za vse, 
ki ga niso prejeli.

76 Toda resnično pravim vsem 
tistim, katerim je bilo kraljestvo 
dano — od vas se ga mora pri
digati njim, da se bodo pokesali 
svojih prejšnjih hudobnih del; 
kajti grajani bodo zavoljo svojega 
nevernega hudobnega srca in vaši 
bratje v Sionu zavoljo upora zo
per vas takrat, ko sem vas poslal.

77 In spet pravim vam, prijatelji 
moji, kajti odslej vas bom imeno
val prijatelji, potrebno je, da vam 
zapovem to, da postanete prav 
kakor moji prijatelji v dneh, ko 
sem bil z njimi, potujoč, da sem 
pridigal evangelij v svoji moči;

78 kajti nisem dopustil, da bi 
imeli a denarnico oziroma po
potno torbo, niti dva plašča.

79 Glejte, pošiljam vas, da svet 
preizkusite, in delavec je vreden 
svojega a plačila.

80 In nihče, ki bo šel in a pridigal 
ta b evangelij kraljestva in ne bo 
prenehal ostajati zvest v vsem, ne 
bo utrujen v mislih, niti se mu ne 
bo zmračilo, niti v telesu, udih ali 
sklepih; in niti c las z njegove glave 
ne bo padel na tla neopažen. In ne 
bo lačen, niti žejen.

81 Zato ne a skrbite za jutri, kaj 
boste jedli ali kaj boste pili ali kaj 
boste oblekli.

82 Kajti glejte lilije na polju, 
kako rastejo; ne delajo, niti ne 
predejo; in kraljestva sveta v vsej 
svoji slavi niso oblečena kakor 
ena od teh.

83 Kajti vaš a Oče, ki je v nebesih, 
b ve, da vse to potrebujete.

84 Zato naj jutri sam a skrbi zase.
85 Niti ne premišljujte vnaprej, 

a kaj boste rekli, temveč v mislih 
nenehno b ohranjajte besede živ
ljenja in tisto uro vam bo c dan tisti 
del, ki bo odmerjen vsakomur.

86 Zato naj nihče med vami, kajti 
ta zapoved je za vse a zveste, ki jih 
Bog v cerkvi pokliče na služenje, 
od te ure ne vzame ne denarnice 

 73 a NaZ 105:24;  
vss ponos.

 74 a 2 Ne 9:23;  
NaZ 76:50–52;  
vss krst — krstiti, 
bistveno.

  b Jn 3:18.
 78 a Mt 10:9–10;  

NaZ 24:18.
 79 a NaZ 31:5.

 80 a vss misijonarsko delo.
  b vss evangelij.
  c Lk 21:18.
 81 a Mt 6:25–28.
 83 a vss Oče v nebesih.
  b Mt 6:8.
 84 a Mt 6:34.
 85 a Mt 10:19–20;  

Lk 12:11–12;  
NaZ 100:6.

  b 2 Ne 31:20;  
Al 17:2–3;  
NaZ 6:20; 11:21–26;  
vss premišljevati.

  c vss učitelj — učiti, 
poučevanje z Duhom.

 86 a Mt 24:44–46;  
NaZ 58:26–29; 
107:99–100.
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ne popotne torbe, ki gre razglašat 
ta evangelij kraljestva.

87 Glejte, a pošiljam vas, da boste 
svet ošteli zaradi vseh njihovih 
nepravičnih del in da jih boste 
učili o sodbi, ki bo prišla.

88 In kdor a sprejme vas, bom 
tam tudi jaz, kajti šel bom pred 
vašim obličjem. Na vaši des
nici bom in na vaši levici in v 
vašem srcu bo moj Duh in moji 
b angeli okrog vas, da vas bodo 
podpirali.

89 Kdor sprejme vas, sprejme 
mene; in prav ta vas bo hranil in 
vas oblačil in vam dal denar.

90 In ta, ki vas hrani ali oblači ali 
vam da denar, nikakor ne bo a iz
gubil svojega plačila.

91 In ta, ki tega ne dela, ni moj 
učenec; po tem boste lahko poz
nali a moje učence.

92 Ta, ki vas ne sprejme, pojdite 
proč od njega na sámo in si a očis
tite noge, in sicer z vodo, čisto 
vodo, naj bo v vročini ali v mrazu, 
in pričujte o tem svojemu Očetu, 
ki je v nebesih, in se k temu člo
veku ne vrnite več.

93 In v katero koli vas ali mesto 
pridete, naredite enako.

94 Vendar marljivo iščite in se 
ne zadržujte; in gorje tisti hiši ozi
roma tisti vasi oziroma mestu, ki 

zavrne vas ali vaše besede ali vaše 
pričevanje glede mene.

95 Gorje, spet pravim, tisti hiši 
oziroma tisti vasi oziroma mestu, 
ki zavrne vas ali vaše besede ali 
vaše pričevanje o meni;

96 kajti jaz, a Vsemogočni, sem 
položil roke na narode, da jih bom 
b bičal zavoljo njihove c hudobije.

97 In širile se bodo nadloge in 
ne bodo odvzete z zemlje, dok
ler ne bom dovršil svojega dela, 
ki bo a pospešeno v pravičnosti —

98 dokler me ne bodo poznali 
vsi, ki bodo ostali, in sicer od naj
manjšega do največjega, in nav
dalo jih bo spoznanje o Gospodu 
in na lastne oči bodo a videli in 
bodo povzdignili svoj glas in 
bodo v en glas b peli to novo pe
sem, rekoč:

99 Gospod je spet privedel Sion;
Gospod je a odkupil svoje ljud

stvo, b Izrael,
glede na c izvolitev po d milostlji

vosti,
ki se je zgodila po veri
in e zavezi njihovih očetov.

100  Gospod je odkupil svoje 
ljudstvo;

in Satan je a zvezan in časa ni več.
Gospod je vse stvari zbral v 

b enem.
Gospod je c Sion spustil od zgoraj.

 87 a vss misijonarsko delo.
 88 a Mt 10:40; Jn 13:20.
  b NaZ 84:42;  

vss angeli.
 90 a Mt 10:42; Mr 9:41.
 91 a Jn 13:35.
 92 a Mt 10:14; Lk 9:5;  

NaZ 60:15.
 96 a vss Vsemogočni.
  b NaZ 1:13–14.

  c vss hudobija — 
hudoben.

 97 a Mt 24:22.
 98 a Iz 52:8.
  b Ps 96:1; Raz 15:3;  

NaZ 25:12; 133:56;  
vss peti.

 99 a Raz 5:9; NaZ 43:29.
  b vss Izrael.
  c vss imenovanje.

  d vss milostljivost.
  e vss Abrahamova 

zaveza.
 100 a Raz 20:2–3;  

NaZ 43:31; 
45:55; 88:110.

  b Ef 1:10; NaZ 27:13.
  c NaZ 45:11–14;  

Mz 7:62–64;  
vss Sion.
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Gospod je Sion d povzdignil od 
spodaj.

101 a Zemlja je trdo delala in dala 
svojo moč

in resnica je uveljavljena v njeni 
obisti

in nebesa so se ji smehljala
in oblečena je v b slavo svojega 

Boga,
kajti stoji sredi svojega ljudstva.

102 Slava in čast in polnomočje 
in moč,

naj se pripišejo našemu Bogu, 
kajti navdajajo ga a milost,

pravica, milostljivost in resnica 
in b mir

na veke vekov, amen.
103 In spet, resnično, resnično, 

povem vam, da je potrebno, da 
vsak moški, ki gre razglašat moj 
večni evangelij, da če ima dru
žino in prejmejo denar v dar, da 
ga mora poslati njim ali ga upo
rabiti njim v korist, kakor mu bo 
Gospod naročil, kajti tako se mi 
zdi dobro.

104 In vsi tisti, ki nimajo dru
žine, ki prejmejo a denar, naj ga 
pošljejo škofu v Sionu ali škofu 
v Ohiu, da se ga bo lahko pos
vetilo za objavljanje razodetij in 
tiskanje leteh in za ustanavlja
nje Siona.

105 In če bo kdo komu izmed 
vas dal plašč ali obleko, vzemite 

staro in jo dajte a revnemu in ra
dostno nadaljujte po svoji poti.

106 In če je kdo med vami mo
čan v Duhu, naj s seboj a vzame 
tistega, ki je šibak, da bo lahko po
učen v vsej b krotkosti, da bo prav 
tako lahko postal močan.

107 Zato s seboj vzemite tiste, 
ki so posvečeni v a nižje duhovni
štvo, in jih pošljite pred seboj, da 
se bodo dogovorili za srečanja in 
pripravili pot in bodo šli na sre
čanja, na katera vi sami ne mo
rete iti.

108 Glejte, to je način, kako so 
mi moji apostoli v starodavnih 
dneh gradili mojo cerkev.

109 Zato naj vsak opravlja svojo 
službo in dela v svojem poklicu; 
in glava naj ne reče nogam, da 
nog ne potrebuje, kajti kako bo 
telo stalo brez nog?

110 Prav tako telo potrebuje vsak 
a ud, da lahko vsi prejmejo moč, 
da sistem lahko ostaja popoln.

111 In glejte, a véliki duhovniki 
naj potujejo in tudi starešine in 
tudi nižji b duhovniki, c diakoni in 
d učitelji pa naj bodo določeni, da 
bodo e bdeli nad cerkvijo, da bodo 
stalni duhovniki v cerkvi.

112 In škof Newel K. Whitney 
naj prav tako potuje naokrog 
in med vsemi cerkvami, iščoč 
revne, da bo a poskrbel za njihove 

 100 d NaZ 76:102; 88:96.
 101 a vss zemlja.
  b vss slava.
 102 a vss milost — milosten.
  b vss mir.
 104 a NaZ 51:8–9, 12–13.
 105 a vss reven, revni v 

materialnih dobrinah.

 106 a vss izkazati 
prijateljstvo.

  b vss krotkost — krotak.
 107 a vss Aronovo 

duhovništvo.
 110 a 1 Kor 12:12–23.
 111 a vss véliki duhovnik.
  b vss duhovnik 

v Aronovem 
duhovništvu.

  c vss diakon.
  d vss učitelj v Aronovem 

duhovništvu.
  e vss stražiti — stražarji.
 112 a vss blaginja.
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potrebe, tako da bo bogate in po
nosne napravil b ponižne.

113 Prav tako naj zaposli a za
stopnika, da bo skrbel za in op
ravljal posvetne posle, kakor bo 
naročil.

114 Vendar naj gre škof v mesto 
New York in tudi v mesto Al
bany in tudi v mesto Boston in 
ljudi tistih mest posvari z glasom 
evangelija, z glasnim glasom, o 
a opustošenju in popolnem uniče
nju, ki jih čaka, če bodo te stvari 
zavrnili.

115 Kajti če bodo te stvari zavr
nili, bo ura njihove sodbe blizu 
in njihova hiša jim bo prepuščena 
a zapuščena.

116 a Zaupa naj vame in ne bo 
b zmeden; in c las z njegove glave 
ne bo padel na tla neopažen.

117 In resnično povem vam, 
ostalim svojim služabnikom, 

pojdite, kakor vam bodo oko
liščine dovoljevale, v vaših 
različnih poklicih, v velika in 
znamenita mesta in vasi, v pra
vičnosti dokazujoč svetu vse nji
hove nepravičnosti in brezbožna 
dela, jasno in razumljivo pojas
njujoč opustošenje gnusob v po
slednjih dneh.

118 Kajti z vami, govori Go
spod Vsemogočni, bom a razklal 
njihova kraljestva; ne bom le b za
tresel zemlje, temveč se bo treslo 
zvezdno nebo.

119 Kajti jaz, Gospod, sem izteg
nil svojo roko, da bi uporabil ne
beške moči; tega sedaj ne morete 
videti, vendar še malo in boste 
to videli in vedeli, da sem in da 
bom a prišel in b vladal s svojim 
ljudstvom.

120 Jaz sem a Alfa in Omega, za
četek in konec. Amen.

 112 b NaZ 56:16.
 113 a NaZ 90:22.
 114 a NaZ 1:13–14.
 115 a Lk 13:35.
 116 a vss zaupanje.
  b Ps 22:6; 1 Pt 2:6.
  c Mt 10:29–31.

 118 a Dan 2:44–45.
  b Jl 2:10;  

NaZ 43:18; 45:33, 48; 
88:87, 90;  
vss poslednji dnevi;  
znamenja časov.

 119 a NaZ 1:12, 35–36; 

29:9–11; 45:59;  
vss drugi prihod 
Jezusa Kristusa.

  b vss tisočletnica.
 120 a vss Alfa in Omega.

85. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 
27. novembra 1832. Ta razdelek je odlomek iz prerokovega pisma 
Williamu W. Phelpsu, ki je živel v Independencu v Misuriju. To od-
govarja na vprašanja o tistih svetih, ki so se preselili v Sion, toda ki 
niso upoštevali zapoved, naj posvetijo svoje imetje in tako niso pre-
jeli svoje dediščine glede na uveljavljeni red v Cerkvi.

1–5 Dediščino v Sionu naj se prejme 
preko posvetitve. 6–12 Svetim bo 

dediščino v Sionu dal ta, ki je mo-
gočen in močan.
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Dolžnost Gospodovega tajnika, 
ki ga je imenoval, je, da ohranja 
zgodovino in splošni cerkveni 
a zapis o vsem, kar se zgodi v Si
onu, in o vseh tistih, ki b posvetijo 
imetje in od škofa zakonito prej
mejo dediščino;

2 in tudi o njihovem načinu živ
ljenja, njihovi veri in delih in tudi 
o odpadnikih, ki odpadejo, potem 
ko prejmejo dediščino.

3 V nasprotju z Božjo voljo in za
povedjo je, da bi bila imena tistih, 
ki dediščine ne prejmejo s a pos
vetitvijo, v skladu z njegovim 
zakonom, ki ga je dal, da bi mu 
njegovo ljudstvo plačevalo b de
setino, da bi jih pripravil na dan 
c maščevanja in ognja, zapisana z 
Božjim ljudstvom.

4 Niti naj se ne ohranja njiho
vega rodoslovja ali se ga ima tam, 
kjer se ga lahko najde v katerih 
koli zapisih oziroma cerkveni 
zgodovini.

5 Njihovih imen ne bo najti, niti 
imen njihovih očetov, ne imen nji
hovih otrok, zapisanih v a knjigi 
Božje postave, govori Gospod 
nad vojskami.

6 Da, tako govori a mirni tihi 
glas, ki šepeče in b prodre vsepov
sod in pogosto napravi, da se mi 
zaradi njega tresejo kosti, ko se 
razodeva, rekoč:

7 In zgodilo se bo, da bom jaz, 

Gospod Bog, poslal mogočnega 
in močnega, ki bo v roki držal 
žezlo moči, ogrnjen s svetlobo 
kakor s plaščem, čigar usta bodo 
izgovarjala besede, večne besede, 
medtem ko bo njegova obist izvir 
resnice, da bo v Božji hiši napravil 
red in da bo po parcelah razdelil 
dediščino svetih, katerih imena je 
najti, in imena njihovih očetov in 
njihovih otrok, zapisana v knjigi 
Božje postave,

8 medtem ko bo tisti človek, ki 
ga je Bog poklical in postavil, da 
iztegne roko, da pridrži Božjo 
a skrinjo, padel zaradi smrtne stre
lice kakor drevo, v katerega udari 
bliskovita strelica bliskanja.

9 In vsi tisti, katerih imena ni 
najti zapisanega v a knjigi spomi
nov, tisti dan ne bodo našli nobene 
dediščine, temveč bodo presekani 
na dvoje in njihov del jim bo do
ločen med neverniki, kjer je b sto
kanje in škripanje z zobmi.

10 Tega ne pravim sam od sebe; 
torej, kakor Gospod govori, bo 
tudi izpolnil.

11 In tisti, ki so od vélikega du
hovništva, katerih imena ni najti 
zapisanega v a knjigi postave, ali 
če se odkrije, da so b odpadli, ali 
so bili c odrezani od cerkve, kakor 
tudi nižje duhovništvo oziroma 
člani, tisti dan ne bodo našli de
diščine med svetimi Najvišjega;

85 1 a NaZ 21:1; 47:1; 69:3–6.
  b NaZ 42:30–35.
 3 a vss zakon posvetitve.
  b vss desetina — 

plačati desetino.
  c Mal 3:10–11, 17;  

NaZ 97:25–26.

 5 a vss knjiga življenja.
 6 a 1 Kr 19:11–12;  

He 5:30–31; 3 Ne 11:3–7.
  b Heb 4:12.
 8 a 2 Sam 6:6–7;  

1 Krn 13:9–10;  
vss skrinja zaveze.

 9 a 3 Ne 24:16; Mz 6:5–6;  
vss knjiga spominov.

  b NaZ 19:5.
 11 a vss knjiga življenja.
  b vss odpad — 

odpadništvo.
  c vss izobčenje.
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12 zato bo z njimi storjeno ka
kor z otroki duhovnika, kakor bo 
zapisano v drugem poglavju in 

v šestdeset in prvem ter drugem 
verzu Ezra.

86 1 a Mt 13:6–43;  
NaZ 101:64–67.

 3 a Raz 17:1–9;  
vss Babilon.

  b Raz 12:6, 14.
 4 a vss poslednji dnevi.

 5 a NaZ 38:12.
  b vss žetev.
 8 a NaZ 113:8;  

vss Melkízedekovo 
duhovništvo.

 9 a Abr 2:9–11;  

vss Abrahamova 
zaveza.

  b Iz 49:2–3.
 10 a Apd 3:19–21;  

vss evangelijska 
obnova.

86. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 6. de-
cembra 1832. Prerok je naslednje razodetje prejel, ko je pregledoval 
in urejal rokopisni prevod Svetega pisma.

1–7 Gospod da pomen prilike o 
ljuljki in pšenici. 8–11 Duhovniške 
blagoslove pojasni tistim, ki so za-
koniti dediči po mesu.

Resnično, tako govori Gospod 
vam, moji služabniki, glede a pri
like o pšenici in ljuljki:

2 Glejte, resnično pravim, polje 
je bilo svet in apostoli so bili se
jalci semena;

3 in potem ko so zaspali, ve
liki preganjalec cerkve, odpad
nik, vlačuga, in sicer a Babilon, 
zaradi katerega vsi narodi pijejo 
iz njegove čaše, v srcu katerih so
vražnik, in sicer Satan, sedi, da 
vlada — glejte, seje ljuljko; zato
rej ljuljka zaduši pšenico in b cer
kev prežene v puščavo.

4 Toda glejte, v a poslednjih 
dneh, in sicer sedaj, ko Gospod 
začenja obelodanjati besedo, in 
steblo poganja in je še mlado —

5 glejte, resnično vam pra
vim, a angeli dan in noč kličejo h 

Gospodu, ki so pripravljeni in ča
kajo, da bodo poslani b požet polja;

6 toda Gospod jim pravi: ne pu
lite ljuljke, ko so stebla še mlada 
(kajti vaša vera je resnično šibka), 
da ne uničite tudi pšenice.

7 Zato naj pšenica in ljuljka 
rasteta skupaj, dokler ne bosta 
docela zreli za žetev; potem naj
prej ločite pšenico od ljuljke in po
tem ko je pšenica zbrana, glejte in 
glej, je ljuljka zvezana v snope in 
polje ostane, da je požgano.

8 Tako torej govori Gospod vam, 
po katerih se je a duhovništvo na
daljevalo po potomcih vaših 
očetov —

9 kajti ste zakoniti a dediči, po 
mesu, in ste bili b skriti pred sve
tom s Kristusom v Bogu —

10 zato se je vaše življenje in du
hovništvo nadaljevalo in se mora 
nadaljevati po vas in vaših po
tomcih do a obnove vsega, o če
mer so govorila usta vseh svetih 
prerokov, odkar se je začel svet.
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11 Torej, blagor vam, če ostajate 
v moji dobroti, a luč drugim naro
dom, in preko tega duhovništva, 

odrešenik mojemu ljudstvu b Izra
elu. To je govoril Gospod. Amen.

 11 a Iz 49:6.
  b NaZ 109:59–67.
87 1 a NaZ 130:12–13.
 2 a Jl 4:9–16;  

Mt 24:6–7; 

   NaZ 45:26, 63; 63:33.
 3 a NaZ 45:68–69.
 4 a NaZ 134:12.
 6 a NaZ 29:14–21; 45:49.
  b JS – Mt 1:29.

  c vss karanje — karati.
  d vss svet (samostalnik), 

konec sveta.
 7 a Etr 8:22–24.

87. RAZDELEK
Razodetje in prerokba o vojni, dana po preroku Josephu Smithu v ali 
blizu Kirtlanda v Ohiu 25. decembra 1832. Tačas so v Združenih 
državah prevladovali spori glede suženjstva in razveljavitve zvez-
nih pristojbin v Južni Karolini. Življenjska zgodba Josepha Smitha 
navaja, da so »težave, ki so se pojavljale med narodi«, preroku pos-
tajale »bolj očitne« »kot so bile prej, odkar je Cerkev začela svoje po-
tovanje iz divjine«.

1–4 Napovedano je, da bo med se-
vernimi državami in južnimi drža-
vami vojna. 5–8 Vse prebivalce 
zemlje bodo doletele hude stiske.

Resnično, tako govori Gospod 
glede vojn, ki se bodo zgodile v 
kratkem, začenši z uporom a Južne 
Karoline, kar se bo nazadnje kon
čalo s smrtjo in bedo številnih 
duš;

2 in prišel bo čas, ko se bo a vojna 
razmahnila med vse narode, za
čenši na tem kraju.

3 Kajti glejte, južne države se 
bodo odcepile in bodo proti se
vernim državam in južne države 
se bodo obrnile na druge na
rode, in sicer na narod Velike 
Britanije, kakor se imenuje, in 
obrnile se bodo tudi na druge 
narode, zato da se bodo branile 
pred drugimi narodi; in nato se 

bo a vojna razmahnila med vse  
narode.

4 In zgodilo se bo, po veliko 
dneh, da se bodo a sužnji dvignili 
zoper svoje gospodarje, ki bodo 
postrojeni in izurjeni za vojno.

5 In zgodilo se bo tudi, da se 
bodo preostali, ki so v deželi os
tali, postrojili in se bodo silno ra
zjezili in bodo drugim narodom 
prizadejali hude muke.

6 In tako bodo prebivalci zem
lje a žalovali zaradi meča in pre
livanja krvi; in prebivalci zemlje 
bodo zaradi b lakote in nadloge in 
potresa in grmenja neba in tudi si
lovitega in jasnega bliskanja pri
morani, da bodo občutili srd in 
togoto in c karajočo roko vsemo
gočnega Boga, dokler razdejanje, 
ki je odrejeno, ne bo dokončno 
d pokončalo vseh narodov;

7 da klic svetih in a kri svetih ne 
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bosta več prihajala v ušesa Go
spoda b Sabaóta z zemlje, da bodo 
maščevani svojim sovražnikom.

8 Zatorej a stojte na svetih krajih 

in se ne premaknite, dokler ne 
pride Gospodov dan; kajti glejte, 
pride b naglo, govori Gospod. 
Amen.

 7 b Jak 5:4;  
NaZ 88:2; 95:7.

 8 a Mt 24:15;  
NaZ 45:32; 101:21–22.

  b Raz 3:11.
88 2 a Lk 15:10.
  b Apd 10:1–4;  

vss molitev.

  c Jak 5:4;  
NaZ 95:7.

  d vss knjiga življenja.
 3 a Jn 14:16.

88. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 27. in 
28. decembra 1832 in 3. januarja 1833. Prerok ga je označil kot »‛olj-
čno vejico’ /. .  ./ odtrgano z rajskega drevesa, Gospodovo sporočilo 
miru za nas«. Razodetje je bilo dano potem, ko so véliki duhovniki na 
konferenci molili »ločeno in na glas h Gospodu, da bi razodel svojo 
voljo za nas glede ustanavljanja Siona«.

1–5 Zvesti sveti prejmejo tistega 
Tolažnika, ki je obljuba o večnem 
življenju. 6–13 Vse stvari nadzo-
ruje in vodi Kristusova luč. 14–16 
Vstajenje pride preko odkupitve. 
17–31 Poslušnost celestialni, te-
restrialni oziroma telestialni pos-
tavi ljudi pripravi za ta posamezna 
kraljestva in slave. 32–35 Tisti, ki 
se odločijo ostati v grehu, še naprej 
ostanejo umazani. 36–41 Vsa kra-
ljestva so vodena po postavi. 42–45 
Bog je vsem stvarem dal postavo. 
46–50 Človek bo doumel celo Boga. 
51–61 Prilika o možu, ki je na po-
lje poslal svoje služabnike in prišel 
k vsakemu od njih. 62–73 Pribli-
žajte se Gospodu in videli boste nje-
gov obraz. 74–80 Posvečujte se in 
drug drugega učite nauke kralje-
stva. 81–85 Vsak, ki je bil posvar-
jen, naj posvari bližnjega. 86–94 
Znamenja, dviganje prvin in an-
geli pripravljajo pot za Gospodov 

prihod. 95–102 Angelske trobente 
kličejo mrtve po vrsti. 103–116 An-
gelske trobente razglašajo evange-
lijsko obnovo, Babilonov padec in 
bitko vélikega Boga. 117–126 Priza-
devajte si za učenje, postavite Božjo 
hišo (tempelj) in se oblačite v zavezo 
dobrotljivosti. 127–141 Pojasnjen je 
red Šole prerokov, vključno z uredbo 
umivanja nog.

Resnično, tako govori Gospod 
vam, ki ste se zbrali, da bi prejeli 
njegovo voljo glede vas:

2 Glejte, to je povšeči vašemu 
Gospodu in angeli se a radostijo 
nad vami; b priprošnje vaših mo
litev so prihajale v ušesa Gospoda 
c Sabaóta in so zapisane v d knjigi 
imen posvečenih, in sicer tistih iz 
celestialnega sveta.

3 Zatorej vam sedaj pošiljam še 
enega a Tolažnika, in sicer vam, 
moji prijatelji, da bo bival v vaših 
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srcih, in sicer b Svetega Duha ob
ljube; ta drugi Tolažnik je isti, kot 
sem ga obljubil svojim učencem, 
kakor je zapisano v Janezovem 
pričevanju.

4 Ta Tolažnik je obljuba, ki vam 
jo dajem o a večnem življenju, in si
cer b slava celestialnega kraljestva;

5 katerega slava je ta od cerkve 
a Prvorojenega, in sicer Boga, naj
svetejšega od vseh, po Jezusu 
Kristusu, njegovem Sinu —

6 a ta, ki se je dvignil na višave, 
kakor se je tudi b spustil pod vse 
stvari, tako da je c doumel vse 
stvari, da bi lahko bil v vseh in 
po vseh stvareh, d luč resnice;

7 in sicer resnica, ki žari. To je 
a Kristusova luč. Kakor je on tudi 
v soncu in svetloba sonca in moč 
letega, s katero je bilo b narejeno.

8 Prav kakor je v luni in je svet
loba lune in moč lete, s katero je 
bila narejena;

9 prav kakor svetloba zvezd 
in moč leteh, s katero so bile 
narejene;

10 in tudi zemlja in moč lete, 
in sicer zemlja, na kateri a stojite.

11 In luč, ki sveti, ki vam daje 

svetlobo, je preko njega, ki vam 
razsvetljuje oči, ki je ista luč, ki 
vam razsvetli a razumevanje;

12 a luč, ki prihaja iz Božje 
navzočnosti, da bi b napolnila 
brezmejnost vesolja —

13 luč, ki je v a vsem, ki daje b živ
ljenje vsemu, ki je c zakon, s kate
rim je vse vodeno, in sicer moč 
Boga, ki sedi na svojem prestolu, 
ki je v objemu večnosti, ki je sredi 
vsega.

14 Sedaj vam resnično pravim, 
da se preko a odkupitve, ki je iz
vedena za vas, uresniči vstajenje 
od mrtvih.

15 In a duh in b telo sta človekova 
c duša.

16 In a vstajenje od mrtvih je od
kupitev duše.

17 In odkupitev duše je preko 
tega, ki poživlja vse stvari, v 
čigar naročju je odrejeno, da 
bodo a revni in b krotki c zemljo 
podedovali.

18 Zato mora biti posvečena vse 
nepravičnosti, da bo lahko pri
pravljena za a celestialno slavo;

19 kajti potem ko bo izpol
nila mero svojega stvarjenja, bo 

 3 b NaZ 76:53;  
vss Sveti Duh obljube.

 4 a NaZ 14:7.
  b vss celestialna slava.
 5 a vss prvorojenec — 

Prvorojeni.
 6 a vss Jezus Kristus.
  b NaZ 122:8;  

vss odkupna 
daritev — plačati 
odkupnino.

  c vss Vsevedni.
  d NaZ 93:2, 8–39;  

vss Kristusova luč;  
resnica.

 7 a Mor 7:15–19;  

NaZ 84:45.
  b 1 Mz 1:16;  

vss ustvariti.
 10 a Mz 2:1.
 11 a vss razumevanje.
 12 a vss Kristusova luč.
  b Jer 23:24.
 13 a Kol 1:16–17.
  b 5 Mz 30:20;  

NaZ 10:70.
  c Job 38;  

NaZ 88:36–38;  
vss postava.

 14 a vss načrt odkupitve;  
odkupna daritev — 
plačati odkupnino.

 15 a vss človek — ljudje, 
človek, duhovni otrok 
nebeškega Očeta;  
Duh.

  b vss telo.
  c 1 Mz 2:7;  

vss duša.
 16 a Al 11:42;  

vss vstajenje.
 17 a vss reven.
  b vss krotkost — krotak.
  c vss zemlja, končno 

stanje zemlje.
 18 a vss celestialna slava.
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okronana s a slavo, in sicer z nav
zočnostjo Boga Očeta;

20 da jo telesa, ki so iz celestial
nega kraljestva, lahko a posedujejo 
na veke vekov, kajti s tem b name
nom je bila narejena in ustvarjena 
in s tem namenom so c posvečena.

21 In tisti, ki niso posvečeni po 
postavi, ki sem vam jo dal, in sicer 
Kristusovi postavi, morajo pode
dovati drugo kraljestvo, in sicer 
terestrialno oziroma telestialno 
kraljestvo.

22 Kajti ta, ki ne more biti zvest 
a postavi celestialnega kraljestva, 
ne more prenesti celestialne slave.

23 In ta, ki ne more biti zvest po
stavi terestrialnega kraljestva, ne 
more prenesti a terestrialne slave.

24 In ta, ki ne more biti zvest po
stavi telestialnega kraljestva, ne 
more prenesti a telestialne slave, 
zato ni primeren za kraljestvo 
slave. Zato mora prenašati kra
ljestvo, ki ni kraljestvo slave.

25 In spet, resnično vam pravim, 
a zemlja je zvesta postavi celesti
alnega kraljestva, kajti izpolnjuje 
mero svojega stvarjenja, in pos
tave ne krši —

26 zatorej bo a posvečena; da, 
navkljub temu, da bo b umrla, bo 
ponovno oživljena in bo prenesla 

moč, s katero je oživljena, in c pra
vični jo bodo d podedovali.

27 Kajti navkljub temu, da 
bodo umrli, bodo spet ponovno 
a vstali — b duhovno telo.

28 Tisti, ki so celestialnega duha, 
bodo prejeli isto telo, ki je bilo 
naravno telo; in sicer boste do
bili svoje telo in vaša a slava bo 
tista slava, s katero bo vaše telo 
b oživljeno.

29 Vi, ki ste oživljeni z deležem 
a celestialne slave, boste takrat 
prejeli enako, in sicer polnost.

30 In tisti, ki so oživljeni z dele
žem a terestrialne slave, bodo tak
rat prejeli enako, in sicer polnost.

31 In tudi tisti, ki so oživljeni z 
deležem a telestialne slave, bodo 
takrat prejeli enako, in sicer 
polnost.

32 In tisti, ki ostanejo, bodo 
prav tako a oživljeni; vendar se 
bodo spet vrnili na svoje mesto, 
da bodo imeli, kar so voljni pre
jeti, ker niso bili b voljni imeti tega, 
kar bi lahko prejeli.

33 Kajti kaj človeku koristi, če 
mu je podarjen dar in daru ne 
sprejme? Glejte, ne radostí se v 
tistem, kar mu je dano, niti se v 
njem ne radosti ta, ki je darova
lec daru.

 19 a NaZ 130:7–9.
 20 a NaZ 38:20.
  b Mz 1:39;  

vss človek — ljudje, 
človek, z zmožnostmi, 
da postane kakor 
nebeški Oče.

  c vss posvetitev — 
posvetiti.

 22 a NaZ 105:5.
 23 a vss terestrialna slava.
 24 a vss telestialna slava.

 25 a vss zemlja.
 26 a vss zemlja, končno 

stanje zemlje.
  b vss svet (samostalnik), 

konec sveta.
  c 2 Pt 3:11–14;  

vss pravičnost — 
pravičen.

  d Mt 5:5;  
NaZ 45:58; 59:2; 63:49.

 27 a vss vstajenje.
  b 1 Kor 15:44.

 28 a vss poslednja sodba.
  b NaZ 43:32; 

63:51; 101:31.
 29 a vss celestialna slava;  

človek — ljudje, 
človek, z zmožnostmi, 
da postane kakor 
nebeški Oče.

 30 a vss terestrialna slava.
 31 a vss telestialna slava.
 32 a Al 11:41–45.
  b vss svobodna volja.
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34 In spet, resnično vam pravim, 
to, kar postava vodi, postava tudi 
ohranja in je po tej isti izpopol
njeno ter a posvečeno.

35 To, kar postavo a krši in po 
postavi ne živi, temveč si priza
deva, da bi sámo postalo postava, 
in hoče bivati v grehu in povsem 
biva v grehu, po postavi ne more 
biti posvečeno, niti po b milosti, 
c pravici, niti sodbi. Zato morajo 
še ostati d umazani.

36 Vsem kraljestvom je bila 
dana postava;

37 in veliko a kraljestev je, kajti 
ni prostora, v katerem ni kralje
stva; in ni kraljestva, v katerem ni 
prostora, bodisi večje ali manjše 
kraljestvo.

38 In vsakemu kraljestvu je dana 
a postava; in v vsaki postavi so 
tudi določene meje in pogoji.

39 Vsa bitja, ki ne izpolnjujejo 
tistih a pogojev, niso b opravičena.

40 Kajti a inteligenca se oprime 
inteligence, b modrost sprejme 
modrost, c resnica zaobjame res
nico, d krepost ljubi krepost; 
e svetloba se oprime svetlobe; 
milost ima f sočutje do milosti in 
zahteva svoje; pravica nadaljuje 
po svoji poti in zahteva svoje; 
sodba gre pred obličjem tega, ki 

sedi na prestolu in vlada ter iz
vršuje vse.

41 On a doume vse in vse je pred 
njim in vse ga obdaja; in on je nad 
vsem in v vsem in po vsem in ok
rog vsega; in vse je po njem in 
od njega, in sicer Boga, na veke 
vekov.

42 In spet, resnično vam pravim, 
vsem stvarem je dal zakon, po ka
terem se gibljejo v svojem a času in 
svojem obdobju;

43 in njihove poti so stalne, in si
cer poti neba in zemlje, ki vključu
jejo zemljo in vse planete.

44 In drug drugemu dajejo a svet
lobo v svojem času in svojem ob
dobju in v svojih minutah in v 
svojih urah in v svojih dneh in v 
svojih tednih in v svojih mesecih 
in v svojih letih — vse to je pri 
Bogu b eno leto, pri človeku pa ne.

45 Zemlja se vrti na svojih kri
lih in a sonce daje svetlobo pod
nevi in luna daje svetlobo ponoči 
in tudi zvezde dajejo svetlobo, ko 
se vrtijo na svojih krilih v svoji 
slavi sredi Božje b moči.

46 S čim naj primerjam ta kra
ljestva, da boste lahko razumeli?

47 Glejte, vse to so kraljestva in 
vsakdo, ki je videl katerega ali 
najmanjše od teh, je a videl Boga, 

 34 a vss posvetitev — 
posvetiti.

 35 a vss upor — uporništvo.
  b vss milost — milosten.
  c vss pravica.
  d Raz 22:11;  

1 Ne 15:33–35;  
2 Ne 9:16;  
Al 7:21.

 37 a NaZ 78:15.
 38 a NaZ 88:13.
 39 a NaZ 130:20–21.

  b vss opravičenje — 
opravičiti.

 40 a vss inteligenca — 
inteligence.

  b vss modrost.
  c vss resnica.
  d vss krepost.
  e vss Kristusova luč.
  f vss sočutje.
 41 a 1 Jn 3:20;  

1 Ne 9:6;  
2 Ne 9:20;  

NaZ 38:1–3;  
vss Vsevedni.

 42 a Dan 2:20–22;  
Abr 3:4–19.

 44 a vss Kristusova luč.
  b Ps 90:4; 2 Pt 3:8.
 45 a 1 Mz 1:16;  

Abr 4:16.
  b NaZ 88:7–13.
 47 a Al 30:44;  

Mz 1:27–28; 6:63;  
Abr 3:21.
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ki se premika v svojem veličastju 
in moči.

48 Povem vam, videl ga je; ven
dar tega, ki je prišel k a svojim, 
niso doumeli.

49 a Luč sveti v temí in tema 
je ne doume; vendar bo pri
šel dan, ko boste b doumeli celo 
Boga, ker boste v njem in po njem 
poživljeni.

50 Potem boste vedeli, da ste me 
videli, da sem in da sem prava 
luč, ki je v vas, in da ste vi v meni; 
drugače ne bi mogli uspevati.

51 Glejte, ta kraljestva bom pri
merjal s človekom, ki je imel polje, 
in na polje je poslal svoje služab
nike, da bi polje okopáli.

52 In prvemu je rekel: Pojdi in 
delaj na polju in ob prvi uri bom 
prišel k tebi in videl boš radost 
mojega obličja.

53 In drugemu je rekel: Tudi ti 
pojdi na polje in ob drugi uri te 
bom obiskal z radostjo mojega 
obličja.

54 In tudi tretjemu, rekoč: Obi
skal te bom;

55 in četrtemu in tako naprej do 
dvanajstega.

56 In gospodar polja je šel k 
prvemu ob prvi uri in z njim os
tal vso tisto uro in zaradi svet
lobe obličja svojega gospoda je 
bil vesel.

57 In nato je od prvega odšel, 

da bi obiskal tudi drugega in tret
jega in četrtega in tako naprej do 
dvanajstega.

58 In tako so vsi prejeli svetlobo 
obličja svojega gospoda, vsak ob 
svoji uri in ob svojem času in v 
svojem obdobju —

59 začenši pri prvem in tako 
naprej do a zadnjega in od zad
njega do prvega in od prvega do 
zadnjega;

60 vsak po svojem redu, dokler 
se ni končala njegova ura, in si
cer kakor mu je zapovedal njegov 
gospod, da bi bil njegov gospod 
lahko v njem poveličan in on v 
svojem gospodu, da bi bila lahko 
oba poveličana.

61 Zato bom s to priliko primer
jal vsa ta kraljestva in a prebivalce 
leteh — vsako kraljestvo ob svoji 
uri in ob svojem času in v svo
jem obdobju, in sicer glede na od
redbo, ki jo je izdal Bog.

62 In spet, resnično vam pravim, 
a prijatelji moji, te besede vam pra
vim zato, da jih boste v srcu b pre
mišljevali, s to zapovedjo, ki vam 
jo dajem, da se c obračajte name, 
dokler sem blizu —

63 a približajte se mi in jaz se 
bom približeval vam; marljivo 
me b iščite in me boste c našli; pro
site in boste prejeli; trkajte in se 
vam bo odprlo.

64 Kar koli boste Očeta a prosili v 

 48 a Jn 1:11;  
3 Ne 9:16;  
NaZ 39:1–4.

 49 a NaZ 6:21; 50:23–24;  
84:45–47.

  b Jn 17:3;  
NaZ 93:1, 28.

 59 a Mt 20:1–16.
 61 a NaZ 76:24.
 62 a NaZ 84:63; 93:45.
  b vss premišljevati.
  c Iz 55:6; Jak 1:5;  

NaZ 46:7.
 63 a Zah 1:3;  

Jak 4:8;  
Raz 3:20.

  b 1 Krn 28:9;  
Etr 12:41;  
NaZ 101:38.

  c NaZ 4:7; 49:26.
 64 a vss molitev.
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mojem imenu, vam bo dano, kar 
b potrebujete;

65 in če boste prosili za nekaj, če
sar ne a potrebujete, se bo to obr
nilo v vašo b obsodbo.

66 Glejte, to, kar slišite, je kakor 
a glas vpijočega v puščavi — v 
puščavi, ker ga ne morete vi
deti — moj glas, ker je moj glas 
b Duh; moj Duh je resnica; c resnica 
ostaja in nima konca; in če bo v 
vas, je bo v obilju.

67 In če bo vaše oko a zazrto v 
mojo b slavo, bo vse vaše telo nav
dala svetloba in v vas ne bo teme; 
in tisto telo, ki ga navdaja svet
loba, c doume vse.

68 a Posvečujte se torej, da boste 
v b mislih postali zazrti v Boga, in 
prišli bodo dnevi, ko ga boste c vi
deli; kajti razkril vam bo svoj ob
raz in bo ob njegovem času in na 
njegov način in glede na njegovo 
lastno voljo.

69 Pomnite veliko in poslednjo 
obljubo, ki sem vam jo dal; a ni
čeve misli in pretiran b smeh od
vrzite daleč od sebe.

70 Ostanite, ostanite na tem 
mestu in skličite svečano zbo
rovanje, in sicer tistih, ki so 

prvi delavci v tem zadnjem  
kraljestvu.

71 In tisti, ki so jih a posvarili na 
potovanju, naj kličejo h Gospodu 
in v srcu premišljujejo o svarilu, 
ki so ga prejeli, krajše obdobje.

72 Glejte, in glej, poskrbel bom 
za vaše črede in bom vzdignil sta
rešine in jim jih poslal.

73 Glejte, svoje delo bom pospe
šil ob njegovem času.

74 In vam, ki ste prvi a delavci v 
tem zadnjem kraljestvu, zapove
dujem, da se zberite in se orga
nizirajte in se pripravite in se 
b posvetite; da, očistite si srce in 
si c umijte roke in noge pred me
noj, da vas bom lahko d očistil;

75 da bom lahko vašemu a Očetu 
in vašemu Bogu in mojemu Bogu 
pričeval, da ste čisti krvi tega hu
dobnega rodu; da bom lahko iz
polnil to obljubo, to veliko in 
poslednjo obljubo, ki sem vam jo 
dal, ko bom hotel.

76 Prav tako vam zapovedujem, 
da odslej še naprej a molite in se 
b postite.

77 In zapovedujem vam, da drug 
drugega a učite b nauk kraljestva.

78 Učite marljivo in moja 

 64 b NaZ 18:18; 46:28–30.
 65 a Jak 4:3.
  b NaZ 63:7–11.
 66 a Iz 40:3; 1 Ne 17:13;  

Al 5:37–38;  
NaZ 128:20.

  b vss Kristusova luč;  
Sveti Duh.

  c vss resnica.
 67 a Mt 6:22;  

Lk 11:34–36;  
NaZ 82:19.

  b Jn 7:18.
  c Prg 28:5; NaZ 93:28;  

vss dar prepoznavanja 
oziroma presojanja.

 68 a vss posvetitev — 
posvetiti.

  b vss misli.
  c NaZ 67:10–13; 

93:1; 97:15–17.
 69 a Mt 12:36;  

Moz 4:29–30;  
Al 12:14.

  b NaZ 59:15; 88:121.
 71 a vss svarilo — svariti.
 74 a Mt 20:1, 16.
  b 3 Mz 20:7–8;  

3 Ne 19:28–29;  
NaZ 50:28–29; 133:62.

  c vss čisto in nečisto.
  d Etr 12:37.
 75 a vss Bog — Božja 

trojica, Bog Oče;  
človek — ljudje, človek, 
duhovni otrok nebeškega 
Očeta;  
Oče v nebesih.

 76 a vss molitev.
  b vss post — postiti se.
 77 a vss učitelj — učiti.
  b vss Kristusov nauk.
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 78 a vss milostljivost.
  b NaZ 88:118; 

90:15; 93:53.
 79 a vss nebo — nebesa.
  b vss vojna.
 81 a vss priča — pričevati.
  b NaZ 63:58;  

vss svarilo — svariti.
 83 a Al 37:35.
  b 5 Mz 4:29–31;  

Jer 29:12–14;  
NaZ 54:10.

 84 a JS – ŽZ 1:41.

  b Iz 8:16–17.
 85 a Mt 24:15.
  b NaZ 11:15.
  c 1 Ne 12:10–11;  

JakK 1:19; 2:2;  
NaZ 112:33;  
vss čistost — čist.

 86 a Moz 5:8;  
vss svoboda — 
svoboden.

  b Jn 8:36;  
vss svoboda — 
svoboden;  

svobodna volja.
  c Gal 5:1.
  d vss greh.
  e Job 17:9;  

Ps 24:4;  
Al 5:19.

 87 a Iz 13:4–13.
  b NaZ 43:18.
  c Jl 2:10;  

NaZ 45:42; 133:49.
  d Raz 6:12.
  e Jl 4:15.

a milostljivost vas bo spremljala, 
da boste lahko popolneje b po
učeni o teoriji, o načelih, o nauku, 
o evangelijskem zakonu, o vsem, 
kar zadeva Božje kraljestvo, kar 
morate razumeti;

79 o tem, kar je tako na a nebu 
kot na zemlji in pod zemljo, o tem, 
kar je bilo, o tem, kar je, in o tem, 
kar se mora kmalu zgoditi, o tem, 
kar je doma, o tem, kar je v tujini, 
b vojnah in nemirih med narodi in 
sodbah, ki so po deželi, in tudi 
znanju o državah in kraljestvih —

80 da boste pripravljeni v vsem, 
ko vas bom ponovno poslal, da 
boste poveličali poklic, v katerega 
sem vas poklical, in poslanstvo, 
za katero sem vas pooblastil.

81 Glejte, poslal sem vas a priče
vat in svarit ljudi in spodobi se, 
da vsak, ki je bil b posvarjen, pos
vari bližnjega.

82 Zato nimajo izgovora in nji
hovi grehi so nad njihovo lastno 
glavo.

83 Ta, ki me a marljivo b išče, me 
bo našel in ne bo zapuščen.

84 Zato ostanite in marljivo de
lajte, da boste lahko izpopolnjeni 
v svojem delovanju, da boste po
slednjič šli med a druge narode, 

toliko, kolikor jih bodo imenovala 
Gospodova usta, da boste b zave
zali postavo in zapečatili pričeva
nje in da boste svete pripravili na 
uro sodbe, ki bo prišla;

85 da bodo njihove duše lahko 
ušle Božjemu srdu, a opustošenju 
gnusobe, ki čaka hudobne, tako 
v tem svetu kot v prihodnjem 
svetu. Resnično vam pravim, naj 
tisti, ki niso prvi starešine, osta
nejo v vinogradu, dokler jih ne 
bodo b poklicala Gospodova usta, 
kajti njihov čas še ni prišel; nji
hova oblačila niso c čista krvi tega 
rodu.

86 Ostanite v a svobodi, s katero 
ste b osvobojeni; ne c zapletajte se v 
d greh, temveč naj bodo vaše roke 
e čiste, dokler ne pride Gospod.

87 Kajti ne veliko dni odslej in 
a zemlja se bo b majala in se opo
tekala sem ter tja kot pijanec in 
c sonce bo zakrilo svoj obraz in ne 
bo hotelo dajati svetlobe in luna 
se bo kopala v d krvi in e zvezde 
se bodo silno razjezile in se bodo 
vrgle dol kot smokva, ki pade s 
smokvinega drevesa.

88 In po vašem pričevanju pride 
nad ljudi srd in togota.

89 Kajti po vašem pričevanju 
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pride pričevanje a potresov, ki 
bodo povzročili ječanje v njeni 
sredi in ljudje bodo popadali na 
tla in ne bodo mogli stati.

90 In pride tudi pričevanje 
a glasu gromov in glasu bliskov 
in glasu divjih viharjev in glasu 
morskih valov, ki se dvigajo čez 
svoje meje.

91 In v vsem bo a nemir; in ljudje 
bodo v srcu zagotovo izgubili po
gum, kajti vse ljudi bo obšel strah.

92 In a angeli bodo leteli po sredi 
neba in klicali z glasnim glasom 
in trobili z Božjo trobento, rekoč: 
Pripravite se, pripravite se, o 
 prebivalci zemlje, kajti sodba na
šega Boga je prišla. Glejte, in glej, 
b Ženin pride; pojdite ven, da mu 
boste šli naproti.

93 In nemudoma se bo na nebu 
pojavilo a veliko znamenje in vsi 
ljudje ga bodo videli hkrati.

94 In s trobento bo zatrobil 
drugi angel, rekoč: Tista a mo
gočna b cerkev, c mati gnusob, za
radi katere so vsi narodi pili vino 
srda njenega d nečistovanja, ki 
preganja Božje svete, ki je prelila 
njihovo kri — ta, ki sedi na šte
vilnih vodah in na morskih oto
kih — glejte, ta je e ljuljka zemlje; 
zvezana je v snope; njene vezi so 

močne, nihče se jih ne more rešiti; 
zato je pripravljena, da bo f sež
gana. In s trobento bo trobil tako 
dolgo kot glasno in vsi narodi jo 
bodo slišali.

95 In v nebesih bo a tišina za 
kake pol ure in takoj potem se 
bo zavesa nebes razprla, kakor 
se b svitek razgrne, potem ko se 
ga zvije, in Gospodov c obraz bo 
razkrit;

96 in sveti, ki so na zemlji, ki so 
živi, bodo poživljeni in a vzeti, da 
se bodo srečali z njim.

97 In ti, ki spijo v grobu, bodo 
a vstali, kajti grobovi se bodo od
prli; in tudi ti bodo vzeti, da se 
bodo z njim srečali sredi nebeš
kega stebra —

98 Kristusovi so, a prvi sadovi, 
tisti, ki se bodo najprej dvignili z 
njim, in tisti, ki so na zemlji in v 
grobu, ki bodo najprej vzeti, da 
se bodo z njim srečali; in vse to, 
ko se bo oglasila trobenta Božjega 
angela.

99 In po tem bo zatrobil nasled
nji angel, kar je druga trobenta; 
in potem pride odkupitev tis
tih, ki so Kristusovi ob njegovem 
prihodu; ki so svoj delež dobili v 
tisti a ječi, ki je zanje pripravljena, 
da bodo lahko sprejeli evangelij 

 89 a NaZ 45:33.
 90 a Raz 8:5;  

NaZ 43:17–25.
 91 a NaZ 45:26.
 92 a Raz 8:13;  

NaZ 133:17.
  b Mt 25:1–13;  

NaZ 33:17; 133:10, 19.
 93 a Mt 24:30;  

Lk 21:25–27;  
vss znamenja časov.

 94 a 1 Ne 13:4–9.
  b vss hudič, 

hudičeva cerkev.
  c Raz 17:5.
  d Raz 14:8.
  e Mt 13:38.
  f NaZ 64:23–24;  

101:23–25;  
vss zemlja, 
očiščenje zemlje.

 95 a NaZ 38:12.

  b Raz 6:14.
  c vss drugi prihod 

Jezusa Kristusa.
 96 a 1 Tes 4:16–17.
 97 a NaZ 29:13;  

45:45–46; 133:56;  
vss vstajenje.

 98 a 1 Kor 15:23.
 99 a NaZ 76:73; 138:8;  

vss odrešitev za mrtve.
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in jim bo b sojeno glede na ljudi 
v mesu.

100 In spet, zatrobila bo nasled
nja trobenta, ki je tretja trobenta; 
in potem pridejo človeški a du
hovi, ki jim bo sojeno in so pod 
b obsodbo;

101 in to so preostali a mrtvi; in 
ti ne bodo ponovno živeli, dokler 
ne bo minilo b tisoč let, niti ne po
novno do konca zemlje.

102 In zatrobila bo naslednja tro
benta, ki je četrta trobenta, rekoč: 
Ti so med tistimi, ki bodo ostali 
do velikega in poslednjega dne, in 
sicer do konca, ki bodo še vedno 
ostali a umazani.

103 In zatrobila bo naslednja tro
benta, ki je peta trobenta, ki je peti 
angel, ki predaja a večni evange
lij — leteč po sredi neba, vsem 
narodom, rodovom, jezikom in 
ljudstvom;

104 in to bo glas njegove tro
bente, rekoč vsem ljudem, tako v 
nebesih kot na zemlji in ki so pod 
zemljo — kajti a vsako uho bo sli
šalo in vsako koleno se bo b upog
nilo in vsak jezik bo priznal, ko 
bodo zaslišali glas trobente, rekoč: 
c Bojte se Boga in slavite tega, ki 
sedi na prestolu, na veke vekov; 
kajti prišla je ura njegove sodbe.

105 In spet, s trobento bo zatro
bil naslednji angel, ki je šesti an
gel, rekoč: a Padla je, zaradi katere 
so vsi narodi pili vino srda nje
nega nečistovanja; padla je, padla!

106 In spet, s trobento bo zatro
bil naslednji angel, ki je sedmi an
gel, rekoč: Končano je, končano 
je! Božje a Jagnje je b zmagalo in 
sámo c tlačilo stiskalnico, in sicer 
stiskalnico silovitosti srda vsemo
gočnega Boga.

107 In nato bodo angeli okro
nani s slavo njegove moči in a sveti 
bodo navdani z njegovo b slavo 
in prejeli svojo c dediščino in mu 
bodo postali d enakovredni.

108 In nato bo prvi angel spet 
zatrobil s trobento na ušesa vseh 
živih in a razodel skrivna deja
nja ljudi in mogočna Božja dela 
v b prvih tisoč letih.

109 In nato bo s trobento zatro
bil drugi angel in razodel skrivna 
dejanja ljudi in misli ter vzgibe 
njihovega srca in mogočna Božja 
dela v drugi tisočletnici —

110 in tako naprej, dokler ne bo 
s trobento zatrobil sedmi angel; in 
stopil bo na kopno in na morje in 
zaprisegel v imenu tega, ki sedi 
na prestolu, da ne bo več a časa; 
in b Satan bo zvezan, tista stara 

 99 b 1 Pt 4:6.
 100 a Raz 20:12–13;  

Al 11:41;  
NaZ 43:18; 76:85.

  b vss obsodba — 
obsoditi.

 101 a Raz 20:5.
  b vss tisočletnica.
 102 a vss umazanija — 

umazan.
 103 a Raz 14:6–7;  

vss evangelijska 

obnova.
 104 a Raz 5:13.
  b Iz 45:23;  

Flp 2:9–11.
  c vss spoštljivost;  

strah, strah pred Bogom.
 105 a Raz 14:8;  

NaZ 1:16.
 106 a vss Božje Jagnje.
  b 1 Kor 15:25.
  c Iz 63:3–4;  

Raz 19:15;  

NaZ 76:107; 133:50.
 107 a vss sveti.
  b vss celestialna slava.
  c vss povzdignjenje.
  d NaZ 76:95.
 108 a Al 37:25; NaZ 1:3.
  b NaZ 77:6–7.
 110 a NaZ 84:100.
  b Raz 20:1–3;  

1 Ne 22:26;  
NaZ 101:28;  
vss hudič.
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kača, ki se imenuje hudič, in ne 
bo spuščen za razdobje c tisoč let.

111 In nato bo a spuščen za krajše 
obdobje, da bo lahko zbral svoje 
vojske.

112 In a Mihael, sedmi angel, in 
sicer nadangel, bo zbral svoje voj
ske, in sicer nebeške vojske.

113 In hudič bo zbral svoje voj
ske; in sicer vojske pekla in se bo 
prišel bojevat zoper Mihaela in 
njegove vojske.

114 In potem pride a bitka veli
kega Boga; in hudič in njegove 
vojske bodo izgnani na svoje 
mesto, da sploh nič več ne bodo 
imeli moči nad svetimi.

115 Kajti Mihael bo bojeval nji
hove bitke in bo premagal tega, 
ki si a prizadeva za prestol tega, ki 
sedi na prestolu, in sicer Jagnjeta.

116 To je slava Boga in a posveče
nih; in b smrti ne bodo več videli.

117 Zato vam resnično pra
vim, a prijatelji moji, skličite sve
čano zborovanje, kakor sem vam 
zapovedal.

118 In ker vsi nimajo vere, mar
ljivo iščite in drug drugega a učite 
besede b modrosti; da, besede 
modrosti iščite v najboljših c knji
gah; iščite znanje, in sicer s preu
čevanjem in tudi z vero.

119 Organizirajte se; pripravite 
vse potrebno in ustanovite a hišo, 
in sicer hišo molitve, hišo posta, 
hišo vere, hišo učenja, hišo slave, 
hišo reda, hišo Boga;

120 da bodo vaši prihodi lahko 
v Gospodovem imenu, da bodo 
vaši odhodi lahko v Gospodo
vem imenu, da bodo vsi vaši 
pozdravi lahko v Gospodovem 
imenu, z dvignjenimi rokami k 
Najvišjemu.

121 Zato a opustite vsako plehko 
govorjenje, vsak b krohot, vse c po
željive želje, ves d ponos in lahko
miselnost in vsa hudobna dejanja.

122 Med seboj določite učitelja 
in ne bodite vsi govorniki obe
nem, temveč naj govori eden in 
vsi naj poslušajo njegove besede, 
da bodo lahko, potem ko bodo 
vsi spregovorili, vsi prejeli po
duk vseh in da bo vsak imel enak 
privilegij.

123 Glejte, da boste imeli drug 
drugega a radi; ne bodite več b poh
lepni; naučite se deliti med seboj, 
kakor zahteva evangelij.

124 Ne bodite več a brezdelni, 
ne bodite več nečisti, ne b iščite 
več napak pri drugih, ne spite 
več dlje, kot je potrebno, v pos
teljo pojdite zgodaj, da ne boste 

 110 c vss tisočletnica.
 111 a NaZ 29:22; 43:30–31.
 112 a vss Mihael.
 114 a Raz 16:14.
 115 a Iz 14:12–17; Mz 4:1–4.
 116 a vss posvetitev — 

posvetiti;  
povzdignjenje.

  b Raz 21:4;  
Al 11:45; 12:18;  
NaZ 63:49;  

vss nesmrtnost — 
nesmrten.

 117 a NaZ 109:6.
 118 a NaZ 88:76–80;  

vss učitelj — učiti.
  b vss modrost.
  c NaZ 55:4; 109:7, 14.
 119 a NaZ 95:3; 97:10–17; 

109:2–9; 115:8;  
vss tempelj, 
Gospodova hiša.

 121 a NaZ 43:34; 100:7.
  b NaZ 59:15; 88:69.
  c vss mesen.
  d vss ponos.
 123 a vss ljubezen.
  b vss hlepeti.
 124 a vss brezdelje — 

brezdelen.
  b NaZ 64:7–10;  

vss hudobno 
govorjenje.
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utrujeni, vstajajte zgodaj, da bosta 
vaše telo in vaš um poživljena.

125 In predvsem se oblačite v 
zavezo a dobrotljivosti kakor s 
plaščem, ki je vez popolnosti in 
b miru.

126 Vselej a molite, da ne ope
šate, dokler ne b pridem. Glejte, 
in glej, prišel bom naglo in vas 
sprejel k sebi. Amen.

127 In spet, red hiše, priprav
ljene za predsedstvo a šole pre
rokov, ustanovljene, da bodo 
poučeni v vsem, kar je zanje po
trebno, in sicer za vse cerkvene 
b uradnike, oziroma drugače re
čeno, tiste, ki so poklicani k slu
ženju v cerkvi, začenši pri vélikih 
duhovnikih prav do diakonov —

128 in to bo red hiše predsedstva 
šole: ta, ki je imenovan za pred
sednika oziroma učitelja, bo stal 
na svojem mestu, v hiši, ki bo pri
pravljena zanj.

129 Zato bo prvi v Božji hiši, 
na mestu, kjer bo občestvo v hiši 
lahko pozorno in jasno slišalo 
njegove besede, ne z glasnim 
govorjenjem.

130 In ko pride v Božjo hišo, kajti 
v hiši bi moral biti prvi — glejte, 
to je lepo, da je lahko vzor —

131 sebe naj a ponudi v molitvi 
na kolenih pred Bogom, v zna
menje oziroma spomin na večno 
zavezo.

132 In če bo kdo prišel za njim, 
naj učitelj vstane, in, z dvignje

nimi rokami k nebu, da, in sicer 
neposredno, pozdravi svojega 
brata oziroma brate z naslednjimi 
besedami:

133 Ali ste brat oziroma bratje? 
Pozdravljam vas v imenu Go
spoda Jezusa Kristusa, v zna
menje oziroma spomin na večno 
zavezo, in sicer v zavezi, v kateri 
te sprejmem v a družabništvo, v 
odločitvi, ki je trdna, neomajna 
in nespremenljiva, da bom tvoj 
prijatelj in b brat preko Božje mi
lostljivosti v zavezah ljubezni, da 
bom brez krivde živel po vseh 
Božjih zapovedih, v zahvaljeva
nju, na veke vekov. Amen.

134 In ta, ki se ga bo spoznalo 
za nevrednega tega pozdrava, ne 
bo imel mesta med vami; kajti ne 
boste dopustili, da bo moja hiša 
zaradi njega a omadeževana.

135 In ta, ki vstopi in je pred me
noj zvest in je brat oziroma če so 
bratje, bodo predsednika oziroma 
učitelja pozdravili z dvignjenimi 
rokami k nebu z isto molitvijo in 
zavezo oziroma bodo rekli amen 
v znamenje istega.

136 Glejte, resnično, povem 
vam, to je za vas primer pozdrava 
drug drugega v Božji hiši, v šoli 
prerokov.

137 In to ste poklicani delati z 
molitvijo in zahvaljevanjem, ka
kor vam bo Duh govoril v vseh 
vaših dejanjih v Gospodovi hiši, 
v šoli prerokov, da bo lahko 

 125 a vss dobrotljivost.
  b vss mir.
 126 a vss molitev.
  b NaZ 1:12.
 127 a vss Šola prerokov.

  b vss služba — uradnik.
 131 a vss čast — častiti — 

izkazati čast.
 133 a vss izkazati 

prijateljstvo.

  b vss brat — bratje;  
sestra.

 134 a NaZ 97:15–17; 110:7–8.
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postala svetišče, tabernakelj Sve
tega Duha za vaše a izgrajevanje.

138 In v to šolo ne sprejmite ni
kogar izmed vas, če ne bo čist 
a krvi tega rodu;

139 in sprejmite ga z uredbo 
umivanja nog, kajti s tem name
nom je bila uredba a umivanja nog 
vpeljana.

140 In spet, uredbo umivanja 
nog naj izvaja predsednik oziroma 
predsedujoči starešina cerkve.

141 Začne naj se z molitvijo; in 
potem ko bo a vzel kruh in vino, 
naj se opaše glede na b vzorec, ki 
je dan v trinajstem poglavju Ja
nezovega pričevanja glede mene. 
Amen.

1–9 Prepovedana je uporaba vina, 
močnih pijač, tobaka in vročih pijač. 
10–17 Zelišča, sadje, meso in žita-
rice so predpisane za uporabo člo-
veku in živalim. 18–21 Poslušnost 
evangelijski postavi, vključno z Be-
sedo modrosti, prinaša posvetne in 
duhovne blagoslove.

a Beseda Modrosti v korist svèta 
vélikih duhovnikov, zbranih v 
Kirtlandu, in cerkve in tudi sve
tih v Sionu —

2 poslana v pozdrav; ne z za
povedjo ali prisilo, temveč z ra
zodetjem in besedo modrosti, 
razkrivajoč Božji red in a voljo za 

posvetno odrešitev vseh svetih v 
poslednjih dneh —

3 dana za načelo z a obljubo, pri
lagojena sposobnosti šibkih in 
najšibkejših od vseh b svetih, ki 
so in se jih lahko imenuje sveti.

4 Glejte, resnično, tako vam go
vori Gospod: Zaradi a hudobij in 
načrtov, ki so in bodo obstajali 
v srcih b zarotniških ljudi v po
slednjih dneh, vas c svarim, in 
vnaprej posvarim, tako da vam 
z razodetjem dajem to besedo 
modrosti —

5 da če kdo med vami pije a vino 
ali močno pijačo, glejte, ni dobro, 
niti ni prav v Očetovih očeh, samo 

 137 a NaZ 50:21–24.
 138 a NaZ 88:74–75, 84–85.
 139 a vss umivanja — 

umiti — umit.
 141 a vss zakrament.
  b Jn 13:4–17.

89 1 a vss Beseda modrosti.
 2 a NaZ 29:34;  

vss Božje zapovedi.
 3 a NaZ 89:18–21.
  b vss sveti.
 4 a vss prevara — 

   prevarati.
  b vss tajne zveze.
  c vss svarilo — svariti.
 5 a 3 Mz 10:9–11;  

Iz 5:11–12;  
1 Kor 6:10.

89. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 
27. februarja 1833. Ker so prvi bratje na sestankih uživali tobak, je 
bil prerok voden, da je o zadevi premišljeval; zato je o tem vprašal 
Gospoda. Posledica tega je bilo naslednje razodetje, ki ga poznamo 
kot Besedo modrosti.
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kadar se zberete, da bi pred njim 
darovali zakramente.

6 In glejte, to naj bo vino, da, 
a čisto vino iz grozdja vinske trte, 
vaše pridelave.

7 In spet, a močne pijače niso 
za želodec, temveč za umivanje 
telesa.

8 In spet, tobak ni za a telo, niti 
za želodec in ni dober za človeka, 
temveč je zelišče za modrice in 
vso bolno živino, ki naj se ga upo
rablja preudarno in strokovno.

9 In spet, vroče pijače niso niti 
za telo niti za želodec.

10 In spet, resnično vam pra
vim, Bog je vsa koristna a zelišča 
predpisal za človeški organizem, 
naravo in uporabo —

11 vsako zelišče v obdobju le
tega in vsak sad v obdobju letega; 
vse to je treba uporabljati s pre
udarnostjo in a zahvaljevanjem.

12 Da, tudi a meso b živali in ptic 
neba sem jaz, Gospod, predpisal 
človeku za uporabo z zahvaljeva
njem; vendar jih je treba uporab
ljati c varčno;

13 in povšeči mi je, da se jih ne 
uporablja, razen v času zime ali 
mraza ali lakote.

14 Vse a žito je predpisano za 
uporabo človeku in živalim, da 
je osnovno živilo, ne samo za člo

veka, ampak za živali na polju 
in ptice pod nebom in vse divje 
živali, ki tečejo ali se plazijo po 
zemlji;

15 in té je Bog naredil za upo
rabo človeku samo v času strada
nja in silne lakote.

16 Vse žito je dobro za človeško 
hrano; kakor tudi sad trte; to, kar 
obrodi sad, naj je v zemlji ali nad 
zemljo —

17 vendar žito za človeka in ko
ruza za govedo in oves za konje 
in rž za perutnino in za svinje in 
za vse poljske živali in ječmen za 
vse koristne živali in za blage pi
jače kakor tudi ostalo žito.

18 In vsi sveti, ki pomnijo izpol
njevati in izvajati te besede, hodeč 
v poslušnosti zapovedim, bodo 
prejeli a zdravje v popku in mo
zeg za svoje kosti;

19 in našli bodo a modrost in 
velike zaklade b znanja, in sicer 
skrite zaklade;

20 in a tekli bodo in ne bodo ut
rujeni in hodili bodo in ne bodo 
omagali.

21 In jaz, Gospod, jim a obljub
ljam, da bo šel pokončevalski 
angel b mimo njih kakor mimo Iz
raelovih otrok, in jih ne bo ubil. 
Amen.

 6 a NaZ 27:1–4.
 7 a Prg 20:1; 23:29–35.
 8 a 1 Kor 3:16–17;  

vss telo.
 10 a Tj. rastline.  

1 Mz 1:29;  
NaZ 59:17–20.

 11 a vss zahvala — 

zahvaljevanje.
 12 a 1 Mz 9:3;  

3 Mz 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 Prg 3:8.

 19 a vss modrost.
  b vss pričevanje;  

spoznanje.
 20 a Iz 40:31.
 21 a NaZ 84:80.
  b 2 Mz 12:23, 29.
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90 1 a vss odpustiti.
 2 a NaZ 65:2;  

vss duhovniški ključi.
  b vss Božje oziroma 

nebeško kraljestvo.
 4 a Apd 7:38; 

   Rim 3:2;  
Heb 5:12;  
NaZ 124:39, 126;  
vss prerokba — 
prerokovati.

 5 a NaZ 1:14.

  b Mt 7:26–27.
 7 a vss Šola prerokov.
 9 a Mt 19:30;  

Etr 13:10–12.
  b 1 Ne 13:42;  

NaZ 107:33; 133:8.

90. RAZDELEK
Razodetje preroku Josephu Smithu, dano v Kirtlandu v Ohiu 8. marca 
1833. Naslednje razodetje je nadaljnji korak pri ustanavljanju Prvega 
predsedstva (gl. glavo 81. razdelka); zaradi le-tega sta bila omenjena 
svetovalca posvečena 18. marca 1833.

1–5 Ključi kraljestva so poverjeni 
Josephu Smithu in po njem Cerkvi. 
6–7 Sidney Rigdon in Frederick G. 
Williams naj služita v Prvem pred-
sedstvu. 8–11 Evangelij naj se pri-
diga izraelskim narodom, drugim 
narodom in Judom in vsak naj po-
sluša v svojem jeziku; 12–18  Joseph 
Smith in njegova svetovalca, naj v 
Cerkvi napravijo red. 19–37 Go-
spod več posameznikom svetuje, 
naj hodijo pokončno in služijo v 
njegovem kraljestvu.

Tako govori Gospod, resnično, 
resnično ti povem, sin moj, grehi 
so ti a odpuščeni glede na tvojo 
prošnjo, kajti tvoje molitve in mo
litve tvojih bratov so prihajale v 
moja ušesa.

2 Zato si odslej blagoslovljen, 
ki nosiš a ključe kraljestva, ki so ti 
dani, in sicer b kraljestvo, ki pri
haja poslednjič.

3 Resnično ti pravim, ključi tega 
kraljestva ti nikoli ne bodo od
vzeti, dokler boš v svetu, niti v 
prihodnjem svetu;

4 vendar bodo preko tebe a pre
rokbe dane drugemu, da, in si
cer cerkvi.

5 In vsi tisti, ki Božje prerokbe 
sprejmejo, naj a pazijo, kako na
nje gledajo, da jih ne bodo imeli 
za nekaj lahkotnega in bodo s tem 
prišli pod obsodbo in se opotekali 
in padli, ko bodo prišle nevihte in 
zapihali vetrovi in bo prišlo b de
ževje in bodo udarjali po njihovi 
hiši.

6 In spet, resnično pravim tvo
jima bratoma, Sidneyju Rigdonu 
in Fredericku G. Williamsu, grehi 
so odpuščeni tudi njima in ima 
se ju za enakovredna tebi v tem, 
da imata ključe tega zadnjega 
kraljestva;

7 kakor tudi preko tvojega delo
vanja ključe a šole prerokov, ki sem 
jo zapovedal organizirati;

8 da bosta s tem lahko izpopol
njena v svojem delovanju za odre
šitev Siona in izraelskih narodov 
in drugih narodov, toliko, kolikor 
jih bo verjelo;

9 da bosta preko tvojega delo
vanja lahko prejela besedo in bo 
preko njunega delovanja beseda 
lahko šla na konce zemlje, a naj
prej k b drugim narodom in nato, 
glejte, in glej, se bosta obrnila k 
Judom.
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10 In nato pride dan, ko se bo 
Gospodova roka a razodela v 
moči, da bo prepričala narode, 
poganske narode, b Jožefovo hišo, 
o evangeliju njihove odrešitve.

11 Kajti tisti dan se bo zgodilo, 
da bo vsak polnost evangelija a sli
šal v svoji govorici in v svojem je
ziku po tistih, ki so b posvečeni v 
to c moč, z delovanjem d Tolažnika, 
ki se bo nanje izlil za razodetje Je
zusa Kristusa.

12 In sedaj, resnično vam pra
vim, zapovedujem vam, da še na
prej opravljajte svojo a službo in 
predsedovanje.

13 In ko boste končali s prevaja
njem prerokov, boste odtlej a pred
sedovali nad zadevami cerkve in 
b šole;

14 in od časa do časa, kakor bo 
razodel Tolažnik, prejeli a razode
tja, da boste razkrili b skrivnosti 
kraljestva;

15 in v cerkvah napravili red in 
a preučevali in se b učili in se sezna
nili z vsemi dobrimi knjigami in z 
c jeziki, govori in ljudstvi.

16 In to bo vaš posel in poslan
stvo v življenju vsakega od vas, 
da boste predsedovali na svêtu in 
v vseh zadevah te cerkve in kra
ljestva napravili red.

17 Ne a sramujte se, niti se ne 
zmedite, temveč bodite opom
njeni glede vsega svojega napuha 
in b ponosa, kajti to vaši duši pri
naša past.

18 V svoji hiši napravite red; a le
nobo in b nečistost držite daleč od 
sebe.

19 Sedaj ti resnično pravim, po
skrbljeno naj bo za kraj, brž ko 
bo to mogoče, za družino tvojega 
svetovalca in pisarja, in sicer Fre
dericka G. Williamsa.

20 In moj ostareli služabnik, a Jo
seph Smith st., naj z družino os
tane na kraju, kjer živi sedaj; in 
tega naj se ne proda, dokler ne 
bodo rekla Gospodova usta.

21 In moj svetovalec, in sicer 
a Sidney Rigdon, naj ostane, kjer 
prebiva sedaj, dokler ne bodo 
rekla Gospodova usta.

22 In škof naj marljivo išče, da 
bo dobil a zastopnika, in bo naj 
mož, ki ima prihranjeno b bogas
tvo — Božji mož in močne vere —

23 da bo s tem lahko poravnal 
vsakršen dolg, da Gospodovo 
skladišče ne bo prišlo na slab glas 
pred očmi ljudi.

24 a Marljivo iščite, vselej b mo
lite in verujte in c vse skupaj se 
bo izšlo v vaše dobro, če boste 

 10 a NaZ 43:23–27;  
88:84, 87–92.

  b 1 Mz 49:22–26;  
1 Ne 15:13–14.

 11 a vss misijonarsko delo.
  b vss poklic — 

poklicati — poklican 
od Boga;  
posvetitev — posvetiti.

  c vss duhovništvo.
  d vss Tolažnik.
 12 a vss delovati.

 13 a NaZ 107:91–92.
  b vss Šola prerokov.
 14 a vss razodetje.
  b vss Božje skrivnosti.
 15 a NaZ 88:76–80, 

118; 93:53.
  b NaZ 107:99–100;  

130:18–19.
  c vss jezik.
 17 a Rim 1:16; 2 Ne 6:13.
  b NaZ 88:121;  

vss ponos.

 18 a NaZ 58:26–29;  
vss brezdelje — 
brezdelen.

  b NaZ 38:42.
 20 a vss Smith st., Joseph.
 21 a vss Rigdon, Sidney.
 22 a NaZ 84:112–113.
  b JakK 2:17–19.
 24 a vss marljivost.
  b vss molitev.
  c Ezr 8:22; Rim 8:28;  

NaZ 100:15; 122:7–8.
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hodili pokončno in pomnili d za
vezo, s katero ste se zavezali drug 
z drugim.

25 Vaše a družine naj bodo 
majhne, zlasti mojega ostarelega 
služabnika Josepha Smitha st., kar 
zadeva tiste, ki ne pripadajo vaši 
družini;

26 da vam tiste stvari, ki so pri
skrbljene za vas, da boste uresni
čevali moje delo, ne bodo odvzete 
in dane tistim, ki niso vredni —

27 in boste s tem ovirani pri iz
vrševanju tistih stvari, ki sem 
vam jih zapovedal.

28 In spet, resnično vam pravim, 
moja volja je, da moja služabnica 
Vienna Jaques prejme denar, da 
bo plačala svoje stroške, in da gre 
v deželo Sion;

29 in preostanek denarja se 
lahko posveti meni, in od mene 
bo prejela plačilo ob mojem last
nem času.

30 Resnično vam pravim, da je 
v mojih očeh prav, da gre v de
želo Sion in prejme dediščino po 
škofovi roki;

31 da se bo lahko v miru ustalila, 

če bo zvesta in odtlej ne bo brez
delna v svojih dneh.

32 In glejte, resnično vam pra
vim, da to zapoved zapišite, in 
vašim bratom v Sionu pravim z 
ljubečim pozdravom, da sem vas 
prav tako poklical a predsedovati 
Sionu ob mojem lastnem času.

33 Zato naj me nič več ne utru
jajo glede te zadeve.

34 Glejte, pravim vam, da so se 
bratje v Sionu začeli kesati in se 
angeli radostijo nad njimi.

35 Vendar z veliko stvarmi ni
sem zelo zadovoljen; in zelo 
zadovoljen nisem s svojim slu
žabnikom a Williamom E. McLel
linom, niti s svojim služabnikom 
Sidneyjem Gilbertom in niti s ško
fom in drugi se imajo pokesati ve
liko stvari.

36 Toda resnično vam pravim, 
da se bom jaz, Gospod, boril s a Si
onom in rotil njegove močne in ga 
b okaral, dokler ne bo vsega pre
magal in bo pred menoj c čist.

37 Kajti ne bo odstranjen s svo
jega mesta. Jaz, Gospod, sem to 
govoril. Amen.

 24 d vss zaveza.
 25 a Tj. revni, za katere je 

skrbel Joseph Smith st.

 32 a NaZ 107:91–92.
 35 a NaZ 66:1; 75:6–9.
 36 a vss Sion.

  b vss karanje — karati.
  c vss čistost — čist.

91. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 
9. marca 1833. Prerok je bil tačas zaposlen s prevajanjem Stare za-
veze. Ko je prišel do tistega dela starodavnih zapisov, ki se imenuje 
Apokrifi, je vprašal Gospoda in prejel naslednje navodilo.
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1–2 Gospod zapove v zvezi s spre-
jemanjem v združeni red.

Resnično, tako govori Gospod, 
a združenemu redu, organizi
ranemu v skladu z zapovedjo, 
dano pred tem, dajem razode
tje in zapoved glede mojega slu
žabnika Fredericka G. Williamsa, 

da ga sprejmite v red. Kar rečem 
enemu, rečem vsem.

2 In spet, tebi, moj služabnik 
Frederick G. Williams, pravim, 
da bodi živahen član v tem redu; 
in če boš zvesto izpolnjeval vse 
prejšnje zapovedi, boš za veko
maj blagoslovljen. Amen.

91 1 a vss apokrifi.
 4 a vss razumevanje.
 5 a vss navdih — 

navdihniti;  
Sveti Duh.

92 1 a NaZ 82:11, 15–21;  

vss združeni red.

1–3 Apokrifi so večinoma preve-
deni pravilno, vendar vsebujejo 
številne vstavke ljudi, ki ne držijo. 
4–6 Apokrifi koristijo tistim, ki jih 
je raz svetlil Duh.

Resnično, tako vam govori Go
spod glede a Apokrifov — vsebu
jejo veliko tega, kar je res, in so 
večinoma prevedeni pravilno;

2 vsebujejo veliko tega, kar ni 
res, kar so vstavki ljudi.

3 Resnično, povem vam, da 
ni potrebno, da bi se Apokrife 
prevedlo.

4 Kdor jih torej bere, naj a ra
zume, kajti Duh razodeva resnico;

5 in vsak, ki ga je a Duh razsvet
lil, bo od njih imel korist;

6 kdor pa ne prejme po Duhu, 
mu ne more koristiti. Zato ni 
potrebno, da bi se jih prevedlo. 
Amen.

92. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 
15. marca 1833. Razodetje pouči Fredericka G. Williamsa, ki je bil 
nedavno imenovan za svetovalca Josephu Smithu, glede njegovih dol-
žnosti v Združenem podjetju (gl. glavi 78. in 82. razdelka).

93. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 
6. maja 1833.

1–5 Vsi, ki so zvesti, bodo vi-
deli Gospoda. 6–18 Janez je pri-
čeval, da je Božji Sin napredoval 

od milostljivosti do milostljivosti,  
dokler ni prejel polnosti Oče-
tove slave. 19–20 Zvesti ljudje, ki  
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napredujejo od milostljivosti do 
milostljivosti, bodo prav tako pre-
jeli njegovo polnost. 21–22 Tisti, 
ki se rodijo v Kristusu, so Cer-
kev Prvorojenega. 23–28 Kristus 
je prejel polnost vse resnice, člo-
vek pa lahko s poslušnostjo naredi 
enako. 29–32 Človek je bil na za-
četku pri Bogu. 33–35 Prvine so 
večne in človek lahko prejme pol-
nost radosti v vstajenju. 36–37 
Božja slava je inteligenca. 38–40 
Otroci so pred Bogom nedolžni za-
radi Kristusove odkupitve. 41–53 
Vodilnim bratom je zapovedano, 
naj v svoji družini napravijo red.

Resnično, tako govori Gospod: 
Zgodilo se bo, da bo vsaka duša, 
ki svoje grehe a opusti in pride k 
meni in b kliče moje ime in je c pos
lušna mojemu glasu in izpolnjuje 
moje zapovedi, d videla moj e obraz 
in vedela, da sem

2 in da sem jaz prava a luč, ki raz
svetljuje vsakega človeka, ki pride 
na svet;

3 in da sem jaz a v Očetu in Oče 
v meni in Oče in jaz sva eno —

4 Oče, a ker mi je b dal svojo pol
nost, in Sin, ker sem bil v svetu 
in sem c meso napravil za svoj 

tabernakelj in prebival med člo
veškimi sinovi.

5 Bil sem v svetu in prejel od 
Očeta in njegova a dela so se jasno 
razodela.

6 In a Janez je videl in pričeval o 
polnosti moje b slave, polnost c Ja
nezovega zapisa pa bo razodeta 
po temle.

7 In pričeval je, rekoč: Videl sem 
njegovo slavo, da je bil na a za
četku, preden je bil svet;

8 zato je bila na začetku a Beseda, 
kajti on je bil Beseda, in sicer glas
nik odrešitve —

9 a luč in b Odkupitelj sveta, Duh 
resnice, ki je prišel na svet, ker je 
svet nastal po njem, in v njem je 
bilo življenje ljudi in luč ljudi.

10 Po njem so a nastali svetovi, 
po njem so nastali ljudje, po njem 
in preko njega in zaradi njega je 
nastalo vse.

11 In jaz, Janez, pričujem, da 
sem videl njegovo slavo kakor 
slavo Očetovega Edinorojenega, 
ki ga navdajata milostljivost in 
resnica, in sicer Duh resnice, ki je 
prišel in prebival v mesu in pre
bival med nami.

12 In jaz, Janez, sem videl, da 
sprva ni prejel a polnosti, tem

93 1 a vss kesanje —  
kesati se;  
vreden — biti vreden.

  b Jl 3:1.
  c vss poslušnost — 

poslušen.
  d 2 Mz 33:11;  

NaZ 38:7–8; 67:10–12; 
88:68; 101:23; 130:3;  
vss Tolažnik.

  e pjs 1 Jn 4:12 
(Dodatek).

 2 a Jn 1:4–9; 

   NaZ 14:9;  
84:45–47; 88:6–7;  
vss Kristusova luč.

 3 a Jn 10:25–38; 17:20–23;  
NaZ 50:43–45.

 4 a Moz 15:1–7.
  b vss Jezus Kristus, oblast 

oziroma polnomočje.
  c Lk 1:26–35; 2:4–14;  

3 Ne 1:12–14;  
Etr 3:14–16.

 5 a Jn 5:36; 10:25; 14:10–12.
 6 a Jn 1:34.

  b vss Jezus Kristus, 
slava Jezusa Kristusa.

  c Jn 20:30–31.
 7 a Jn 1:1–3, 14; 17:5;  

NaZ 76:39.
 8 a vss Jehova;  

Jezus Kristus.
 9 a vss Kristusova luč.
  b vss Odkupitelj.
 10 a Heb 1:1–3;  

NaZ 76:24;  
Mz 1:31–33.

 12 a Flp 2:6–11.
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več je prejel b milostljivost za 
milostljivostjo;

13 in sprva ni prejel polnosti, 
temveč je nadaljeval od a milost
ljivosti do milostljivosti, dokler 
ni prejel polnosti;

14 in tako se je imenoval a Božji 
Sin, ker sprva ni prejel polnosti.

15 In jaz, a Janez, pričujem, in 
glej, nebesa so bila odprta in 
b Sveti Duh se je spustil nadenj v 
podobi c goloba in obstal nad njim 
in iz nebes je prišel glas, rekoč: To 
je moj d ljubljeni Sin.

16 In jaz, Janez, pričujem, da je 
prejel polnost Očetove slave;

17 in prejel je a vso b moč tako v 
nebesih kot na zemlji in c Očetova 
slava je bila z njim, kajti prebival 
je v njem.

18 In zgodilo se bo, da boste, če 
boste zvesti, prejeli polnost Jane
zovega zapisa.

19 Te besede vam dajem, da 
boste razumeli in vedeli, kako 
a častiti, in vedeli, kaj častite, da 
boste prišli k Očetu v mojem 
imenu in v določenem času pre
jeli njegovo polnost.

20 Kajti če boste izpolnjevali 
moje a zapovedi, boste prejeli nje
govo b polnost in boste c poveličani 
v meni, kakor sem jaz v Očetu; 
zato vam pravim, prejemali boste 
d milostljivost za milostljivostjo.

21 In sedaj, resnično vam pra
vim, na a začetku sem bil pri Očetu 
in jaz sem b Prvorojeni;

22 in vsi tisti, ki se rodijo v meni, 
so a deležni b slave istega in so cer
kev Prvorojenega.

23 Tudi vi ste bili na začetku a pri 
Očetu; to, kar je Duh, in sicer Duh 
resnice;

24 in a resnica je b spoznanje 
stvari, kakršne so in kakršne so 
bile in kakor se bodo zgodile;

25 in kar je a več ali manj kot to, 
je duh tistega hudiča, ki je bil b laž
nivec od začetka.

26 Duh a resnice je od Boga. 
Jaz sem Duh resnice in Janez je 
o meni pričeval, rekoč: Prejel je 
polnost resnice, da, in sicer vso 
resnico;

27 in nihče ne prejme a pol
nosti, če ne izpolnjuje njegovih 
zapovedi.

 12 b Jn 1:16–17.
 13 a Lk 2:52.
 14 a Lk 1:31–35;  

NaZ 6:21;  
vss Bog — Božja 
trojica, Bog Sin.

 15 a Jn 1:29–34.
  b vss Sveti Duh.
  c vss znamenje goloba.
  d Mt 3:16–17.
 17 a Mt 28:18;  

Jn 17:2;  
1 Pt 3:22.

  b vss Jezus Kristus, 
oblast oziroma 
polnomočje;  
moč.

  c vss Bog — Božja 
trojica, Bog Oče.

 19 a Jn 4:21–26; 17:3;  
Apd 17:22–25;  
vss čast — častiti — 
izkazati čast.

 20 a NaZ 50:28.
  b Jn 1:16;  

NaZ 84:36–39.
  c Jn 17:4–5, 22;  

vss človek — ljudje, 
človek, z zmožnostmi, 
da postane kakor 
nebeški Oče.

  d vss milostljivost.
 21 a Jn 1:1–2;  

1 Pt 1:19–20;  

Mz 4:2.
  b vss prvorojenec — 

Prvorojeni.
 22 a 1 Pt 5:1;  

NaZ 133:57.
  b vss celestialna slava.
 23 a vss človek — ljudje, 

človek, duhovni otrok 
nebeškega Očeta.

 24 a vss resnica.
  b vss spoznanje.
 25 a NaZ 20:35.
  b Jn 8:44;  

2 Ne 2:18;  
Mz 4:4.

 26 a Jn 14:6.
 27 a vss popoln.
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28 Ta, ki a izpolnjuje njegove za
povedi, prejema resnico in b luč, 
dokler ni v resnici poveličan in 
c ve vse.

29 Tudi človek je bil na a začetku 
pri Bogu. b Inteligenca, oziroma 
luč resnice, ni bila ustvarjena ali 
narejena, niti resnično ne more 
biti.

30 Vsa resnica je neodvisna v 
tisti razsežnosti, v katero jo je po
stavil Bog, da sama a deluje, ka
kor tudi vsa inteligenca; drugače 
obstoja ni.

31 Glejte, v tem je človekova 
a svobodna volja in v tem je člo
vekova obsodba; ker jim je to, kar 
je bilo od začetka, b jasno razodeto 
in luči ne sprejmejo.

32 In vsak, čigar duh ne sprejme 
a luči, je pod obsodbo.

33 Kajti človek je a duh. b Prvine 
so večne, duh in prvina pa, ne
ločljivo povezana, prejmeta pol
nost radosti;

34 in če sta a ločena, človek ne 
more prejeti polnosti b radosti.

35 a Prvine so Božji tabernakelj; 
da, človek je Božji tabernakelj, in 
sicer b templji; in Bog bo vsak tem
pelj, ki je onečaščen, tisti tempelj 
uničil.

36 Božja a slava je b inteligenca 
oziroma drugače rečeno, c luč in 
resnica.

37 Luč in resnica zapustita tis
tega a zlodeja.

38 Vsak človeški duh je bil na za
četku a nedolžen; in ker je Bog člo
veka b odkupil od c padca, so ljudje 
ponovno, v svojem otroškem sta
nju, d nedolžni pred Bogom.

39 In tisti hudič pride in človeš
kim otrokom a odvzame luč in 
resnico zaradi neposlušnosti in 
zaradi b izročil njihovih očetov.

40 Toda zapovedal sem vam, da 
svoje a otroke vzgajajte v luči in 
resnici.

41 Toda resnično ti pravim, moj 
služabnik Frederick G. Williams, 
da ostajaš pod to obsodbo;

42 svojih otrok nisi a učil o luči in 
resnici glede na zapovedi; in tisti 

 28 a vss poslušnost — 
poslušen.

  b NaZ 50:24; 84:45;  
vss Kristusova luč.

  c Jn 17:3;  
NaZ 88:49, 67.

 29 a Abr 3:18;  
vss človek — ljudje;  
predsmrtno življenje.

  b vss inteligenca — 
inteligence.

 30 a 2 Ne 2:13–27.
 31 a vss svobodna volja.
  b 5 Mz 30:11–14;  

NaZ 84:23–24.
 32 a vss Kristusova luč;  

resnica.
 33 a NaZ 77:2;  

Abr 5:7–8;  
vss človek — ljudje, 

človek, duhovni otrok 
nebeškega Očeta.

  b NaZ 131:7–8; 138:17;  
vss vstajenje.

 34 a 2 Ne 9:8–10.
  b vss radost.
 35 a NaZ 130:22.
  b 1 Kor 3:16–17.
 36 a vss Jezus Kristus, slava 

Jezusa Kristusa;  
slava.

  b NaZ 130:18–19;  
Abr 3:19;  
vss inteligenca — 
inteligence.

  c NaZ 88:6–13.
 37 a Mz 1:12–16;  

vss hudič.
 38 a vss nedolžnost — 

nedolžen.

  b Moz 27:24–26;  
Mz 5:9; ČV 1:3;  
vss odkupitev — 
odkupiti — odkupljen.

  c vss padec Adama 
in Eve.

  d Mor 8:8, 12, 22;  
NaZ 29:46–47;  
vss odrešitev, 
odrešitev otrok.

 39 a Mt 13:18–19;  
2 Kor 4:3–4;  
Al 12:9–11.

  b Ezk 20:18–19;  
Al 3:8;  
vss izročila.

 40 a vss družina, starševske 
odgovornosti.

 42 a 1 Sam 3:11–13;  
NaZ 68:25–31.
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hudič ima še moč nad teboj in to 
je vzrok tvoji stiski.

43 In sedaj ti zapovedujem — če 
boš hotel biti rešen, napravi a red 
v svoji lastni hiši, kajti veliko je 
stvari, ki v tvoji hiši niso prav.

44 Resnično pravim svojemu 
služabniku Sidneyju Rigdonu, 
da v nekaterih stvareh ni izpol
njeval zapovedi glede svojih ot
rok; zato najprej napravi red v 
svoji hiši.

45 Resnično pravim svojemu 
služabniku Josephu Smithu ml., 
oziroma drugače rečeno, imeno
val vas bom a prijatelji, kajti moji 
prijatelji ste in z menoj boste 
dedovali —

46 a služabniki sem vas imenoval 
zavoljo sveta, njihovi služabniki 
pa ste zavoljo mene —

47 in sedaj, Josephu Smithu ml. 
resnično pravim: Nisi izpolnjeval 
zapovedi in pred Gospodom mo
raš biti a grajan;

48 tvoja a družina se mora po
kesati in opustiti nekatere stvari 
in vestneje prisluhniti tvojim be
sedam, ali pa bodo odstranjeni s 
svojega mesta.

49 Kar rečem enemu, rečem 
vsem; vselej a moli, da hudič ne 

bo imel moči v tebi in te odstra
nil s tvojega mesta.

50 Tudi moj služabnik Newel K. 
Whitney, škof moje cerkve, mora 
biti okaran in v svoji družini na
praviti red in poskrbeti, da bodo 
doma marljivejši in skrbnejši in 
vselej molili, ali pa bodo odstra
njeni s svojega a mesta.

51 Sedaj vam pravim, prijatelji 
moji, moj služabnik Sidney Rig
don naj gre na pot in se podviza 
in tudi razglaša leto, a sprejemljivo 
Gospodu, in evangelij odrešitve, 
kakor mu bom dal govoriti; in z 
vašo molitvijo v veri z enotno pri
volitvijo ga bom podprl.

52 In podvizata naj se tudi moja 
služabnika Joseph Smith ml. in 
Frederick G. Williams in dano 
jima bo in sicer glede na molitev 
v veri; in če boste moje besede iz
polnjevali, ne boste zmedeni ne 
v tem svetu niti v prihodnjem 
svetu.

53 In resnično vam pravim, da je 
moja volja, da se podvizate s a pre
vajanjem mojih svetih spisov in 
b pridobite c znanje o zgodovini in 
o državah in o kraljestvih, o Bož
jih in človeških zakonih, in vse to 
za odrešitev Siona. Amen.

 43 a 1 Tim 3:4–5.
 45 a NaZ 84:63; 88:62.
 46 a 3 Mz 25:55;  

1 Ne 21:3–8;  
vss služenje.

 47 a NaZ 95:1–2;  

vss karanje — karati.
 48 a vss družina, otrokove 

odgovornosti.
 49 a 3 Ne 18:15–21.
 50 a NaZ 64:40.
 51 a Lk 4:19.

 53 a vss Prevod Josepha 
Smitha (PJS).

  b NaZ 88:76–80, 118.
  c vss spoznanje.

94. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 2. 
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1–9 Gospod zapove v zvezi s pos-
tavitvijo hiše za delo Predsedstva. 
10–12 Zgradi naj se tiskarna. 13–
17 Dodeljene so določene dediščine.

In spet, resnično vam pravim, 
a prijatelji moji, zapovedujem 
vam, da začnete s polaganjem in 
pripravljanjem začetka in temelja 
mesta sionskega b kola tukaj v de
želi Kirtland, začenši z mojo hišo.

2 In glejte, storjeno mora biti 
glede na a vzorec, ki sem vam ga 
dal.

3 In prva parcela na jugu naj bo 
posvečena meni za gradnjo hiše 
za predsedstvo, za delo pred
sedstva, za prejemanje razodetij 
in za opravljanje službe a pred
sedstva v vsem, kar zadeva cer
kev in kraljestvo.

4 Resnično vam pravim, naj bo 
zgrajena sedemnajst krat dvajset 
metrov po širini lete in po dol
žini lete v notranjosti dvorane.

5 In tam bo spodnja dvorana in 
zgornja dvorana glede na vzorec, 
ki vam bo dan po temle.

6 In posvečena bo Gospodu od 
temeljev lete glede na duhov
niški red, glede na vzorec, ki vam 
bo dan po temle.

7 In v celoti bo posvečena Go
spodu za delo predsedstva.

8 In ne boste dopustili, da bi va
njo prišlo kaj a nečistega; in tam bo 

moja b slava in tam bo moja nav
zočnost.

9 Če pa bo vanjo prišlo kaj a ne
čistega, moje slave tam ne bo 
in moja navzočnost vanjo ne bo 
prišla.

10 In spet, resnično vam pravim, 
druga parcela na jugu bo posve
čena meni za gradnjo hiše meni, 
za a tiskanje b prevodov mojih sve
tih spisov in vsega, kar vam bom 
zapovedal.

11 In bo sedemnajst krat dvaj
set metrov po širini lete in po 
dolžini lete v notranjosti dvo
rane; in tam bo spodnja in zgor
nja dvorana.

12 In ta hiša bo v celoti posve
čena Gospodu od temeljev lete 
za tiskarsko delo v vsem, kar vam 
bom zapovedal, da bo sveta, neo
nečaščena, glede na vzorec vsega, 
kakor vam bo dano.

13 In na tretji parceli bo dedi
ščino prejel moj služabnik Hyrum 
Smith.

14 In na prvi in drugi parceli na 
severu bosta dediščino prejela 
moja služabnika Reynolds Ca
hoon in Jared Carter —

15 da bosta lahko opravljala 
delo, ki sem jima ga določil, da 
bosta odbor, da bosta zidala moje 
hiše glede na to, kar sem vam za
povedal jaz, Gospod Bog.

16 In teh dveh hiš ne zidajte, 

94 1 a NaZ 93:45.
  b vss kol.
 2 a NaZ 52:14–15.
 3 a NaZ 107:9, 22.

 8 a Lk 19:45–46;  
NaZ 109:16–20.

  b 1 Kr 8:10–11;  
vss slava.

 9 a NaZ 97:15–17.
 10 a NaZ 104:58–59.
  b vss Prevod Josepha 

Smitha (PJS).

avgusta 1833. Hyrum Smith, Reynolds Cahoon in Jared Carter so 
imenovani v cerkveni gradbeni odbor.
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dokler vam glede njiju ne zapo
vem.

17 In sedaj vam tokrat ne dam 
nič več. Amen.

95 1 a 5 Mz 11:1–8;  
Prg 13:18;  
Heb 12:5–11;  
He 15:3;  
NaZ 101:4–5; 105:6;  
vss karanje — karati.

  b vss odpustiti.
  c 1 Kor 10:13.
  d vss skušnjava — 

skušati.
 3 a Ag 1:7–11;  

NaZ 88:119; 

   vss tempelj, 
Gospodova hiša.

 4 a JakK 5:61–75;  
NaZ 24:19; 33:3–4;  
vss Gospodov 
vinograd.

  b Iz 28:21;  
NaZ 101:95.

  c Prg 1:23;  
Jl 3:1;  
NaZ 19:38;  
vss duhovni darovi;  

Sveti Duh.
 5 a Mt 20:16;  

NaZ 105:35–37; 
121:34–40;  
vss imenovanje.

 6 a vss tema, duhovna.
 7 a NaZ 88:70, 74–82,  

117–120.
  b vss post — postiti se.
  c vss Jehova.
  d vss ustvariti.

95. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 1. ju-
nija 1833. Naslednje razodetje je nadaljevanje božanskih navodil za 
gradnjo hiše za čaščenje in poučevanje, Gospodove hiše (gl. razde-
lek 88:119–136).

1–6 Sveti so okarani, ker so zane-
marjali gradnjo Gospodove hiše. 7–
10 Gospod želi uporabiti svojo hišo, 
da bo svoje ljudstvo obdaril z močjo 
z višave. 11–17 Hišo naj se posveti 
kot kraj čaščenja in za apostolsko 
šolo.

Resnično, tako govori Gospod 
vam, ki vas ljubim, in tiste, ki jih 
ljubim, tudi a okaram, da so jim 
grehi lahko b odpuščeni, kajti z 
grajo pripravim pot za njihovo 
c rešitev iz d skušnjave v vsem, in 
imam vas rad —

2 zatorej morate biti okarani in 
grajani pred mojim obrazom;

3 kajti zoper mene ste zagre
šili zelo bridek greh, ker niste v 
vsem upoštevali velike zapovedi, 
ki sem vam jo dal glede gradnje 
moje a hiše;

4 za priprave, s katerimi name
ravam pripraviti svoje apostole, 
da bodo poslednjič a obrezali moj 
vinograd, da bom lahko uresni
čil svoje b presenetljivo dejanje, 
da bom lahko na vse meso c razlil 
svojega Duha —

5 toda glejte, resnično vam pra
vim, da jih je med vami veliko, ki 
so bili posvečeni, ki sem jih pokli
cal, toda malo teh je a izvoljenih.

6 Tisti, ki niso izvoljeni, so zag
rešili zelo bridek greh, ker opol
dan hodijo v a temi.

7 In zaradi tega sem vam zapo
vedal, da skličite a svečano zboro
vanje, da bodo vaši b posti in vaše 
žalovanje prišli v ušesa Gospoda 
c Sabaóta, kar v prevodu pomeni 
d stvarnik prvega dne, začetek in 
konec.

8 Da, resnično vam pravim, 
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zapovedal sem vam, da zgradite 
hišo, in sicer hišo, v kateri name
ravam a obdariti tiste, ki sem jih 
izvolil, z močjo z višave;

9 kajti to je Očetova a obljuba 
vam; zato vam zapovedujem, da 
ostanite, in sicer kakor moji apos
toli v Jeruzalemu.

10 Vendar so moji služabniki za
grešili zelo bridek greh; in v a šoli 
prerokov so nastali b prepiri; kar 
je bilo zame zelo bridko, govori 
vaš Gospod; zato sem jih poslal, 
da bodo okarani.

11 Resnično vam pravim, moja 
volja je, da zgradite hišo. Če boste 
moje zapovedi izpolnjevali, boste 
imeli moč, da jo boste zgradili.

12 Če mojih zapovedi ne boste 
a izpolnjevali, v vas ne bo več Oče
tove b ljubezni, zato boste hodili 
v temi.

13 V tem je torej modrost in 
Gospodova volja — zgradi naj se 
hiša, ne po navadi sveta, kajti ne 

naročam vam, da živite po navadi 
sveta;

14 zato naj bo zgrajena na na
čin, ki ga bom pokazal trem iz
med vas, katere boste imenovali 
in posvetili v to moč.

15 In velikost lete bo sedem
najst metrov po širini in dvajset 
metrov po dolžini v notranji dvo
rani lete.

16 In spodnji del notranje dvo
rane naj bo posvečen meni za 
vašo zakramentno daritev in za 
vaše pridiganje in za vaše poste in 
za vaše molitve in za a darovanje 
vaših nadvse svetih želja meni, 
govori vaš Gospod.

17 In zgornji del notranje dvo
rane naj bo posvečen meni za šolo 
mojih apostolov, govori Sin a Ah
man oziroma drugače rečeno Alfa 
oziroma drugače rečeno Omega, 
in sicer Jezus Kristus, vaš b Go
spod. Amen.

 8 a NaZ 38:32; 39:15;  
43:16; 110:9–10;  
vss obdaritev.

 9 a Lk 24:49.

 10 a vss Šola prerokov.
  b vss prepir.
 12 a Jn 15:10.
  b 1 Jn 2:10, 15.

 16 a NaZ 59:9–14.
 17 a NaZ 78:20.
  b vss Gospod.

96. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu, ki razkrije ureditev mesta 
oziroma sionskega kola v Kirtlandu v Ohiu 4. junija 1833, dano kot 
primer svetim v Kirtlandu. Bilo je ob priložnosti konference vélikih 
duhovnikov, glavna téma premisleka pa je bilo razpolaganje z dolo-
čenimi zemljišči, poznanimi kot Frencheva kmetija, ki jih je Cerkev 
posedovala blizu Kirtlanda. Ker se konferenca ni mogla dogovoriti, 
kdo bo prevzel skrb za kmetijo, so vsi soglašali, da bi glede zadeve 
vprašali Gospoda.
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1 Kirtlandski sionski kol naj pos-
tane močan. 2–5 Škof naj razdeli de-
diščino za svete. 6–9 John Johnson 
naj bo član združenega reda.

Glejte, pravim vam, v tem je 
modrost, s katero lahko veste, 
kako ravnati glede te zadeve, kajti 
v meni je potrebno, da ta a kol, ki 
sem ga ustanovil za Sionovo moč, 
postane močan.

2 Zato naj moj služabnik Ne
wel K. Whitney prevzame skrb 
za kraj, ki je med vami imenovan, 
na katerem nameravam zgraditi 
svojo sveto hišo.

3 In spet, razdeli naj se ga na 
parcele glede na modrost v korist 
tistih, ki si prizadevajo za dedi
ščino, kakor bo med vami dolo
čeno na svètu.

4 Pazite torej, da boste poskr
beli za to zadevo in tisti del, ki je 
potreben, da bo v korist mojega 
a reda za prinašanje moje besede 
človeškim otrokom.

5 Kajti glejte, resnično vam pra
vim, to je v meni najpotrebneje, 
da gre moja beseda k človeškim 
otrokom, za podreditev človeških 
src v vaše dobro. Tako je. Amen.

6 In spet, resnično vam pravim, 
v meni je modro in potrebno, da 
moj služabnik John Johnson, ka
terega daritev sem sprejel in kate
rega molitve sem slišal, kateremu 
dajem obljubo o večnem življe
nju, če bo odslej izpolnjeval moje 
zapovedi —

7 kajti a Jožefov potomec je in 
soudeleženec pri blagoslovih ob
ljube, dane njegovim očetom —

8 resnično vam pravim, v meni 
je potrebno, da postane član reda, 
da bo mojo besedo lahko poma
gal prinašati človeškim otrokom.

9 Zato ga posvetite v ta bla
goslov in marljivo naj si priza
deva odpraviti hipoteke, ki so 
na hiši, imenovani med vami, 
da bo lahko prebival v njej. Tako 
je. Amen.

96 1 a Iz 33:20; 54:2;  
vss kol.

 4 a NaZ 78:3–4;  
vss združeni red.

 7 a vss Jožef, Jakobov sin.

97. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 
2. avgusta 1833. Naslednje razodetje obravnava zlasti zadeve svetih 
v Sionu v okraju Jackson v Misuriju kot odgovor na prerokovo poiz-
vedovanje pri Gospodu za usmeritev. Člani Cerkve v Misuriju so bili 
tačas podvrženi hudemu preganjanju in so bili 23. julija 1833 prisi-
ljeni podpisati sporazum, da bodo okraj Jackson zapustili.

1–2 Veliko svetih v Sionu (ok-
raj Jackson, Misuri) je blagoslov-
ljenih zavoljo svoje zvestobe. 3–5 

Parley P. Pratt je pohvaljen za svoje 
delo v šoli v Sionu. 6–9 Gospod 
sprejme tiste, ki izpolnjujejo svoje 
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97 1 a vss Sion.
 2 a Mt 5:5;  

Moz 3:19.
 3 a vss Šola prerokov.
  b vss Pratt, Parley 

Parker.
 6 a vss karanje — karati.
 7 a Mt 3:10.
  b Lk 6:43–45;  

Al 5:36, 52;  
3 Ne 14:15–20.

 8 a vss strto srce.
  b vss poštenje —  

pošten.
  c NaZ 64:34.
  d vss žrtvovanje — 

žrtvovati.
  e NaZ 52:15; 132:50.

 10 a NaZ 57:3; 88:119; 
124:51.

  b NaZ 115:14–16.
 12 a vss desetina — 

plačati desetino.
  b vss tempelj, 

Gospodova hiša.

zaveze. 10–17 V Sionu naj se zgradi 
hiša, v kateri bodo čisti v srcu videli 
Boga. 18–21 Sion so čisti v srcu. 
22–28 Sion bo ušel Gospodovemu 
biču, če bo zvest.

Resnično vam pravim, prijatelji 
moji, govorim vam s svojim gla
som, in sicer z glasom svojega 
Duha, da vam bom lahko poka
zal svojo voljo glede vaših bra
tov v deželi a Sion, med katerimi 
jih je veliko resnično ponižnih in 
si marljivo prizadevajo učiti mod
rosti in najti resnico.

2 Resnično, resnično vam po
vem, blagor takšnim, kajti prejeli 
bodo; kajti jaz, Gospod, izkažem 
milost vsem a krotkim in vsem, ka
terim me je volja, da bom lahko 
opravičen, ko jih bom privedel 
pred sodbo.

3 Glejte, pravim vam, glede a šole 
v Sionu sem jaz, Gospod, zelo za
dovoljen, da bo v Sionu šola, in 
tudi s svojim služabnikom b Par
leyjem P. Prattom, kajti on ostaja 
v meni.

4 In če bo še naprej ostal v meni, 
bo še naprej predsedoval šoli v 
deželi Sion, dokler mu ne bom dal 
drugih zapovedi.

5 In blagoslovil ga bom z mno
goterimi blagoslovi, pojasnju
joč vse svete spise in skrivnosti 

za izgrajevanje šole in cerkve v 
Sionu.

6 In preostali šoli sem jaz, Go
spod, voljan izkazati milost; 
vendar so takšni, ki morajo biti 
a okarani, in njihova dela bodo 
razkrita.

7 a Sekira je nastavljena na kore
nino dreves; in vsako drevo, ki 
ne obrodi dobrega b sadu, bo po
sekano in vrženo v ogenj. To sem 
govoril jaz, Gospod.

8 Resnično vam pravim, vse 
med tistimi, ki vedo, da je njihovo 
a srce b iskreno, in so strti in njihov 
duh skesan in so c voljni izpol
njevati svoje zaveze z d žrtvova
njem — da, vsakim žrtvovanjem, 
ki ga bom zapovedal jaz, Go
spod — jih e sprejmem.

9 Kajti jaz, Gospod, bom na
pravil, da bodo obrodili kot zelo 
rodno drevo, ki je posajeno v do
bro zemljo, ob bistrem potoku, ki 
obrodi veliko dragocenega sadu.

10 Resnično vam pravim, da je 
moja volja, da mi bo v deželi Sion 
zgrajena a hiša, podobna b vzorcu, 
ki sem vam ga dal.

11 Da, zgrajena naj bo naglo, z 
desetino mojega ljudstva.

12 Glejte, to je a desetina in žrtev, 
ki jo jaz, Gospod, terjam iz njiho
vih rok, da se mi bo lahko zgradilo 
b hišo za Sionovo odrešitev —
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13 za kraj a zahvaljevanja za vse 
svete in za kraj poučevanja za 
vse tiste, ki so poklicani oprav
ljati službo v vseh svojih različ
nih poklicih in službah;

14 da bodo lahko izpopolnjeni 
v a razumevanju svojega delova
nja, v teoriji, v načelu in v nauku, 
v vsem, kar zadeva Božje b kralje
stvo na zemlji, kraljestvo, kate
rega c ključi so vam bili podeljeni.

15 In če mi bo moje ljudstvo 
zgradilo hišo v Gospodovem 
imenu in ne dopustilo, da bi va
njo prišlo kaj a nečistega, da ne bo 
onečaščena, bo moja b slava poči
vala na njej;

16 da, in tam bo moja a navzoč
nost, kajti prišel bom vanjo, in vsi 
b čisti v srcu, ki bodo prišli vanjo, 
bodo videli Boga.

17 Če pa bo onečaščena, vanjo 
ne bom prišel in moje slave tam 
ne bo, kajti v nesvete templje ne 
bom prišel.

18 In sedaj, glejte, če bo Sion to 
delal, bo a uspeval in se širil in po
stal zelo veličasten, zelo mogočen 
in zelo strašen.

19 In a narodi zemlje ga bodo 
častili in bodo rekli: b Sion zago
tovo je mesto našega Boga in Sion 
zagotovo ne more pasti, niti biti 

odstranjen s svojega mesta, kajti 
tam je Bog in tam je Gospodova 
roka;

20 in s svojo silno močjo je zap
risegel, da bo njegova odrešitev 
in njegov visok a stolp.

21 Zato resnično tako govori 
Gospod, Sion naj se radosti, kajti 
to je a Sion — čisti v srcu; zato naj 
se Sion radosti, medtem ko bodo 
vsi hudobni žalovali.

22 Kajti glejte, in glej, a maščeva
nje pride nad brezbožne naglo ka
kor vihar; in kdo mu bo ušel?

23 Gospodov a bič bo šel mimo 
ponoči in podnevi in poročilo o 
tem bo vznemirilo vse ljudi; da, 
ne bo zadržan, dokler ne pride 
Gospod;

24 kajti Gospodova togota se je 
razvnela zoper njihove gnusobe 
in vsa njihova hudobna dela.

25 Vendar Sion bo a ušel, če 
bo izpolnjeval vse, kar sem mu 
zapovedal.

26 Če pa ne bo izpolnjeval vsega, 
kar sem mu zapovedal, ga bom 
a obiskal glede na vsa njegova dela 
s hudo stisko, s b kužno boleznijo, 
s kugo, z mečem, z c maščevanjem, 
s d požirajočim ognjem.

27 Vendar naj se tokrat prebere 
njegovim ušesom, da sem jaz, 

 13 a vss zahvala — 
zahvaljevanje.

 14 a vss razumevanje.
  b vss Božje oziroma 

nebeško kraljestvo.
  c vss duhovniški ključi.
 15 a NaZ 94:9; 109:20–21.
  b Ag 2:7;  

NaZ 84:5.
 16 a NaZ 110:1–10.
  b Mt 5:8;  

NaZ 67:10–13; 88:68;  
vss čistost — čist.

 18 a NaZ 90:24; 100:15.
 19 a Iz 60:14;  

Zah 2:14–16;  
NaZ 45:66–70; 49:10.

  b vss Novi Jeruzalem.
 20 a 2 Sam 22:3.
 21 a Mz 7:18;  

vss čistost — čist;  
Sion.

 22 a vss maščevanje.
 23 a Iz 28:14–19;  

NaZ 45:31.
 25 a 2 Ne 6:13–18;  

NaZ 63:34;  
JS – Mt 1:20.

 26 a NaZ 84:54–59.
  b Lk 21:10–13.
  c Mal 3:19–21;  

3 Ne 21:20–21.
  d Jl 1:15–20.

NAUK IN ZAVEZE 97:13–27203



Gospod, sprejel njegovo daritev; 
in če ne bo več grešil, ga ne bo do
letelo a nič od tega;

28 in a blagoslovil ga bom z 

blagoslovi in pomnožil mnogo
terost blagoslovov na njem in na 
njegovih rodovih na veke vekov, 
govori Gospod, vaš Bog. Amen.

 27 a Ezk 18:27.
 28 a vss blagoslov — 

blagosloviti.
98 1 a NaZ 68:6.

  b vss zahvala — 
zahvaljevanje.

 2 a Ps 27:14;  
Iz 30:18–19;  

NaZ 133:45.
 3 a NaZ 122:7;  

vss nadloga.

1–3 Stiske svetih bodo v njihovo 
dobro. 4–8 Sveti naj podprejo de-
želno ustavno pravo. 9–10 Za po-
svetno vlado bi bilo treba podpreti 
poštene, modre in dobre ljudi. 11–
15 Tisti, ki dajo svoje življenje za 
Go spodovo stvar, bodo imeli večno 
življenje. 16–18 Odrecite se vojni in 
razglasite mir. 19–22 Sveti v Kirt-
landu so ošteti in zapovedano jim 
je, naj se pokesajo. 23–32 Gospod 
razodene svoje zakone, ki nareku-
jejo preganjanja in stiske, naprtene 
njegovemu ljudstvu. 33–38 Vojna 
je opravičena le, kadar jo zapove 
Go spod. 39–48 Sveti naj odpustijo 
svojim sovražnikom, ki bodo, če se 
bodo pokesali, prav tako ušli Gospo-
dovemu maščevanju.

Resnično vam pravim, prija
telji moji, ne a bojte se, vaše srce 
naj bo potolaženo; da, neprene
homa se radostite in se v vsem 
b zahvaljujte,

2 potrpežljivo a čakajoč na Go
spoda, kajti vaše molitve so prišle 
v ušesa Gospoda Sabaóta in so 
zapisane s tem pečatom in opo
roko — Gospod je zaprisegel in 
odredil, da bodo uslišane.

3 Zato vam to obljublja z ne
spremenljivo zavezo, da se bodo 
izpolnile; in vse, s čimer ste bili 
a prizadeti, se bo izšlo v vaše do
bro in v slavo mojega imena, go
vori Gospod.

4 In sedaj, resnično vam pra
vim glede deželnih zakonov, moja 

98. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 6. av-
gusta 1833. Naslednje razodetje je prišlo zaradi preganjanja svetih v 
Misuriju. Povečana naselitev članov Cerkve v Misuriju je vznemi-
rila nekatere druge naseljence, ki so se čutili ogrožene zaradi števila 
svetih, njihovega političnega in gospodarskega vpliva ter kulturnih 
in verskih razlik. Julija 1833 je drhal uničila cerkveno lastnino, dva 
člana Cerkve polila s katranom in posula s perjem ter zahtevala, da 
sveti zapustijo okraj Jackson. Čeprav so nekatere novice o težavah v 
Misuriju preroka v Kirtlandu (1.440 km stran) nedvomno dosegle, 
je resnost položaja ta dan lahko poznal le z razodetjem.
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 5 a 1 Pt 2:13–14;  
NaZ 58:21; 134:5.

  b NaZ 101:77–80; 109:54;  
vss svoboda — 
svoboden;  
ustava.

 8 a Jn 8:32;  
2 Kor 3:17;  
vss svoboda — 
svoboden;  
svobodna volja.

 9 a Prg 29:2.
 10 a vss poštenje — pošten.

 11 a 5 Mz 8:3;  
Mt 4:4;  
NaZ 84:43–44.

 12 a Iz 28:10;  
NaZ 42:61.

  b Abr 3:25–26.
 13 a Lk 9:24;  

NaZ 101:35–38; 
103:27–28;  
vss mučenik — 
mučeništvo.

 14 a Neh 4:8;  
NaZ 122:9.

  b NaZ 124:55.
  c Raz 2:10;  

NaZ 136:31, 39.
 16 a Al 48:14;  

vss miroljubni.
  b vss vojna.
  c vss mir.
  d Mal 3:23–24;  

NaZ 2:1–2.
 17 a vss Judje.
 18 a Jn 14:2;  

NaZ 59:2; 76:111; 81:6.

volja je, da moje ljudstvo izpol
njuje vse, kar jim zapovem.

5 In ta a deželni zakon, ki je b us
taven, podpirajoč tisto načelo 
svobode pri ohranjanju pravic in 
privilegijev, pripada vsemu člo
veštvu in je pred menoj opravičen.

6 Zato vas in vaše brate moje 
cerkve jaz, Gospod, opravičim s 
podporo tistemu zakonu, ki je de
želno ustavno pravo;

7 in kar zadeva človeški zakon, 
kar je več ali manj kot to, prihaja 
od zla.

8 Jaz, Gospod Bog, vas a osvobo
dim, zato ste resnično svobodni; 
osvobodi pa vas tudi zakon.

9 Vendar ko vladajo a hudobni, 
ljudje žalujejo.

10 Zatorej bi bilo treba marljivo 
iskati a poštene ljudi in modre 
ljudi in prizadevati bi si morali, 
da bi podprli dobre ljudi in modre 
ljudi; drugače kar je manj kot to, 
prihaja od zla.

11 In zapovedujem vam, da 
opustite vse zlo in se oklenete 
vsega dobrega, da boste živeli 
po vsaki a besedi, ki pride iz Bož
jih ust.

12 Kajti zvestim bo a dal vrstico 
za vrstico, nauk za naukom; 

in s tem vas bom b preizkusil in 
preveril.

13 In kdor bo svoje življenje 
a dal zaradi mene, zavoljo mojega 
imena, ga bo spet našel, in sicer 
večno življenje.

14 Zato se ne a bojte svojih sovraž
nikov, kajti v svojem srcu sem od
redil, govori Gospod, da vas bom 
v vsem b preizkusil, ali boste ostali 
v moji zavezi, prav do c smrti, da se 
vas bo lahko spoznalo za vredne.

15 Kajti če ne boste ostali v moji 
zavezi, me niste vredni.

16 a Odrecite se torej b vojni in 
razglasite c mir in si marljivo pri
zadevajte d obrniti srca otrok k 
njihovim očetom in srca očetov 
k otrokom;

17 in spet, srca a Judov k prero
kom in prerokov k Judom; da ne 
pridem in vso zemljo udarim s 
prekletstvom in bo vse meso pred 
menoj zgorelo.

18 Vaše srce naj se ne vznemirja, 
kajti v hiši mojega Očeta je a ve
liko bivališč in pripravil sem vam 
prostor; in kjer sva moj Oče in jaz, 
tam boste tudi vi.

19 Glejte, jaz, Gospod, nisem 
zelo zadovoljen s številnimi, ki 
so v cerkvi v Kirtlandu;
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 21 a Moz 23:21;  
He 12:3;  
vss karanje — karati.

 22 a vss poslušnost — 
poslušen.

  b Mt 16:17–18;  

NaZ 33:12–13.
 23 a Lk 6:29;  

Al 43:46–47;  
vss preganjanje — 
preganjati.

 24 a Mt 7:1–2.

 26 a vss potrpežljivost.
 28 a vss svarilo — svariti.
 32 a NaZ 27:10.
 33 a 5 Mz 20:10;  

Al 48:14–16.

20 kajti ne opustijo svojih gre
hov in hudobnih poti, ponosa srca 
in pohlepnosti in vseh odurnosti 
ter se ne ravnajo po besedah mod
rosti in večnega življenja, ki sem 
jim jih dal.

21 Resnično vam pravim, da jih 
bom jaz, Gospod, a okaral in bom 
naredil, kar bom blagovolil, če se 
ne bodo pokesali in izpolnjevali 
vsega, kar sem jim rekel.

22 In spet vam pravim, če boste 
a izpolnjevali, kar vam zapovem, 
bom jaz, Gospod, od vas odvrnil 
ves srd in togoto in b vrata pekla 
vas ne bodo premagala.

23 Sedaj vam govorim glede 
vaših družin — če bodo ljudje 
vas, ali vaše družine, a udarili 
enkrat in boste to potrpežljivo 
prenašali in jih ne žalili, niti 
ne boste naklepali maščevanja, 
boste poplačani;

24 če pa tega ne boste potrpež
ljivo prenašali, se vam bo prište
valo, da vam je a odmerjeno s 
pravično mero.

25 In spet, če vas bo sovražnik 
udaril v drugo in sovražnika ne 
boste žalili in boste to potrpež
ljivo prenašali, bo vaše plačilo 
stotero.

26 In spet, če vas bo udaril v 
tretje in boste to a potrpežljivo 
prenašali, bo vaše plačilo pom
noženo štirikratno;

27 in ta tri pričevanja bodo na

stopila proti vašemu sovražniku, 
če se ne bo pokesal, in ne bodo 
izbrisana.

28 In sedaj, resnično vam pra
vim, če bo ta sovražnik ušel 
mojemu maščevanju, da ne bo 
pripeljan pred sodbo pred me
noj, potem poskrbite, da ga boste 
v mojem imenu a posvarili, naj ne 
pride več nad vas, niti nad vaše 
družine, celo otroke vaših otrok 
do tretjega in četrtega rodu.

29 In potem, če bo prišel nad vas 
ali vaše otroke ali otroke vaših ot
rok do tretjega in četrtega rodu, 
sem vam vašega sovražnika iz
ročil v roke;

30 in če mu boš potem prizane
sel, boš za svojo pravičnost popla
čan; in tudi tvoji otroci in otroci 
tvojih otrok do tretjega in četr
tega rodu.

31 Vendar je tvoj sovražnik v 
tvojih rokah; in če ga boš popla
čal po njegovih delih, si opravi
čen; če ti je stregel po življenju in 
je tvoje življenje zaradi njega og
roženo, je tvoj sovražnik v tvojih 
rokah in si opravičen.

32 Glej, to je zakon, ki sem ga 
dal svojemu služabniku Nefiju in 
tvojim a očetom, Jožefu in Jakobu 
in Izaku in Abrahamu in vsem 
svojim starodavnim prerokom in 
apostolom.

33 In spet, to je a zakon, ki sem 
ga dal svojim staroletnim, naj ne 
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 34 a NaZ 105:38–41.
 37 a Joz 23:10; Iz 49:25.
 40 a Mt 18:21–22;  

NaZ 64:9–11;  
vss odpustiti.

 45 a Mrm 8:20.

 46 a 5 Mz 5:9–10.
 47 a Moz 7:33; Mrm 9:6.
 48 a Ezk 18:19–23.

gredo v bitko zoper noben narod, 
rod, jezik ali ljudstvo, če jim ne 
zapovem jaz, Gospod.

34 In če bi kateri narod, jezik ali 
ljudstvo razglasilo vojno proti 
njim, naj tistemu ljudstvu, narodu 
oziroma jeziku najprej dvignejo 
zastavo a miru;

35 in če tisto ljudstvo ni sprejelo 
mirovne ponudbe niti v drugo 
niti v tretje, so ta pričevanja pri
nesli pred Gospoda;

36 potem sem jim jaz, Gospod, 
zapovedal in jih opravičil, ker so 
se šli bojevat zoper tisti narod, je
zik oziroma ljudstvo.

37 In jaz, Gospod, sem a bojeval 
njihove bitke in bitke njihovih ot
rok in otrok njihovih otrok, dok
ler se niso maščevali vsem svojim 
sovražnikom, do tretjega in četr
tega rodu.

38 Glejte, to je primer vsem ljud
stvom, govori Gospod, vaš Bog, 
opravičenosti pred menoj.

39 In spet, resnično vam pra
vim, če se bo vaš sovražnik, po
tem ko je prišel nad vas v prvo, 
pokesal in prišel k vam, pro
seč za odpuščanje, mu odpus
tite in tega nič več ne pojmujte 
kot pričevanje zoper svojega 
sovražnika —

40 in tako naprej v drugo in 
tretje; in kolikor krat se bo tvoj 
sovražnik pokesal prestopkov, s 
katerimi se je prekršil zoper tebe, 
mu a odpusti do sedemdesetkrat 
sedemkrat.

41 In če se bo zoper tebe prekr
šil in se ne bo pokesal v prvo, mu 
vseeno odpusti.

42 In če se bo zoper tebe prekr
šil v drugo in se ne pokesal, mu 
vseeno odpusti.

43 In če se bo zoper tebe prekršil 
v tretje in se ne pokesal, mu prav 
tako odpusti.

44 Če pa se bo zoper tebe prekr
šil v četrto, mu ne odpusti, tem
več ta pričevanja prinesi pred 
Gospoda; in ne bodo izbrisana, 
dokler se ne bo pokesal in ti ne 
poplačal štirikratno v vsem, s  
čimer že se je prekršil zoper  
tebe.

45 In če bo to naredil, mu od
pusti z vsem srcem; in če tega 
ne bo naredil, te bom jaz, Go
spod, stotero a maščeval tvojemu 
sovražniku;

46 in nad njegovimi otroki in 
nad otroki njegovih otrok vseh 
tistih, ki me sovražijo, do a tret
jega in četrtega rodu.

47 Toda če se bodo otroci po
kesali, oziroma otroci otrok, in 
se a obrnili h Gospodu, svojemu 
Bogu, z vsem srcem in z vso od
ločnostjo, umom in močjo ter šti
rikratno poravnali za vse svoje 
prestopke, s katerimi so se prekr
šili, oziroma s katerimi so se pre
kršili njihovi očetje oziroma očetje 
njihovih očetov, potem se bo tvoja 
togota odvrnila;

48 in a maščevanje ne bo več 
prišlo nadnje, govori Gospod, 
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1–8 John Murdock je poklican raz-
glašati evangelij in tisti, ki ga sprej-
mejo, sprejmejo Gospoda in bodo 
prejeli milost.

Glejte, tako govori Gospod mo
jemu služabniku Johnu Mur
docku — poklican si iti v vzhodne 
dežele od hiše do hiše, od vasi do 
vasi in od mesta do mesta, da boš 
razglašal moj večni evangelij pre
bivalcem leteh sredi a preganjanja 
in hudobije.

2 In kdor a sprejme tebe, sprejme 
mene; in imel boš moč, da boš raz
glašal mojo besedo s b potrditvijo 
mojega Svetega Duha.

3 In kdor te sprejme a kot majhen 
otrok, sprejme moje b kraljestvo; 
in blagoslovljeni so, kajti prejeli 
bodo c milost.

4 In tega, kdor te bo zavrnil, bo 
a zavrnil moj Oče in njegova hiša; 
in b noge si očisti na skrivnem ob 
poti v pričevanje zoper njega.

5 In glejte, in glej, a pridem naglo 
k b sodbi, da bom vse prepričal o 
njihovih brezbožnih delih, ki so 
jih zagrešili zoper mene, kakor je 
o meni zapisano v zvitku knjige.

6 In sedaj, resnično ti pravim, da 
ni potrebno, da bi šel, dokler ne 
bo poskrbljeno za tvoje otroke in 
bodo prijazno poslani sionskemu 
škofu.

7 In po nekaj letih, če boš od 
mene želel, boš lahko šel tudi v 
dobro deželo, da boš posedoval 
svojo dediščino;

8 drugače boš še naprej razgla
šal moj evangelij, a dokler ne boš 
vzet. Amen.

99 1 a vss preganjanje — 
preganjati.

 2 a Mt 10:40.
  b 1 Kor 2:4–5.
 3 a Mt 18:1–6.

  b vss Božje oziroma 
nebeško kraljestvo.

  c vss milost — milosten.
 4 a Jn 12:44–50.
  b NaZ 75:19–22.

 5 a NaZ 1:11–14.
  b Jud 1:14–15;  

vss Jezus Kristus, 
sodnik.

 8 a Mt 19:29.

99. RAZDELEK
Razodetje, dano Johnu Murdocku po preroku Josephu Smithu 29. 
avgusta 1832 v Hiramu v Ohiu. Več kot leto je John Murdock pri-
digal evangelij, medtem ko so njegovi otroci — ki so po smrti nje-
gove žene, Julie Clapp, aprila 1831, ostali brez matere — prebivali 
pri drugih družinah v Ohiu.

tvoj Bog, in njihovi prestopki ne 
bodo nikoli več predloženi kot 

pričevanje pred Gospodom proti 
njim. Amen.

100. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu in Sidneyju Rigdonu v 
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1–4 Joseph in Sidney naj pridigata 
evangelij za odrešitev duš. 5–8 
Tisto uro jima bo dano, kaj naj go-
vorita. 9–12 Sidney naj bo govor-
nik in Joseph naj bo razodevalec in 
mogočen v pričevanju. 13–17 Go-
spod bo vzdignil čisto ljudstvo in 
poslušni bodo odrešeni.

Resnično, tako govori Gospod 
vama, moja prijatelja a Sidney in 
b Joseph, vajini družini sta dobro; 
v mojih rokah so in z njimi bom 
naredil, kakor se mi zdi dobro; 
kajti v meni je vsa moč.

2 Zato hodíta za menoj in pos
lušajta nasvet, ki vama ga bom 
dal.

3 Glejta, in glej, precej ljudi 
imam v tem kraju, v okoliških 
predelih; in v okoliških predelih 
v tej vzhodni deželi se bodo od
prla učinkovita vrata.

4 Zato sem jaz, Gospod, dopus
til, da sta prišla na ta kraj; kajti 
tako je bilo v meni potrebno za 
a odrešitev duš.

5 Zato vama resnično pravim, k 
temu ljudstvu povzdignita glas; 
a govorita misli, ki vama jih bom 
položil v srce, in pred ljudmi ne 
bosta zmedena;

6 kajti tisto uro vama bo a dano, 
da, tisti trenutek, kaj naj rečeta.

7 Toda zapovedujem vama, da 
vse, kar bosta razglašala, a razgla
šajta v mojem imenu, z dostojan
stvenim srcem, v duhu b krotkosti, 
v vsem.

8 In obljubljam vama tole, da se 
bo, če bosta to delala, a Sveti Duh 
izlil, da bo pričeval o vsem, kar 
bosta rekla.

9 In v meni je potrebno, da bodi 
ti, moj služabnik Sidney, a govor
nik za to ljudstvo; da, resnično, 
posvetil te bom v ta poklic, in si
cer da boš govornik za mojega 
služabnika Josepha.

10 In dal mu bom moč, da bo 
mogočen v a pričevanju.

11 In tebi bom dal moč, da boš 
a mogočen v pojasnjevanju vseh 
svetih spisov, da boš lahko nje
gov govornik, on pa bo tvoj b ra
zodevalec, da boš lahko poznal 
gotovost vsega, kar zadeva stvari 
mojega kraljestva na zemlji.

12 Potovanje torej nadaljujta in 
se v srcu radostita; kajti glejta, in 
glej, z vama sem prav do konca.

13 In sedaj vama dajem besedo 
glede a Siona. Sion bo b odkupljen, 
čeprav bo krajše obdobje karan.

100 1 a vss Rigdon, Sidney.
  b vss Smith ml., 

Joseph.
 4 a vss odrešitev.
 5 a He 5:18;  

NaZ 68:3–4.
 6 a Mt 10:19–20; 

   NaZ 84:85.
 7 a NaZ 84:61.
  b vss krotkost — krotak.
 8 a 2 Ne 33:1–4.
 9 a 2 Mz 4:14–16;  

2 Ne 3:17–18;  
NaZ 124:103–104.

 10 a vss priča — pričevati.
 11 a Al 17:2–3.
  b NaZ 124:125.
 13 a vss Sion.
  b NaZ 84:99;  

105:9–10, 31, 37.

Perrysburgu v New Yorku 12. oktobra 1833. Oba brata sta, ker sta 
bila več dni odsotna od svoje družine, čutila nekaj zaskrbljenosti 
glede njih.
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14 Tvoja brata, moja služabnika 
a Orson Hyde in John Gould, sta 
v mojih rokah; in če bosta izpol
njevala moje zapovedi, bosta 
odrešena.

15 Srce naj se vama torej po
tolaži; kajti a vse skupaj se bo 
izšlo v dobro tistih, ki hodijo 

pokončno, in za posvetitev  
cerkve.

16 Kajti vzdignil si bom a čisto 
ljudstvo, ki mi bo služilo pravično;

17 in vsi, ki a kličejo Gospodovo 
ime in izpolnjujejo njegove za
povedi, bodo odrešeni. Tako je. 
Amen.

 14 a vss Hyde, Orson.
 15 a Rim 8:28;  

NaZ 90:24; 105:40.
 16 a vss čistost — čist.
 17 a Jl 3:5;  

Al 38:4–5.

101 1 a vss preganjanje — 
preganjati.

  b NaZ 103:1–2, 11;  
109:47.

 2 a NaZ 58:3–4.
  b Moz 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;  
vss karanje — karati.

101. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 16. in 
17. decembra 1833. Tačas so sveti, ki so se zbrali v Misuriju, prena-
šali veliko preganjanje. Drhal jih je pregnala z domov v okraju Jack-
son in nekateri sveti so se poskusili nastaniti v okrajih Van Buren, 
Lafayette in Ray, vendar jim je preganjanje sledilo. Glavnina sve-
tih je bila tisti čas v okraju Clay v Misuriju. Posameznikom Cerkve 
se je veliko grozilo s smrtjo. Sveti v okraju Jackson so izgubili po-
hištvo, oblačila, živino in drugo osebno imetje in uničeni so bili šte-
vilni njihovi pridelki.

1–8 Sveti so okarani in prizadeti za-
radi svojih prestopkov. 9–15 Gospo-
dova togota bo doletela narode, toda 
njegovo ljudstvo bo zbrano in poto-
laženo. 16–21 Ustanovljen bo Sion 
in njegovi koli. 22–31 Pojasnjena 
je narava življenja v tisočletnici. 
32–42 Takrat bodo sveti blagoslov-
ljeni in poplačani. 43–62 Prilika o 
plemiču in oljkah ponazarja težave 
in končno odkupitev Siona. 63–
75 Sveti naj se še naprej zbirajo. 
76–80 Gospod je uzakonil ustavo 
Združenih držav. 81–101 Sveti naj 
zaprosijo za odškodnino za krivice 

glede na priliko o ženski in krivič-
nem sodniku.

Resnično vam pravim glede va
ših bratov, ki so bili prizadeti in 
a preganjani in b izgnani iz dežele 
svoje dediščine —

2 jaz, Gospod, sem dopustil, 
da jih je doletela a stiska, s ka
tero so bili prizadeti zaradi svo
jih b prestopkov;

3 vendar jih bom priznal za 
a svoje in moji bodo tisti dan, ko 
bom prišel zbrat svoje dragulje.

4 Zato morajo biti a okarani in 
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preizkušeni, in sicer kakor b Ab
raham, ki mu je bilo zapovedano, 
naj daruje svojega edinega sina.

5 Kajti vsi tisti, ki karanja 
ne bodo prenesli, temveč me 
bodo a zanikali, ne morejo biti 
b posvečeni.

6 Glejte, pravim vam, med njimi 
so bila neskladja in a prepiri in b za
vidanja in zdrahe in c poltene ter 
pohlepne želje, zato so s tem oma
deževali svojo dediščino.

7 Bili so počasni v tem, da bi 
a prisluhnili glasu Gospoda, svo
jega Boga, zato je Gospod, njihov 
Bog, počasen v tem, da bi pris
luhnil njihovim molitvam, da bi 
jih uslišal na dan njihove stiske.

8 Na dan svojega miru so moj 
nasvet jemali nalahko, toda na 
dan svoje a stiske me neizbežno 
b iščejo.

9 Resnično vam pravim, nav
kljub njihovim grehom me do 
obisti navdaja a sočutje do njih. 
Ne bom jih povsem b zavrgel; 
in na dan c srda se bom spomnil 
milosti.

10 Zaprisegel sem in odredba je 
bila izdana s prejšnjo zapovedjo, 
ki sem vam jo dal, da bom pustil 

pasti a meč svoje togote za dobro 
mojega ljudstva; in prav kakor 
sem rekel, se bo zgodilo.

11 Moja togota se bo kmalu ne
izmerno izlila na vse narode; in 
to bom storil, ko bo čaša njihove 
krivičnosti a polna.

12 In tisti dan bodo vsi, ki bodo 
na a stražnem stolpu, oziroma 
drugače rečeno, ves moj Izrael, 
odrešeni.

13 In tisti, ki so bili razkropljeni, 
bodo a zbrani.

14 In vsi tisti, ki so a žalovali, 
bodo potolaženi.

15 In vsi tisti, ki so dali svoje 
a življenje za moje ime, bodo 
okronani.

16 Srce naj se vam torej potolaži 
glede Siona, kajti vse meso je v 
mojih a rokah; mirujte in b vedite, 
da sem Bog.

17 a Sion ne bo odstranjen s svo
jega mesta, navkljub temu da so 
njegovi otroci razkropljeni.

18 Tisti, ki so ostali, in so čisti 
v srcu, se bodo vrnili in prišli do 
svoje a dediščine, oni in njihovi ot
roci, s b pesmimi o večni radosti, 
da bodo c pozidali opustele sion
ske kraje —

 4 b 1 Mz 22:1–14; JakK 4:5;  
vss Abraham.

 5 a Mt 10:32–33;  
Rim 1:16;  
2 Ne 31:14.

  b vss posvetitev — 
posvetiti.

 6 a vss prepir.
  b vss zavidanje — 

zavidati.
  c vss poželenje — 

poželeti.
 7 a Iz 59:2;  

Moz 11:22–25; 21:15;  

Al 5:38.
 8 a He 12:3.
  b Apd 17:27;  

Al 32:5–16.
 9 a vss milost — milosten;  

sočutje.
  b Jer 30:11.
  c NaZ 98:21–22.
 10 a NaZ 1:13–14.
 11 a He 13:14; Etr 2:9–11.
 12 a vss stražiti — stražarji.
 13 a 5 Mz 30:3–6;  

1 Ne 10:14;  
vss Izrael, zbiranje 

Izraela.
 14 a Mt 5:4.
 15 a Mt 10:39;  

vss mučenik — 
mučeništvo.

 16 a Mz 6:32.
  b 2 Mz 14:13–14;  

Ps 46:11.
 17 a vss Sion.
 18 a NaZ 103:11–14.
  b Iz 35:10; NaZ 45:71;  

vss peti.
  c Am 9:13–15;  

NaZ 84:2–5; 103:11.
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19 in vse to, da bi se izpolnili 
preroki.

20 In glejte, določen ni noben 
drug a kraj kakor ta, ki sem ga 
določil; niti ne bo določen noben 
drug kraj kakor ta, ki sem ga do
ločil, za zbiranje mojih svetih —

21 dokler ne bo prišel dan, ko se 
zanje ne bo več našlo prostora; in 
potem imam druge kraje, ki jim 
jih bom dodelil, in imenovali se 
bodo a koli, za zastore oziroma Si
onovo moč.

22 Glejte, moja volja je, da se vsi 
tisti, ki kličejo moje ime in me čas
tijo glede na moj večni evange
lij, a zberejo in b stojijo na svetih 
krajih;

23 in se pripravijo za razodetje, 
ki bo prišlo, ko bo a tančica po
krivála mojega templja, v mojem 
tabernaklju, ki zakriva zemljo, 
odstranjena in me bo vse meso 
b videlo hkrati.

24 In vse, kar se a izpridi, tako 
človek oziroma živali na polju 
oziroma ptice pod nebom ozi
roma ribe morja, kar prebiva po 
vsem obličju zemlje, bo b zgorelo;

25 in zaradi žgoče vročine se 
bodo a stopile tudi prvine; in vse 

bo nastalo b novo, da bosta moje 
znanje in c slava lahko prebivala 
po vsej zemlji.

26 In tisti dan bo a sovražnost 
ljudi in sovražnost živali, da, so
vražnost vsega mesa, pred mojim 
obrazom b prenehala.

27 In kar bo tisti dan kdo prosil, 
mu bo dano.

28 In tisti dan a Satan ne bo imel 
moči, da bi koga skušal.

29 In ne bo a žalosti, ker ne bo 
smrti.

30 Tisti dan a otrok ne bo umrl, 
dokler ne bo star; in njegovo živ
ljenje bo kot starost drevesa;

31 in ko bo umrl, ne bo zaspal, 
se pravi v zemlji, temveč bo a spre
menjen v trenu očesa in bo b vzet 
in njegov počitek bo veličasten.

32 Da, resnično vam pravim, 
tisti a dan, ko bo Gospod prišel, 
bo b razodel vse stvari —

33 stvari, ki so minile, in a skrite 
stvari, ki jih ni poznal nihče, stvari 
zemlje, s katerimi je bila narejena, 
in namen in cilj lete —

34 nadvse dragocene stvari, 
stvari, ki so zgoraj, in stvari, ki 
so spodaj, stvari, ki so v zemlji in 
na zemlji in na nebu.

 20 a NaZ 57:1–4.
 21 a NaZ 82:13–14;  

115:6, 17–18;  
vss kol.

 22 a vss Izrael, zbiranje 
Izraela.

  b Mt 24:15;  
NaZ 45:32; 115:6.

 23 a vss tančica.
  b Iz 40:5;  

NaZ 38:8; 93:1;  
vss drugi prihod 
Jezusa Kristusa.

 24 a NaZ 29:24.

  b Sof 1:2–3;  
Mal 3:19;  
NaZ 88:94;  
JS – ŽZ 1:37.

 25 a Am 9:5;  
2 Pt 3:10–14;  
vss zemlja, 
očiščenje zemlje.

  b Raz 21:5.
  c vss tisočletnica.
 26 a Iz 11:6–9;  

vss sovraštvo — 
sovražiti.

  b vss mir.

 28 a Raz 20:2–3;  
1 Ne 22:26;  
NaZ 88:110.

 29 a Raz 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;  

vss tisočletnica.
  b NaZ 121:26–28.
 33 a vss Božje skrivnosti.
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35 In vsi tisti, ki prenašajo a pre
ganjanje zavoljo mojega imena in 
vztrajajo v veri, čeprav so pokli
cani dati svoje življenje b zavoljo 
mene, bodo vendarle deležni vse 
te slave.

36 Zatorej se ne bojte celo v 
a smrt; kajti v tem svetu vaša b ra
dost ni polna, v meni pa je vaša 
radost polna.

37 Zato naj vas ne skrbi za telo, 
niti za življenje telesa, temveč naj 
vas skrbi za a dušo in za življenje 
duše.

38 In vselej a iščite Gospodov 
obraz, da boste v b potrpežljivosti 
lahko posedovali svojo dušo, in 
imeli boste večno življenje.

39 Ko so ljudje poklicani k mo
jemu a večnemu evangeliju in se 
zavežejo z večno zavezo, se jih 
ima za b sol zemlje in okus ljudem;

40 poklicani so za okus ljudem; 
če torej tista sol zemlje izgubi 
okus, glejte, ni odtlej dobra za nič 
drugega, kakor da se jo vrže proč 
in jo ljudje pohodijo.

41 Glejte, v tem je modrost glede 
sionskih otrok, in sicer številnih, 
vendar ne vseh; spoznani so bili 
za prestopnike, zato morajo biti 
a okarani —

42 ta, ki se a povzdiguje, bo po
nižan, in ta, ki se b ponižuje, bo 
povzdignjen.

43 In sedaj, pokazal vam bom 
priliko, da boste poznali mojo vo
ljo glede odkupitve Siona.

44 Neki a plemič je imel kos zem
ljišča, zelo izvrstnega; in svojim 
služabnikom je rekel: Pojdite v 
moj b vinograd, in sicer prav na 
ta izvrstni kos zemljišča, in posa
dite dvanajst oljk;

45 in okrog njih postavite a stra
žarje in zgradite stolp, da se bo 
dalo gledati po okoliški deželi, da 
bo stražar na stolpu, da moje oljke 
ne bodo posekane, ko bo sovraž
nik prišel plenit in si vzet sad mo
jega vinograda.

46 Plemičevi služabniki so to
rej šli in storili, kakor jim je gos
pod zapovedal, in posadili oljke 
in naokrog postavili živo mejo in 
postavili stražarje in začeli gra
diti stolp.

47 In ko so še polagali temelje 
letega, so med seboj začeli go
voriti: Čemu moj gospod potre
buje ta stolp?

48 In dolgo so se posvetovali, 
govoreč med seboj: In čemu moj 
gospod potrebuje ta stolp, videč, 
da je to čas miru?

49 Mar ne bi tega denarja dali 
menjalcem? Kajti teh stvari ne 
potrebujemo.

50 In ko so se drug z drugim 
prerekali, so postali zelo leni in 

 35 a NaZ 63:20;  
vss preganjanje — 
preganjati.

  b NaZ 98:13.
 36 a vss smrt, telesna.
  b vss radost.
 37 a vss duša.
 38 a 2 Krn 7:14;  

NaZ 93:1.

  b vss potrpežljivost.
 39 a vss nova in 

večna zaveza.
  b Mt 5:13;  

NaZ 103:10.
 41 a vss karanje — karati.
 42 a Abd 1:3–4;  

Lk 14:11;  
He 4:12–13.

  b Lk 18:14;  
vss ponižnost — 
ponižen.

 44 a NaZ 103:21–22.
  b vss Gospodov 

vinograd.
 45 a Ezk 33:2, 7;  

3 Ne 16:18;  
vss stražiti — stražarji.
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niso prisluhnili zapovedim svo
jega gospoda.

51 In ponoči je prišel sovražnik 
in podrl živo a mejo; in plemičevi 
služabniki so vstali in se prestra
šili in zbežali; in sovražnik je uni
čil njihova dela in oljke posekal.

52 Sedaj, glejte, plemič, gospo
dar vinograda, je poklical svoje 
služabnike in jim rekel: Zakaj! Kaj 
je vzrok temu velikemu zlu?

53 Mar ne bi morali storiti, prav 
kakor sem vam zapovedal, in — 
potem ko ste vinograd zasadili 
in naokrog postavili živo mejo in 
na obzidje letega postavili stra
žarje — zgraditi tudi stolp in na 
stolp postaviti stražarja in bdeti 
nad mojim vinogradom in ne 
zaspati, da nad vas ne bi prišel 
sovražnik?

54 In glejte, stražar na stolpu bi 
videl sovražnika, ko je bil še da
leč stran; in potem bi se lahko pri
pravili in sovražniku preprečili, 
da bi podrl živo mejo letega, in 
rešili moj vinograd pred pokon
čevalčevimi rokami.

55 In gospodar vinograda je 
enemu svojih služabnikov rekel: 
Pojdi in zberi preostanek mojih 
služabnikov in vzemi a vso moč 
moje hiše, ki so moji bojevniki, 
moje mladeniče in tudi tiste v 
srednjih letih med vsemi mojimi 
služabniki, ki so moč moje hiše, 
razen le tistih, ki sem jim dolo
čil ostati;

56 in takoj pojdite v deželo mo
jega vinograda in moj vinograd 
odkupite, kajti moj je; kupil sem 
ga z denarjem.

57 Zato takoj pojdite v mojo 
deželo, podrite obzidje mojih 
sovražnikov, zrušite stolp in raz
kropite njihove stražarje.

58 In če se bodo zbrali proti 
vam, se mojim sovražnikom 
a maščujte, da bom kmalu lahko 
prišel s preostalo svojo hišo in de
želo posedoval.

59 In služabnik je svojemu gos
podarju rekel: Kdaj bo to?

60 In svojemu služabniku je re
kel: Ko me bo volja; takoj pojdi in 
naredi vse, kar sem ti zapovedal;

61 in to bo moj pečat in bla
goslov tebi — zvesti in a modri 
skrbnik sredi moje hiše, b vladar 
v mojem kraljestvu.

62 In njegov služabnik je takoj 
šel in naredil vse, kar mu je gos
podar zapovedal; in a po veliko 
dneh se je vse izpolnilo.

63 Ponovno vam resnično pra
vim, pokazal vam bom modrost 
v sebi glede vseh cerkva, če bodo 
hotele biti vodene po pravi in pra
vilni poti za njihovo odrešitev —

64 da se bo zbiranje mojih sve
tih lahko nadaljevalo, da jih bom 
lahko postavil svojemu imenu na 
a svetih krajih; kajti prišel je čas 
b žetve in moja beseda se mora 
c izpolniti.

65 Zato moram zbrati svoje 

 51 a Iz 5:1–7.
 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 Mt 25:20–23.
 62 a NaZ 105:37.
 64 a NaZ 87:8.

  b NaZ 33:3, 7;  
vss žetev.

  c NaZ 1:38.
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ljudstvo glede na priliko o pšenici 
in a ljuljki, da bo žito spravljeno v 
kašče, da bo imelo večno življe
nje in bo okronano s b celestialno 
slavo, ko bom prišel v kraljestvo 
svojega Očeta, da bom vsakega 
poplačal glede na to, kakršno bo 
njegovo delo;

66 ko bo ljuljka zvezana v snope 
in bodo njihove vezi močne, da 
bo a zgorela v neugasljivem ognju.

67 Zato vsem cerkvam zapove
dujem, naj se še naprej zbirajo na 
krajih, ki sem jih določil.

68 Vendar, kakor sem vam re
kel v prejšnji zapovedi, naj vaše 
a zbiranje ne bo v naglici, niti na 
begu; temveč naj bo vse priprav
ljeno prej.

69 In zato da bo pred vami vse 
pripravljeno, izpolnjujte zapoved, 
ki sem jo dal glede teh stvari —

70 ki pravi oziroma uči, da vsa 
zemljišča a kupite z denarjem, ki 
se jih da kupiti za denar, na oko
liškem predelu dežele, ki sem jo 
določil, da bo dežela Sion, za za
četek zbiranja mojih svetih;

71 vso zemljo, ki jo je moč kupiti 
v okraju Jackson in v okoliških 
okrajih, preostalo pa prepustite 
moji roki.

72 Sedaj vam resnično pravim, 
vse cerkve naj zberejo ves svoj 
denar; to naj bo storjeno v njiho
vem času, vendar ne v a naglici; in 
glejte, da bo vse pripravljeno prej.

73 In določi naj se častivredne 
može, in sicer modre može, in jih 
ta zemljišča pošljite kupit.

74 In cerkve v vzhodnih deže
lah, ko bodo zgrajene, če bodo 
prisluhnile temu nasvetu, bodo 
lahko kupile zemljišča in se zbrale 
na njih; in tako bodo lahko utr
dili Sion.

75 Prav sedaj je že zadosti na 
zalogi, da, in sicer obilje, za od
kupitev Siona, in postavitev nje
govih opustelih krajev, da ne  
bo nikoli več padel, če bodo 
cerkve, ki se imenujejo z mojim 
imenom, a voljne prisluhniti mo
jemu glasu.

76 In spet vam pravim, tisti, ki 
so jih razkropili sovražniki, moja 
volja je, naj še naprej prosijo za 
odškodnino, in odkupitev, po ro
kah tistih, ki so postavljeni kot 
vladarji in so vaša oblast —

77 glede na zakone in a ustavo 
ljudstva, za katere sem dopustil, 
da so bili sprejeti, in bi jih morali 
ohranjati zaradi b pravic in zaščite 
vsega mesa glede na pravična in 
sveta načela;

78 da vsak lahko deluje po na
uku in načelu, zadevajoč prihod
nost, glede na moralno a svobodno 
voljo, ki sem mu jo dal, da bo vsak 
na b sodni dan c odgovarjal za svoje 
grehe.

79 Zato ni prav, da bi bil kdor 
koli v suženjstvu drugega.

 65 a Mt 13:6–43;  
NaZ 86:1–7.

  b vss celestialna slava.
 66 a Nah 1:5;  

Mt 3:12;  
NaZ 38:12; 63:33–34.

 68 a NaZ 58:56.
 70 a NaZ 63:27–29.
 72 a Iz 52:10–12.
 75 a Al 5:37–39.
 77 a vss vlada — vladati.
  b vss svoboda — 

svoboden.
 78 a vss svobodna volja.
  b vss poslednja sodba.
  c vss odgovornost — 

odgovoren.
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80 In s tem namenom sem uza
konil a ustavo te dežele po rokah 
modrih mož, ki sem jih postavil 
prav s tem namenom, in deželo 
odkupil s b prelivanjem krvi.

81 S čim naj torej poistovetim si
onske otroke? Poistovetil jih bom 
s a priliko o ženski in krivičnem 
sodniku, kajti ljudje bi morali vse
lej b moliti in ne izgubiti poguma, 
ki pravi —

82 v nekem mestu je bil sodnik, 
ki se ni bal Boga, niti se ni oziral 
na človeka.

83 In v tistem mestu je bila 
vdova in prišla je k njemu, rekoč: 
Maščuj se mojemu nasprotniku.

84 In nekaj časa ni hotel, nato 
pa si je rekel: Čeprav se ne bo
jim Boga, niti se ne oziram na 
človeka, a ker me ta vdova nad
leguje, jo bom maščeval, sicer 
me bo s svojim nenehnim priha
janjem utrujala.

85 Tako bom poistovetil sionske 
otroke.

86 Zaprosijo naj pri sodnikovih 
nogah;

87 in če jim ne bo prisluhnil, 
naj zaprosijo pri guvernerjevih 
nogah;

88 in če jim guverner ne bo pris
luhnil, naj zaprosijo pri predsed
nikovih nogah;

89 in če jim ne bo prisluhnil 

predsednik, potem se bo dvignil 
Gospod in prišel iz svojega a skri
vališča in v svojem besu vznemir
jal narod;

90 in v svojem razvnetem neza
dovoljstvu in v svoji siloviti jezi 
ob svojem času bo odrezal tiste 
hudobne, nezveste in krivične 
a skrbnike in jim dodelil delež 
med hinavci in b neverniki;

91 in sicer v najzunanjejši temi, 
kjer je a jok in stok in škripanje z 
zobmi.

92 Molite torej, da se jim bodo 
ušesa odprla za vaše klice, da 
bom lahko z njimi a milosten, da 
te stvari ne bodo prišle nadnje.

93 Kar sem vam rekel, mora 
biti, da se nihče ne bo mogel 
a izgovarjati;

94 da bodo modreci in vladarji 
lahko slišali in vedeli to, česar ni
koli niso a dojeli;

95 da bom lahko nadaljeval z 
uresničevanjem svojega dejanja, 
svojega a presenetljivega dejanja, 
in opravljanjem svojega dela, svo
jega presenetljivega dela, da bodo 
ljudje lahko b prepoznali pravične 
od hudobnih, govori vaš Bog.

96 In spet, povem vam, v na
sprotju z mojo zapovedjo in mojo 
voljo je, da bi moj služabnik Sid
ney Gilbert prodal moje a skla
dišče, ki sem ga določil svojim 

 80 a 2 Ne 1:7–9;  
NaZ 98:5–6;  
vss ustava.

  b 1 Ne 13:13–19.
 81 a Lk 18:1–8.
  b vss molitev.
 89 a Iz 45:15;  

NaZ 121:1, 4; 123:6.
 90 a vss skrbništvo — 

skrbnik.
  b Raz 21:8;  

vss nevera.
 91 a Mt 25:30;  

NaZ 19:5; 29:15–
17; 124:8.

 92 a vss milost — milosten.
 93 a Rim 1:18–21.
 94 a Iz 52:15;  

3 Ne 20:45; 21:8.
 95 a Iz 28:21;  

NaZ 95:4.
  b Mal 3:18;  

vss dar prepoznavanja 
oziroma presojanja.

 96 a vss skladišče.
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ljudem, mojim sovražnikom v 
roke.

97 Tega, kar sem določil, naj ne 
omadežujejo moji sovražniki s 
privolitvijo tistih, ki se a imenu
jejo z mojim imenom;

98 kajti to je zelo hud in bridek 
greh zoper mene in zoper moje 
ljudstvo zaradi tistih stvari, ki 
sem jih odredil in ki bodo kmalu 
doletele narode.

99 Zato je moja volja, naj moji 
ljudje zahtevajo, in vztrajno 

zahtevajo, kar sem jim dodelil, 
čeprav jim ne bo dovoljeno pri 
tem ostati.

100 Vendar ne pravim, da na 
tem ne bodo ostali; kajti če bodo 
obrodili sadove in dela, primerna 
za moje kraljestvo, bodo na tem 
ostali.

101 Zidali bodo in drug ne bo 
a podedoval; zasadili bodo vino
grade in jedli sadove leteh. Tako 
je. Amen.

 97 a NaZ 103:4;  
112:25–26; 125:2.

 101 a Iz 65:21–22;  
vss tisočletnica.

102 1 a vss visoki svèt.
 2 a NaZ 107:72–74.

102. RAZDELEK
Zapisnik ustanovitve prvega visokega svèta Cerkve v Kirtlandu v 
Ohiu 17. februarja 1834. Prvotni zapisnik sta zapisala starešini Oli-
ver Cowdery in Orson Hyde. Prerok je zapisnik pregledal naslednji 
dan in dan potem je visoki svèt enoglasno sprejel popravljeni zapis-
nik kot »obliko in ustavo visokega svèta« Cerkve.Verzi od trideset 
do dvaintrideset, ki obravnavajo svèt dvanajstih apostolov, so bili 
dodani leta 1835 pod vodstvom Josepha Smitha, ko je bil ta razdelek 
pripravljen za objavo v Nauku in zavezah.

1–8 Visoki svèt je določen za raz-
reševanje pomembnih težav, do ka-
terih prihaja v Cerkvi. 9–18 Dani 
so postopki za zaslišanje primerov. 
19–23 Odločitev poda predsednik 
svèta. 24–34 Pojasnjen je prizivni 
postopek.

Ta dan se je v hiši Josepha Smitha 
ml. zbral generalni svèt štiriin
dvajsetih vélikih duhovnikov, po 
razodetju, in nadaljeval z organi
ziranjem a visokega svèta Kristu
sove cerkve, ki naj bi ga sestavljalo 

dvanajst vélikih duhovnikov in 
eden ali trije predsedniki, kakor 
bi primer pač narekoval.

2 Visoki svèt je bil določen z 
razodetjem, da bi razrešili po
membne težave, do katerih bi v 
cerkvi utegnilo priti, ki jih cerkev 
oziroma a škofov svèt ne bi mogel 
razrešiti v zadovoljstvo strank.

3 Josepha Smitha ml., Sidneyja 
Rigdona in Fredericka G. Willi
amsa je svèt z glasovanjem priz
nal za predsednike, Josepha 
Smitha st., Johna Smitha, Josepha 
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 9 a vss razodetje.

Coa, Johna Johnsona, Martina 
Harrisa, Johna S. Carterja, Jareda 
Carterja, Oliverja Cowderyja, Sa
muela H. Smitha, Orsona Hyda, 
Sylvestra Smitha in Luka John
sona, vélike duhovnike, pa je svèt 
s soglasnim glasovanjem izvolil v 
redni svèt cerkve.

4 Zgoraj imenovane svetovalce 
se je nato vprašalo, ali svoje ime
novanje sprejmejo in ali bodo v tej 
službi delovali glede na nebeško 
postavo, na kar so vsi odgovorili, 
da svoje imenovanje sprejemajo 
in bodo svojo službo opravljali 
glede na Božjo milostljivost, ki 
jim bo podeljena.

5 Število, ki je sestavljalo svèt, ki 
so glasovali v imenu in za cerkev 
pri imenovanju zgoraj imenova
nih svetovalcev, je bilo triinšti
rideset v naslednjem zaporedju: 
devet vélikih duhovnikov, sedem
najst starešin, štirje duhovniki in 
trinajst članov.

6 Izglasovano: da visoki svèt ne 
more pravnomočno delovati brez 
navzočnosti sedmih zgoraj ime
novanih svetovalcev ali njihovih 
pravilno določenih naslednikov.

7 Teh sedem bo pravnomočno 
lahko imenovalo druge vélike 
duhovnike, ki jih pojmujejo kot 
vredne in sposobne, da bodo delo
vali namesto odsotnih svetovalcev.

8 Izglasovano: kadar bo prišlo 
do prostega mesta zaradi smrti, 
odstranitve iz službe zaradi pre
stopka oziroma odstranitve z 
ozemlja tega cerkvenega vodstva, 
katerega koli od zgoraj imenova

nih svetovalcev, bo zapolnjeno z 
imenovanjem predsednika ozi
roma predsednikov in odobreno 
po glasu generalnega svèta vé
likih duhovnikov, sklicanega za 
tisti namen, da bodo delovali v 
imenu cerkve.

9 Predsednik cerkve, ki je tudi 
predsednik svèta, je imenovan z 
a razodetjem in je v svoji upravi 
b priznan po glasu cerkve.

10 In glede na dostojanstvo nje
gove službe je, da predseduje na 
svètu cerkve; in njegov privile
gij je, da mu pomagata dva druga 
predsednika, imenovana enako, 
kakor je bil imenovan sam.

11 In v primeru odsotnosti 
enega ali obeh tistih, ki sta imeno
vana, da mu pomagata, ima moč, 
da na svètu predseduje brez po
močnika; in v primeru, da je odso
ten sam, imata druga predsednika 
moč predsedovati namesto njega, 
oba ali eden od njiju.

12 Kadar je visoki svèt Kristu
sove cerkve pravilno organiziran 
glede na prejšnji vzorec, bo dol
žnost dvanajstih svetovalcev, da 
bodo žrebali po številu in s tem 
določili, kdo od dvanajsterih bo 
govoril prvi, začenši s številko 
ena in tako naprej po vrsti do šte
vilke dvanajst.

13 Kadar se ta svèt skliče, da bo 
odločal o katerem koli primeru, 
bo dvanajst svetovalcev odlo
čilo, ali je težak ali ni; če ni, bosta 
na njem govorila samo dva sve
tovalca glede na način, zapisan 
zgoraj.

  b vss podpora cerkvenim voditeljem.
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 16 a vss pravica.  23 a 4 Mz 9:8.   b vss razodetje.

14 Če pa se misli, da je težak, 
bodo imenovani štirje; in če težji, 
šest; v nobenem primeru pa ne bo 
imenovanih več kot šest, da bodo 
govorili.

15 Obtoženi ima, v vseh prime
rih, pravico do polovice svèta, da 
se prepreči žalitev ali krivico.

16 In svetovalci, imenovani, da 
govorijo pred svètom, naj zasto
pajo primer, potem ko se preuči 
dokaze, v njegovi pravi luči pred 
svètom; in vsak naj govori glede 
na poštenost in a pravico.

17 Tisti svetovalci, ki so poteg
nili parne številke, in sicer 2, 4, 6, 
8, 10 in 12, so posamezniki, ki naj 
se postavijo na obtoženčevo stran 
in preprečijo žalitev in krivico.

18 V vseh primerih bosta imela 
tožnik in obtoženi privilegij, da 
bosta sama govorila pred svètom, 
potem ko se je slišalo dokaze in 
bodo svetovalci, ki so določeni 
govoriti v primeru, zaključili s 
svojimi pripombami.

19 Potem ko bodo dokaze sli
šali, ko bodo govorili svetovalci, 
tožnik in obtoženi, bo predsednik 
odločil glede na razumevanje, ki 
ga bo imel o primeru, in pozval 
dvanajst svetovalcev, da isto po
trdijo z glasovanjem.

20 Če pa bodo preostali sveto
valci, ki niso govorili, ali kateri od 
njih, potem ko so nepristransko 
slišali dokaze in zagovore, odkrili 
napako v predsednikovi odlo
čitvi, lahko to pokažejo in pri
mer bo imel ponovno zaslišanje.

21 In če se po pozornem ponov

nem zaslišanju v primeru poka
žejo dodatna dejstva, bo odločitev 
ustrezno spremenjena.

22 Če pa dodatnih dejstev ne bo, 
bo obveljala prva odločitev in ve
čina svèta bo imela moč, da se bo 
odločila enako.

23 V primeru težave glede a na
uka oziroma načela, če ni za
dosti zapisano, da bi svèt primer 
jasno razumel, lahko predsednik 
vpraša in pridobi Gospodovo 
mnenje z b razodetjem.

24 Véliki duhovniki, ko so v 
tujini, imajo moč sklicati in or
ganizirati svèt, kakor je bilo re
čeno doslej, da težave razrešijo, 
če bodo stranke oziroma katera 
koli od njih to zahtevala.

25 In omenjeni svèt vélikih du
hovnikov bo imel moč za imeno
vanje enega izmed svojih lastnih 
vrst, da bo začasno predsedoval 
na takšnem svètu.

26 Dolžnost omenjenega svèta 
bo, da bo nemudoma predal iz
vod svojih postopkov s celostno 
izjavo pričevanja, ki bo prilo
žena njihovi odločitvi, visokemu 
svètu sedeža Prvega predsedstva 
Cerkve.

27 Če bodo stranke oziroma ka
tera od njih z odločitvijo ome
njenega svèta nezadovoljne, se 
lahko pritožijo na visoki svèt se
deža Prvega predsedstva Cerkve 
in imajo ponovno zaslišanje, ka
teri primer bo izpeljan glede na 
prejšnji zapisani vzorec, kakor če 
ne bi bila sprejeta nobena takšna 
odločitev.
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28 Ta svèt vélikih duhovnikov 
v tujini naj se skliče le v a najtež
jih primerih glede cerkvenih za
dev; in noben splošni oziroma 
navaden primer ni zadosten, da 
se skliče takšen svèt.

29 Potujoči oziroma v tujini nas
tanjeni véliki duhovniki imajo 
moč, da rečejo, ali je potrebno, da 
takšen svèt skličejo ali ne.

30 Je razlika med visokim svè
tom oziroma a potujočimi vélikimi 
duhovniki v tujini in med potujo
čim visokim svètom, ki ga sestav
lja dvanajst b apostolov, v njihovih 
odločitvah.

31 Glede odločitve prejšnjega 
se lahko pritoži; glede odločitve 
slednjega pa se ne more.

32 Slednjega lahko pod vprašaj 
vzamejo le generalne osebnosti 
cerkve v primeru prestopka.

33 Sklep: da bo predsednik, ozi
roma predsedniki, sedeža Prvega 

predsedstva Cerkve imel moč za 
določanje, ali je kateri tak pri
mer, v katerem se pritoži, upra
vičeno naslovljen za ponovno 
zaslišanje, potem ko je bila pri
tožba pre učena in priloženi do
kazi ter izjave.

34 Dvanajst svetovalcev je nato 
pristopilo, da bi žrebali oziroma 
vrgli volilno kroglico, da bi do
ločili, kdo bo govoril prvi, in 
sledilo je naslednje, namreč: 1. 
Oliver Cowdery, 2. Joseph Coe, 
3. Samuel H. Smith, 4. Luke John
son, 5. John S. Carter, 6. Sylvester 
Smith, 7. John Johnson, 8. Orson 
Hyde, 9. Jared Carter, 10. Joseph 
Smith st., 11. John Smith, 12. Mar
tin Harris.Po molitvi se je konfe
renca zaključila.

Oliver Cowdery
Orson Hyde

(tajnika)

 28 a NaZ 107:78.  30 a NaZ 107:23–24, 35–38.   b vss apostol.

1–4 Zakaj je Gospod dovolil, da so 
bili sveti v okraju Jackson prega-
njani. 5–10 Sveti bodo zmagali, če 
bodo izpolnjevali zapovedi. 11–20 
Odkupitev Siona bo prišla z močjo 
in Gospod bo šel pred svojim ljud-
stvom. 21–28 Sveti naj se zberejo v 

Sionu in tisti, ki bodo dali svoje živ-
ljenje, ga bodo spet našli. 29–40 Več 
bratov je poklicanih organizirati Si-
onov tabor in oditi v Sion; zmaga 
jim je obljubljena, če bodo zvesti.

Resnično vam pravim, prijatelji 

103. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 
24.  februarja 1834. Naslednje razodetje je bilo prejeto po prihodu 
Parleyja P. Pratta in Lymana Wighta v Kirtland v Ohiu, ki sta prišla 
iz Misurija, da bi se s prerokom posvetovala o pomoči in vrnitvi sve-
tih na njihove posesti v okraju Jackson.
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moji, glejte, dal vam bom razo
detje in zapoved, da boste vedeli, 
kako a ravnati pri izvajanju svojih 
dolžnosti glede b odrešitve in od
kupitve vaših bratov, ki so razk
ropljeni po deželi Sion,

2 ki so jih a pregnali in udarili 
moji sovražniki, na katere bom v 
svojem lastnem času neizmerno 
izlil svoj srd.

3 Kajti doslej sem jim dopuščal, 
da bi a dopolnili mero svojih kri
vičnosti, da bi bila njihova čaša 
polna;

4 in da bi bili tisti, ki se imenu
jejo z mojim imenom, lahko krajše 
obdobje a karani s hudo in bridko 
grajo, ker niso povsem b prisluh
nili naukom in zapovedim, ki sem 
jim jih dal.

5 Toda resnično vam pravim, 
da sem odredil odredbo, ki jo bo 
moje ljudstvo izvajalo, če bodo 
prav od te ure prisluhnili a nas
vetu, ki jim ga bom dal jaz, Go
spod, njihov Bog.

6 Glejte, bodo, kajti to sem odre
dil, prav od te ure začeli zmago
vati nad mojimi sovražniki.

7 In če bodo a pozorno izpolnje
vali vse besede, ki jim jih bom 
govoril jaz, Gospod njihov Bog, 
nikdar ne bodo prenehali zmago
vati, dokler b kraljestva sveta ne 
bodo podvržena pod mojimi no
gami, in bo zemlja c dana d svetim, 

da jo bodo e posedovali na veke 
vekov.

8 Če pa mojih zapovedi ne bodo 
a izpolnjevali in ne bodo pozorno 
izpolnjevali vseh mojih besed, jih 
bodo kraljestva sveta premagala.

9 Kajti postavljeni so bili, da 
bodo a luč svetu in odrešeniki 
ljudi;

10 in če niso odrešeniki ljudi, so 
kot a sol, ki je izgubila okus in od
tlej ni dobra za nič drugega, ka
kor da se jo vrže proč in jo ljudje 
pohodijo.

11 Toda resnično vam pravim, 
odredil sem, da se bodo vaši 
bratje, ki so razkropljeni, vrnili na 
a zemljo svoje dediščine in bodo 
pozidali opustele sionske kraje.

12 Kajti po a hudi stiski, kakor 
sem vam rekel v prejšnji zapo
vedi, pride blagoslov.

13 Glejte, to je blagoslov, ki sem 
ga obljubil po vaših stiskah in sti
skah vaših bratov — vašo odku
pitev in odkupitev vaših bratov, 
in sicer njihovo vrnitev v deželo 
Sion, da se bodo naselili, da ne 
bodo nikoli več premagani.

14 Če pa bodo svojo de
diščino omadeževali, bodo 
premagani, kajti ne bom jim pri
zanesel, če bodo svojo dediščino 
omadeževali.

15 Glejte, povem vam, odkupi
tev Siona mora priti z močjo;

103 1 a NaZ 43:8.
  b NaZ 101:43–62.
 2 a NaZ 101:1; 109:47.
 3 a Al 14:10–11; 60:13.
 4 a NaZ 95:1;  

vss karanje — karati.
  b NaZ 101:2; 105:2–6.
 5 a vss nasvet.

 7 a NaZ 35:24;  
vss poslušnost — 
poslušen.

  b Dan 2:44.
  c Dan 7:27.
  d vss sveti.
  e NaZ 38:20.
 8 a Moz 1:13;  

NaZ 82:10.
 9 a 1 Ne 21:6.
 10 a Mt 5:13–16;  

NaZ 101:39–40.
 11 a NaZ 101:18.
 12 a Raz 7:13–14;  

NaZ 58:4; 112:13.
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16 zato bom svojemu ljudstvu 
vzdignil človeka, ki jih bo vodil, 
kakor je a Mojzes vodil Izraelove 
otroke.

17 Kajti Izraelovi otroci ste in 
a Abrahamovo potomstvo in mo
rate biti vodeni iz suženjstva z 
močjo in iztegnjeno roko.

18 In prav kakor so bili sprva 
vodeni vaši očetje, prav táka bo 
odkupitev Siona.

19 Vaše srce naj torej ne izgubi 
poguma, kajti ne rečem vam, ka
kor sem rekel vašim očetom: Moji 
a angeli bodo šli pred vami, ven
dar ne moja b navzočnost.

20 Toda povem vam: Moji a an
geli bodo šli pred vami in tudi 
moja navzočnost in sčasoma boste 
b posedovali dobro deželo.

21 Resnično, resnično vam po
vem, da je moj služabnik Joseph 
Smith ml. a človek, katerega sem 
primerjal s služabnikom, kate
remu je Gospodar b vinograda 
spregovoril v priliki, ki sem vam 
jo dal.

22 Zato naj moj služabnik Jo
seph Smith ml. reče a móči moje 
hiše, mojim mladeničem in tistim 
v srednjih letih: Zberite se v deželi 
Sion, na zemlji, ki sem jo kupil z 
denarjem, ki je bil posvečen meni.

23 In vse cerkve naj pošljejo 
modre može z njihovim denarjem 

in a kupijo zemljišča, prav kakor 
sem jim zapovedal.

24 In če bodo moji sovražniki 
prišli nad vas, da bi vas pregnali 
iz moje dobre a dežele, ki sem jo 
posvetil za deželo Sion, in sicer 
z vaše lastne zemlje po teh priče
vanjih, ki ste jih prinesli predme 
proti njim, jih prekolnite;

25 in kogar boste prekleli vi, 
bom preklel jaz, in maščevali me 
boste mojim sovražnikom.

26 In moja navzočnost bo z vami 
celo, ko me boste a maščevali mo
jim sovražnikom, do tretjega in 
četrtega rodu teh, ki me sovražijo.

27 Nihče naj se ne boji dati svo
jega življenja zavoljo mene; kajti 
kdor svoje življenje a da zavoljo 
mene, ga bo spet našel.

28 Kdor pa svojega življenja ni 
pripravljen dati zavoljo mene, ni 
moj učenec.

29 Moja volja je, da moj služab
nik a Sidney Rigdon povzdigne 
svoj glas med občestvi v vzhod
nih državah pri pripravah cerkva, 
da bodo izpolnjevale moje zapo
vedi, ki sem jim jih dal glede ob
nove in odkupitve Siona.

30 Moja volja je, da se moj slu
žabnik a Parley P. Pratt in moj slu
žabnik Lyman Wight ne vrneta v 
deželo svojih bratov, dokler ne 
bosta dobila skupine, da bosta 

 16 a 2 Mz 3:2–10;  
NaZ 107:91–92;  
vss Mojzes.

 17 a vss Abraham, 
Abrahamovo potomstvo;  
Abrahamova zaveza.

 19 a vss angeli.
  b NaZ 84:18–24.
 20 a 2 Mz 14:19–20.

  b NaZ 100:13.
 21 a NaZ 101:55–58.
  b vss Gospodov 

vinograd.
 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 Mt 10:39;  

Lk 9:24;  
NaZ 98:13–15; 124:54.

 29 a vss Rigdon, Sidney.
 30 a vss Pratt, Parley 

Parker.
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šla v deželo Sion, po deset ali po 
dvajset ali po petdeset ali po sto, 
dokler ne bosta dobila številke 
petsto od b moči moje hiše.

31 Glejte, to je moja volja; prosite 
in boste prejeli; toda ljudje vselej 
a ne izvršujejo moje volje.

32 Če jih torej ne morete dobiti 
petsto, marljivo iščite, da jih boste 
nemara dobili tristo.

33 In če jih ne morete dobiti 
tristo, marljivo iščite, da jih boste 
nemara dobili sto.

34 Toda resnično vam pravim, 
zapovedujem vam, da ne hodite 
v deželo Sion, dokler jih ne boste 
dobili sto od moči moje hiše, da 
bodo šli z vami v deželo Sion.

35 Kakor sem vam torej rekel, 
prosite in boste prejeli; iskreno 
molite, da bo moj služabnik Jo
seph Smith ml. nemara šel z vami 
in predsedoval sredi mojih ljudi 
in organiziral moje kraljestvo na 

a posvečeni zemlji in sionske ot
roke zavaroval z zakoni in zapo
vedmi, ki so vam bili in ki vam 
bodo dani.

36 Vse zmage in slave boste de
ležni zaradi svoje a marljivosti, 
zvestobe in b molitev v veri.

37 Moj služabnik Parley P. Pratt 
naj odpotuje z mojim služabni
kom Josephom Smithom ml.

38 Moj služabnik Lyman Wight 
naj odpotuje z mojim služabni
kom Sidneyjem Rigdonom.

39 Moj služabnik Hyrum Smith 
naj odpotuje z mojim služabni
kom Frederickom G. Williamsom.

40 Moj služabnik Orson Hyde 
naj odpotuje z mojim služabni
kom Orsonom Prattom, kamor 
jima bo svetoval moj služabnik 
Joseph Smith ml., da bosta prejela 
izpolnitev teh zapovedi, ki sem 
vam jih dal, preostalo pa pustite 
mojim rokam. Tako je. Amen.

 30 b NaZ 101:55.
 31 a NaZ 82:10.

 35 a NaZ 84:31.
 36 a vss marljivost.

  b NaZ 104:79–82.

104. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu v ali blizu Kirtlanda v Ohiu 
23. aprila 1834 glede Združenega podjetja (gl. glavi 78. in 82. raz-
delka). Bilo je verjetno ob priložnosti sestanka svèta članov Združe-
nega podjetja, ki je obravnaval nujne posvetne potrebe Cerkve. Prvi 
sestanek podjetja, ki je bil 10. aprila, je odločil, da se organizacijo 
raz pusti. Naslednje razodetje narekuje, naj se namesto tega ponovno 
ustanovi podjetje; njegovo imetje naj se razdeli med člane podjetja 
kot njihovo skrbništvo. Pod vodstvom Josepha Smitha je v razodetju 
izraz »Združeno podjetje« kasneje zamenjal »Združeni red«.

1–10 Sveti, ki se pregrešijo zoper 
združeni red, bodo prekleti. 11–16 

Gospod za svoje svete poskrbi na 
svoj način. 17–18 Evangelijska 
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postava narekuje skrb za revne. 19–
46 Navedena so skrbništva in bla-
goslovi več bratov. 47–53 Združeni 
red v Kirtlandu in red v Sionu naj 
delujeta ločeno. 54–66 Sveta Go-
spodova zakladnica je ustanovljena 
za tiskanje svetih spisov. 67–77 
Splošna zakladnica združenega reda 
naj deluje na osnovi soglasja. 78–
86 Tisti v združenem redu naj po-
plačajo vse svoje dolgove in Gospod 
jih bo rešil iz finančne odvisnosti.

Resnično vam pravim, prijatelji 
moji, svetujem in zapovedujem 
vam glede vsega imetja, ki pri
pada redu, katerega sem zapove
dal organizirati in ustanoviti, da 
bo a združeni red in večni red v 
korist moje cerkve in za odrešitev 
ljudi, dokler ne pridem —

2 z nespremenjeno in nespre
menljivo obljubo, da so bili tisti, 
ki sem jim zapovedal, če so bili 
zvesti, blagoslovljeni z mnogote
rimi blagoslovi;

3 če pa niso bili zvesti, so bili 
blizu prekletstva.

4 Ker torej nekateri moji služab
niki niso izpolnjevali zapovedi, 
temveč so zavezo prelomili za
radi a pohlepnosti in s hlinjenimi 
besedami, sem jih preklel z zelo 
hudim in bridkim prekletstvom.

5 Kajti jaz, Gospod, sem v svo
jem srcu odredil, da bo, če bo 
kateri moški, ki pripada redu, 

spoznan za prestopnika, oziroma 
drugače rečeno, če bo prelomil za
vezo, ki vas obvezuje, v življenju 
preklet in bo poteptan, s komer 
me bo volja;

6 kajti jaz, Gospod, se v teh stva
reh ne bom pustil a zasmehovati —

7 in vse to zato, da nedolžni med 
vami ne bi bili obsojeni s krivič
nimi in da krivi med vami ne bi 
ušli; ker sem vam jaz, Go spod, 
obljubil a krono slave na svoji 
desnici.

8 Če se vas torej spozna za pres
topnike, v življenju ne morete uiti 
mojemu srdu.

9 Če ste a odrezani zavoljo pre
stopka, b Satanovemu c tepežu ne 
morete uiti do dneva odkupitve.

10 In sedaj vam dajem moč prav 
od te ure, da ga boste, če boste 
koga med vami, iz reda, spoznali 
za prestopnika in se za zlo ne bo 
pokesal, izročili Satanovemu te
pežu; in ne bo imel moči, da bi 
nad vas a priklical zlo.

11 To je v meni modrost; zato 
vam zapovedujem, da se orga
nizirajte in vsakomur dodelite 
a skrbništvo;

12 da mi bo vsak poročal o 
skrbništvu, ki mu je dodeljeno.

13 Kajti potrebno je, da jaz, Go
spod, vsakogar napravim a odgo
vornega kot b skrbnika zemeljskih 
blagoslovov, ki sem jih napravil in 
pripravil za svoja bitja.

104 1 a NaZ 78:3–15;  
vss združeni red.

 4 a vss hlepeti.
 6 a Gal 6:7–9.
 7 a Iz 62:3;  

NaZ 76:56; 

   vss slava.
 9 a vss izobčenje.
  b vss hudič.
  c NaZ 82:21.
 10 a NaZ 109:25–27.
 11 a NaZ 42:32;  

vss skrbništvo — 
skrbnik.

 13 a vss odgovornost — 
odgovoren.

  b NaZ 72:3–5, 16–22.
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14 Jaz, Gospod, sem razprostrl 
nebo in a napravil zemljo, res
nično b delo mojih rok; in vse na 
in v njiju je moje.

15 In moj namen je, da poskr
bim za svoje svete, kajti vse stvari 
so moje.

16 Toda storjeno mora biti na 
moj a način; in glej, to je način, na 
katerega sem jaz, Gospod, od
redil, da bom poskrbel za svoje 
svete, da bodo b revni povzdig
njeni, tako da so bogati ponižani.

17 Kajti a zemlja je polna in do
volj je in na pretek; da, pripravil 
sem vse stvari in sem človeškim 
otrokom dal, da b delujejo sami.

18 Če bo kdo torej vzel od a obi
lja, ki sem ga napravil, in svojega 
deleža ne bo dajal, glede na b po
stavo mojega evangelija, c revnim 
in pomoči potrebnim, bo s hudob
nimi povzdignil oči v d peklu, pre
stajajoč muke.

19 In sedaj ti resnično pravim 
glede imetja a reda —

20 mojemu služabniku Sidneyju 
Rigdonu naj bo dodeljen kraj, kjer 
sedaj prebiva, in parcela s stro
jarno v skrbništvo, da se bo pre
življal, medtem ko dela v mojem 
vinogradu, in sicer kakor me bo 
volja, ko mu bom zapovedal.

21 In vse naj bo storjeno glede 
na nasvet reda in zedinjene privo
litve oziroma glasu reda, ki pre
biva v deželi Kirtland.

22 In to skrbništvo in blagoslov 
jaz, Gospod, podeljujem svojemu 
služabniku Sidneyju Rigdonu v 
blagoslov njemu in njegovemu 
potomstvu za njim;

23 in na njem bom blagoslove 
pomnožil, če bo pred menoj 
ponižen.

24 In spet, mojemu služabniku 
Martinu Harrisu naj bo v skrbniš
tvo dodeljeno zemljišče, ki ga je 
moj služabnik John Johnson prejel 
v zameno za svojo prejšnjo dedi
ščino, njemu in njegovemu po
tomstvu za njim;

25 in če bo zvest, bom pomnožil 
blagoslove na njem in njegovem 
potomstvu za njim.

26 In moj služabnik Martin Har
ris naj svoj denar posveti za raz
glašanje mojih besed, kakor bo 
naročil moj služabnik Joseph 
Smith ml.

27 In spet, moj služabnik Frede
rick G. Williams naj ima kraj, na 
katerem sedaj prebiva.

28 In moj služabnik Oliver Cow
dery naj ima parcelo, ki je ob hiši, 
ki naj bo za tiskarno, ki je parcela 
številka ena, in prav tako parcelo, 
na kateri prebiva njegov oče.

29 In moja služabnika Frede
rick G. Williams in Oliver Cow
dery naj imata tiskarno in vse, kar 
sodi zraven.

30 In to bo njuno skrbništvo, ki 
jima bo dodeljeno.

 14 a Iz 42:5; 45:12;  
vss ustvariti.

  b Ps 19:2; 24:1.
 16 a NaZ 105:5;  

vss blaginja.
  b 1 Sam 2:7–8;  

Lk 1:51–53;  
NaZ 88:17.

 17 a NaZ 59:16–20;  
vss zemlja.

  b vss svobodna volja.
 18 a Lk 3:11;  

Jak 2:15–16.
  b NaZ 42:30.
  c Prg 14:21; Moz 4:26;  

NaZ 52:40.
  d Lk 16:20–31.
 19 a vss združeni red.
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31 In če bosta zvesta, glej, ju 
bom blagoslovil in na njiju bla
goslove pomnožil.

32 In to je začetek skrbništva, ki 
sem ga dodelil njima in njunemu 
potomstvu za njima.

33 In če bosta zvesta, bom bla
goslove pomnožil na njiju in nju
nem potomstvu za njima, in sicer 
mnogoterost blagoslovov.

34 In spet, moj služabnik John 
Johnson naj ima hišo, v kateri živi, 
in dediščino, vse razen ozemlja, 
ki je bilo prihranjeno za a gradnjo 
mojih hiš, kar pripada tisti dedi
ščini, in tiste parcele, ki so bile 
določene za mojega služabnika 
Oliverja Cowderyja.

35 In če bo zvest, bom blago
slove na njem pomnožil.

36 In moja volja je, naj proda 
parcele, ki so označene za grad
njo mesta mojih svetih, če mu bo 
razkrito po a glasu Duha in glede 
na nasvet reda in po glasu reda.

37 In to je začetek skrbništva, ki 
sem ga dodelil v blagoslov njemu 
in njegovemu potomstvu za njim.

38 In če bo zvest, bom mno
goterost blagoslovov na njem 
pomnožil.

39 In spet, mojemu služabniku 
a Newelu K. Whitneyju naj se do
delita hiši in parcela, kjer sedaj 
prebiva, in parcela ter zgradba, 
na kateri stoji trgovsko poslopje, 
in tudi parcela, ki je na vogalu 
južno od trgovskega poslopja, in 
tudi parcela, na kateri se nahaja 
pepelišče.

40 In vse to sem dodelil svojemu 
služabniku Newelu K. Whitneyju 
v skrbništvo, v blagoslov njemu 
in njegovemu potomstvu za njim, 
v korist trgovskega poslopja mo
jega reda, ki sem ga ustanovil za 
svoj kol v deželi Kirtland.

41 Da, resnično, to je skrbništvo, 
ki sem ga dodelil svojemu služab
niku N. K. Whitneyju, in sicer 
vse to trgovsko poslopje, njemu 
in njegovemu a zastopniku in nje
govemu potomstvu za njim.

42 In če bo zvesto izpolnjeval 
moje zapovedi, ki sem mu jih 
dal, bom pomnožil blagoslove 
na njem in njegovem potomstvu 
za njim, in sicer mnogoterost 
blagoslovov.

43 In spet, mojemu služabniku 
Josephu Smithu ml. naj bo do
deljena parcela, ki je označena 
za gradnjo moje hiše, ki je dolga 
približno dvesto metrov in ši
roka šestdeset metrov, in tudi de
diščina, na kateri sedaj prebiva 
njegov oče;

44 in to je začetek skrbništva, ki 
sem mu ga dodelil, v blagoslov 
njemu in njegovemu očetu.

45 Kajti glej, dediščino sem pri
hranil za njegovega a očeta, za nje
govo preživljanje; zato se ga bo 
prištevalo v hišo mojega služab
nika Josepha Smitha ml.

46 In pomnožil bom blagoslove 
na hiši mojega služabnika Jo
sepha Smitha ml., če bo zvest, in 
sicer mnogoterost blagoslovov.

47 In sedaj, zapovedujem vam 

 34 a NaZ 94:3, 10.
 36 a vss razodetje.

 39 a vss Whitney, Newel K.
 41 a NaZ 84:112–113.

 45 a NaZ 90:20;  
vss Smith st., Joseph.
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glede Siona, da z brati ne bodite 
več vezani kot združeni red v Si
onu kakor samo takole —

48 potem ko se boste organizi
rali, se boste imenovali Združeni 
red sionskega a kola v mestu Kirt
land. In potem ko se bodo vaši 
bratje organizirali, se bodo ime
novali Združeni red mesta Sion.

49 In organizirali se bodo v last
nem imenu in v skupnem imenu; 
in svoje posle bodo opravljali v 
skupnem imenu in v lastnem 
imenu.

50 In posle boste opravljali v 
skupnem imenu in v lastnem 
imenu.

51 In to sem zapovedal, da bo 
storjeno za vašo odrešitev in tudi 
za njihovo odrešitev, ker so bili 
a izgnani, in zaradi tega, kar bo 
prišlo.

52 Ker so bile a zaveze pre
lomljene zaradi prestopka, s 
b pohlepnostjo in hlinjenimi 
besedami —

53 zato ste razpuščeni kot zdru
ženi red z vašimi brati, da z njimi 
niste vezani kakor samo do te ure, 
kakor samo takole, kakor sem re
kel, s posojilom, kakor bo ta red 
privolil na svètu, kakor vam bodo 
dopuščale okoliščine in narekoval 
glas svèta.

54 In spet, zapovedujem vam 
glede skrbništva, ki sem vam ga 
dodelil.

55 Glejte, vse to imetje je moje, 

ali pa je vaša vera zaman in boste 
spoznani za hinavce in so za
veze, ki ste jih sklenili z menoj, 
prelomljene;

56 in če je imetje moje, potem ste 
a skrbniki; drugače niste skrbniki.

57 Toda resnično vam pra
vim, določil sem vam, da boste 
skrbniki moje hiše, in sicer res
nični skrbniki.

58 In s tem namenom sem vam 
zapovedal, da se organizirajte, in 
sicer da boste natisnili a moje be
sede, polnost mojih svetih spisov, 
razodetja, ki sem vam jih dal in ki 
vam jih bom odslej dajal od časa 
do časa —

59 za gradnjo moje cerkve in 
kraljestva na zemlji in da boste 
moje ljudstvo pripravili za a čas, 
ko bom b prebival z njimi, kar je 
blizu.

60 In pripravili si boste kraj za 
zakladnico in jo posvetili mojemu 
imenu.

61 In med seboj določite nekoga, 
da bo skrbel za zakladnico, in v ta 
blagoslov naj bo posvečen.

62 In na zakladnici bo pečat in 
vse svete stvari naj se izroči v za
kladnico; in nihče izmed vas naj 
je ne imenuje za svojo lastno ozi
roma del te, kajti vsem bo pripa
dala enoglasno.

63 In dajem vam jo od te ure da
lje; in sedaj glejte, da greste in upo
rabljate skrbništvo, ki sem vam 
ga dodelil, razen svetih stvari, za 

 48 a NaZ 82:13; 94:1; 109:59;  
vss kol.

 51 a NaZ 109:47.
 52 a vss zaveza.

  b vss hlepeti.
 56 a vss skrbništvo — 

skrbnik.
 58 a vss Prevod Josepha 

Smitha (PJS).
 59 a vss tisočletnica.
  b NaZ 1:35–36; 29:9–11.
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tiskanje teh svetih stvari, kakor 
sem rekel.

64 In a donos svetih stvari bo 
hranjen v zakladnici in na njej 
bo pečat; in nihče drug ga ne bo 
uporabljal oziroma vzel iz za
kladnice, niti ne bo prelomljen 
pečat, ki bo dan nanjo, kakor 
samo po glasu reda oziroma z 
zapovedjo.

65 In tako boste ohranili koristi 
svetih stvari v zakladnici za pos
večene in svete namene.

66 In to se bo imenovalo Gospo
dova sveta zakladnica; in na njej 
bo ostajal pečat, da bo sveta in po
svečena Gospodu.

67 In spet, pripravi naj se še ena 
zakladnica in zakladnik, določen, 
da bo skrbel za zakladnico, in na
njo naj bo dan pečat;

68 in ves denar, ki ga boste pre
jeli v svojem skrbništvu, ko boste 
uspevali z imetjem, ki sem vam 
ga dodelil, v hišah oziroma na 
zemljiščih ali z živino ali v vsem, 
razen v svetih in posvečenih zapi
sih, ki sem si jih prihranil za svete 
in posvečene namene, bo dan v 
zakladnico, brž ko boste denar 
prejeli, v stotakih ali v petdese
takih ali v dvajsetakih ali v dese
takih ali v petakih.

69 Oziroma drugače rečeno, če 
kdo med vami dobi pet dolarjev, 
naj jih da v zakladnico; oziroma 
če jih dobi deset ali dvajset ali pet
deset ali sto, naj naredi enako;

70 in nihče med vami naj ne 
reče, da je njegov; kajti ne ime

nuje naj se njegov, niti noben del 
tega.

71 In nobenega dela tega naj se 
ne uporabi ali vzame iz zaklad
nice drugače kakor samo po glasu 
in skupni privolitvi reda.

72 In to bo glas in skupna pri
volitev reda — da kdo med vami 
zakladniku reče: to potrebujem, 
da mi bo pomagalo pri mojem 
skrbništvu —

73 če bo pet dolarjev ali če bo 
deset dolarjev ali dvajset ali pet
deset ali sto, mu bo zakladnik 
dal vsoto, za katero zaprosi, da 
mu bo pomagala pri njegovem 
skrbništvu —

74 dokler ga ne bodo spoznali 
za prestopnika in se pred svètom 
reda jasno pokaže, da je nezvest 
in a nespameten skrbnik.

75 Toda dokler bo imel polno 
članstvo in bo zvest in moder v 
svojem skrbništvu, bo to njegov 
dokaz zakladniku, da mu zaklad
nik ne bo odrekel.

76 V primeru prestopka pa bo 
zakladnik pokoren svètu in glasu 
reda.

77 In v primeru če bo zakladnik 
spoznan za nezvestega in nespa
metnega skrbnika, bo pokoren 
svètu in glasu reda in bo s svo
jega mesta odstranjen in bo na
mesto njega določen a drug.

78 In spet, resnično vam pravim 
glede vaših dolgov — glejte, moja 
volja je, da a poplačate vse svoje 
b dolgove.

79 In moja volja je, da pred me

 64 a Tj. dobiček.
 74 a Lk 16:1–12.

 77 a NaZ 107:99–100.
 78 a NaZ 42:54.

  b vss dolg.
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noj postanete a ponižni in prejmete 
ta blagoslov s svojo b marljivostjo 
in ponižnostjo in molitvijo v veri.

80 In če boste marljivi in po
nižni in udejanjali a molitev v veri, 
glejte, bom omehčal srca tistih, pri 
katerih ste zadolženi, dokler vam 
ne bom poslal sredstev za vašo 
rešitev.

81 Zato naglo pišite v New York 
in pišite glede na to, kar vam bo 
narekoval moj a Duh; in omehčal 
bom srca tistih, pri katerih ste za
dolženi, da jim bo šlo iz misli, da 
bi nad vas priklicali stisko.

82 In če boste a ponižni in zvesti 
in boste klicali moje ime, glejte, 
vam bom dal b zmago.

83 Obljubljam vam, da boste 
tokrat rešeni odvisnosti.

84 Če boste dobili priložnost, da 
si boste denar izposodili po več 
sto oziroma več tisoč, in sicer dok
ler si ne boste izposodili dovolj, 
da se boste rešili odvisnosti, je to 
vaš privilegij.

85 In tokrat zastavite imetje, ki 
sem vam ga dal v roke, tako da 
boste dali svoje ime soglasno ali 
kako drugače, kakor se vam bo 
zdelo dobro.

86 Tokrat vam dajem ta privi
legij; in glejte, če boste še naprej 
delali to, kar sem položil pred 
vas, glede na moje zapovedi, vse 
to je moje in vi ste moji skrbniki 
in gospodar ne bo dopustil, da 
se v njegovo hišo vlomi. Tako je. 
Amen.

 79 a vss ponižnost — 
ponižen.

  b vss marljivost.

 80 a Jak 5:15.
 81 a vss Sveti Duh.
 82 a Lk 14:11;  

NaZ 67:10.
  b NaZ 103:36.

105. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu ob reki Fishing v Misu-
riju 22. junija 1834. Sveti iz Ohia in drugih področij so pod prero-
kovim vodstvom odkorakali v Misuri z odpravo, kasneje poznano kot 
Sionov tabor. Njihova naloga je bila, da izgnane misurijske svete po-
spremijo nazaj na njihove posesti v okraju Jackson. Misurijci, ki so 
pred tem preganjali svete, so se zbali povračila Sionskega tabora in 
so vnaprej napadli nekaj svetih, ki so živeli v okraju Clay v Misu-
riju. Potem ko je misurijski guverner preklical svojo obljubo, da bo 
svete podprl, je Joseph Smith prejel naslednje razodetje.

1–5 Sion bo zgrajen v soglasju s ce-
lestialno postavo. 6–13 Odkupitev 
Siona je za krajše obdobje odložena. 
14–19 Gospod bo bojeval Sionove 
bitke. 20–26 Sveti naj bodo modri in 

naj se ne bahajo z mogočnimi deli, 
ko se zbirajo. 27–30 Kupijo naj se 
zemljišča v Jacksonu in sosednjih 
okrajih. 31–34 Starešine naj prej-
mejo obdaritev v Gospodovi hiši v 
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105 1 a NaZ 100:13.
 2 a NaZ 104:4–5, 52.
 3 a Apd 5:1–11;  

NaZ 42:30;  
vss zakon 
posvetitve.

 4 a NaZ 78:3–7.
 5 a vss Sion.

  b NaZ 104:15–16.
  c NaZ 88:22.
 6 a NaZ 95:1–2;  

vss karanje — karati.
  b vss poslušnost — 

poslušen.
 7 a NaZ 20:2–3.
 9 a NaZ 103:4.

 10 a vss dolžnost.
 11 a vss starešina.
  b NaZ 38:32; 95:8;  

vss obdaritev.
 12 a NaZ 110.
 14 a Joz 10:12–14; Iz 49:25;  

NaZ 98:37.
 15 a NaZ 1:13–14.

Kirtlandu. 35–37 Sveti, ki so tako 
poklicani kot izvoljeni, bodo posve-
čeni. 38–41 Sveti naj za svet dvig-
nejo zastavo miru.

Resnično pravim vam, ki ste se 
zbrali, da boste spoznali mojo 
voljo glede a odkupitve mojega 
trpečega ljudstva —

2 glejte, povem vam, če ne bi 
bilo zavoljo a prestopkov mojega 
ljudstva, govoreč glede cerkve in 
ne posameznikov, bi bili lahko že 
sedaj odkupljeni.

3 Toda glejte, niso se naučili 
biti poslušni temu, kar sem terjal 
iz njihovih rok, temveč so polni 
vsakovrstnega zla in od svojega 
imetja ne a dajejo, kakor se spo
dobi svetim, revnim in trpečim 
med njimi;

4 in niso a enotni glede na enot
nost, ki jo zahteva postava celes
tialnega kraljestva;

5 in a Sion ne more biti zgrajen 
drugače, b kakor le po načelih c po
stave celestialnega kraljestva; si
cer ga ne morem vzeti k sebi.

6 In moje ljudstvo mora biti 
a karano, dokler se ne bodo na
učili b poslušnosti, če mora biti, s 
stvarmi, ki jih trpijo.

7 Ne govorim glede tistih, ki so 
določeni voditi moje ljudstvo, ki 
so a prvi starešine moje cerkve, 
kajti vsi niso pod to obsodbo;

8 temveč govorim glede mo
jih cerkva v tujini — veliko jih je, 
ki bodo rekli: Kje je njihov Bog? 
Glejte, na dan nesreče jih bo rešil, 
sicer ne bomo šli v Sion in bomo 
svoj denar obdržali.

9 Zato je zaradi a prestopkov mo
jega ljudstva v meni potrebno, da 
moji starešine krajše obdobje po
čakajo na odkupitev Siona —

10 da bodo pripravljeni in da 
bodo moje ljudstvo učili popol
neje in imeli izkušnje in popolneje 
poznali svojo a dolžnost in stvari, 
ki jih terjam iz njihovih rok.

11 In to se ne more zgoditi, dok
ler moji a starešine ne bodo b ob
darjeni z močjo z višave.

12 Kajti glejte, pripravil sem 
pomembno obdaritev in blago
slov, da se bo a izlil nanje, če bodo 
zvesti in bodo ostali ponižni pred 
menoj.

13 Zato je v meni potrebno, da 
moji starešine krajše obdobje po
čakajo za odkupitev Siona.

14 Kajti glejte, iz njihovih rok ne 
terjam, da bojujejo Sionove bitke; 
kajti kakor sem rekel v prejšnji za
povedi, prav tako bom izpolnil — 
jaz bom a bojeval vaše bitke.

15 Glejte, poslal sem a pokon
čevalca, da bo pokončal in uni
čil moje sovražnike; in ne veliko 
let odslej se jim ne bo pustilo 
omadeževati moje dediščine in 
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b sramotiti mojega imena v deže
lah, ki sem jih c posvetil za zbira
nje mojih svetih.

16 Glejte, svojemu služabniku 
Josephu Smithu ml. sem zapove
dal, naj a móči moje hiše, in sicer 
mojim bojevnikom, mojim mla
deničem in tistim v srednjih letih, 
reče, naj se zberejo za odkupitev 
mojega ljudstva in porušijo stolpe 
mojih sovražnikov in razkropijo 
njihove b stražarje;

17 toda moč moje hiše ni pris
luhnila mojim besedam.

18 Če pa so takšni, ki so prisluh
nili mojim besedam, sem zanje 
pripravil blagoslov in a obdari
tev, če ostanejo zvesti.

19 Slišal sem njihove molitve in 
sprejel bom njihovo daritev; in v 
meni je potrebno, da so pripeljani 
tako daleč na preizkušnjo a vere.

20 In sedaj, resnično vam po
vem, zapovedujem vam, naj jih 
toliko, kolikor jih je prišlo sem
kaj, ki lahko ostanejo v okoliškem 
predelu, ostane;

21 tisti pa, ki ne morejo ostati, 
ki imajo na vzhodu družine, naj 
ostanejo krajše obdobje, če jim bo 
naročil moj služabnik Joseph;

22 kajti z njim se bom posveto
val glede te zadeve in vse, kar jim 
bo naročil, se bo izpolnilo.

23 In naj bo vse moje ljudstvo, 
ki živi v okoliških predelih, zelo 
zvesto in naj molijo in pred menoj 

postanejo ponižni in ne razode
nejo tega, kar sem jim razodel, 
dokler ne bo v meni modrost, da 
bo razodeto.

24 Ne govorite o sodbah, niti 
se ne a bahajte z vero niti z mo
gočnimi deli, temveč se previdno 
zberite, kolikor se da na enem 
področju, v skladu z občutki ljudi;

25 in glejte, dal vam bom naklo
njenost in milostljivost v njihovih 
očeh, da boste lahko počivali v 
a miru in varnosti, ko boste ljudem 
govorili: Izvršujte sodbo in pra
vico za nas glede na zakon in nam 
dajte odškodnino za naše krivice.

26 Glejte torej, povem vam, pri
jatelji moji, tako boste lahko našli 
naklonjenost v očeh ljudi, dokler 
Izraelova a vojska ne postane zelo 
velika.

27 In ljudem bom omehčal srce, 
kakor sem srce a faraona, od časa 
do časa, dokler moj služabnik Jo
seph Smith ml. in moji starešine, 
ki sem jih določil, ne bodo imeli 
časa, da bodo zbrali moč moje 
hiše,

28 in da bodo poslali a modre 
može, da bodo izpolnili to, kar 
sem zapovedal glede b nakupa 
vseh zemljišč v okraju Jackson, 
ki jih je moč kupiti, in v sosed
njih okoliških okrajih.

29 Kajti moja volja je, da se ta 
zemljišča kupi; in potem ko bodo 
kupljena, da jih bodo moji sveti 

 15 b NaZ 112:24–26;  
vss bogokletstvo — 
govoriti bogokletno.

  c NaZ 84:3–4; 103:35.
 16 a NaZ 101:55; 103:22, 30.

  b vss stražiti — stražarji.
 18 a NaZ 110:8–10.
 19 a vss vera.
 24 a NaZ 84:73;  

vss ponos.

 25 a vss mir.
 26 a Jl 2:11.
 27 a 1 Mz 47:1–12.
 28 a NaZ 101:73.
  b NaZ 42:35–36.
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posedovali glede na a zakone po
svetitve, ki sem jih dal.

30 In potem ko bodo ta zemljišča 
kupljena, bo Izraelova a vojska 
pred menoj brez krivde, ker si 
bodo v posest vzeli svoja lastna 
zemljišča, ki so jih predhodno ku
pili s svojim denarjem, in ker so 
porušili stolpe mojih  sovražnikov, 
ki so nemara nad njimi, in so raz
kropili njihove stražarje in me 
b maščevali mojim sovražnikom 
do tretjega in četrtega rodu tis
tih, ki me sovražijo.

31 Toda moja vojska naj najprej 
postane zelo velika in naj bo a po
svečena pred menoj, da bo lahko 
postala lepa kot sonce in čista kot 
b luna in da bodo njeni prapori 
lahko strašni za vse narode;

32 da bodo kraljestva tega sveta 
lahko primorana priznati, da je Si
onovo kraljestvo dejansko a kra
ljestvo našega Boga in njegovega 
Kristusa; zato bodimo b pokorni 
njegovim zakonom.

33 Resnično vam pravim, v meni 
je potrebno, da prvi starešine 
moje cerkve prejmejo a obdaritev 

z višave v moji hiši, ki sem jo za
povedal zgraditi v mojem imenu 
v deželi Kirtland.

34 In tiste zapovedi, ki sem jih 
dal glede Siona in njegovega a za
kona, naj se izvršujejo in se izpol
nijo po njegovi odkupitvi.

35 Bil je dan a klicanja, toda pri
šel je čas za dan izvolitve; in izvo
ljeni naj bodo tisti, ki so b vredni.

36 In mojemu služabniku bodo 
po glasu Duha razodeti tisti, ki 
so a izvoljeni; in b posvečeni bodo;

37 in če bodo sledili a nasvetu, ki 
ga bodo prejeli, bodo po veliko 
dneh imeli moč, da bodo izvršili 
vse, kar zadeva Sion.

38 In spet vam pravim, prosite 
za mir, ne le ljudi, ki so vas uda
rili, temveč vse ljudi;

39 in dvignite a zastavo b miru in 
razglasite mir na konce zemlje;

40 in podajte predloge za mir 
tistim, ki so vas udarili, glede na 
glas Duha, ki je v vas, in a vse sku
paj se bo izšlo v vaše dobro.

41 Bodite torej zvesti; in glejte, 
in glej, a jaz sem z vami prav do 
konca. Tako je. Amen.

 29 a NaZ 42:30;  
vss zakon posvetitve;  
združeni red.

 30 a NaZ 35:13–14; 
101:55; 103:22, 26.

  b NaZ 97:22.
 31 a vss posvetitev — 

posvetiti.
  b Vp 6:10;  

NaZ 5:14; 109:73.
 32 a Raz 11:15;  

vss Božje oziroma 
nebeško kraljestvo.

  b vss vlada — vladati.
 33 a NaZ 95:8–9;  

vss obdaritev.
 34 a Tj. NaZ 42 je znan 

kot »postava«.
 35 a vss poklic — 

poklicati — 
poklican od Boga.

  b vss vreden — biti 

vreden.
 36 a NaZ 95:5;  

vss izvoliti.
  b vss posvetitev — 

posvetiti.
 37 a vss nasvet.
 39 a vss zastava.
  b vss mir.
 40 a Rim 8:28;  

NaZ 90:24; 100:15.
 41 a Mt 28:19–20.

106. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 
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1–3 Warren A. Cowdery je poklican 
za krajevnega predsedujočega urad-
nika. 4–5 Otrok luči drugi prihod 
ne bo presenetil kot tat. 6–8 Zvesto 
služenje v Cerkvi spremljajo veliki 
blagoslovi.

Moja volja je, da je moj služabnik 
Warren A. Cowdery imenovan in 
posvečen za predsedujočega vé
likega duhovnika v moji cerkvi 
v deželi a Freedom in okoliških 
predelih;

2 in pridiga naj moj večni evan
gelij in povzdiguje svoj glas in 
svari ljudi, ne le v svojem kraju, 
temveč v sosednjih okrajih;

3 in ves svoj čas posvéti svojemu 
visokemu in svetemu poklicu, ki 
mu ga sedaj dajem, in marljivo 
a išče nebeško b kraljestvo in nje
govo pravičnost in vse potrebno 
bo temu navrženo; kajti c delavec 
je vreden svojega plačila.

4 In spet, resnično vam pravim, 
Gospodov a prihod se b približuje 
in svet preseneti kot c tat ponoči —

5 zato si opašite ledja, da boste 
lahko otroci a luči in da vas tisti 
dan ne bo b presenetil kot tat.

6 In spet, resnično vam pravim, 
v nebesih je bila radost, ko se je 
moj služabnik Warren priklonil 
pred mojim žezlom in se ločil od 
človeških zvijač;

7 zato je moj služabnik War
ren blagoslovljen, kajti usmilil 
se ga bom; in navkljub a nečimr
nosti njegovega srca ga bom po
vzdignil, če bo pred menoj postal 
ponižen.

8 In dal mu bom a milostljivost 
in zagotovilo, s katerima bo lahko 
obstal; in če bo ostal zvesta priča 
in luč cerkvi, sem zanj pripravil 
krono v b bivališčih mojega Očeta. 
Tako je. Amen.

106 1 a Tj. mesto Freedom 
v New Yorku 
in okolica.

 3 a Mt 6:33.
  b vss Božje oziroma 

nebeško kraljestvo.
  c Mt 10:10; 

   NaZ 31:5.
 4 a Jak 5:8.
  b vss poslednji dnevi.
  c 1 Tes 5:2.
 5 a vss Kristusova luč.
  b Raz 16:15.
 7 a vss nečimrnost — 

nečimrn.
 8 a vss milostljivost.
  b Jn 14:2;  

Etr 12:32–34;  
NaZ 59:2; 76:111; 
81:6; 98:18.

25. novembra 1834. Naslednje razodetje je naslovljeno na Warrna A. 
Cowderyja, starejšega brata Oliverja Cowderyja.

107. RAZDELEK
Razodetje o duhovništvu, dano po preroku Josephu Smithu v Kirt-
landu v Ohiu, okrog aprila 1835. Čeprav je bilo naslednje razodetje 
zapisano leta 1835, zgodovinski zapisi potrjujejo, da večina verzov 
od šestdeset do sto vključuje razodetje, dano po Josephu Smithu 11. 
novembra 1831. Naslednje razodetje je bilo povezano z ustanovitvijo 
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1–6 Sta dve duhovništvi: Melkí-
zedekovo in Aronovo. 7–12 Tisti, 
ki imajo Melkízedekovo duhovniš-
tvo, imajo moč za izvrševanje dol-
žnosti v vseh službah v Cerkvi. 
13–17 Škofovstvo predseduje Aro-
novemu duhovništvu, ki izvaja zu-
nanje uredbe. 18–20 Melkízedekovo 
duhovništvo ima ključe vseh du-
hovnih blagoslovov; Aronovo du-
hovništvo ima ključe za delovanje 
angelov. 21–38 Prvo predsedstvo, 
dvanajsteri in sedemdeseteri pred-
stavljajo predsedujoče zbore, ki naj 
odločitve sprejemajo enotno in pra-
vično. 39–52 Patriarhalni red je 
ustanovljen od Adama do Noeta. 
53–57 Starodavni sveti so se zbrali 
pri Adam-ondi-Ahmanu in prika-
zal se jim je Gospod. 58–67 Dva-
najsteri naj cerkvene uradnike 
spravijo v red. 68–76 Škofje slu-
žijo kot splošni sodniki v Izraelu. 
77–84 Prvo predsedstvo in dvanaj-
steri predstavljajo najvišje sodišče 
v Cerkvi. 85–100 Duhovniški pred-
sedniki vodijo svoj zbor.

V Cerkvi sta dve duhovniš
tvi, in sicer a Melkízedekovo in 
b Aronovo, ki vključuje levitsko 
duhovništvo.

2 Zakaj se prvo imenuje Melkí

zedekovo duhovništvo, je zato, 
ker je bil a Melkízedek tako velik 
véliki duhovnik.

3 Pred njegovim dnem se je ime
novalo sveto duhovništvo po a redu 
Božjega Sina.

4 Toda zaradi spoštovanja ozi
roma a spoštljivosti do imena 
najvišjega Bitja, da bi se izog
nili prepogostemu ponavljanju 
njegovega imena, so, cerkev v 
starodavnih dneh, tisto duhov
ništvo poimenovali po Melkíze
deku oziroma Melkízedekovo 
duhovništvo.

5 Vse druge osebnosti ali 
službe v cerkvi so a dodatek temu 
duhovništvu.

6 Vendar sta dva dela oziroma 
glavni enoti — ena je Melkíze
dekovo duhovništvo, druga pa 
je Aronovo oziroma a levitsko 
duhovništvo.

7 Služba a starešine spada pod 
Melkízedekovo duhovništvo.

8 Melkízedekovo duhovništvo 
ima pravico do predsedovanja 
in ima moč in a polnomočje nad 
vsemi službami v cerkvi v vseh 
dobah sveta, da deluje v duhov
nih stvareh.

9 a Predsedstvo vélikega duhov
ništva ima po Melkízedekovem 

107 1 a vss Melkízedekovo 
duhovništvo.

  b vss Aronovo 
duhovništvo.

 2 a pjs 1 Mz 14:25–40  
(Dodatek); 

   NaZ 84:14;  
vss Melkízedek.

 3 a Al 13:3–19;  
NaZ 76:57.

 4 a vss spoštljivost.
 5 a NaZ 84:29; 107:14.

 6 a 5 Mz 10:8–9.
 7 a vss starešina.
 8 a vss polnomočje.
 9 a NaZ 81:2;  

107:22, 65–67, 91–92.

Zbora dvanajsterih v februarju in marcu 1835. Prerok ga je verjetno 
predal v navzočnosti tistih, ki so se pripravljali, da bodo 3. maja 1835 
odšli na prvi misijon zbora.
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redu pravico, da izvršuje dol
žnosti v vseh službah v cerkvi.

10 a Véliki duhovniki imajo po 
redu Melkízedekovega duhov
ništva b pravico, da izvršujejo dol
žnosti na svojih položajih pod 
vodstvom predsedstva, pri izva
janju duhovnih stvari in tudi v 
službi starešine, duhovnika (le
vitskega reda), učitelja, diakona 
in člana.

11 Starešina ima pravico, da 
izvršuje dolžnosti v njegovem 
imenu, kadar véliki duhovnik ni 
navzoč.

12 Véliki duhovnik in starešina 
naj delujeta v duhovnih stvareh 
v skladu s cerkvenimi zavezami 
in zapovedmi; in imata pravico, 
da izvršujeta dolžnosti v vseh teh 
cerkvenih službah, če ni navzoča 
nobena višja osebnost.

13 Drugo duhovništvo se ime
nuje a Aronovo duhovništvo, ker 
je bilo podeljeno b Aronu in njego
vemu potomstvu iz roda v rod.

14 To se imenuje nižje duhovniš
tvo zato, ker je a dodatek višjemu 
oziroma Melkízedekovemu du
hovništvu in ima moč za izvaja
nje zunanjih uredb.

15 a Škofovstvo je predsedstvo 
tega duhovništva in ima ključe 
oziroma polnomočje tega.

16 Nihče nima zakonite pravice 

do te službe, da ima ključe tega 
duhovništva, če ni a dobesedni 
Aronov potomec.

17 Ker pa ima véliki duhov
nik Melkízedekovega duhovniš
tva polnomočje za izvrševanje 
dolžnosti v vseh nižjih službah, 
lahko izvršuje dolžnosti v službi 
škofa, če ni najti nobenega dobe
sednega Aronovega potomca, če 
ga v to polnomočje pokliče in od
deli in a posveti b predsedstvo Mel
kízedekovega duhovništva.

18 Moč in polnomočje višjega 
oziroma Melkízedekovega du
hovništva je, da ima a ključe vseh 
duhovnih blagoslovov cerkve —

19 da ima privilegij prejemati 
a skrivnosti nebeškega kraljestva, 
da se mu odprejo nebesa, da se 
pogovarja z b občim zborom in 
cerkvijo Prvorojenega in da je 
deležno občestva in navzočnosti 
Boga Očeta in Jezusa, c posrednika 
nove zaveze.

20 Moč in polnomočje nižjega 
oziroma Aronovega duhovniš
tva je, da ima a ključe za delova
nje angelov in da izvaja zunanje 
b uredbe, črko evangelija, c krst 
kesanja za d odpuščanje grehov v 
skladu z zavezami in zapovedmi.

21 Nujno je, da so predsed
niki oziroma izmed njih izbrani 
predsedujoči uradniki oziroma 

 10 a vss véliki duhovnik.
  b NaZ 121:34–37.
 13 a vss Aronovo 

duhovništvo.
  b vss Aron, 

Mojzesov brat.
 14 a NaZ 20:52; 107:5.
 15 a vss škof.

 16 a NaZ 68:14–21; 
107:68–76.

 17 a vss posvetitev — 
posvetiti.

  b NaZ 68:15.
 18 a vss duhovniški ključi.
 19 a Al 12:9–11;  

NaZ 63:23; 84:19–22;  

vss Božje skrivnosti.
  b Heb 12:22–24.
  c vss posrednik.
 20 a NaZ 13; 84:26–27.
  b vss uredbe.
  c vss krst — krstiti.
  d vss odpuščanje grehov.
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imenovani od oziroma izmed 
tistih, ki so posvečeni v različne 
službe teh dveh duhovništev.

22 Iz a Melkízedekovega duhov
ništva trije b predsedujoči véliki 
duhovniki, ki jih je izbralo telo, 
imenovani in posvečeni v tisto 
službo, in ki jih cerkev c podpre 
z zaupanjem, vero in molitvijo, 
predstavljajo zbor Predsedstva 
Cerkve.

23 Teh a dvanajst potujočih sve
tovalcev je poklicanih za dvanajst 
b apostolov oziroma posebne priče 
Kristusovega imena po vsem 
svetu — tako razlikujoč se od 
drugih uradnikov v cerkvi po dol
žnostih svojega poklica.

24 In predstavljajo zbor, po 
polnomočju in moči enako
vreden trem, prej omenjenim 
predsednikom.

25 a Sedemdeseteri so tudi pokli
cani pridigati evangelij in da so 
posebne priče drugim narodom 
in po vsem svetu — tako razliku
joč se od drugih uradnikov v cer
kvi po dolžnostih svojega poklica.

26 In predstavljajo zbor, po pol
nomočju enakovreden tistemu 
posebnih dvanajstih prič oziroma 
pravkar imenovanim apostolom.

27 In vsaka odločitev, ki jo 
sklene kateri od teh zborov, mora 
biti s soglasnim glasovanjem teh; 
to pomeni, da mora vsak član v 
vsakem zboru soglašati z nje
govo odločitvijo, zato da bodo 

med seboj sprejemali odločitve 
iste moči oziroma veljavnosti —

28 večina lahko predstavlja zbor, 
kadar je zaradi okoliščin nemo
goče, da bi bilo drugače —

29 če to ni tako, njihove odlo
čitve niso upravičene do istih 
blagoslovov, do katerih so bile 
nekdaj odločitve zbora treh pred
sednikov, ki so bili posvečeni po 
Melkízedekovem redu in so bili 
pravični ter sveti možje.

30 Odločitve teh zborov, ali ka
terega od njih, morajo biti spre
jete v vsej a pravičnosti, v svetosti 
in ponižnosti srca, krotkostjo in 
velikim potrpljenjem in z vero 
in b krepostjo in znanjem, zmer
nostjo, potrpežljivostjo, pobož
nostjo, bratsko prijaznostjo in 
dobrotljivostjo;

31 kajti obljuba je, če bo tega v 
njih v obilju, ne bodo a brez sadov 
v spoznanju o Gospodu.

32 In če bo katera odločitev teh 
zborov sprejeta nepravično, se 
jo lahko predloži občemu zboru 
več zborov, ki predstavlja du
hovna polnomočja cerkve; sicer 
na njihovo odločitev ne more biti 
pritožbe.

33 Dvanajsteri so potujoči pred
sedujoči visoki svèt, da izvršujejo 
dolžnosti v Gospodovem imenu, 
pod vodstvom Predsedstva Cer
kve, v skladu z ureditvijo nebes; 
da gradijo cerkev in upravljajo 
vse zadeve tega v vseh narodih, 

 22 a vss Melkízedekovo 
duhovništvo.

  b NaZ 90:3, 6; 107:9, 
65–67, 78–84, 91–92.

  c vss podpora 

cerkvenim voditeljem.
 23 a NaZ 107:33–35.
  b vss apostol.
 25 a vss sedemdeseteri.
 30 a NaZ 121:36;  

vss pravičnost — 
pravičen.

  b NaZ 121:41;  
vss krepost.

 31 a 2 Pt 1:5–8.

NAUK IN ZAVEZE 107:22–33 236



najprej med a drugimi narodi in 
nato med Judi.

34 Sedemdeseteri naj delujejo 
v Gospodovem imenu pod vod
stvom a dvanajsterih oziroma 
potujočega visokega svèta pri 
gradnji cerkve in upravljanju 
vseh zadev tega v vseh narodih, 
najprej med drugimi narodi in 
nato med Judi —

35 dvanajsteri so razposlani in 
imajo ključe, ki odprejo vrata z 
razglašanjem evangelija Jezusa 
Kristusa in naprej med drugimi 
narodi in nato med Judi.

36 Redni a visoki svèti v sionskih 
kolih predstavljajo zbor, ki je po 
polnomočju v cerkvenih zadevah, 
v vseh odločitvah enakovreden 
zboru predsedstva oziroma po
tujočemu visokemu svètu.

37 Visoki svèt v Sionu predstav
lja zbor, ki je po polnomočju v cer
kvenih zadevah v vseh odločitvah 
enakovreden svètom dvanajsterih 
v sionskih kolih.

38 Dolžnost potujočega viso
kega svèta je, da pokliče a sedem
desetere, ko potrebuje pomoč, da 
izpolni različne poklice za pridi
ganje in izvajanje evangelija, na
mesto koga drugega.

39 Dolžnost dvanajsterih je, 
v vseh velikih cerkvenih vejah, 
da posvetijo a evangelijske pridi
garje, kakor jim bodo pokazani z 
razodetjem —

40 red tega duhovništva je bil 
potrjen, da se ga predaja od očeta 
na sina in upravičeno pripada do
besednim potomcem izvoljenega 
potomstva, katerim so bile ob
ljube dane.

41 Ta red je bil vpeljan v a Ada
movih dneh in se je nadaljeval po 
b potomstvu na naslednji način:

42 od Adama do a Seta, ki ga je 
Adam posvetil v devetinšestdese
tem letu starosti in je bil po njem 
blagoslovljen tri leta pred smrtjo 
(Adamovo) in je po svojem očetu 
prejel Božjo obljubo, da bo nje
govo potomstvo Gospod izvolil in 
da bo ohranjeno do konca zemlje;

43 ker je bil (Set) a popoln človek 
in je bil po b podobi izrezana po
doba svojega očeta, tako da se je 
zdelo, da je v vsem kot oče in so 
ga od njega razlikovali samo po 
starosti.

44 Enóša je v starosti sto in štiri
intridesetem letu in četrtem me
secu posvetil Adam.

45 Bog je poklical Kenána v div
jini v štiridesetem letu starosti; in 
Adama je srečal na potovanju na 
kraj Šedolamak. Ko je bil posve
čen, je bil star sedeminosemde
set let.

46 Mahalalél je bil star štiristo 
in šestindevetdeset let in sedem 
dni, ko ga je posvetil Adam, ki ga 
je tudi blagoslovil.

47 Jered je bil star dvesto let, ko 

 33 a 1 Ne 13:42;  
3 Ne 16:4–13;  
NaZ 90:8–9.

 34 a NaZ 112:21.
 36 a vss visoki svèt.
 38 a vss sedemdeseteri.

 39 a vss evangelist;  
patriarh — 
patriarhalen.

 41 a vss Adam.
  b 1 Mz 5;  

NaZ 84:6–16;  

Mz 6:10–25.
 42 a vss Set.
 43 a vss popoln.
  b 1 Mz 5:3.
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ga je posvetil Adam, ki ga je tudi 
blagoslovil.

48 a Henoh je bil star petindvaj
set let, ko ga je Adam posvetil; in 
imel je petinšestdeset let in Adam 
ga je blagoslovil.

49 In videl je Gospoda in hodil 
je z njim in je bil nenehno pred 
njegovim obličjem; in z Bogom je 
a hodil tristo in petinšestdeset let, 
torej je bil star štiristo in trideset 
let, ko je bil b prenesen.

50 a Matuzalem je bil star sto let, 
ko ga je Adam posvetil.

51 Lameh je bil star dvaintride
set let, ko ga je posvetil Set.

52 a Noe je bil star deset let, ko 
ga je posvetil Matuzalem.

53 Adam je tri leta pred svojo 
smrtjo poklical Seta, Enóša, Ke
nána, Mahalaléla, Jereda, Henoha 
in Matuzalema, ki so bili vsi a vé
liki duhovniki, s preostalimi svo
jimi potomci, ki so bili pravični, v 
dolino b AdamondiAhman in jim 
tam podelil svoj zadnji blagoslov.

54 In prikazal se jim je Gospod 
in vstali so in a Adama blagoslovili 
in ga poimenovali b Mihael, princ, 
nadangel.

55 In Gospod je Adama potola
žil in mu rekel: Določil sem te, da 
boš na čelu; iz tebe bo izšla mno
žica narodov in nad vsemi si ve
komaj a princ.

56 In Adam je vstal sredi zbo
rovanja; in, navkljub temu da so 
ga leta upognila, je poln Svetega 
Duha a napovedal vse, kar bo do
letelo njegovo potomstvo do zad
njega rodu.

57 Vse to je bilo zapisano v He
nohovo knjigo in o tem se bo pri
čevalo v določenem času.

58 Dolžnost a dvanajsterih je 
tudi, da b posvetijo in v red vpe
ljejo vse druge cerkvene uradnike 
v skladu z razodetjem, ki pravi:

59 Kristusovi Cerkvi v deželi 
Sion poleg cerkvenih a zakonov, 
zadevajoč cerkvene posle:

60 Resnično vam pravim, govori 
Gospod nad vojskami, biti morajo 
a predsedujoči starešine, da pred
sedujejo tistim, ki so iz službe 
starešine;

61 in tudi a duhovniki, da pred
sedujejo tistim, ki so iz službe 
duhovnika;

62 in tudi učitelji, da a predsedu
jejo tistim, ki so iz službe učitelja, 
na enak način, in tudi diakoni —

63 zatorej od diakona do učite
lja in od učitelja do duhovnika in 
od duhovnika do starešine, posa
mično, kot so imenovani, glede 
na cerkvene zaveze in zapovedi.

64 Nato pride véliko duhovniš
tvo, ki je najvišje od vseh.

65 Zatorej mora biti, da je nekdo 

 48 a vss Henoh.
 49 a 1 Mz 5:22;  

Heb 11:5;  
Mz 7:69.

  b vss prenesena bitja.
 50 a vss Matuzalem.
 52 a vss Noe, 

svetopisemski 
patriarh.

 53 a vss véliki duhovnik.
  b NaZ 78:15; 116;  

vss Adamon
diAhman.

 54 a NaZ 128:21;  
vss Adam.

  b vss Mihael.
 55 a NaZ 78:16.
 56 a Mz 5:10.

 58 a vss apostol.
  b vss posvetitev — 

posvetiti.
 59 a NaZ 43:2–9.
 60 a NaZ 107:89–90.
 61 a NaZ 107:87.
 62 a NaZ 107:85–86.
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v vélikem duhovništvu določen, 
da predseduje duhovništvu, in 
imenoval se bo predsednik véli
kega duhovništva Cerkve;

66 oziroma drugače rečeno, 
a predsedujoči véliki duhovnik vé
likega duhovništva Cerkve.

67 Iz istega izhaja izvajanje 
uredb in blagoslovov v cerkvi s 
a polaganjem rok.

68 Zatorej služba škofa temu ni 
enakovredna; kajti služba a škofa 
je, da vodi vse posvetne stvari.

69 Vendar mora biti škof izvo
ljen iz a Vélikega duhovništva, 
razen če je b dobesedni Aronov 
potomec;

70 kajti če ni dobesedni Aronov 
potomec, ne more imeti ključev 
tistega duhovništva.

71 Vendar je véliki duhovnik, 
torej po Melkízedekovem redu, 
lahko oddeljen za delovanje v po
svetnih stvareh, za katere ve po 
Duhu resnice;

72 in tudi da je a sodnik v Izra
elu, da izvaja cerkvene posle, da 
prestopnikom sodi na podlagi 
pričevanja, kakor mu ga bodo 
predložili glede na zakone, s po
močjo svojih svetovalcev, katera 
si je izvolil oziroma si ju bo izvo
lil med starešinami cerkve.

73 To je dolžnost škofa, ki ni do
besedni Aronov potomec, temveč 
je bil posvečen v véliko duhov
ništvo po Melkízedekovem redu.

74 Tako bo sodnik, in sicer 

splošni sodnik med prebivalci Si
ona oziroma v sionskem kolu ozi
roma v kateri koli veji cerkve, kjer 
bo oddeljen v to službo, dokler se 
sionske meje ne bodo razširile in 
bo potrebno, da bodo drugi škofje 
oziroma sodniki v Sionu oziroma 
kje drugje.

75 In če bodo imenovani drugi 
škofje, bodo delovali v isti službi.

76 Toda dobesedni Aronov po
tomec ima zakonito pravico do 
predsedovanja v tem duhov
ništvu, do a ključev tega delova
nja, da neodvisno deluje v službi 
škofa, brez svetovalcev, razen v 
primeru, ko se predsedniku vé
likega duhovništva, po Melkíze
dekovem redu, sodi, da je sodnik 
v Izraelu.

77 In odločitev katerega teh 
svètov v skladu z zapovedjo, ki 
pravi:

78 Spet, resnično vam pravim, 
najpomembnejši cerkveni posli, 
in a najtežji cerkveni primeri, če 
ni zadovoljstva glede odločitve 
škofa oziroma sodnikov, bo izro
čena in predložena cerkvenemu 
svètu, pred b predsedstvo vélikega 
duhovništva.

79 In predsedstvo svèta vélikega 
duhovništva bo imelo moč pokli
cati druge vélike duhovnike, in 
sicer dvanajst, da bodo pomagali 
kot svetovalci; in tako bodo pred
sedstvo vélikega duhovništva in 
njegovi svetovalci imeli moč, da 

 66 a NaZ 107:9, 91–92;  
vss predsednik.

 67 a vss polaganje rok.
 68 a vss škof.

 69 a vss Melkízedekovo 
duhovništvo.

  b NaZ 68:14–24; 
84:18; 107:13–17.

 72 a NaZ 58:17–18.
 76 a vss duhovniški ključi.
 78 a NaZ 102:13, 28.
  b NaZ 68:22.
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bodo odločali po pričevanju glede 
na cerkvene zakone.

80 In po tej odločitvi naj se je 
nič več ne prinaša pred Gospoda; 
kajti to je najvišji svèt Božje cer
kve in končna odločitev glede 
sporov v duhovnih zadevah.

81 Nihče, ki pripada cerkvi, ni 
izvzet iz tega cerkvenega svèta.

82 In če se bo pregrešil pred
sednik vélikega duhovništva, se 
ga bodo spomnili pred splošnim 
cerkvenim svètom, kateremu bo 
pomagalo dvanajst svetovalcev 
vélikega duhovništva;

83 in njihova odločitev nad nje
govo glavo bo konec prerekanj 
glede njega.

84 Tako nihče ne bo izvzet pred 
a pravico in Božjimi zakoni, da bo 
vse lahko storjeno glede na red in 
dostojanstveno pred njim glede 
na resnico in pravičnost.

85 In spet, resnično vam pravim, 
dolžnost predsednika službe a dia
kona je, da predseduje dvanajstim 
diakonom, da z njimi sedi v svètu 
in da jih b uči o njihovi dolžnosti, 
poučujoč drug drugega, kakor je 
dano glede na zaveze.

86 In dolžnost predsednika v 
službi a učiteljev je tudi, da pred
seduje štiriindvajsetim učiteljem 
in da sedi v svètu z njimi, pouču
joč jih dolžnosti njihove službe, 
kakor je dano v zavezah.

87 Dolžnost predsednika Aro
novega duhovništva je tudi, da 
predseduje oseminštiridesetim 
a duhovnikom in da z njimi sedi 
v svètu, da jih uči o dolžnostih 
njihove službe, kakor je dano v 
zavezah —

88 ta predsednik naj bo a škof; 
kajti to je ena od dolžnosti tega 
duhovništva.

89 Spet, dolžnost predsednika v 
službi a starešin je, da predseduje 
šestindevetdesetim starešinam in 
da z njimi sedi v svètu in da jih 
uči glede na zaveze.

90 To predsedstvo je ločeno od 
tega od sedemdeseterih in je na
menjeno za tiste, ki ne a potujejo 
po vsem svetu.

91 In spet, dolžnost predsednika 
v službi vélikega duhovništva je, 
da a predseduje vsej cerkvi in da 
je kot b Mojzes —

92 glejte, v tem je modrost; da, 
da je a videc, b razodevalec, pre
vajalec in c prerok, ker ima vse 
d darove Boga, ki jih podeli glavi 
cerkve.

93 In to je glede na videnje, ki 
prikazuje red a sedemdeseterih, 
naj sedem predsednikov, ki jim 
predsedujejo, izvolijo iz števila 
sedemdesetih;

94 in sedmi predsednik od teh 
predsednikov naj predseduje 
šestim;

 84 a vss pravica.
 85 a vss diakon.
  b NaZ 38:23;  

88:77–79, 118.
 86 a NaZ 20:53–60;  

vss učitelj v Aronovem 
duhovništvu.

 87 a vss duhovnik 

v Aronovem 
duhovništvu.

 88 a vss škof.
 89 a vss starešina.
 90 a NaZ 124:137.
 91 a NaZ 107:9, 65–67.
  b NaZ 28:2; 103:16–21.
 92 a Moz 8:13–18;  

vss videc.
  b vss razodetje.
  c NaZ 21:1;  

vss prerok.
  d vss duhovni darovi.
 93 a NaZ 107:38;  

vss sedemdeseteri.
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1–3 Lymanu Shermanu so grehi od-
puščeni. 4–5 Prišteva naj se ga k 
vodilnim starešinam Cerkve. 6–8 
Poklican je pridigati evangelij in 
krepiti svoje brate.

Resnično, tako govori Gospod 
tebi, moj služabnik Lyman: Grehi 
so ti odpuščeni, ker si bil poslu
šen mojemu glasu, ker si to jutro 
prišel semkaj, da bi prejel nasvet 
tistega, ki sem ga imenoval.

2 Zato bodi v duši a pomirjen 
glede svojega duhovnega stanja 

in se nič več ne upiraj mojemu 
glasu.

3 In vstani in bodi odslej pazlji
vejši v izpolnjevanju svojih zaob
ljub, ki si jih sklenil in jih sklepaš, 
in blagoslovljen boš s silno veli
kimi blagoslovi.

4 Potrpežljivo čakaj, dokler ne 
bo sklicano a svečano zborova
nje mojih služabnikov, nato se te 
bodo spomnili s prvimi od mojih 
starešin in prejel boš pravico s po
svetitvijo z drugimi mojimi stare
šinami, ki sem jih izvolil.

 97 a NaZ 124:138–139.
 99 a vss dolžnost.
  b vss marljivost.
 100 a NaZ 58:26–29;  

vss brezdelje — 
brezdelen.

  b vss vreden — 
biti vreden.

108 2 a vss počitek — 
odpočiti se.

 4 a NaZ 109:6–10.

108. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 
26. decembra 1835. Ta razdelek je bil prejet na prošnjo Lymana Sher-
mana, ki je bil predhodno posvečen za sedemdeseterega in ki je prišel 
k preroku s prošnjo po razodetju, da bi se razkrila njegova dolžnost.

95 in teh sedem predsednikov 
naj izvoli drugih sedemdeset po
leg prvih sedemdesetih, katerim 
pripadajo, in naj jim predsedujejo;

96 in tudi drugih sedemdeset, do 
sedem krat sedemdeset, če delo v 
vinogradu to nujno zahteva.

97 In ti sedemdeseteri naj bodo 
a potujoči duhovniki, najprej med 
drugimi narodi in tudi med Judi.

98 Medtem ko drugi cerkveni 
uradniki, ki ne pripadajo dva
najsterim, niti sedemdeseterim, 
nimajo odgovornosti, da bi poto
vali med vse narode, temveč naj 

potujejo, kakor jim bodo dovolje
vale njihove okoliščine; navkljub 
temu da bodo nemara imeli prav 
tako visoke in pomembne službe 
v cerkvi.

99 Zatorej naj se sedaj vsak mož 
pouči o svoji a dolžnosti in naj de
luje v službi, v katero je imeno
van, z vso b marljivostjo.

100 Tega, ki je a len, se ne bo štelo 
za b vrednega, da bi ostal, in tega, 
ki se o svoji dolžnosti ne bo po
učil in se ne bo izkazal za odobre
nega, se ne bo štelo za vrednega, 
da bi ostal. Tako je. Amen.
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1–5 Tempelj Kirtland je bil zgra-
jen kot kraj, kamor bo prihajal Sin 
človekov. 6–21 To naj bo hiša mo-
litve, posta, vere, učenja, slave in 
reda ter Božja hiša. 22–33 Da bi bili 
neskesani, ki nasprotujejo Gospodo-
vemu ljudstvu, zmedeni. 34–42 Da 
bi sveti šli naprej v moči, da bodo 
pravične zbrali v Sionu. 43–53 Da 
bi bili sveti rešeni strašnih stvari, 
ki se bodo v poslednjih dneh izlile 
na hudobne. 54–58 Da bi bili na-
rodi in ljudstva in cerkve priprav-
ljeni na evangelij. 59–67 Da bi bili 
Judje, Lamanci in ves Izrael od-
kupljeni. 68–80 Da bi bili sveti ok-
ronani s slavo in častjo in dosegli 
večno odrešitev.

a Hvala bodi tvojemu imenu, o 
Gospod, Izraelov Bog, ki izpol
njuješ b zavezo in izkazuješ milost 

svojim služabnikom, ki z vsem 
srcem hodijo pokončno pred 
teboj —

2 ti, ki si svojim služabnikom za
povedal, naj na tem kraju [v Kirt
landu] a zgradijo hišo tvojemu 
imenu.

3 In sedaj vidiš, o Gospod, da so 
tvoji služabniki naredili glede na 
tvojo zapoved.

4 In sedaj te prosimo, Sveti Oče, 
v imenu Jezusa Kristusa, Sina tvo
jega naročja, v imenu katerega 
edino lahko človeški otroci prej
mejo odrešitev, te prosimo, o Go
spod, sprejmi to a hišo, b delo rok 
nas, svojih služabnikov, katero si 
nam zapovedal zgraditi.

5 Kajti veš, da smo to delo op
ravili sredi velike stiske; in v 
svoji revščini smo dajali od svo
jega imetja, da smo zgradili a hišo 

 5 a NaZ 82:10.
 6 a vss misijonarsko 

delo.
 7 a Lk 22:31–32.
 8 a 2 Ne 9:19.
109 1 a Al 37:37; 

   NaZ 46:32;  
vss zahvala — 
zahvaljevanje.

  b Dan 9:4;  
vss zaveza.

 2 a NaZ 88:119.

 4 a 1 Kr 9:3;  
vss tempelj, 
Gospodova hiša.

  b 2 Ne 5:16.
 5 a NaZ 124:27–28.

109. RAZDELEK
Molitev, darovana ob posvetitvi templja v Kirtlandu v Ohiu 27. marca 
1836. Naslednja molitev je bila preroku glede na njegovo zapisano 
izjavo dana z razodetjem.

5 Glej, to je Očetova a obljuba 
tebi, če boš ostal zvest.

6 In izpolnilo se ti bo tisti dan, 
da boš imel pravico do a pridiga
nja mojega evangelija, kamor te 
bom poslal odslej od tistega časa.

7 Zato a okrèpi svoje brate v 

vsem svojem pogovoru, v vseh 
svojih molitvah, v vseh svojih 
opominjanjih in v vseh svojih 
dejanjih.

8 In glejte, in glej, s teboj sem, da 
te blagoslovim in te vekomaj a re
šim. Amen.
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tvojemu imenu, da bo Sin člove
kov lahko imel kraj, da se bo pri
kazal svojemu ljudstvu.

6 In kakor si rekel v a razodetju, 
ki si nam ga dal, imenujoč nas 
svoje prijatelje, rekoč: Skličite 
svoje svečano zborovanje, kakor 
sem vam zapovedal;

7 in ker vsi nimajo vere, marljivo 
iščite in drug drugega učite be
sede modrosti; da, besede mod
rosti iščite v najboljših knjigah, 
iščite znanje, in sicer s preučeva
njem in tudi z vero;

8 organizirajte se; pripravite vse 
potrebno in ustanovite hišo, in si
cer hišo molitve, hišo posta, hišo 
vere, hišo učenja, hišo slave, hišo 
reda, hišo Boga;

9 da bodo vaši prihodi lahko 
v Gospodovem imenu, da bodo 
vaši odhodi lahko v Gospodo
vem imenu, da bodo vsi vaši 
pozdravi lahko v Gospodovem 
imenu, z dvignjenimi rokami k 
Najvišjemu —

10 in sedaj, Sveti Oče, te pro
simo, da pomagaš nam, svojemu 
ljudstvu, s svojo milostljivostjo, 
da skličeš naše svečano zborova
nje, da bo lahko storjeno v tvojo 
čast in da boš to, Bog, sprejel;

11 in na način, da nas boš v svo
jih očeh lahko spoznal za vredne, 
da bomo zagotovili izpolnitev 
a obljub, ki si jih dal nam, svojemu 
ljudstvu, v razodetjih, ki so nam 
bila dana;

12 da bo tvoja a slava lahko poči
vala nad tvojim ljudstvom in nad 

to tvojo hišo, ki ti jo sedaj posve
čamo, da bo lahko posvečena in 
blagoslovljena, da bo sveta, in da 
bo tvoja sveta navzočnost lahko 
nenehno v tej hiši;

13 in da bodo vsi ljudje, ki bodo 
prestopili prag Gospodove hiše, 
lahko čutili tvojo moč in se čutili 
primorane priznati, da si jo ti po
svetil in da je to tvoja hiša, kraj 
tvoje svetosti.

14 In ali boš, Sveti Oče, dovo
lil, da bodo vsi tisti, ki bodo v tej 
hiši častili, lahko poučeni o bese
dah modrosti iz najboljših knjig in 
da bodo lahko iskali znanje, in si
cer s preučevanjem in tudi z vero, 
kakor si rekel;

15 in da bodo v tebi lahko rasli 
in prejeli polnost Svetega Duha in 
se organizirali glede na tvoje za
kone in bodo pripravljeni prejeti 
vse potrebno;

16 in da bo ta hiša lahko hiša 
molitve, hiša posta, hiša vere, 
hiša slave in Boga, in sicer tvoja 
hiša;

17 da bodo vsi prihodi tvojega 
ljudstva v to hišo lahko v Gospo
dovem imenu;

18 da bodo vsi njihovi odhodi 
iz te hiše lahko v Gospodovem 
imenu;

19 in da bodo vsi njihovi po
zdravi lahko v Gospodovem 
imenu, s svetimi rokami, dvig
njenimi k Najvišjemu;

20 in ne bo dovoljeno, da bi kaj 
a nečistega prišlo v tvojo hišo, da 
bi jo omadeževalo;

 6 a NaZ 88:117–120.
 11 a NaZ 38:32;  

105:11–12, 18, 33.
 12 a vss slava.

 20 a NaZ 94:8–9; 97:15–17.
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21 in če se tvoje ljudstvo pre
greši, kdor koli od njih, naj se 
 naglo pokesa in se vrne k tebi in 
najde naklonjenost v tvojih očeh 
in se vrne k blagoslovom, za ka
tere si odredil, da se bodo izlili na 
tiste, ki te bodo a častili v tvoji hiši.

22 In prosimo te, Sveti Oče, da 
bodo tvoji služabniki iz te hiše 
lahko izšli oboroženi s tvojo 
močjo in da bo na njih tvoje ime 
in jih bo obdajala tvoja slava in 
bodo zanje skrbeli tvoji a angeli;

23 in s tega kraja lahko odne
sejo silno velike in sijajne novice, 
v resnici, na a konce zemlje, da 
bodo lahko vedeli, da je to tvoje 
delo in da si ponudil svojo roko, 
da bi izpolnil to, o čemer si govo
ril po ustih prerokov glede pos
lednjih dni.

24 Prosimo te, Sveti Oče, postavi 
ljudstvo, ki bo častilo in spoštljivo 
nosilo ime in položaj v tej tvoji 
hiši, za vse rodove in večnost;

25 da nobeno orožje, a obliko
vano proti njim, ne bo uspelo; da 
bo ta, ki jim koplje b jamo, sam pa
del vanjo;

26 da nobena hudobna zveza ne 
bo imela moči, da bi se dvignila in 
a premagala tvoje ljudstvo, kate
remu bo v tej hiši dano tvoje b ime;

27 in če bo katero ljudstvo vstalo 
zoper to ljudstvo, da se bo zoper 
njih razvnela tvoja jeza;

28 in če bodo to ljudstvo udarili, 

boš ti udaril njih; bojeval se boš za 
svoje ljudstvo, kakor si se na dan 
bitke, da bodo lahko rešeni iz rok 
vseh svojih sovražnikov;

29 prosimo te, Sveti Oče, zmedi 
in osupni in osramoti in zbegaj 
vse tiste, ki trosijo lažniva po
ročila v tujini, po svetu, proti 
tvojemu služabniku oziroma slu
žabnikom, če se ne bodo pokesali, 
ko jim bo v ušesa oznanjen večni 
evangelij;

30 in da bodo vsa njihova dela 
lahko izničena in jih bo odnesla 
a toča in sodbe, ki jih boš v svoji 
jezi poslal nadnje, da bo konec b la
ganju in obrekovanju zoper tvoje 
ljudstvo.

31 Kajti veš, O Gospod, da so 
tvoji služabniki nedolžni pred 
teboj, ker so pričevali o tvojem 
imenu, zaradi česar so to utrpeli.

32 Zato pred teboj prosimo za 
celotno in popolno rešitev izpod 
tega a jarma;

33 razkleni ga, o Gospod, raz
kleni ga z vratu svojih služabni
kov, s svojo močjo, da se bomo 
dvignili sredi tega rodu in delali 
tvoje delo.

34 O Jehova, usmili se tega ljud
stva in ker vsi ljudje a grešijo, svo
jemu ljudstvu odpusti prestopke 
in naj bodo vekomaj izbrisani.

35 Naj bo a maziljenje tvojih 
duhovnikov na njih pečateno z 
močjo z višave.

 21 a vss spoštljivost.
 22 a vss angeli.
 23 a NaZ 1:2.
 25 a Iz 54:17.
  b Prg 26:27;  

1 Ne 14:3; 22:14.

 26 a NaZ 98:22.
  b 1 Kr 8:29.
 30 a Iz 28:17;  

Moz 12:6;  
NaZ 29:16.

  b 3 Ne 21:19–21.

 32 a vss jarem.
 34 a Rim 3:23; 5:12;  

vss greh.
 35 a vss maziliti.
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36 Naj se na njih izpolni prav ka
kor na tistih na binkoštni dan; naj 
se na tvoje ljudi izlije dar a jezi
kov, in sicer jeziki, kakor plameni, 
ki so se b razdelili, in tolmačenje 
leteh.

37 In tvoja hiša naj bo napol
njena kakor s šumenjem mogoč
nega vetra s tvojo a slavo.

38 Na svoje služabnike daj a pri
čevanje o zavezi, da bodo, ko 
bodo šli ven in razglašali tvojo be
sedo, lahko b zapečatili postavo in 
pripravili srca tvojih svetih za vse 
tiste sodbe, ki jih boš kmalu poslal 
v srdu nad prebivalce c zemlje za
radi njihovih prestopkov, da tvoje 
ljudstvo v dnevu stiske ne bo iz
gubilo poguma.

39 In v katero koli mesto bodo 
tvoji služabniki prišli in bo ljud
stvo tistega mesta njihovo pri
čevanje sprejelo, naj bo nad tem 
mestom tvoj mir in tvoja odre
šitev; da bodo iz tistega mesta 
lahko izbrali pravične, da bodo 
lahko prišli v a Sion, oziroma v 
njegove kole, kraje tvojega sre
čanja, s pesmimi o večni radosti;

40 in dokler to ne bo dovršeno, 
naj tvoje sodbe ne doletijo tega 
mesta.

41 In v katero koli mesto bodo 
tvoji služabniki vstopili in ljudje 
tega mesta pričevanja tvojih slu
žabnikov ne bodo sprejeli in jih 
bodo tvoji služabniki posvarili, 
naj se rešijo pred tem neuboglji

vim rodom, naj bo s tem mestom 
glede na to, kar si govoril po us
tih svojih prerokov.

42 Toda reši, o Jehova, te rotimo, 
svoje služabnike iz njihovih rok in 
jih očisti njihove krvi.

43 O Gospod, ne radostimo se 
v pogubi svojih soljudi; njihove 
a duše so pred teboj dragocene;

44 toda tvoja beseda se mora iz
polniti. Svojim služabnikom po
magaj, da bodo s pomočjo tvoje 
a milostljivosti rekli: Zgôdi se tvoja 
volja, o Gospod, in ne naša.

45 Vemo, da si po ustih svojih 
prerokov govoril strašne stvari 
glede hudobnih v a poslednjih 
dneh — da boš neizmerno izlil 
svoje sodbe;

46 zato, o Gospod, reši svoje 
ljudstvo pred stisko hudobnih; 
svojim služabnikom omogoči za
pečatiti postavo in zavezati priče
vanje, da bodo lahko pripravljeni 
na dan požiga.

47 Prosimo te, Sveti Oče, spomni 
se tistih, ki so jih prebivalci ok
raja Jackson v Misuriju pregnali z 
ozemlja njihove dediščine, in raz
kleni, o Gospod, ta jarem stiske, 
ki jim je bil nadet.

48 Ti veš, o Gospod, da so jih hu
dobneži hudo zatirali in prizadeli; 
in v srcu a jočemo zaradi žalosti 
zaradi njihovih bridkih bremen.

49 O Gospod, a kako dolgo boš 
dopuščal, da bo to ljudstvo pre
našalo to stisko in da se bodo klici 

 36 a vss dar jezikov.
  b Apd 2:1–3.
 37 a NaZ 84:5; 109:12;  

vss slava.
 38 a vss pričevanje.

  b Iz 8:16;  
NaZ 1:8.

  c vss zemlja, 
očiščenje zemlje.

 39 a Iz 35:10.

 43 a vss duša.
 44 a vss milostljivost.
 45 a vss poslednji dnevi.
 48 a vss sočutje.
 49 a Ps 13:2–3.
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njihovih nedolžnih dvigali v tvoja 
ušesa in njihova b kri prihajala v 
pričevanje predte in ne boš poka
zal svojega pričevanja v njihovo 
podporo?

50 a Usmili se, o Gospod, hu
dobne drhali, ki je tvoje ljudstvo 
pregnala, da ne bodo več plenili, 
da se bodo lahko pokesali svo
jih grehov, če se bo sploh možno 
pokesati;

51 če pa se ne bodo, razkrij svojo 
roko, o Gospod, in a odkupi tisto, 
kar si določil za Sion za svoje 
ljudstvo.

52 In če ne more biti drugače, 
zato da se stvar tvojega ljudstva 
pred teboj ne bo izjalovila, naj se 
razvname tvoja jeza in jih doleti 
tvoja togota, da bodo odmrli, tako 
korenina kot veja, pod nebom;

53 če pa se bodo pokesali, si mi
lostljiv in milosten in boš svoj srd 
odvrnil, ko boš pogledal obraz 
svojega Maziljenca.

54 Usmili se, o Gospod, vseh na
rodov zemlje; usmili se vladarjev 
naše dežele; naj bodo tista načela, 
ki so jih naši očetje tako častno in 
plemenito branili, namreč a ustavo 
naše dežele, vekomaj postavljena.

55 Spomni se kraljev, princev, 
plemenitih in vélikih zemlje in 
vseh ljudi in cerkva, vseh revnih, 
pomoči potrebnih in prizadetih 
zemlje;

56 da se jim bo omehčalo srce, 

ko bodo tvoji služabniki šli iz 
tvoje hiše, o Jehova, da bodo pri
čevali o tvojem imenu; da se bodo 
njihovi predsodki umaknili pred 
a resnico in bo tvoje ljudstvo pre
jelo naklonjenost v očeh vseh;

57 da bodo vsi konci zemlje 
lahko vedeli, da smo mi, tvoji slu
žabniki, a slišali tvoj glas in da si 
nas ti poslal;

58 da bodo izmed vseh teh tvoji 
služabniki, Jakobovi sinovi, lahko 
izbrali pravične, da bodo zgradili 
sveto mesto tvojemu imenu, ka
kor si jim zapovedal.

59 Prosimo te, da Sionu določiš 
druge a kole poleg tega, ki si ga 
določil, da se bo b zbiranje tvojega 
ljudstva odvijalo v veliki moči in 
veličastju, da bo tvoje delo c pos
pešeno v pravičnosti.

60 Te besede smo sedaj, o Go
spod, izgovorili pred teboj glede 
razodetij in zapovedi, ki si jih 
dal nam, ki se imamo za a druge 
narode.

61 Toda ti veš, da gojiš veliko 
ljubezen do Jakobovih otrok, ki 
so bili dolgo razkropljeni po go
rah, na oblačen in temen dan.

62 Zato te prosimo, da se us
miliš Jakobovih otrok, da se bo 
s to uro lahko začela odkupitev 
a Jeruzalema;

63 in se bo jarem suženjstva 
lahko začel razklepati z a Davi
dove hiše;

 49 b vss mučenik — 
mučeništvo.

 50 a vss milost — milosten.
 51 a NaZ 100:13; 105:2.
 54 a 1 Pt 2:13–15;  

NaZ 98:5–7; 101:77, 80;  

vss ustava.
 56 a vss resnica.
 57 a NaZ 20:16; 76:22–24.
 59 a Iz 54:2.
  b vss Izrael, zbiranje 

Izraela.

  c Mt 24:22.
 60 a 1 Ne 13:1–32; 15:13–18.
 62 a 3 Ne 20:29;  

vss Jeruzalem.
 63 a vss David.
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64 in se bodo a Judovi otroci 
lahko začeli vračati v b dežele, ki 
si jih dal Abrahamu, njihovemu 
očetu.

65 In napravi, da se bodo Ja
kobovi a ostanki, ki so bili zaradi 
svojega prestopka prekleti in 
udarjeni, b spreobrnili iz svojega 
divjega in primitivnega stanja v 
polnost večnega evangelija;

66 da bodo lahko odložili orožje 
prelivanja krvi in prenehali s svo
jimi upori.

67 In da bodo vsi razkropljeni 
a Izraelovi ostanki, ki so bili pre
gnani na konce zemlje, spoznali 
resnico, verjeli v Mesija in bili od
kupljeni iz zatiranja in se rados
tili pred teboj.

68 O Gospod, spomni se svo
jega služabnika, Josepha Smitha 
ml., in vseh njegovih stisk in pre
ganjanj — kako se je z a Jehovom 
b zavezal in se ti zaobljubil, o mo
gočni Jakobov Bog — in zapo
vedi, ki si mu jih dal, in da si je 
iskreno prizadeval izpolnjevati 
tvojo voljo.

69 Usmili se, o Gospod, njegove 
žene in otrok, da bodo lahko po
vzdignjeni v tvoji navzočnosti in 
ohranjeni po tvoji skrbni roki.

70 Usmili se vseh njihovih a bliž
njih sorodnikov, da se bodo nji
hovi predsodki lahko razblinili in 

bodo odplavljeni kakor s povod
nijo; da se bodo lahko spreobrnili 
in bodo odkupljeni z Izraelom in 
vedeli, da si ti Bog.

71 Spomni se, o Gospod, pred
sednikov, in sicer vseh pred
sednikov tvoje cerkve, da jih bo 
tvoja desnica lahko povzdignila 
z vsemi njihovimi družinami in 
njihovimi bližnjimi sorodniki, da 
se bo njihovo ime nadaljevalo in 
bo ostalo v večnem spominu iz 
roda v rod.

72 Spomni se vse svoje cerkve, o 
Gospod, z vsemi njihovimi druži
nami in vsemi njihovimi bližnjimi 
sorodniki, z vsemi njihovimi bol
nimi in prizadetimi, z vsemi rev
nimi in krotkimi zemlje; da bo 
a kraljestvo, ki si ga postavil brez 
rok, lahko postalo velika gora in 
bo napolnilo vso zemljo;

73 da bo tvoja cerkev lahko iz
šla iz temne puščave in zasijala, 
svetla kot a luna, jasna kot sonce in 
strašna kot vojska s prapori;

74 in bo ozaljšana kot nevesta 
za tisti dan, ko boš odstrl nebesa 
in napravil, da se bodo gore ob 
tvoji navzočnosti a znižale in da 
se bodo b doline vzdignile, da se 
bodo težko prehodni kraji zrav
nali; da bo tvoja slava po vsej 
zemlji;

75 da bomo, ko bo trobenta za

 64 a Zah 12:6–9; Mal 3:4;  
NaZ 133:13, 35;  
vss Juda (Stara 
zaveza).

  b 1 Mz 17:1–8;  
vss obljubljena dežela.

 65 a 2 Ne 30:3;  
Al 46:23–24;  
3 Ne 20:15–21;  

NaZ 19:27.
  b 2 Ne 30:6;  

3 Ne 21:20–22;  
vss spreobrnitev — 
spreobrniti — 
spreobrnjenec.

 67 a vss Izrael, zbiranje 
Izraela.

 68 a vss Jehova.

  b vss zaveza.
 70 a Tj. bližnji sorodniki.
 72 a Dan 2:44–45;  

NaZ 65:2.
 73 a Vp 6:10;  

NaZ 5:14; 105:31.
 74 a NaZ 133:21–22, 40.
  b Iz 40:4; Lk 3:5;  

NaZ 49:23.
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trobila za mrtve, a vzeti na oblak, 
da se bomo srečali s teboj, da bomo 
vekomaj lahko z Gospodom;

76 da bodo naša oblačila lahko 
čista, da bomo lahko oblečeni v 
a oblačila pravičnosti, s palmovimi 
listi v roki in b krono slave na glavi 
in žéli večno c radost za vse svoje 
d trpljenje.

77 O Gospod Bog Vsemogočni, 
usliši nas v teh naših prošnjah 
in nam odgovori iz nebes, svo
jega svetega bivališča, kjer iz več
nosti v večnost sediš na prestolu 
s a slavo, častjo, močjo, veličast
jem, mogočnostjo, gospostvom, 
resnico, pravico, sodbo, milostjo 
in neskončnostjo polnosti.

78 O usliši, o usliši, o usliši nas, 
o Gospod! In usliši te prošnje in 
sprejmi posvetitev te hiše tebi, 
delo naših rok, ki smo jo zgradili 
tvojemu imenu;

79 in tudi to cerkev, da ji boš 
dal svoje ime. In z močjo svojega 
Duha nam pomagaj, da se bomo 
s svojimi glasovi pridružili tistim 
svetlim, sijočim a serafom okrog 
tvojega prestola z vzkliki slav
ljenja, pojoč: Hozána Bogu in 
b Jagnjetu!

80 In ti, tvoji maziljeni, naj bodo 
a oblečeni v odrešitev in tvoji sveti 
naj glasno vzklikajo od radosti. 
Amen in amen.

 75 a 1 Tes 4:17.
 76 a Raz 7:13–15;  

2 Ne 9:14.
  b vss krona;  

povzdignjenje.
  c vss radost.
  d Heb 12:1–11;  

NaZ 58:4.

 77 a vss slava.
 79 a Iz 6:1–2.
  b vss Božje Jagnje.
 80 a Ps 132:16.

110. RAZDELEK
Videnja, razodeta preroku Josephu Smithu in Oliverju Cowderyju 
v templju v Kirtlandu v Ohiu 3. aprila 1836. Bilo je ob priložnosti 
nedeljskega sestanka. Življenjska zgodba Josepha Smitha navaja: 
»Popoldan sem drugima predsednikoma pomagal pri razdeljevanju 
Gospodove večerje Cerkvi, ki smo jo prejeli od dvanajsterih, katerih 
privilegij je bil, da so ta dan izvrševali dolžnost pri sveti mizi. Potem 
ko sem to služenje svojim bratom opravil, sem se umaknil k ambonu, 
zavese so bile spuščene, in sem se priklonil, z Oliverjem Cowdery-
jem, v resnobni in tihi molitvi. Ko sva vstala od molitve, se je obema 
odprlo naslednje videnje.«

1–10 Gospod Jehova se prikaže v 
slavi in tempelj Kirtland sprejme 
za svojo hišo. 11–12 Drug za dru-
gim se pojavita Mojzes in Elias in 
predata svoje ključe in razdobja. 

13–16 Vrne se Elija in preda ključe 
svojega razdobja, kot je obljubil 
Malahija.

Z uma nama je bila odstranjena 
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a tančica in odprle so se nama oči 
b razumevanja.

2 Pred seboj sva zagledala Go
spoda, ki je stal na vrhu ambona; 
in pod njegovimi nogami je bil 
tlakovec iz čistega zlata jantar
jeve barve.

3 Njegove a oči so bile kot og
njeni plamen, njegovi lasje so bili 
beli kot beli sneg, njegovo b ob
ličje je žarelo bolj kot sijaj sonca 
in njegov c glas je bil kot glas šu
menja velikih voda, in sicer glas 
d Jehova, rekoč:

4 Jaz sem a prvi in zadnji; jaz 
sem ta, ki b živi, jaz sem ta, ki je 
bil umorjen; jaz sem vaš c zago
vornik pri Očetu.

5 Glejta, grehi so vama a odpuš
čeni; pred menoj sta čista; zato 
dvignita glavo in se radostita.

6 Radostijo naj se srca vajinih 
bratov in radostijo naj se srca 
vsega mojega ljudstva, ki so, s 
svojo močjo, to hišo a zgradili mo
jemu imenu.

7 Kajti glejte, to a hišo sem b spre
jel in tu bo moje ime; in v tej hiši 
se bom v milosti prikazal svojemu 
ljudstvu.

8 Da, a prikazal se bom svojim 

služabnikom in jim govoril s svo
jim lastnim glasom, če bo moje 
ljudstvo izpolnjevalo moje za
povedi in te b svete hiše ne bo 
c omadeževalo.

9 Da, srca na tisoče in na deset 
tisoče ljudi se bodo močno ra
dostila zaradi a blagoslovov, ki se 
bodo izlili, in obdaritve, s katero 
so bili moji služabniki b obdarjeni 
v tej hiši.

10 In slava te hiše se bo razširila 
v tuje dežele; in to je začetek bla
goslova, ki se bo a izlil na glave 
mojega ljudstva. Tako je. Amen.

11 Ko se je to a videnje končalo, 
so se nama nebesa ponovno od
prla; in pred nama se je pojavil 
b Mojzes in nama predal c ključe 
d zbiranja Izraela s štirih delov 
zemlje in vodenja desetih rodov 
iz dežele na e severu.

12 Po tem se je prikazal a Elias in 
predal b razdobje Abrahamovega 
c evangelija, rekoč, da bodo v nas 
in našem potomstvu blagoslov
ljeni vsi rodovi za nami.

13 Ko se je to videnje končalo, 
se je pred nama razmahnilo še 
eno veliko in veličastno vide
nje; kajti a Elija, ki je bil v nebesa  

110 1 a vss tančica.
  b NaZ 76:12, 19; 

136:32; 138:11.
 3 a Raz 1:14.
  b Raz 1:16;  

JS – ŽZ 1:17.
  c Ezk 43:2; Raz 1:15;  

NaZ 133:21–22.
  d vss Jehova.
 4 a vss prvorojenec — 

Prvorojeni.
  b 5 Mz 5:24.
  c vss zagovornik.
 5 a vss odpustiti.

 6 a NaZ 109:4–5.
 7 a vss tempelj, 

Gospodova hiša.
  b 2 Krn 7:16.
 8 a NaZ 50:45.
  b vss svet (pridevnik).
  c NaZ 97:15–17.
 9 a 1 Mz 12:1–3;  

NaZ 39:15; Abr 2:8–11.
  b NaZ 95:8;  

vss obdaritev.
 10 a NaZ 105:12.
 11 a vss videnje.
  b Mt 17:3.

  c vss duhovniški ključi.
  d JakK 6:2; NaZ 29:7;  

vss Izrael, zbiranje 
Izraela.

  e NaZ 133:26–32;  
vss Izrael, deset 
izgubljenih 
Izraelovih rodov.

 12 a vss Elias.
  b vss razdobje.
  c Gal 3:6–29;  

vss Abrahamova 
zaveza.

 13 a vss Elija.
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b vzet, ne da bi okusil smrt, je stal 
pred nama in rekel:

14 Glejta, čas je v celoti prišel, o 
čemer je bilo govora po Malahije
vih ustih — pričujoč, da bo (Elija) 
poslan, preden bo prišel véliki in 
strašni Gospodov dan —

15 da se bodo srca očetov a obr

nila k otrokom in otrok k očetom, 
sicer bo vsa zemlja udarjena s 
prekletstvom —

16 zato so vama v roke pover
jeni ključi tega razdobja; in po tem 
bosta lahko vedela, da je véliki in 
strašni Gospodov a dan blizu, in 
sicer pred vrati.

 13 b vss prenesena bitja.
 15 a JS – ŽZ 1:38–39;  

vss odrešitev za mrtve;  
rodoslovje.

 16 a vss poslednji dnevi.
111 5 a NaZ 64:27–29.

111. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Salemu v Massa-
chusettsu 6. avgusta 1836. Tačas so bili cerkveni voditelji močno 
zadolženi zaradi svojega dela pri služenju. Prerok, Sidney Rig-
don, Hyrum Smith in Oliver Cowdery so, ker so slišali, da jim 
bo v Salemu na razpolago velika denarna vsota, odpotovali tja iz 
Kirtlanda v Ohiu, da bi o tej trditvi poizvedeli, in da bi obenem pri-
digali evangelij. Bratje so opravili več točk cerkvenih poslov in ne-
koliko pridigali. Ko je postalo očitno, da denarja ne bo, so se vrnili 
v Kirtland. Besede naslednjega razodetja odražajo več dejstev, ra-
zvidnih iz ozadja.

1–5 Gospod gleda na posvetne po-
trebe svojih služabnikov. 6–11 
S Sionom bo ravnal milostno in 
vse stvari uredil v dobro svojih 
služabnikov.

Jaz, Gospod, vaš Bog, nisem ne
zadovoljen s tem, da ste šli na 
to potovanje, navkljub vašim 
neumnostim.

2 V tem mestu imam veliko dra
gocenosti za vas, v korist Siona, 
in številne ljudi v tem mestu, ki 
jih bom z vašim posredovanjem 
v določenem času zbral iz njega 
v korist Siona.

3 Zato je potrebno, da se sez

nanite z ljudmi v tem mestu, ka
kor boste vodeni in kakor vam bo 
dano.

4 In zgodilo se bo v določenem 
času, da vam bom to mesto dal 
v roke, da boste imeli moč nad 
njim, tako da vaših skritih delov 
ne bodo odkrili; in njegovo bo
gastvo, kar se tiče zlata in srebra, 
bo vaše.

5 Ne skrbite glede svojih a dol
gov, kajti dal vam bom moč, da 
jih boste poplačali.

6 Ne skrbite glede Siona, kajti z 
njim bom ravnal milostno.

7 Ostanite v tem kraju in v oko
liških predelih;
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8 in kraj, kjer je moja volja, da 
ostanete, v glavnem, vam bo po
kazan z a mirom in močjo mojega 
Duha, ki bo pritekal v vas.

9 Ta kraj lahko pridobite z za
kupom. In marljivo poizvedujte 
glede starejših prebivalcev in us
tanoviteljev tega mesta;

10 kajti v tem mestu je za vas več 
kot en zaklad.

11 Bodite torej a modri kot kače 
in vendarle brez greha; in vse 
stvari bom zapovedal v vaše b do
bro, kakor hitro jih boste zmožni 
sprejeti. Amen.

 8 a NaZ 27:16;  
vss mir.

 11 a Mt 10:16.
  b Rim 8:28;  

NaZ 90:24; 100:15.

112 1 a Apd 10:4.
  b NaZ 18:28.
 3 a Mt 23:12;  

Lk 14:11.
 4 a Mt 9:2; 

   Jn 16:33.
  b NaZ 18:6; 90:8–9.
  c NaZ 19:27.
 5 a Jud 1:3.
  b NaZ 1:4–5.

112. RAZDELEK
Razodetje, dano Thomasu B. Marshu po preroku Josephu Smithu v 
Kirtlandu v Ohiu 23. julija 1837, glede dvanajstih Jagnjetovih apos-
tolov. To razodetje je bilo prejeto na dan, ko sta starešini Heber C. 
Kimball in Orson Hyde evangelij prvič pridigala v Angliji. Tačas je 
bil Thomas B. Marsh predsednik zbora dvanajstih apostolov.

1–10 Dvanajsteri naj razpošljejo 
evangelij in dvigajo svarilni glas 
vsem narodom in ljudstvom. 11–
15 Vzamejo naj svoj križ, hodijo za 
Jezusom in hranijo njegove ovce. 
16–20 Tisti, ki sprejmejo Prvo pred-
sedstvo, sprejmejo Gospoda. 21–29 
Tema prekriva zemljo in samo tisti, 
ki verjamejo in se krstijo, bodo od-
rešeni. 30–34 Prvo predsedstvo in 
dvanajsteri imajo ključe razdobja 
polnosti časov.

Resnično tako govori Gospod 
tebi, moj služabnik Thomas: Slišal 
sem tvoje molitve; in tvoje miloš
čine so prišle predme kot a spomin 
za dobro tistih, tvojih bratov, ki 
so bili izvoljeni, da bodo priče
vali o mojem imenu in da bodo 

to b razposlali med vse narode, ro
dove, jezike in ljudstva, ter po
svečeni s posredovanjem mojih 
služabnikov.

2 Resnično ti pravim, kar nekaj 
stvari je bilo v tvojem srcu in pri 
tebi, s čimer jaz, Gospod, nisem 
bil zelo zadovoljen.

3 Vendar ker si se a ponižal, boš 
povzdignjen; zato so ti vsi grehi 
odpuščeni.

4 Tvoje srce naj se a veseli pred 
mojim obrazom; in pričeval boš o 
mojem imenu, ne le b drugim na
rodom, temveč tudi c Judom; in 
mojo besedo razpošlji na konce 
zemlje.

5 a Bojuj se torej jutro za jutrom; 
in dan za dnem naj se širi tvoj 
b svarilni glas; in ko pride noč, ne 
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 6 a Ps 125:1.
 7 a Ef 6:13–17.
 8 a vss ponižnost — 

ponižen.
 10 a Prg 18:12.
 11 a Mt 5:43–48;  

vss dobrotljivost;  
ljubezen.

 12 a vss Jezus Kristus, 
prevzeti ime Jezusa 

Kristusa.
 13 a vss skušnjava — 

skušati.
  b Jn 16:33;  

Raz 7:13–14;  
NaZ 58:3–4.

  c 3 Ne 18:32;  
vss spreobrnitev — 
spreobrniti — 
spreobrnjenec.

 14 a Mt 16:24;  
pjs Mt 16:25–26 
(Dodatek);  
Lk 9:23.

  b Jn 21:15–17.
 15 a vss upor — uporništvo.
  b NaZ 28:7;  

vss duhovniški ključi.
 17 a vss Rigdon, Sidney.
  b vss Smith, Hyrum.

pusti prebivalcem zemlje mirno 
spati zaradi svojega govora.

6 Tvoje prebivališče naj bo znano 
v Sionu in svoje hiše ne a preseli; 
kajti jaz, Gospod, imam zate ve
liko delo pri oznanjanju mojega 
imena med človeškimi otroki.

7 Zato si a opaši ledja za delo. 
Tudi tvoje noge naj bodo obute, 
kajti izvoljen si in tvoja pot vodi 
med gorami in med številnimi 
narodi.

8 In s tvojo besedo jih bo veliko 
postalo a ponižnih in s tvojo be
sedo bodo ponižni povzdignjeni.

9 Tvoj glas bo graja za pres
topnika in ob tvoji graji naj je
zik obrekovalca preneha s svojo 
pokvarjenostjo.

10 Bodi a ponižen in Gospod, 
tvoj Bog, te bo vodil za roko in 
odgovarjal na tvoje molitve.

11 Poznam tvoje srce in slišal 
sem tvoje molitve glede tvojih 
bratov. Do njih ne bodi pristran
ski, tako da jih imaš a raje kot 
druge, temveč naj bo tvoja lju
bezen do njih kakor do sebe; in 
tvoje ljubezni naj bo v obilju za 
vse ljudi in za vse, ki ljubijo moje 
ime.

12 In moli za svoje brate od dva
najsterih. Ostro jih opominjaj za
voljo mojega imena in opomnjeni 

naj bodo zaradi vseh svojih gre
hov in pred menoj bodi zvest mo
jemu a imenu.

13 In po njihovih a skušnjavah 
in b hudi stiski, glej, jih bom jaz, 
Go spod, poiskal in če ne bodo 
 postali trdosrčni in trdovratni do 
mene, se bodo c spreobrnili in jih 
bom ozdravil.

14 Sedaj, povem ti, in kar rečem 
tebi, rečem vsem dvanajsterim: 
Vstanite in si opašite ledja, vze
mite svoj a križ, hodite za menoj 
in b hranite moje ovce.

15 Ne povzdigujte se; ne a upi
rajte se mojemu služabniku Jo
sephu; kajti resnično vam pravim, 
z njim sem in moja roka bo nad 
njim; in b ključi, ki sem mu jih dal, 
in tudi vam, mu ne bodo vzeti, 
dokler ne pridem.

16 Resnično ti povem, moj slu
žabnik Thomas, ti si mož, ki 
sem ga izvolil, da bo imel ključe 
mojega kraljestva, kar zadeva 
dvanajstere, med vsemi narodi —

17 da boš lahko moj služabnik, 
ki bo odklenil vrata kraljestva v 
vseh krajih, kamor moj služabnik 
Joseph in moj služabnik a Sidney 
in moj služabnik b Hyrum ne mo
rejo priti;

18 kajti nanje sem za krajše ob
dobje položil breme vseh cerkva.
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19 Zatorej, kamor te bodo po
slali, pojdi, in s teboj bom; in v 
katerem koli kraju boš razglašal 
moje ime, se ti bodo odprla a učin
kovita vrata, da bodo lahko pre
jeli mojo besedo.

20 Kdor a sprejme mojo besedo, 
mene sprejme in kdor sprejme 
mene, sprejme tiste, Prvo pred
sedstvo, ki sem jih poslal, ki sem 
jih napravil za vaše svetovalce za
voljo svojega imena.

21 In spet, povem vam, da bo 
vsak, ki ga boste poslali v mo
jem imenu, po glasu vaših bra
tov, a dvanajsterih, ki jih boste 
pristojno priporočili in b pooblas
tili, imel moč, da bo vrata mojega 
kraljestva odprl vsakemu narodu, 
kamor ga boste poslali —

22 če bodo postali ponižni pred 
menoj in bodo živeli po moji be
sedi in a prisluhnili glasu mojega 
Duha.

23 Resnično, resnično, po
vem vam, a tema prekriva zem
ljo in trda tema um ljudi in vse 
meso se je b izpridilo pred mojim 
obrazom.

24 Glejte, a maščevanje pride na
glo nad prebivalce zemlje, dan 
srda, dan ognja, dan opustošenja, 
b joka, žalovanja in objokovanja; in 

kot vihar bo prišel na vse obličje 
zemlje, govori Gospod.

25 In a začelo se bo nad mojo hišo 
in od moje hiše bo šlo dalje, go
vori Gospod;

26 najprej med te med vami, 
govori Gospod, ki ste a trdili, da 
poznate moje ime, in me niste 
b poznali in ste sredi moje hiše 
zoper mene govorili c bogokletno, 
govori Gospod.

27 Zato glejte, da vas zadeve 
moje cerkve v tem kraju ne te
žijo, govori Gospod.

28 Temveč si a očistite srce pred 
menoj; in potem b pojdite po vsem 
svetu in pridigajte moj evange
lij vsakemu bitju, ki ga ni prejel;

29 in tisti, ki a verjame in se 
b krsti, bo odrešen, tisti pa, ki ne 
verjame in se ne krsti, bo c preklet.

30 Kajti vam, a dvanajsterim, in 
tistima dvema, b Prvemu pred
sedstvu, ki sta z vami imenovana 
za vaša svetovalca in voditelja, je 
dana moč tega duhovništva za 
poslednje dni in za poslednji čas, 
v katerem je c razdobje polnosti 
časov.

31 Moč katerega imate v pove
zavi z vsemi tistimi, ki so raz
dobje prejeli v katerem koli času 
od začetka stvarjenja;

 19 a 1 Kor 16:9;  
NaZ 118:3.

 20 a NaZ 84:35–38.
 21 a NaZ 107:34–35.
  b vss polnomočje.
 22 a vss poslušnost — 

poslušen;  
prisluhniti.

 23 a Iz 60:2;  
Mih 3:6;  
NaZ 38:11;  
vss odpad — 

odpadništvo, odpad 
zgodnje krščanske cerkve.

  b NaZ 10:20–23.
 24 a vss maščevanje.
  b NaZ 124:8.
 25 a 1 Pt 4:17–18.
 26 a Mt 7:21–23;  

NaZ 41:1; 56:1.
  b Lk 6:46;  

Moz 26:24–27;  
3 Ne 14:21–23.

  c vss bogokletstvo — 

govoriti bogokletno.
 28 a vss čistost — čist.
  b Mr 16:15–16.
 29 a Mrm 9:22–23;  

NaZ 20:25–26.
  b vss krst — krstiti.
  c vss prekletstvo.
 30 a vss apostol.
  b vss Prvo predsedstvo.
  c Ef 1:10;  

NaZ 27:13; 124:40–42;  
vss razdobje.
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32 kajti resnično vam pravim, 
a ključe razdobja, ki ste jih pre
jeli, so očetje b predajali in so 
bili nazadnje poslani iz nebes  
k vam.

33 Resnično, povem vam, glejte, 
kako velik je vaš poklic. a Očis
tite si srce in oblačila, da se iz 

vaših rok ne bo b terjalo krvi tega  
rodu.

34 Bodite zvesti, dokler ne pri
dem, kajti a pridem naglo; in na 
meni je, da poplačam vsakomur 
glede na to, kakšno bo njegovo 
b delo. Jaz sem Alfa in Omega. 
Amen.

 32 a NaZ 110:11–16;  
vss duhovniški ključi.

  b Abr 1:2–3.
 33 a JakK 1:19.
  b NaZ 72:3.
 34 a Raz 22:7, 12;  

NaZ 49:28; 54:10.

  b vss dela.
113 1 a vss Jese.
 4 a 1 Mz 41:50–52;  

NaZ 133:30–34;  
vss Efrájim.

  b vss moč.
 6 a vss duhovniški 

   ključi.
  b NaZ 45:9;  

vss zastava.
  c vss Izrael, zbiranje 

Izraela.

113. RAZDELEK
Odgovori na določena vprašanja o Izaijevih zapisih, dani po pre-
roku Josephu Smithu v ali blizu Far Westa v Misuriju marca 1838.

1–6 Jesejev poganjek, palica, ki pri-
haja iz njega, in Jesejeva korenina 
sta prepoznani. 7–10 Razkropljeni 
Sionovi ostanki imajo pravico do 
duhovništva in so poklicani, da se 
vrnejo h Gospodu.

Kdo je a Jesejev poganjek, o kate
rem je govora v prvem, drugem, 
tretjem, četrtem in petem verzu 
enajstega poglavja Izaije?

2 Resnično, tako govori Gospod: 
To je Kristus.

3 Kdo je palica, o kateri je go
vora v prvem verzu enajstega 
poglavja Izaije, ki bi morala priti 
iz Jesejevega poganjka?

4 Glejte, tako govori Gospod: To 
je služabnik v Kristusovih rokah, 
ki je delno potomec Jeseja kakor 
tudi a Efrájima oziroma Jožefove 

hiše, kateremu je podeljeno ve
liko b moči.

5 Kaj je Jesejeva korenika, o ka
teri je govora v desetem verzu 
enajstega poglavja?

6 Glejte, tako govori Gospod, 
to je Jesejev potomec, kakor tudi 
Jožefov, kateremu duhovništvo 
upravičeno pripada, in a ključi 
kraljestva, za b znamenje in za 
c zbiranje mojega ljudstva v pos
lednjih dneh.

7 Vprašanja Eliasa Higbeeja: Kaj 
je mišljeno z zapovedjo v Izaiji iz 
prvega verza dvainpetdesetega 
poglavja, ki pravi: Nadeni si svojo 
moč, o Sion — in katero ljudstvo 
je imel Izaija v mislih?

8 V mislih je imel tiste, ki jih bo 
Bog poklical v poslednjih dneh, ki 
bodo imeli moč duhovništva, da 
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bodo ponovno uvedli a Sion in Iz
raelovo odkupitev; in da si bo na
del svojo b moč, pomeni, da si bo 
nadel polnomočje duhovništva, 
do katerega ima, Sion, c pravico 
po nasledstveni črti; tudi da se bo 
vrnil k tisti moči, ki jo je izgubil.

9 Kako naj razumemo to, da si 
Sion odveže vezi z vratu; drugi 
verz?

10 Razumemo lahko, da se 

a raz kropljene ostanke opominja, 
naj se b vrnejo h Gospodu, od ko
der so padli; kajti če se bodo, je 
Gospodova obljuba, da jim bo 
govoril oziroma jim dal razo
detje. Glej šesti, sedmi in osmi 
verz. Vezi na njegovem vratu so 
Božja prekletstva nad njim ozi
roma Izraelovim ostankom v raz
kropljenem stanju med drugimi  
narodi.

 8 a vss Sion.
  b NaZ 82:14.
  c vss prvorojenstvo.

 10 a vss Izrael, 
razkropitev Izraela.

  b Oz 3:4–5; 

   2 Ne 6:11.
114 2 a NaZ 64:40.
  b NaZ 118:1, 6.

114. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Far Westu v Misu-
riju 11. aprila 1838.

1–2 Cerkveni položaji, ki jih imajo 
tisti, ki niso zvesti, bodo dani 
drugim.

Resnično, tako govori Gospod: 
V mojem služabniku Davidu W. 
Pattnu je modro, da opravi vse 
svoje posle, brž ko bo lahko, in 
svoje trgovsko blago da na raz
polago, da bo naslednjo pomlad 
z drugimi zame opravil misijon, 

in sicer dvanajsterimi, s katerimi 
bo, da bo pričeval o mojem imenu 
in vesele novice prinašal vsemu 
svetu.

2 Kajti resnično tako govori Go
spod, da bodo, če so med vami 
takšni, ki moje ime zanikajo, na 
njihovo a mesto b postavljeni drugi 
in prejeli njihovo škofovstvo. 
Amen.

115. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Far Westu v Misuriju 
26. aprila 1838, ki razkriva Božjo voljo glede izgradnje tistega kraja 
in Gospodove hiše. Naslednje razodetje je naslovljeno na predsedu-
joče uradnike in člane Cerkve.

1–4 Gospod svojo Cerkev poimenuje 
Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz 

poslednjih dni. 5–6 Sion in njegovi 
koli so kraji obrambe in zatočišča za 
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115 1 a vss Smith ml., 
Joseph.

  b vss Rigdon, Sidney.
  c vss Smith, Hyrum.
 2 a vss Partridge, 

Edward.
 4 a 3 Ne 27:4–8.
  b vss Cerkev Jezusa 

Kristusa svetih iz 
poslednjih dni.

 5 a Iz 60:1–3.
  b Iz 11:12;  

vss zastava.
 6 a vss Izrael, zbiranje 

Izraela.
  b vss Sion.
  c NaZ 101:21;  

vss kol.
  d Iz 25:1, 4;  

NaZ 45:66–71.

  e Raz 14:10;  
NaZ 1:13–14.

 7 a vss svet (pridevnik).
 8 a NaZ 88:119; 95:8.
  b vss čast — častiti — 

izkazati čast.
 11 a NaZ 118:5.
  b NaZ 124:45–54.
 14 a Heb 8:5;  

NaZ 97:10.

svete. 7–16 Svetim je zapovedano, 
naj Gospodovo hišo zgradijo v Far 
Westu. 17–19 Joseph Smith ima 
ključe Božjega kraljestva na zemlji.

Resnično, tako govori Go spod 
tebi, moj služabnik a Joseph Smith 
ml., in tudi mojemu služab
niku b Sidneyju Rigdonu in tudi 
mojemu služabniku c Hyrumu 
Smithu, in tvojima svetoval
cema, ki sta in bosta imenovana 
po temle;

2 in tudi tebi, moj služabnik 
a Edward Partridge, in njegovima 
svetovalcema;

3 in tudi mojim zvestim služab
nikom, ki so iz visokega svèta 
moje cerkve v Sionu, kajti tako 
se bo imenoval, in tudi vsem sta
rešinam in ljudstvu moje Cerkve 
Jezusa Kristusa svetih iz posled
njih dni, razkropljenim po vsem 
svetu;

4 kajti tako se bo imenovala 
moja a cerkev v poslednjih dneh, 
in sicer b Cerkev Jezusa Kristusa 
svetih iz poslednjih dni.

5 Resnično vam vsem pravim: 
a Vstanite in zasijte, da bo vaša luč 
b merilo narodom;

6 in da bo a zbiranje po deželi 
b Sion in v njegovih c kolih za ob
rambo in za d zatočišče pred ne

vihto in pred srdom, ko se bo 
nemešan e izlil po vsej zemlji.

7 Naj bo mesto Far West a sveta 
in meni posvečena dežela; in ime
novalo se bo nadvse sveto, kajti 
tla, na katerih stojite, so sveta.

8 Zato vam zapovedujem, da 
mi a zgradite hišo za zbiranje 
mojih svetih, da me bodo lahko 
b častili.

9 In naj bo začetek tega dela in 
temelj in pripravljalno delo to pri
hajajoče poletje;

10 in začetek naj se zgodi če
trti dan tega julija; in odtlej naj 
moje ljudstvo marljivo dela, da 
bo zgradilo hišo mojemu imenu;

11 in čez a eno leto od tega dne 
naj ponovno začnejo s polaga
njem temelja moje b hiše.

12 Zatorej naj odtlej marljivo de
lajo, dokler ne bo končana, od te
meljnega kamna do vrha lete, 
dokler ne bo ostalo nič, kar ne bi 
bilo dokončano.

13 Resnično vam pravim, naj 
moj služabnik Joseph, niti moj 
služabnik Sidney, niti moj slu
žabnik Hyrum, ne zapade v dol
gove zaradi gradnje hiše mojemu 
imenu;

14 temveč naj se mojemu imenu 
zgradi hiša glede na a vzorec, ki 
jim ga bom pokazal.
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116. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu blizu Wightovega broda 
na kraju, ki se imenuje Spring Hill, v okraju Daviess v Misuriju, 
19. maja 1838.

15 In če je moje ljudstvo ne bo 
zgradilo glede na vzorec, ki ga 
bom pokazal njihovemu pred
sedstvu, je ne bom sprejel iz nji
hovih rok.

16 Če pa jo bo moje ljudstvo 
zgradilo glede na vzorec, ki ga 
bom pokazal njihovemu pred
sedstvu, in sicer mojemu slu
žabniku Josephu in njegovima 
svetovalcema, potem jo bom iz 
rok mojega ljudstva sprejel.

17 In spet, resnično vam pra

vim, moja volja je, da bo mesto 
Far West hitro zgrajeno z zbira
njem mojih svetih;

18 in naj bodo določeni tudi 
drugi kraji za a kole v okoliških 
predelih, kakor bodo od časa do 
časa pokazani mojemu služab
niku Josephu.

19 Kajti glejte, z njim bom in 
posvetil ga bom pred ljudstvom; 
kajti njemu sem dal a ključe tega 
kraljestva in delovanja. Tako je. 
Amen.

 18 a NaZ 101:21;  
vss kol.

 19 a vss duhovniški ključi.

116 1 a NaZ 78:15;  
vss Adamondi 
Ahman.

  b vss Adam.
  c Dan 7:13–14, 22.

Gospod je Spring Hill imenoval 
a AdamondiAhman, kajti, je re
kel, to je kraj, kjer bo b Adam prišel 

k svojemu ljudstvu oziroma kjer 
bo sedel c Staroletni, kakor je o tem 
govoril prerok Daniel.

117. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Far Westu v Misu-
riju 8. julija 1838 glede neposrednih dolžnosti Williama Marksa, Ne-
wela K. Whitneyja in Oliverja Grangerja.

1–9 Gospodovi služabniki naj ne 
hlepijo po posvetnih stvareh, kajti 
»kaj je imetje Gospodu«. 10–16 
Opustijo naj majhnost duše in 
njihove žrtve bodo za Gospoda  
svete.

Resnično, tako govori Gospod 

mojemu služabniku Williamu 
Marksu in tudi mojemu služab
niku Newelu K. Whitneyju, naj 
hitro zaključita svoje posle in od
potujeta iz dežele Kirtland, pre
den bom jaz, Gospod, na zemljo 
ponovno poslal sneg.

2 Prebudita naj se in vstaneta in 
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prideta in ne odlašata, kajti to za
povedujem jaz, Gospod.

3 Če bosta torej odlašala, zanju 
ne bo dobro.

4 Pred menoj naj se pokesata 
vseh svojih grehov in vseh svojih 
pohlepnih želja, govori Gospod; 
kajti kaj je meni a imetje, govori 
Gospod.

5 Imetje v Kirtlandu naj se proda 
za a dolgove, govori Gospod. 
Gredo naj, govori Gospod, in kar 
bo ostalo, naj ostane v vaših ro
kah, govori Gospod.

6 Kajti mar nimam ptic pod ne
bom in tudi rib v morju in živali v 
gorah? Mar nisem napravil zem
lje? Mar ne odločam o a usodi vseh 
vojska narodov zemlje?

7 Mar ne bom torej naredil, da 
bodo a samotni kraji vzbrsteli in 
vzcveteli in obrodili v obilju, go
vori Gospod.

8 Mar ni dovolj prostora na go
rah a AdamondiAhmana in na 
planjavah Olaha b Šineha ali v c de
želi, v kateri je prebival Adam, da 
bi morala hlepeti po tem, kar je 
le kaplja, in zanemarjati zadeve 
večje teže?

9 Zato pridita semkaj v deželo 
mojega ljudstva, in sicer Sion.

10 Moj služabnik William Marks 
naj bo a zvest v malem in bo vla
dar nad številnimi. Predseduje naj 
sredi mojega ljudstva v mestu Far 

West in blagoslovljen naj bo z bla
goslovi mojega ljudstva.

11 Moj služabnik Newel K. 
Whitney naj se sramuje a niko
lajevske tolpe in vseh njihovih 
b tajnih gnusob in majhnosti vse 
njegove duše pred menoj, govori 
Gospod, in pride v deželo Adam
ondiAhman in naj bo c škof mo
jemu ljudstvu, govori Gospod, ne 
v imenu temveč v dejanju, govori 
Gospod.

12 In spet, povem vam, spom
nim se svojega služabnika a Oli
verja Grangerja; glejte, resnično 
mu pravim, da se bodo njego
vega imena sveto spominjali iz 
roda v rod, na veke vekov, go
vori Gospod.

13 Zato naj se iskreno pote
guje za razdolžitev Prvega pred
sedstva moje Cerkve, govori 
Gospod; in ko bo padel, bo po
novno vstal, kajti njegova a žrtev 
bo zame svetejša kakor je njegov 
dobiček, govori Gospod.

14 Zato naj naglo pride semkaj v 
deželo Sion; in v določenem času 
bo postal trgovec mojemu imenu, 
govori Gospod, v korist mojega 
ljudstva.

15 Zato naj mojega služabnika 
Oliverja Grangerja nihče ne pre
zira, temveč naj bodo blagoslovi 
mojega ljudstva na njem na veke 
vekov.

117 4 a NaZ 104:14.
 5 a NaZ 104:78.
 6 a Apd 17:26;  

1 Ne 17:36–39.
 7 a Iz 35:1;  

NaZ 49:24–25.
 8 a NaZ 116; 

   vss Adamondi 
Ahman.

  b Abr 3:13.
  c vss Eden.
 10 a Mt 25:23.
 11 a Raz 2:6, 15.
  b vss tajne zveze.

  c vss škof.
 12 a Tj. posrednik, ki ga 

je prerok pustil v 
Kirtlandu, da poskrbi 
za njegove zadeve.

 13 a vss žrtvovanje — 
žrtvovati.

NAUK IN ZAVEZE 117:3–15 258



118 1 a Apd 1:13,  
16–17, 22–26.

 2 a vss Marsh, Thomas B.
 3 a vss ponižnost — 

ponižen.
  b vss vztrajati.

16 In spet, resnično vam pravim, 
vsi moji služabniki v deželi Kirt
land naj pomnijo Gospoda, svo
jega Boga, in tudi mojo hišo, da jo 

bodo imeli in ohranjali sveto in da 
bodo ob mojem lastnem času na
pravili konec menjalcem denarja, 
govori Gospod. Tako je. Amen.

118. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Far Westu v Misuriju 
8. julija 1838 v odgovor na ponižno prošnjo: »Pokaži nam svojo vo-
ljo, o Gospod, glede dvanajsterih.«

1–3 Gospod bo poskrbel za družine 
dvanajsterih. 4–6 Prosta mesta med 
dvanajsterimi so zapolnjena.

Resnično, tako govori Gospod: 
Nemudoma imejte konferenco; 
dvanajsteri naj se organizirajo; in 
določeni naj bodo moški, da bodo 
a zapolnili mesto tistih, ki so padli.

2 Moj služabnik a Thomas naj ne
kaj časa ostane v deželi Sion, da 
bo objavljal mojo besedo.

3 Preostali naj od tiste ure na
daljujejo s pridiganjem in če 
bodo to delali v vsej ponižnosti 
srca, v krotkosti in a ponižnosti 
in b velikem potrpljenju, jim jaz, 
Gospod obljubljam, da bom po
skrbel za njihove družine; in 

odslej se jim bodo odprla učin
kovita vrata.

4 Naslednjo spomlad pa naj odi
dejo, da bodo šli čez velike vode 
in tam razglašali moj evangelij, 
polnost letega, in pričevali o mo
jem imenu.

5 Odidejo naj do mojih svetih 
v mestu Far West na dan tega 
26. aprila, na gradbišču moje hiše, 
govori Gospod.

6 Moj služabnik John Taylor in 
tudi moj služabnik John E. Page in 
tudi moj služabnik Wilford Wood
ruff in tudi moj služabnik Wil
lard Richards naj bodo določeni, 
da bodo zapolnili mesta tistih, 
ki so padli, naj bodo o njihovem 
imenovanju uradno obveščeni.

119. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Far Westu v Misuriju 
8. julija 1838 v odgovor na njegovo ponižno prošnjo: »O Gospod! 
Svojim služabnikom pokaži, koliko zahtevaš od imetja svojega ljud-
stva za desetino.« Zakona desetine, kakor ga razumemo danes, Cer-
kev ni dobila pred naslednjim razodetjem. Izraz desetina v molitvi, 
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1–5 Sveti naj plačajo presežek 
imetja in nato letno dajo desetino 
prihodkov. 6–7 Takšen potek bo de-
želo Sion posvetil.

Resnično, tako govori Gospod, 
zahtevam, da se ves a presežek 
imetja da v roke škofu moje Cer
kve v Sionu

2 za gradnjo moje a hiše in za po
laganje temelja Siona in za duhov
ništvo in za dolgove predsedstva 
moje Cerkve.

3 In to bo začetek a desetine mo
jega ljudstva.

4 In po tem bodo tisti, ki so tako 
plačali desetino, letno plačali de
setino vseh svojih prihodkov; in 
ta zakon bo zanje veljal vekomaj, 
za moje sveto duhovništvo, go
vori Gospod.

5 Resnično vam povem, zgo
dilo se bo, da bodo vsi tisti, ki se 
bodo zbrali v deželi a Sion, pla
čevali desetino presežka svojega 
imetja in bodo izpolnjevali ta za
kon, ali pa se jih ne bo spoznalo 
za vredne, da bi prebivali med 
vami.

6 In povem vam, če moje ljud
stvo tega zakona ne bo izpolnje
valo, da ga bo ohranjalo svetega, 
in s tem zakonom posvečevalo 
deželo a Sion meni, da se bodo 
na njej izpolnjevali moji pred
pisi in moje sodbe, da bo nadvse 
sveta, glejte, resnično vam po
vem, to za vas ne bo dežela  
Sion.

7 In to bo primer za vse sionske 
a kole. Tako 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;  
vss desetina — 
plačati desetino.

 5 a NaZ 57:2–3.
 6 a vss Sion.
 7 a vss kol.

navedeni pravkar in v prejšnjih razodetjih (64:23; 85:3; 97:11), ni 
pomenila le ene desetine, temveč vse prostovoljne daritve oziroma 
prispevke v cerkvene sklade. Gospod je pred tem Cerkvi dal zakon 
posvetitve in skrbništva za imetje, ki so ga člani (v glavnem vo-
dilni starešine) sprejeli z zavezo, ki naj bi bila večna. Ker jih je to 
zavezo veliko prekršilo, jo je Gospod za nekaj časa umaknil in na-
mesto tega vsej Cerkvi dal zakon desetine. Prerok je Gospoda vpra-
šal, koliko njihovega imetja zahteva za svete namene. Odgovor je 
bilo naslednje razodetje.

120. RAZDELEK
Razodetje dano po preroku Josephu Smithu v Far Westu v Misu-
riju 8. julija 1838, ki objavlja razpolaganje z imetjem, za katerega 
se plača desetino, kakor je bilo navedeno v predhodnem razodetju, v 
119. razdelku.
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Resnično, tako govori Gospod, 
sedaj je prišel čas, da jim bo a to 
razkril svèt, ki ga sestavlja Prvo 
predsedstvo moje Cerkve in škof 

ter njegov svèt in moj visoki svèt 
ter moj lastni glas, govori Go
spod. Tako je. Amen.

120 1 a Tj. desetina.
121 1 a Ps 13:2–3; 102:1–2.
 2 a Hab 1:2.

 3 a NaZ 109:49.
 4 a vss Vsemogočni.
  b NaZ 123:6.

 5 a Lk 18:7–8.
 7 a vss nadloga.

121. RAZDELEK
Molitev in prerokbe, ki jih je v pismu Cerkvi zapisal prerok Joseph 
Smith, ko je bil zaprt v ječi Liberty v Misuriju, datirano 20. marca 
1839. Prerok in več družabnikov so bili v ječi več mesecev. Njihove 
prošnje in pritožbe, naslovljene na izvršne oblasti in sodstvo, jim 
niso prinesle oprostitve.

1–6 Prerok Gospoda prosi za trpeče 
svete. 7–10 Gospodove besede ga po-
mirijo. 11–17 Vsi, ki zoper Gospo-
dovo ljudstvo zganjajo lažen krik o 
prestopništvu, so prekleti. 18–25 Ne 
bodo imeli pravice do duhovništva 
in bodo prekleti. 26–32 Sijajna ra-
zodetja obljubljena tistim, ki hrabro 
vztrajajo. 33–40 Zakaj jih je veliko 
poklicanih in malo izvoljenih. 41–
46 Duhovništvo naj se uporablja le 
pravično.

O Bog, kje si? In kje je paviljon, ki 
prekriva tvoje a skrivališče?

2 a Kako dolgo boš zadrževal 
svojo roko in s svojim očesom, da, 
s svojim čistim očesom iz večnih 
nebes gledal krivice storjene mo
jemu ljudstvu in mojim služab
nikov in bo tvoje uho poslušalo 
njihove klice?

3 Da, o Gospod, a kako dolgo 
bodo trpeli te krivice in nezako
nita zatiranja, preden se bo tvoje 

srce omehčalo do njih in te bo do 
obisti ganilo sočutje do njih?

4 O Gospod Bog a Vsemogočni, 
stvarnik nebes, zemlje in mórij in 
vsega, kar je v njih, in ki nadzo
ruješ in pokoriš hudiča in temo 
in neprosvetljeno Šeólovo go
spostvo — iztegni roko, tvoje oko 
naj prebode, tvoj paviljon naj se 
dvigne, tvoje b skrivališče naj ne 
bo več prekrito, tvoje uho naj se 
približa, tvoje srce naj se omehča 
in te do obisti gane sočutje do nas.

5 Tvoja jeza naj se razvname zo
per naše sovražnike in v besu svo
jega srca nas z mečem a maščuj za 
krivice.

6 Pomni svoje trpeče svete, o 
naš Bog; in tvoji služabniki se 
bodo vekomaj radostili v tvojem 
imenu.

7 Sin moj, mir bodi tvoji duši; 
tvoja nadloga in tvoje a stiske bodo 
le kratek trenutek;

8 in potem, če boš to dobro 
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a prenesel, te bo Bog povzdignil 
na višavo; zmagal boš nad vsemi 
svojimi nasprotniki.

9 a Prijatelji ti stojijo ob strani in 
spet te bodo pozdravili s toplim 
srcem in prijateljsko roko.

10 Nisi še kot a Job; tvoji prijate
lji se ne prepirajo s teboj, niti te 
ne obtožujejo prestopništva, ka
kor so Joba.

11 In upanje tistih, ki te obtožu
jejo prestopništva, se bo razblinilo 
in njihova pričakovanja se bodo 
kakor belo a ivje stopila pred žgo
čimi žarki vzhajajočega sonca;

12 in tudi da je Bog dvignil svojo 
roko in pečat, da bi spremenil 
a čase in obdobja in da bi jim zasle
pil um, da ne bi razumeli njego
vih čudovitih del; da bi tudi njih 
lahko preizkusil in jih ujel v nji
hovi lastni zvitosti;

13 tudi ker so njihova srca iz
prijena in da se bodo stvari, ki 
so jih pripravljeni prizadejati 
drugim, in radi vidijo, da drugi 
trpijo, lahko zgrnile a nanje prav 
do zadnjega;

14 da bodo tudi oni lahko razo
čarani in se jim bodo upi sesuli;

15 in ne veliko let odslej, da 
bodo s svojim potomstvom od
stranjeni izpod neba, govori Bog, 
da niti eden od njih ne bo stal ob 
zidu in živel.

16 Prekleti so vsi tisti, ki bodo 

zoper moje a maziljence vzdignili 
peto, govori Gospod, in vpili, da 
so b grešili, ko pred menoj niso 
grešili, govori Gospod, temveč so 
naredili, kar je bilo v mojih očeh 
prav in kar sem jim zapovedal.

17 Toda tisti, ki vpijejo o pre
stopništvu, to delajo, ker so slu
žabniki greha in so sami a otroci 
neposlušnosti.

18 In tistim, ki krivo zaprisegajo 
zoper moje služabnike, da bi jih 
zasužnjili in umorili —

19 gorje jim; ker so a pohujšali 
moje male, bodo ločeni od b uredb 
moje hiše.

20 Njihova a košara ne bo polna, 
njihove hiše in njihovi skednji 
bodo uničeni in njih same bodo 
prezirali tisti, katerim so laskali.

21 Pravice do a duhovništva ne 
bodo imeli niti oni, niti njihovo 
potomstvo za njimi iz roda v rod.

22 Zanje bi bilo a bolje, da bi jim 
okrog vratu obesili mlinski ka
men in bi utonili v morski globini.

23 Gorje vsem tistim, ki moje 
ljudstvo žalostijo in preganjajo in 
ubijajo in zoper njih pričujejo, go
vori Gospod nad vojskami; gadji 
a rod ne bo ušel prekletstvu pekla.

24 Glejte, moje oči a vidijo in po
znajo vsa njihova dela in za vse 
njih sem pripravil naglo b sodbo 
v obdobju lete;

25 kajti vsakemu človeku je do
 8 a 1 Pt 2:19–23;  

vss vztrajati.
 9 a NaZ 122:3.
 10 a vss Job.
 11 a 2 Mz 16:14.
 12 a Dan 2:21.
 13 a Prg 28:10;  

1 Ne 14:3.

 16 a 1 Sam 26:9;  
Ps 105:15.

  b 2 Ne 15:20;  
Mor 7:14, 18.

 17 a Ef 5:6.
 19 a Mt 18:6;  

vss užaliti.
  b vss uredbe.

 20 a 5 Mz 28:15–20.
 21 a vss duhovništvo.
 22 a Mt 18:6;  

NaZ 54:5.
 23 a Mt 12:34.
 24 a vss Vsevedni.
  b He 8:25;  

vss sodba — soditi.
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ločen a čas glede na to, kakšna 
bodo njegova b dela.

26 Bog vam bo dal a spoznanje 
po svojem b Svetem Duhu, da, 
po neizrekljivem c daru Svetega 
Duha, ki ni bilo razodeto, odkar 
je bil svet do sedaj;

27 ki so ga naši predniki priča
kovali z nestrpnim pričakova
njem, da bo razodeto v poslednjih 
časih, k čemur so njihove misli us
merili angeli, ker je bilo prihra
njeno za polnost njihove slave;

28 prihodnji čas, v katerem a nič 
ne bo zadržano, naj bo en Bog ali 
veliko b bogov, se bodo razodeli.

29 Vsi prestoli in gospostva, vla
darstva in moči bodo a razodete 
in dane vsem, ki so hrabro vztra
jali v evangeliju Jezusa Kristusa.

30 In tudi če bodo nebu ozi
roma morjem ali kopnemu ali 
soncu, luni ali zvezdam začrtane 
a meje —

31 vsi časi njihovega gibanja, vsi 
določeni dnevi, meseci in leta in 
vsi dnevi njihovih dni, mesecev 
in let in vse njihove slave, zakoni 
in določeni časi, bodo razodeti v 
dneh a razdobja polnosti časov —

32 glede na to, kar je bilo posve

čeno sredi a svèta večnega b Boga 
vseh drugih bogov, preden je bil 
ta svet, kar bo prihranjeno za zak
ljuček in konec letega, ko bo vsak 
človek stopil v njegovo večno 
c navzočnost in v njegov nesmrtni 
d počitek.

33 Kako dolgo lahko tekoče 
vode ostanejo nečiste? Katera 
moč bo ustavila nebesa? Kakor 
da bi človek iztegnil svojo drobno 
roko, zato da bi reko Misuri us
tavil v njeni začrtani smeri ozi
roma da bi jo obrnil proti toku, 
prav kakor če bi hotel ovirati Vse
mogočnega, da bi izlil a spoznanje 
iz nebes na glave svetih iz pos
lednjih dni.

34 Glejte, veliko je a poklicanih, 
a malo b izvoljenih. In zakaj niso 
izvoljeni?

35 Ker se njihova srca tako zelo 
predajajo stvarem tega a sveta in 
hrepenijo po človeških b časteh, da 
se ne naučijo te ene lekcije —

36 da so a pravice duhovništva 
neločljivo povezane z nebeškimi 
b močmi in da nebeških moči ni 
moč nadzorovati niti z njimi rav
nati drugače kakor po načelih 
c pravičnosti.

 25 a Job 7:1; NaZ 122:9.
  b vss dela.
 26 a Dan 2:20–22;  

ČV 1:9;  
vss razodetje.

  b NaZ 8:2–3.
  c vss dar Svetega Duha.
 28 a NaZ 42:61;  

76:7–8; 98:12.
  b Ps 82:1, 6;  

Jn 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 Job 26:7–14;  

Ps 104:5–9;  
Apd 17:26.

 31 a vss razdobje.
 32 a vss svèt v nebesih.
  b 5 Mz 10:17.
  c vss človek — ljudje, 

človek, z zmožnostmi, 
da postane kakor 
nebeški Oče.

  d vss počitek — 
odpočiti se.

 33 a NaZ 128:19;  

vss spoznanje.
 34 a Mt 20:16; 22:1–14;  

NaZ 95:5–6;  
vss poklic — 
poklicati — 
poklican od Boga.

  b vss izvoliti.
 35 a vss posvetnost.
  b Mt 6:2; 2 Ne 26:29.
 36 a vss duhovništvo;  

polnomočje.
  b vss moč.
  c vss pravičnost — 

pravičen.
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37 Da nam bodo lahko pode
ljene, je res; vendar če si priza
devamo a prikriti svoje b grehe ali 
zadostiti svojemu c ponosu ozi
roma svojemu nečimrnemu čas
tihlepju ali v kakršni koli meri 
nepravičnosti izvajati nadzor ozi
roma oblast oziroma pritisk nad 
dušami človeških otrok, glejte, 
se nebesa d umaknejo; Gospo
dov Duh je užaloščen; in ko se 
umakne, amen duhovništvu ozi
roma polnomočju tega človeka.

38 Glejte, preden se zave, je pre
puščen sebi, da se a upira ostnu, 
da b preganja svete in da se bojuje 
zoper Boga.

39 Iz žalostnih izkušenj smo se 
naučili, da je takšna a narava in na
gnjenje skoraj vseh ljudi, brž ko 
dobijo malo polnomočja, kakor 
predpostavljajo, nemudoma za
čnejo izvajati nepravično oblast.

40 Zato je veliko poklicanih, a 
malo izvoljenih.

41 Nobene moči oziroma vpliva 
se na osnovi duhovništva ne 
more oziroma se ne bi smelo ob
držati, kakor le s a prigovarja
njem, z b velikim potrpljenjem, z 

ljubeznivostjo in krotkostjo in z 
nehlinjeno ljubeznijo;

42 s prijaznostjo in čistim spo
znanjem, kar bo močno razširilo 
dušo brez a hinavščine in brez 
b zvijačnosti —

43 pravočasno ostro a grajaj, ka
dar te k temu vodi Sveti Duh; in 
nato po tistem izkaži veliko b lju
bezni temu, katerega si oštel, da te 
ne bo imel za svojega sovražnika;

44 da bo lahko vedel, da je tvoja 
zvestoba močnejša od spon smrti.

45 Do obisti naj te prav tako 
navdaja dobrotljivost do vseh 
ljudi in do domačih po veri in 
naj ti a krepost neprestano krasi 
b misli; nato se ti bo samoza
upanje v Božji navzočnosti ok
repilo; in nauk duhovništva bo 
kapljal v tvojo dušo kakor c rosa  
z neba.

46 a Sveti Duh bo tvoj stalni 
spremljevalec in tvoje žezlo ne
spremenljivo žezlo pravičnosti 
in resnice; in tvoje b gospostvo bo 
večno gospostvo in bo k tebi pri
tekalo brez sredstev prisile na 
veke vekov.

 37 a Prg 28:13.
  b vss greh.
  c vss ponos.
  d NaZ 1:33.
 38 a Apd 9:5.
  b vss preganjanje — 

preganjati.
 39 a vss naravni človek.

 41 a 1 Pt 5:1–3.
  b 2 Kor 6:4–6.
 42 a Jak 3:17.
  b vss zvijača — 

zvijačnost.
 43 a vss karanje — karati.
  b vss dobrotljivost;  

ljubezen.

 45 a vss krepost.
  b vss misli.
  c 5 Mz 32:1–2;  

NaZ 128:19.
 46 a vss Sveti Duh.
  b Dan 7:13–14.

122. RAZDELEK
Gospodova beseda preroku Josephu Smithu, ko je bil zaprt v ječi 
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1–4 Konci zemlje bodo spraševali po 
imenu Joseph Smith. 5–7 Vse nevar-
nosti in muke mu bodo dale izkušnje 
in bodo za njegovo dobro. 8–9 Sin 
človekov se je spustil pod vse njih.

Konci zemlje bodo spraševali 
po tvojem a imenu in bedaki se 
ti bodo posmehovali in pekel bo 
divjal zoper tebe;

2 medtem ko bodo čisti v srcu in 
modri in plemeniti in krepostni 
stalno iskali a nasvet in polno
močje in blagoslove izpod tvoje 
roke.

3 In tvojih ljudi pričevanje iz
dajalcev nikoli ne bo odvrnilo od 
tebe.

4 In čeprav te bo njihov vpliv 
pahnil v težave in za zapahe ter 
zidove, boš spoštovan; in le kra
tek a trenutek in tvoj glas bo sredi 
tvojih sovražnikov strašnejši ka
kor divjega b leva zaradi tvoje pra
vičnosti; in tvoj Bog ti bo stal ob 
strani na veke vekov.

5 Če boš poklican iti skozi sti
sko, če boš v nevarnosti med laž
nimi brati, če boš v nevarnosti 
med roparji, če boš v nevarnosti 
na kopnem oziroma na morju;

6 če te bodo obsodili z vsako
vrstnimi lažnimi obtožbami, če 
bodo tvoji sovražniki planili nate, 

če te bodo iztrgali iz družbe očeta 
in matere in bratov in sester in če 
te bodo sovražniki z izvlečenim 
mečem iztrgali iz objema tvoje 
žene in tvojih potomcev, in se bo 
tvoj starejši sin, čeprav ima le šest 
let, oklenil tvoje obleke in bo re
kel: Oče moj, oče moj, zakaj ne 
moreš ostati z nami? O, oče moj, 
kaj bodo možje naredili s teboj? 
In če ga bodo potem z mečem od
rinili od tebe in te bodo odvlekli 
v ječo in bodo sovražniki prežali 
okrog tebe kot a volkovi za jagnje
tovo krvjo;

7 in če te bodo vrgli v jamo ali 
v roke morilcev in ti bo izrečena 
smrtna obsodba, če te bodo vrgli 
v a brezno, če se bo proti tebi dvig
nil val zarote, če bodo silni vet
rovi postali tvoji sovražniki, če se 
bo na nebu nabrala črnina in se 
bodo vse prvine združile, da bi ti 
zaprle pot, in predvsem če bodo 
same čeljusti b pekla na široko od
prla usta po tebi, vedi, sin moj, da 
ti bo vse to dalo c izkušnje in bo za 
tvoje dobro.

8 a Sin človekov se je b spustil pod 
vse njih. Si mar večji kot on?

9 Zato ostani na svoji poti in du
hovništvo bo a ostalo s teboj, kajti 
njihove b meje so določene, preko 
katerih ne morejo. Tvoji c dnevi so 

122 1 a JS – ŽZ 1:33.
 2 a vss nasvet.
 4 a NaZ 121:7–8.
  b 3 Ne 20:16–21; 21:12.
 6 a Lk 10:3.
 7 a Jon 2:3–7.

  b 2 Sam 22:5–7;  
JS – ŽZ 1:15–16.

  c 2 Kor 4:17;  
Heb 12:10–11;  
2 Ne 2:11.

 8 a vss Sin človekov.

  b Heb 2:9, 17–18;  
NaZ 76:107; 88:6.

 9 a NaZ 90:3.
  b Apd 17:26.
  c NaZ 121:25.

Liberty v Misuriju. To razodetje je izvleček iz pisma Cerkvi, datira-
nega 20. marca 1839 (gl. glavo 121. razdelka).
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znani in tvojih let ne bo naštetih 
manj, zato se ne d boj, kaj lahko na

redi človek, kajti Bog bo s teboj na 
veke vekov.

 9 d Neh 4:8;  
Ps 56:5; 118:6;  
Prg 3:5–6;  

Iz 51:7;  
Lk 12:4–5;  
2 Ne 8:7; 

   NaZ 3:7; 98:14.
123 6 a NaZ 101:89; 121:1, 4.

1–6 Sveti naj zberejo in objavijo 
poročilo o svojem trpljenju in pre-
ganjanjih. 7–10 Isti duh, zaradi ka-
terega so nastale lažne veroizpovedi, 
je tudi vzrok preganjanju svetih. 
11–17 Številni med vsemi ločinami 
bodo še sprejeli resnico.

In spet, v premislek bi vam radi 
predlagali primernost, da vsi 
sveti zberejo podatke o vseh dej
stvih in trpljenju in zlorabi, ki so 
jim jih zadali ljudje te države,

2 in tudi o vsem imetju in vsoti 
škode, ki so jo utrpeli tako zaradi 
razžalitve osebnosti in telesnih 
poškodb kakor tudi zaradi zem
ljiškega imetja;

3 in tudi imena vseh oseb, ki so 
bile vpletene v zatiranje, kolikor 
jih lahko dobijo oziroma najdejo.

4 In morda se lahko določi od
bor, da bo to odkril in zapisal iz
jave ter zaprisežene izjave in da 
bo tudi zbral obrekljive objave, 
ki krožijo;

5 in vse, ki so v revijah in v en
ciklopedijah, in vse obrekljive 
zgodbe, ki so objavljene in se pi

šejo, in kdo jih, in predstavi vso 
povezanost zlobne podlosti in 
pokvarjenosti in morilske pri
sile, kar se je izvajalo nad tem 
ljudstvom —

6 da jih bomo lahko, ne le objavili 
pred vsem svetom, temveč pred
stavili pred voditelji vlade v vsej 
njihovi temni in peklenski luči kot 
poslednje prizadevanje, ki ga od 
nas zahteva nebeški Oče, preden 
lahko v celoti in popolnoma zah
tevamo tisto obljubo, ki ga bo pri
klicala iz njegovega a skrivališča; 
in tudi da bi bil ves narod brez 
izgovora, preden bo lahko poslal 
moč svoje mogočne roke.

7 To je neizogibna dolžnost, ki jo 
dolgujemo Bogu, angelom, pred 
katere nas bodo privedli, in tudi 
sebi, svojim ženam in otrokom, 
ki so se primorani upogniti za
radi gorja, žalosti in zaskrblje
nosti, pod najbolj prekleto roko 
morilcev, tiranov in zatiralcev, ki 
jo podpira in spodbuja in drži po
konci vpliv tistega duha, ki je tako 
močno utrdil veroizpoved oče
tov, ki so podedovali laži, v srcih 

123. RAZDELEK
Dolžnost svetih v zvezi s preganjalci, kakor jo je zapisal prerok Jo-
seph Smith, ko je bil zaprt v ječi Liberty v Misuriju. Naslednje ra-
zodetje je izvleček iz pisma Cerkvi, datiranega 20. marca 1839 (gl. 
glavo 121. razdelka).
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otrok, in svet navdal z zmedo in 
postaja vse močnejši in je sedaj 
prav vodilni motiv vse izprije
nosti in vsa a zemlja ječí pod težo 
njegove krivičnosti.

8 To je železni a jarem, to je mo
čan jermen; prav to so lisice in ve
rige in vezi in okovi pekla.

9 Zato je to neizogibna dolžnost, 
ki jo dolgujemo, ne le svojim že
nam in otrokom, temveč tudi vdo
vam in sirotam, katerih možje in 
očetje so bili a umorjeni z njegovo 
železno roko;

10 katerega temna in mračna 
dela so dovolj, da drgeta sam pe
kel in da je zaprepaden ter bled 
in da se tresejo in ohromijo roke 
samega hudiča.

11 In to je tudi neizogibna dol
žnost, ki jo dolgujemo vsemu od
raščajočemu rodu in vsem čistim 
v srcu —

12 kajti še veliko jih je na zemlji 
med vsemi ločinami, strankami in 
veroizpovedmi, ki so a zaslepljeni 

zaradi spretne človeške zvitosti, s 
katero čakajo na preži, da bi va
rali, in so pred resnico zadržani 
samo zato, ker ne b vedo, kje naj 
jo iščejo —

13 torej, da bi zapravili in po
rabili svoje življenje tako, da bi 
razkrili vse stvari, ki so a skrite v 
temi, kolikor jih poznamo; in res
nično so razodete iz nebes —

14 tem bi se potem morali pos
vetiti izjemno marljivo.

15 Nihče naj jih ne šteje za 
majhne stvari, kajti veliko je tega, 
kar čaka v prihodnosti glede sve
tih, kar je odvisno od teh stvari.

16 Vi veste, bratje, da veliki 
ladji v neurju zelo a koristi zelo 
majhno krmilo, da izkoristi ve
ter in valove.

17 Zato, dragi ljubljeni bratje, 
a vedro delajmo vse, kar je v naši 
moči; in da bi potem stali mirno z 
največjo gotovostjo, da bomo vi
deli Božjo b odrešitev in da se bo 
njegova roka razodela.

 7 a Mz 7:48–49.
 8 a vss jarem.
 9 a NaZ 98:13; 124:54.
 12 a Kol 2:8;  

NaZ 76:75.
  b 1 Ne 8:21–23.
 13 a 1 Kor 4:5.
 16 a Jak 3:4;  

Al 37:6–7;  
NaZ 64:33.

 17 a NaZ 59:15.
  b 2 Mz 14:13.

124. RAZDELEK
Razodetje, dano preroku Josephu Smithu v Nauvooju v Illinoisu 
19. januarja 1841. Zaradi vse večjih preganjanj in nezakonitih pos-
topkov javnih uslužbencev so bili sveti primorani Misuri zapustiti. 
Ukaz o iztrebljenju, ki ga je izdal Lilburn W. Boggs, guverner Mi-
surija, datiran 27. oktobra 1838, jim ni pustil druge možnosti. Leta 
1841, ko je bilo to razodetje dano, so sveti zgradili mesto Nauvoo, ki 
je obsegalo ozemlje nekdanje vasi Commerce v Illinoisu, in tu je bil 
ustanovljen sedež Cerkve.
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124 1 a 1 Kor 1:26–28;  
NaZ 1:19; 35:13.

 2 a vss kol.
 3 a Ps 119:46;  

Mt 10:18; 

   NaZ 1:23.
 4 a vss krotkost — krotak.
 7 a Ps 103:15–16;  

Iz 40:6–8;  
1 Pt 1:24–25.

 8 a Mt 8:12;  
Al 40:13;  
NaZ 101:91; 112:24.

1–14 Josephu Smithu je zapove-
dano, naj za predsednika Združe-
nih držav, guvernerje in vladarje 
vseh narodov izda svečani razglas 
o evangeliju. 15–21 Hyrum Smith, 
David W. Patten, Joseph Smith st. 
in drugi med živimi in mrtvimi so 
blagoslovljeni zavoljo svoje integri-
tete in kreposti. 22–28 Svetim je za-
povedano, naj v Nauvooju zgradijo 
tako gostišče za tujce kot tempelj. 
29–36 Krsti za mrtve naj se izva-
jajo v templjih. 37–44 Gospodovo 
ljudstvo je vselej gradilo templje za 
izvajanje svetih uredb. 45–55 Sveti 
so zaradi sovražnikovega zatiranja 
opravičeni gradnje templja v okraju 
Jackson. 56–83 Dana so navodila 
za gradnjo Nauvoojske hiše. 84–96 
Hyrum Smith je poklican za patri-
arha, da prejme ključe in da stopi 
na mesto Oliverja Cowderyja. 97–
122 Williamu Lawju in drugim se 
svetuje pri njihovem delu. 123–145 
Imenuje se generalne in krajevne 
uradnike skupaj z njihovimi dol-
žnostmi in zadevami zbora.

Resnično, tako govori Gospod 
tebi, moj služabnik Joseph Smith, 
zelo sem zadovoljen s tvojo darit
vijo in priznanji, ki si jih izrekel, 
kajti s tem namenom sem te vzgo
jil, da bi po a šibkih stvareh zemlje 
razkril svojo modrost.

2 Tvoje molitve so sprejemljive 
pred menoj in v odgovor nanje 
ti rečem, da si sedaj poklican, da 

nemudoma izdaš svečani raz
glas o mojem evangeliju in o 
tem a kolu, ki sem ga postavil za 
 Sionov temeljni kamen, ki bo iz
klesan s prečiščevanjem, ki je po
doben palači.

3 Ta razglas bo šel k vsem a kra
ljem sveta, na štiri vogale letega, 
k spoštovanemu izvoljenemu 
predsedniku in plemenitim gu
vernerjem naroda, v katerem ži
viš, in k vsem razkropljenim 
narodom zemlje.

4 Zapisan naj bo v duhu a krot
kosti in z močjo Svetega Duha, ki 
bo v tebi v času pisanja tega;

5 kajti po Svetem Duhu ti bo 
dano spoznati mojo voljo glede 
tistih kraljev in oblasti, in sicer kaj 
jih bo doletelo v prihodnjem času.

6 Kajti glej, kmalu jih bom pokli
cal, naj prisluhnejo luči in sionski 
slavi, kajti prišel je določeni čas, 
ki mu je naklonjen.

7 Zato jim kličite z glasnim raz
glašanjem in s svojim pričeva
njem in se jih ne bojte, kajti kot 
a trava so in vsa njihova slava 
kot cvet lete, ki se kmalu osuje, 
da bodo tudi oni ostali brez 
izgovora —

8 in da jih bom lahko obiskal na 
dan obiskanja, ko si bom odstrl 
pokrivalo z obraza, da bom dolo
čil zatiralčev delež med hinavci, 
kjer je a škripanje z zobmi, če bodo 
zavrnili moje služabnike in moje 
pričevanje, ki sem jim ga razodel.
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 9 a Iz 60:1–4;  
vss Kristusova luč.

 10 a Mt 24:44;  
JS – Mt 1:48.

 14 a vss skrbništvo — 
skrbnik.

 15 a vss Smith, Hyrum.
  b vss integriteta.
 16 a vss nasvet.
 18 a 2 Mz 19:4;  

Iz 40:31.
 19 a NaZ 124:130;  

vss Patten, David W.
  b vss Partridge, Edward.
  c vss Smith st., Joseph.
  d NaZ 137:5.
 20 a vss zvijača — 

zvijačnost.

9 In spet, obiskal jih bom in jim 
omehčal srca, številne od njih za 
vaše dobro, da boste našli milost 
v njihovih očeh, da bodo lahko 
prišli k a luči resnice, drugi narodi 
pa k povzdignjenju oziroma po
vzdigovanju Siona.

10 Kajti dan mojega obiskanja 
pride naglo, ob a uri, ko na to ne 
mislite; in kje bo varnost mojega 
ljudstva in zatočišče za tiste od 
njih, ki bodo ostali?

11 Prebudite se, o kralji zemlje! 
Pridite, o, pridite s svojim zlatom 
in svojim srebrom na pomoč mo
jemu ljudstvu, hiši sionskih hčera.

12 In spet, resnično ti pravim, 
moj služabnik Robert B. Thomp
son, naj ti ta razglas pomaga za
pisati, kajti zelo sem zadovoljen 
z njim in da bo s teboj;

13 zato naj prisluhne tvojemu 
nasvetu in blagoslovil ga bom z 
mnogoterimi blagoslovi; odslej 
naj bo v vsem zvest in predan in 
velik bo v mojih očeh;

14 vendar naj si zapomni, da 
bom iz njegovih rok terjal njegovo 
a skrbništvo.

15 In spet, resnično ti pravim, 
blagoslovljen je moj služabnik 
a Hyrum Smith, kajti jaz, Go spod, 
ga imam rad zaradi b integritete 
njegovega srca in ker ima rad to, 
kar je pred menoj prav, govori 
Gospod.

16 Spet, moj služabnik John C. 

Bennett naj ti pomaga pri delu, ko 
boš mojo besedo razpošiljal kra
ljem in ljudstvom zemlje, in ti stoji 
ob strani, in sicer tebi, moj služab
nik Joseph Smith, v uri stiske; in 
ne bo ostal brez plačila, če bo a na
svet sprejel.

17 In zaradi svoje ljubezni bo ve
lik, kajti moj bo, če bo to delal, go
vori Gospod. Videl sem delo, ki 
ga je opravil, ki ga sprejmem, če 
bo nadaljeval, in okronal ga bom 
z blagoslovi in veliko slavo.

18 In spet, povem ti, da je moja 
volja, da moj služabnik Lyman 
Wight nadaljuje s pridiganjem 
za Sion v duhu krotkosti, prizna
vajoč me pred svetom; in nosil ga 
bom kakor na a orljih perutih; in 
slavo in čast bo prinesel sebi in 
mojemu imenu.

19 Da ga bom potem, ko bo 
svoje delo končal, lahko  sprejel 
k sebi, prav kakor sem svojega 
služabnika a Davida Pattna, ki je 
tačas pri meni, in tudi mojega 
služabnika b Edwarda Partridga 
in tudi mojega ostarelega služab
nika c Josepha Smitha st., ki sedi 
d z Abrahamom na njegovi de
snici in je blagoslovljen in svet, 
kajti moj je.

20 In spet, resnično ti pravim, 
moj služabnik George Miller je 
brez a zvijačnosti; lahko se mu za
upa zaradi integritete njegovega 
srca; in zaradi ljubezni, ki jo ima 
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 21 a NaZ 41:9;  
vss škof.

 22 a NaZ 124:56–60.
 23 a 5 Mz 31:12;  

Mt 25:35, 38.
  b NaZ 124:2.
 27 a NaZ 109:5;  

vss tempelj, 
Gospodova hiša.

  b 2 Mz 25:8;  
NaZ 97:15–17.

 28 a vss evangelijska 
obnova.

 29 a NaZ 128:13.

  b 1 Kor 15:29;  
NaZ 127:6; 138:33;  
vss krst — krstiti, krst 
za mrtve;  
odrešitev za mrtve.

 31 a NaZ 97:10.

do mojega pričevanja, ga imam 
jaz, Gospod, rad.

21 Zato ti pravim, na njegovi 
glavi pečatim službo a škofovstva 
prav kakor na mojem služabniku 
Edwardu Partridgu, da bo lahko 
prejel posvetitve moje hiše, da bo 
na glavah revnih mojega ljudstva 
lahko izrekel blagoslove, govori 
Gospod. Mojega služabnika Ge
orga naj nihče ne prezira, kajti 
častil me bo.

22 Moj služabnik George in moj 
služabnik Lyman in moj služab
nik John Snider in drugi naj zgra
dijo a hišo mojemu imenu, takšno, 
kakršno jim bo pokazal moj slu
žabnik Joseph, na kraju, ki jim ga 
bo prav tako pokazal.

23 In bo za hišo za prenoče
vanje, hiša, v kateri bodo lahko 
prenočili tujci, ki bodo prišli od 
daleč; zatorej naj bo hiša do
bra, vredna vse odobritve, da 
bo utrujeni a popotnik lahko na
šel zdravje in varnost, ko bo iz
polnjeval Gospodovo besedo; in 
b temeljni kamen sem določil za 
Sion.

24 Ta hiša bo zdravo prebiva
lišče, če bo zgrajena mojemu 
imenu in če upravitelj, ki ji bo do
ločen, ne bo dopustil, da bi na
njo prišla kakšna omadeževanost. 
Sveta bo, ali pa Gospod, vaš Bog, 
ne bo prebival v njej.

25 In spet, resnično ti pravim, 
vsi moji sveti naj pridejo od daleč.

26 In pošljite hitre glasnike, da, 
izvoljene glasnike, in jim recite: 
Pridite z vsem svojim zlatom in 
svojim srebrom in svojimi drago
cenimi kamni in z vsemi svojimi 
starinami; in z vsemi, ki imajo 
znanje o starinah, ki bodo prišli, 
naj pridejo, in pripeljejo cipreso in 
jelko in bor skupaj z vsem drago
cenim drevjem zemlje;

27 in z železom, z bakrom in z 
bronom in s cinkom in z vsemi 
svojimi zemeljskimi dragoce
nostmi; in zgradite a hišo mojemu 
imenu za Najvišjega, da bo b pre
bival v njej.

28 Kajti na zemlji ni moč najti 
kraja, kamor bi lahko prišel in 
spet a obnovil to, kar ste izgubili 
oziroma kar je vzel, in sicer pol
nost duhovništva.

29 Kajti na zemlji ni a krstilnika, 
da bi se ti, moji sveti, lahko b kršče
vali za tiste, ki so mrtvi —

30 kajti ta uredba pripada moji 
hiši, in ne morem je sprejeti, razen 
v dneh vaše revščine, v kateri mi 
niste zmožni zgraditi hiše.

31 Toda zapovedujem vam, 
vsem vam, moji sveti, da mi a zgra
dite hišo; in odobrim vam zadosti 
časa, da mi zgradite hišo; in v tem 
času bom vaše krste sprejel.

32 Toda glejte, po izteku tega 

NAUK IN ZAVEZE 124:21–32 270



dogovora vaši krsti za vaše mrtve 
zame ne bodo sprejemljivi; in če 
tega po izteku dogovora ne boste 
naredili, boste zavrnjeni kot cer
kev, s svojimi mrtvimi, govori 
Gospod vaš Bog.

33 Kajti resnično vam pravim, 
da potem, ko boste imeli zadosti 
časa, da mi boste zgradili hišo, 
v katero krstna uredba za mrtve 
spada, in zaradi česar je bila prav 
ta vpeljana pred osnovanjem 
sveta, vaših krstov za vaše mrtve 
ne morem sprejeti;

34 kajti v njej so posvečeni 
a ključi svetega duhovništva, da 
boste lahko prejeli čast in slavo.

35 In po tem času vaši krsti za 
mrtve, ki so jih opravili tisti, ki 
so razkropljeni, zame ne bodo več 
sprejemljivi, govori Gospod.

36 Kajti predpisano je, da bo v 
Sionu in v njegovih kolih in v Je
ruzalemu, tistih krajih, ki sem jih 
določil za a zatočišče, kraj za vaše 
krste za vaše mrtve.

37 In spet, resnično vam pravim, 
kako bodo vaša a umivanja zame 
sprejemljiva, če jih ne boste izva
jali v hiši, ki ste jo zgradili mo
jemu imenu?

38 Kajti zaradi tega sem Moj
zesu zapovedal, naj zgradi a ta
bernakelj, da naj ga nesejo s seboj 
v divjino in naj zgradijo b hišo v 

obljubljeni deželi, da bodo lahko 
razodete tiste uredbe, ki so skrite 
od takrat, preden je bil svet.

39 Zato vam resnično pravim, 
da so vaša a maziljenja in vaša 
umivanja in vaši b krsti za mrtve in 
vaša c svečana zborovanja in vaše 
spominske svečanosti za vaša 
d žrtvovanja, ki jih izvajajo Levi
jevi sinovi, in za vaše prerokbe 
v vaših nadvse e svetih krajih, v 
katerih prejemate pogovore, in 
vaši predpisi in sodbe, za zače
tek razodetij in temeljev Siona in 
za slavo, čast in obdaritev vseh 
njegovih meščanov, posvečeni z 
uredbo moje svete hiše, glede ka
tere je mojemu ljudstvu vselej za
povedano, naj jo zgradi mojemu 
svetemu imenu.

40 In resnično vam pravim, 
ta hiša naj bo zgrajena mojemu 
imenu, da bom v njej svojemu 
ljudstvu lahko razodel svoje 
uredbe;

41 kajti svoji cerkvi namera
vam a razodeti to, kar je ostajalo 
b skrito od osnovanja sveta, to, kar 
zadeva razdobje c polnosti časov.

42 In svojemu služabniku Jo
sephu a bom pokazal vse, kar se 
tiče te hiše in duhovništva lete, 
in kraj, kjer bo zgrajena.

43 In zgradili jo boste na kraju, 
o katerem ste premišljevali, da bi 

 34 a NaZ 110:14–16;  
vss duhovniški ključi.

 36 a Iz 4:5–6.
 37 a vss umivanja — 

umiti — umit.
 38 a 2 Mz 25:1–9; 33:7;  

vss tabernakelj.
  b vss tempelj, 

Gospodova hiša.
 39 a 2 Mz 29:7;  

vss maziliti.
  b vss uredbe, 

namestniške uredbe.
  c NaZ 88:117.
  d NaZ 13; 84:31; 128:24;  

JS – ŽZ 1:69.

  e Ezk 41:4;  
NaZ 45:32; 87:8; 101:22.

 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.
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 44 a vss svet (pridevnik).
 45 a NaZ 1:38;  

vss prerok.
 47 a vss prisega.
 48 a 5 Mz 28:15.
 49 a vss marljivost.

  b NaZ 56:4; 137:9.
 50 a Moz 12:1.
  b 5 Mz 5:9;  

NaZ 98:46–47.
  c vss kesanje — 

kesati se.

 51 a NaZ 115:11.
  b vss okraj Jackson, 

Misuri (ZDA).
 52 a NaZ 121:11–23.

jo zgradili, kajti tisto je parcela, ki 
sem jo izbral, da jo boste zgradili.

44 Če boste delali z vso svojo 
močjo, bom tisto parcelo posve
til, da bo postala a sveta.

45 In če bo moje ljudstvo pris
luhnilo mojemu glasu in glasu 
mojih a služabnikov, ki sem jih 
imenoval, da vodijo moje ljud
stvo, glejte, vam resnično pravim, 
ne bodo odstranjeni s svojega 
mesta.

46 Če pa mojemu glasu ne bodo 
prisluhnili, niti glasu teh mož, ki 
sem jih imenoval, ne bodo blago
slovljeni, ker omadežujejo moja 
sveta tla in moje svete uredbe in 
ustanovne listine in moje svete 
besede, ki sem jim jih dal.

47 In zgodilo se bo, da ne bom, 
če boste zgradili hišo mojemu 
imenu in ne boste delali tega, kar 
rečem, izpolnil a prisege, ki jo skle
nem z vami, niti izpolnil obljub, 
ki jih pričakujete iz mojih rok, go
vori Gospod.

48 Kajti a namesto blagoslovov 
si s svojimi lastnimi deli na svojo 
glavo prinašate prekletstva, srd, 
togoto in sodbe s svojimi neum
nostmi in vsemi svojimi gnuso
bami, ki jih delate pred menoj, 
govori Gospod.

49 Resnično, resnično, povem 
vam, da ko kateremu človeškemu 
sinu zapovem, naj naredi neko 
delo mojemu imenu, in gredo 

tisti človeški sinovi z vso svojo 
močjo in z vsem, kar imajo, da bi 
to delo izvedli, in s svojo a mar
ljivostjo ne prenehajo in nadnje 
pridejo njihovi sovražniki in jih 
pri opravljanju tega dela ovirajo, 
glejte, je moja volja, da tega dela 
iz rok tistih človeških sinov nič 
več ne b zahtevam, temveč da nji
hove daritve sprejmem.

50 In krivičnost in kršenje mojih 
svetih zakonov in zapovedi bom 
a kaznoval na glavah tistih, ki so 
moje delo ovirali, do tretjega in 
četrtega b rodu, dokler se ne bodo 
c pokesali in me bodo sovražili, 
govori Gospod Bog.

51 Zato sem zaradi tega sprejel 
daritve tistih, katerim sem zapo
vedal zgraditi mesto in a hišo mo
jemu imenu v b okraju Jackson v 
Misuriju in so jih sovražniki ovi
rali, govori Gospod, vaš Bog.

52 In odgovoril bom s a sodbo, 
srdom in togoto, stokanjem in tes
nobo in škripanjem z zobmi nad 
njihovimi glavami, do tretjega in 
četrtega rodu, dokler se ne bodo 
pokesali in me bodo sovražili, go
vori Gospod, vaš Bog.

53 In to vam dajem kot primer, 
v vašo tolažbo glede vseh tistih, 
ki jim je bilo zapovedano narediti 
delo in so jih ovirale roke njihovih 
sovražnikov in so bili zatirani, go
vori Gospod, vaš Bog.

54 Kajti jaz sem Gospod, vaš 
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Bog, in bom rešil vse tiste vaše 
brate, ki so bili a čisti v srcu in so 
jih v deželi Misuri b ubili, govori 
Gospod.

55 In spet, resnično vam pravim, 
spet vam zapovedujem, da zgra
dite a hišo mojemu imenu, in si
cer na tem kraju, da mi boste sami 
lahko b dokazali, da ste zvesti v 
vsem, kar vam zapovem, da vas 
bom lahko blagoslovil in vas ok
ronal s častjo, nesmrtnostjo in 
večnim življenjem.

56 In sedaj vam rečem, kar za
deva moje a prenočišče, ki sem 
vam ga zapovedal zgraditi za pre
nočevanje tujcev, da naj bo zgra
jen mojemu imenu in na njem naj 
bo imenovano moje ime in moj 
služabnik Joseph in njegova hiša 
naj imajo tam mesto iz roda v rod.

57 Kajti to maziljenje sem dal na 
njegovo glavo, da bo njegov bla
goslov prav tako dan na glavo 
njegovega potomstva za njim.

58 In kakor sem rekel a Abra
hamu glede rodov na zemlji, prav 
tako rečem svojemu služabniku 
Josephu: V tebi in v tvojem po
tomstvu bo blagoslovljen b rod na 
zemlji.

59 Zato naj imata moj služab
nik Joseph in njegovo potom
stvo za njim v tisti hiši mesto iz 
roda v rod, na veke vekov, govori 
Gospod.

60 In ime tiste hiše naj se glasi 
Nauvoojska hiša; in naj bo prije

tno prebivališče za človeka in po
čivališče za utrujenega popotnika, 
da bo lahko premišljeval o sion
ski slavi in slavi tega, temeljnega 
kamna letega;

61 da bo prav tako prejel nasvet 
od tistih, ki sem jih določil, da so 
kot imeniten a nasad in kot b stra
žarji na njegovem obzidju.

62 Glejte, resnično vam povem, 
moj služabnik George Miller in 
moj služabnik Lyman Wight in 
moj služabnik John Snider in moj 
služabnik Peter Haws naj se orga
nizirajo in enega med seboj ime
nujejo za predsednika svojega 
zbora za namen gradnje tiste hiše.

63 In sestavijo naj statut, na pod
lagi katerega bodo dobili delnice 
za gradnjo tiste hiše.

64 In ne bodo prejeli manj kot 
petdeset dolarjev za delnico v 
tisti hiši in dovoljeno jim bo pre
jeti petnajst tisoč dolarjev od vsa
kogar za delnico v tisti hiši.

65 Od nikogar pa jim ne bo do
voljeno sprejeti več kot petnajst 
tisoč dolarjev za delnico.

66 In od nikogar jim ne bo do
voljeno prejeti pod petdeset do
larjev za delež delništva v tisti 
hiši.

67 In ne bo jim dovoljeno spre
jeti nikogar, kot delničarja v tisti 
hiši, razen tistega, ki jim bo del
nice plačal na roko takrat, ko bo 
delnice prejel;

68 in v razmerju višine delnic, 

 54 a vss čistost — čist.
  b NaZ 98:13; 103:27–28.
 55 a NaZ 127:4.
  b Abr 3:25.
 56 a NaZ 124:22–24.

 58 a 1 Mz 12:3; 22:18;  
Abr 2:11;  
vss Abraham.

  b NaZ 110:12;  
vss Abrahamova 

zaveza.
 61 a Iz 61:3;  

Ezk 34:29.
  b vss stražiti — stražarji.
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ki jim jih plača na roko, bo prejel 
delnice v tisti hiši; če pa jim na 
roko ne bo plačal ničesar, v tisti 
hiši ne bo prejel nobene delnice.

69 In če jim kdo delnice plača na 
roko, bo to za delnice v tisti hiši, 
zanj in za njegov rod za njim, iz 
roda v rod, dokler bodo on in nje
govi dediči tiste delnice imeli in 
delnic ne bodo prodali ali jih dali 
iz rok po lastni volji in dejanju, če 
boste hoteli izpolnjevati mojo vo
ljo, govori Gospod, vaš Bog.

70 In spet, resnično vam pravim, 
če bodo moj služabnik George 
Miller in moj služabnik Lyman 
Wight in moj služabnik John Sni
der in moj služabnik Peter Haws 
prejeli kakšne delnice v svoje roke, 
v denarju ali v imetju, v katerem 
prejmejo dejansko vrednost de
narja, ne bodo namenili nobenega 
dela tistih delnic za noben drug 
namen, kakor samo za tisto hišo.

71 In če bodo namenili kakšen 
del tistih delnic kam drugam, ka
kor samo za tisto hišo, brez pri
volitve delničarja, in če ne bodo 
štirikratno poplačali za delnice, ki 
jih bodo namenili kam drugam, 
kakor samo za tisto hišo, bodo 
prekleti in bodo odstranjeni s svo
jega mesta, govori Gospod Bog; 
kajti jaz, Gospod, sem Bog, in se 
me v nobeni od teh stvari ne sme 
a zasmehovati.

72 Resnično vam povem, moj 
služabnik Joseph naj jim delnice 
plača na roko za gradnjo tiste hiše, 
kakor se mu zdi dobro; toda moj 

služabnik Joseph ne more plačati 
več kot petnajst tisoč dolarjev del
nic za tisto hišo, niti pod petdeset 
dolarjev; niti ne more noben drug 
mož, govori Gospod.

73 In so tudi drugi, ki želijo po
znati mojo voljo glede sebe, kajti 
to so prosili iz mojih rok.

74 Zato vam povem glede mo
jega služabnika Vinsona Knighta, 
če bo le izvajal mojo voljo, naj 
vloži delnice v tisto hišo zase in 
za svoj rod za njim iz roda v rod.

75 In povzdiguje naj svoj glas 
dolgo in glasno sredi ljudi, da 
bo a zagovarjal primer revnih in 
pomoči potrebnih; in naj mu ne 
spodleti, niti naj njegovo srce ne 
izgubi poguma; in b sprejel bom 
njegove daritve, kajti zame ne 
bodo kakor Kajnove daritve, kajti 
moj bo, govori Gospod.

76 Njegova družina naj se ra
dosti in srce odvrne od stiske; 
kajti izvolil sem ga in ga mazilil 
in prejel bo čast sredi svoje hiše, 
kajti odpustil mu bom vse grehe, 
govori Gospod. Amen.

77 Resnično vam povem, moj 
služabnik Hyrum naj vloži del
nice v tisto hišo, kakor se mu zdi 
dobro, zase in za svoj rod za njim, 
iz roda v rod.

78 Moj služabnik Isaac Galland 
naj vloži delnice v tisto hišo; kajti 
jaz, Gospod, ga imam rad zaradi 
dela, ki ga je opravil, in mu bom 
odpustil vse grehe; zato se ga 
spomnite glede obresti v tisti hiši 
iz roda v rod.

 71 a Gal 6:7.
 75 a Prg 31:9.

  b 1 Mz 4:4–5;  
Mz 5:18–28.
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79 Mojega služabnika Isaaca 
Gallanda naj med vami imenuje 
in posveti moj služabnik William 
Marks in ga blagoslovi, da bo šel 
z mojim služabnikom Hyrumom, 
da bo dovršil delo, ki jima ga bo 
naročil moj služabnik Joseph, in 
bosta močno blagoslovljena.

80 Moj služabnik William Marks 
naj vplača delnice v tisto hišo, ka
kor se mu zdi dobro, zase in za 
svoj rod, iz roda v rod.

81 Moj služabnik Henry G. 
Sherwood naj vplača delnice v 
tisto hišo, kakor se mu zdi do
bro, zase in za svoje potomstvo 
po njem, iz roda v rod.

82 Moj služabnik William Law 
naj vplača delnice v tisto hišo, 
zase in za svoje potomstvo po 
njem, iz roda v rod.

83 Če bo udejanjal mojo voljo, 
naj svoje družine ne odpelje v 
vzhodne dežele, in sicer v Kirt
land; vendar bom jaz, Gospod, 
zgradil Kirtland, toda jaz, Go
spod, imam za prebivalce letega 
pripravljen bič.

84 In glede mojega služabnika 
Almona Babbitta je veliko stvari, 
s katerimi nisem zadovoljen; glej, 
prizadeva si uveljaviti svoj nasvet 
namesto nasveta, ki sem ga odre
dil jaz, in sicer tega o predsedstvu 
moje Cerkve; in mojemu ljudstvu 
postavlja a zlato tele za čaščenje.

85 Nihče naj ne a odide s tega 

kraja, ki je prišel sem, zato ker po
skuša izpolnjevati moje zapovedi.

86 Če tu živijo, naj živijo v meni; 
in če umrejo, naj umrejo v meni; 
kajti tukaj se bodo a odpočili od 
vseh svojih del in bodo s svojimi 
deli nadaljevali.

87 Zato naj mi moj služabnik 
William zaupa in se nič več ne 
boji glede svoje družine zaradi 
bolezni v deželi. Če me a ljubite, 
izpolnjujte moje zapovedi; in bo
lezen v deželi se bo b obrnila v 
vašo slavo.

88 Moj služabnik William naj 
gre razglašat moj večni evange
lij z glasnim glasom in z veliko 
radostjo, kakor ga bo navdihnil 
moj a Duh, prebivalcem Warsawa 
in tudi prebivalcem Carthaga in 
tudi prebivalcem Burlingtona in 
tudi prebivalcem Madisona in po
trpežljivo in marljivo čaka na na
daljnja navodila na moji generalni 
konferenci, govori Gospod.

89 Če bo opravljal mojo voljo, 
naj odslej prisluhne nasvetu mo
jega služabnika Josepha in s svo
jimi obrestmi podpira a primer 
revnih in objavi b novi prevod 
moje svete besede za prebivalce 
zemlje.

90 In če bo to naredil, ga bom 
a blagoslovil z mnogoterimi bla
goslovi, da ne bo zapuščen, niti 
njegovo potomstvo ne bo b bera
čilo za kruh.

 84 a 2 Mz 32:2–4.
 85 a Lk 9:62.
 86 a Raz 14:13;  

vss počitek —  
odpočiti se;  
raj.

 87 a Jn 14:15.
  b NaZ 121:8; 122:7.
 88 a vss Bog — Božja 

trojica, Bog Sveti Duh.
 89 a NaZ 78:3.
  b Tj. svetopisemski 

prevod Josepha 
Smitha.

 90 a vss blagoslov — 
blagosloviti.

  b Ps 37:25.
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91 In spet, resnično vam pravim, 
moj služabnik William naj bo ime
novan, posvečen in maziljen kot 
svetovalec mojega služabnika 
Josepha namesto mojega služab
nika Hyruma, da bo moj služab
nik Hyrum lahko prevzel službo 
Duhovništva in a patriarha, v ka
tero ga je imenoval njegov oče, 
po blagoslovu in tudi po pravici;

92 da bo odslej imel ključe a pa
triarhalnih blagoslovov nad gla
vami vsega mojega ljudstva,

93 da bo vsak, ki ga bo blago
slovil, blagoslovljen, in vsak, ki 
ga a bo preklel, preklet; da bo vse, 
kar bo b zavezal na zemlji, zave
zano v nebesih; in kar bo razvezal 
na zemlji, bo razvezano v nebesih.

94 In odslej ga imenujem, da bo 
lahko prerok in a videc in razode
valec za mojo cerkev kakor tudi 
moj služabnik Joseph;

95 da bo lahko deloval tudi v so
zvočju z mojim služabnikom Jo
sephom; in da bo prejel nasvet 
od mojega služabnika Josepha, ki 
mu bo pokazal a ključe, s katerimi 
lahko prosi in prejme in bo okro
nan z istim blagoslovom in slavo 
in častjo in duhovništvom in du
hovniškimi darovi, ki so bili ne
koč podeljeni njemu, ki je bil moj 
služabnik b Oliver Cowdery;

96 da bo moj služabnik Hyrum 

lahko pričeval o tem, kar mu bom 
pokazal, da se bodo njegovega 
imena lahko spominjali s častjo 
iz roda v rod, na veke vekov.

97 Moj služabnik William Law 
naj prav tako prejme ključe, s ka
terimi bo lahko prosil in prejel 
blagoslove; a ponižen naj bo pred 
menoj in brez b zvijačnosti in bo 
prejel od mojega Duha, in sicer 
c Tolažnika, ki mu bo pričeval o 
resnici vsega in mu dal tisto uro, 
kaj naj reče.

98 In ta a znamenja ga bodo 
spremljala — b ozdravljal bo 
bolne, izganjal bo demone in bo 
rešen pred tistimi, ki bi mu dali 
smrtonosni strup;

99 in voden bo po poti, kjer 
a strupenjače ne morejo pičiti nje
gove pete, in v b domišljiji svojih 
misli se bo povzpel kakor na or
ljih perutih.

100 In kaj, če hočem, da obuja 
mrtve, ne dopustite mu, da bi za
držal svoj glas.

101 Zato naj moj služabnik Wil
liam glasno kliče in se ne zadr
žuje, z radostjo in veseljem in s 
hozánami tistemu, ki sedi na pre
stolu na veke vekov, govori Go
spod, vaš Bog.

102 Glejte, povem vam, za svo
jega služabnika Williama imam 
pripravljen misijon, in mojega 

 91 a NaZ 107:39–40;  
vss patriarh — 
patriarhalen.

 92 a vss patriarhalni 
blagoslov.

 93 a NaZ 132:45–47.
  b Mt 16:19;  

vss pečatenje — 
pečatiti.

 94 a NaZ 107:91–92;  
vss videc.

 95 a NaZ 6:28.
  b vss Cowdery, Oliver.
 97 a vss ponižnost — 

ponižen.
  b vss zvijača — 

zvijačnost.
  c vss Tolažnik.

 98 a Mr 16:17–18;  
vss duhovni darovi.

  b vss zdravljenja — 
zdraviti.

 99 a NaZ 84:71–73.
  b 2 Mz 19:4;  

Iz 40:31.
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služabnika Hyruma, in samo za
nju; in moj služabnik Joseph naj 
ostane doma, kajti potrebujejo ga. 
Preostanek vam bom pokazal po 
temle. Tako je. Amen.

103 In spet, resnično vam pra
vim, če mi bo moj služabnik 
a Sidney služil in bo svetovalec 
mojemu služabniku Josephu, 
naj vstane in pristopi in oprav
lja službo svojega poklica in pred 
menoj postane ponižen.

104 In če mi bo daroval sprejem
ljivo daritev in priznanja in ostal 
z mojim ljudstvom, glejte, ga bom 
jaz, Gospod, vaš Bog, ozdravil, da 
bo ozdravljen; in spet bo povzdig
nil svoj glas na gorah in bo a go
vornik pred mojim obrazom.

105 Pride naj in naseli svojo dru
žino v soseščini, kjer stanuje moj 
služabnik Joseph.

106 In na vseh potovanjih naj 
povzdigne svoj glas kakor z gla
som trobente in svari prebivalce 
zemlje, naj zbežijo pred prihod
njim srdom.

107 Pomaga naj mojemu slu
žabniku Josephu in tudi moj slu
žabnik William Law naj pomaga 
mojemu služabniku Josephu 
pri svečanem a razglasu kraljem 
zemlje, prav kakor sem vam re
kel prej.

108 Če bo moj služabnik Sid
ney udejanjal mojo voljo, naj svoje 
družine ne preseli v a vzhodne de
žele, temveč naj zamenja njihovo 

prebivališče, prav kakor sem 
rekel.

109 Glejte, ni moja volja, da si bo 
prizadeval najti varnost in zato
čišče zunaj mesta, ki sem vam ga 
določil, in sicer mesta a Nauvoo.

110 Resnično vam povem, celo 
sedaj, če bo prisluhnil mojemu 
glasu, bo z njim dobro. Tako je. 
Amen.

111 In spet, resnično vam pra
vim, moj služabnik Amos Davies 
naj vplača delnice na roke tistih, 
katere sem imenoval za gradnjo 
hiše za prenočevanje, in sicer Na
uvoojske hiše.

112 To naj naredi, če hoče imeti 
delež; in prisluhne naj nasvetu 
mojega služabnika Josepha in 
dela s svojimi rokami, da si bo 
pridobil zaupanje ljudi.

113 In ko se bo dokazal za 
zvestega v vsem, kar mu bo za
upano v varstvo, da, celo v ma
lem, bo postavljen za a vladarja 
nad številnimi;

114 zato naj se a poniža, da 
bo lahko povzdignjen. Tako je. 
Amen.

115 In spet, resnično vam pra
vim, če bo moj služabnik Ro
bert D. Foster poslušen mojemu 
glasu, naj zgradi hišo za mojega 
služabnika Josepha glede na po
godbo, ki jo je sklenil z njim, ko 
se mu bodo od časa do časa od
prla vrata.

116 In pokesa naj se vseh svojih 

 103 a vss Rigdon, Sidney.
 104 a 2 Mz 4:14–16;  

2 Ne 3:17–18;  
NaZ 100:9–11.

 107 a NaZ 124:2–4.
 108 a NaZ 124:82–83.
 109 a vss Nauvoo, 

Illinois (ZDA).

 113 a Mt 25:14–30.
 114 a Mt 23:12;  

NaZ 101:42.
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neumnosti in se obleče v a dobro
tljivost; in več ne dela hudega in 
da na stran vse svoje težke besede;

117 in tudi vplača delnice na 
roke zbora Nauvoojske hiše zase 
in za svoj rod za njim, iz roda v 
rod.

118 In prisluhne naj nasvetu 
mojega služabnika Josepha in 
Hyruma in Williama Lawja in 
osebnostim, ki sem jih poklical, 
da bodo položili temelje Siona; in 
z njim bo dobro na veke vekov. 
Tako je. Amen.

119 In spet, resnično vam pra
vim, nihče naj ne vplača delnic 
zboru Nauvoojske hiše, če ni ver
nik v Mormonovo knjigo in razo
detja, ki sem vam jih dal, govori 
Gospod, vaš Bog;

120 kajti tisto, kar je a več ali 
manj kot to, prihaja od zlodeja in 
spremljala jih bodo prekletstva in 
ne blagoslovi, govori Gospod vaš 
Bog. Tako je. Amen.

121 In spet, resnično vam pra
vim, zbor Nauvoojske hiše naj 
dobi pravično povračilo za plače 
vseh svojih delavcev, ki delajo 
pri gradnji Nauvoojske hiše; in 
njihove plače naj bodo, kakor se 
bodo med seboj dogovorili, kar 
zadeva višine leteh.

122 In vsak človek, ki vplača 
delnice, naj plača delež njihove 
plače, če mora biti, za njihovo 

podporo, govori Gospod; sicer se 
jim bodo njihova dela prištela v 
delnice v tisti hiši. Tako je. Amen.

123 Resnično vam povem, sedaj 
vam razodenem a uradnike, ki pri
padajo mojemu duhovništvu, da 
boste imeli b ključe letega, in sicer 
duhovništva, ki je po c Melkízede
kovem redu, ki je po redu mojega 
edinorojenega Sina.

124 Najprej tebe, Hyrum Smith, 
imenujem za a patriarha, da boš 
posedoval blagoslove b pečate
nja moje cerkve, in sicer Svetega 
Duha c obljube, s katerim si d pe
čaten do dneva odkupitve, da ne 
boš padel navkljub e uri skušnjave, 
ki utegne priti nate.

125 Tebe, moj služabnik Joseph, 
imenujem za predsedujočega sta
rešino vse moje cerkve, za pre
vajalca, razodevalca, a vidca in 
preroka.

126 Za svetovalca mu dajem 
mojega služabnika Sidneyja Rig
dona in mojega služabnika Willi
ama Lawja, da bodo predstavljali 
zbor in Prvo predsedstvo, da 
bodo prejemali a prerokbe za vso 
cerkev.

127 Tebe, moj služabnik a Brig
ham Young, imenujem za pred
sednika potujočega svèta 
dvanajsterih;

128 kateri a dvanajsteri imajo 
ključe, da vzpostavijo polnomočje 

 116 a Kol 3:14;  
vss dobrotljivost.

 120 a Mt 5:37;  
NaZ 98:7.

 123 a vss služba — uradnik.
  b vss duhovniški ključi.
  c vss Melkízedekovo 

duhovništvo.
 124 a vss patriarh — 

patriarhalen.
  b vss pečatenje — 

pečatiti.
  c NaZ 76:53; 88:3–4;  

vss Sveti Duh obljube.

  d Ef 4:30.
  e Raz 3:10.
 125 a NaZ 21:1;  

vss videc.
 126 a NaZ 90:4–5.
 127 a vss Young, Brigham.
 128 a vss apostol.
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mojega kraljestva na štirih voga
lih zemlje in da potem b pošljejo 
mojo besedo vsakemu bitju.

129 To so Heber C. Kimball, Par
ley P. Pratt, Orson Pratt, Orson 
Hyde, William Smith, John Taylor, 
John E. Page, Wilford Woodruff, 
Willard Richards, George A. 
Smith;

130 a Davida Pattna sem b vzel k 
sebi; glejte, njegovega duhovniš
tva mu nihče ne vzame; toda res
nično vam povem, drugi je lahko 
imenovan v isti poklic.

131 In spet, povem vam, dode
lim vam a visoki svèt za temeljni 
kamen Siona —

132 poimensko, Samuela Benta, 
Henryja G. Sherwooda, Ge
orga W. Harrisa, Charlesa C. Ri
cha, Thomasa Groverja, Newela 
Knighta, Davida Dorta, Dunbarja 
Wilsona — Seymourja Brunsona 
sem vzel k sebi; nihče ne vzame 
njegovega duhovništva, drugi 
pa je lahko imenovan v isto du
hovništvo namesto njega; in res
nično vam povem, moj služabnik 
Aaron Johnson naj bo posvečen 
v ta poklic namesto njega — Da
vida Fullmerja, Alpheusa Cut
lerja, Williama Huntingtona.

133 In spet, tebe, Don C. Smith, 
imenujem za predsednika zbora 
vélikih duhovnikov;

134 uredba, ki je vpeljana z na
menom usposabljanja tistih, ki 
bodo imenovani za stalne pred
sednike oziroma služabnike v 

različnih a kolih, razkropljenih 
vsepovsod;

135 in lahko tudi potujejo, če se 
odločijo, vendar naj bodo raje po
svečeni za stalne predsednike; to 
je služba njihovega poklica, go
vori Gospod, vaš Bog.

136 Dajem mu Amasa Lymana 
in Noaha Packarda za svetovalca, 
da bodo lahko predsedovali v 
zboru vélikih duhovnikov moje 
cerkve, govori Gospod.

137 In spet, povem vam, imenu
jem vas, John A. Hicks, Samuel 
Williams in Jesse Baker, katerih 
duhovništvo je, da predsedu
jete zboru a starešin, kateri zbor 
je vpeljan za stalne duhovnike; 
kljub temu lahko potujejo, ven
dar so posvečeni za stalne duhov
nike moje cerkve, govori Gospod.

138 In spet, vas, Joseph Young, 
Josiah Butterfield, Daniel Miles, 
Henry Herriman, Zera Pulsipher, 
Levi Hancock, James Foster, ime
nujem, da predsedujete zboru 
a sedemdeseterih;

139 zboru, ki je vpeljan za potu
joče starešine, da pričujejo o mo
jem imenu po vsem svetu, kamor 
koli jih bo potujoči visoki svèt, 
moji apostoli, poslal, da bodo 
pred mojim obrazom pripravili 
pot.

140 Razlika med tem zborom in 
zborom starešin je, da eden ne
nehno potuje, drugi pa od časa do 
časa predseduje cerkvam; eden je 
odgovoren predsedovati od časa 

 128 b Mr 16:15.
 130 a vss Patten, David W.
  b NaZ 124:19.

 131 a vss visoki svèt.
 134 a vss kol.
 137 a NaZ 107:11–12, 89–90;  

vss starešina;  
zbor.

 138 a vss sedemdeseteri.
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do časa, drugi pa nima odgovor
nosti za predsedovanje, govori 
Gospod, vaš Bog.

141 In spet, povem vam, ime
nujem vas, Vinson Knight, Sa
muel H. Smith in Shadrach 
Roundry, če bo to sprejel, da 
predsedujete a škofovstvu; zna
nje o omenjenem škofovstvu vam 
je dano v knjigi b Nauk in zaveze.

142 In spet, povem vam, Samu
ela Rolfa in njegova svetovalca 
za duhovnika in predsednika 
učiteljev in njegovih svetoval
cev in tudi predsednika diako
nov in njegovih svetovalcev in 

tudi predsednika kola in njego
vih svetovalcev.

143 Zgornje službe sem vam dal 
in ključe leteh za pomoči in za 
vodenje, za služenje in a izpopol
njevanje mojih svetih.

144 In zapovedujem vam, da vse 
te službe zapolnete in a odobrite 
tista imena, ki sem jih omenil, ali 
pa jih zavrnite na moji generalni 
konferenci;

145 in da pripravite sobe za vse 
tiste službe v moji hiši, ko jo boste 
zgradili mojemu imenu, govori 
Gospod, vaš Bog. Tako je. Amen.

 141 a NaZ 68:14; 107:15.
  b vss Nauk in zaveze.
 143 a Ef 4:11–14.
 144 a NaZ 26:2; 

   vss soglasje.
125 2 a vss Jezus Kristus, 

prevzeti ime 
Jezusa Kristusa.

 3 a vss Zarahemla.
 4 a Tj. Nashville v 

okraju Lee v Iowi.
  b vss kol.

1–4 Sveti naj gradijo mesta in se 
zberejo v sionskih kolih.

Kakšna je Gospodova volja glede 
svetih na ozemlju Iowe?

2 Resnično, tako govori Gospod, 
povem vam, če bodo tisti, ki se 
a imenujejo z mojim imenom in 
poskušajo biti moji sveti, če bodo 
delali po moji volji in izpolnjevali 
moje zapovedi glede njih, naj se 
zberejo na krajih, ki jim jih bom 
določil po mojem služabniku Jo
sephu, in zgradijo mesta mojemu 
imenu, da bodo pripravljeni za 

to, kar je pripravljeno za prihod
nji čas.

3 Na ozemlju nasproti mesta 
Nauvoo naj zgradijo mesto mo
jemu imenu in poimenuje naj se 
z imenom a Zarahemla.

4 In vsi tisti, ki prihajajo z 
vzhoda in z zahoda in s severa 
in z juga, ki imajo željo prebivati 
v njem, naj si vzamejo dediščino v 
letem prav kakor v mestu a Nash
ville oziroma v mestu Nauvoo in 
v vseh b kolih, ki sem jih določil, 
govori Gospod.

125. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Nauvooju v Illinoisu 
marca 1841 glede svetih na ozemlju Iowe.
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1–3 Brigham Young je pohvaljen za 
svoje delo in je razrešen prihodnjih 
potovanj v tujino.

Dragi in srčno ljubljeni brat, 
a Brigham Young, resnično ti tako 
govori Gospod: Moj služabnik 
Brigham, iz tvoje roke se več ne 
terja, da bi zapustil družino kakor 

v preteklih časih, kajti tvoja dari
tev je zame sprejemljiva.

2 Videl sem tvoje a delo in gara
nje na potovanjih za moje ime.

3 Zato ti zapovedujem, da poš
lješ mojo besedo v tujino in od
tlej zlasti skrbiš za svojo a družino, 
odslej in za vekomaj. Amen.

126 1 a vss Young, Brigham.
 2 a vss dela.
 3 a vss družina.

127 1 a Job 2:3;  
Mt 5:10–12;  
1 Pt 2:20–23.

 2 a Ps 23;  
vss preganjanje — 
preganjati.

126. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v hiši Brighama Younga 
v Nauvooju v Illinoisu 9. julija 1841. Tačas je bil Brigham Young 
predsednik zbora dvanajstih apostolov.

127. RAZDELEK
Pismo preroka Josepha Smitha svetim iz poslednjih dni v Nauvooju v 
Illinoisu, ki vsebuje navodila o krstu za mrtve, datirano v Nauvooju 
1. septembra 1842.

1–4 Joseph Smith slavi v prega-
njanju in stiski. 5–12 O krstih za 
mrtve je treba voditi zapise.

Ker mi je Gospod razodel, da me 
moji sovražniki, tako v Misuriju 
kot v tej državi, spet preganjajo, in 
ker me preganjajo brez a vzroka in 
za to niso niti malo upravičeni in 
nimajo niti malo pravice na svoji 
strani, da so se dvignili v svojih 
preganjanjih zoper mene, in ker 
so vse njihove pretveze osnovane 
na najbolj črnih lažeh, se mi je 
zdelo potrebno in v meni modro, 
da sem kraj za krajše obdobje za
pustil zaradi lastne varnosti in 

varnosti teh ljudi. Vsem tistim, s 
katerimi poslujem, bi rad rekel, 
da sem svoje zadeve prepustil za
stopnikom in tajnikom, ki bodo 
vse posle izvedli takoj in pra
vilno in bodo poskrbeli, da bodo 
vsi moji dolgovi pravočasno po
plačani, tako da se bo prodalo 
imetje ali kako drugače, kakor bo 
nemara potrebno v tem primeru 
ali kakor bodo dovoljevale okoliš
čine. Ko bom izvedel, da se je ne
vihta popolnoma polegla, se bom 
potem spet vrnil k vam.

2 In glede a nevarnosti, skozi ka
tere sem poklican iti, se mi zdijo 
le malenkost, saj sta človeško 
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b zavidanje in srd moja stalna 
spremljevalca vse dneve mo
jega življenja; in zaradi katerega 
vzroka se zdi skrivnost, razen če 
sem bil že pred osnovanjem sveta 
c posvečen za nekakšen dober na
men, ali slabega, kakor se to od
ločite imenovati. Presodite sami. 
Bog ve vse, naj bo dobro ali slábo. 
Vendar vseeno hočem plavati 
prav v globoki vodi. Vse to je že 
postalo del mene; in počutim se 
kot Pavel, da slavim v d stiski; kajti 
do tega dne me je Bog mojih Oče
tov reševal pred vsemi temi in me 
bo odslej še reševal; kajti glejte, in 
glej, zmagal bom nad vsemi svo
jimi sovražniki, kajti to je govoril 
Gospod Bog.

3 Vsi sveti naj se torej radostijo 
in so silno veseli, kajti Izraelov 
a Bog je njihov Bog in odme
ril bo pravično nadomestilo za 
plačilo na glavah vseh njihovih 
zatiralcev.

4 In spet, resnično tako govori 
Gospod: Delo mojega a templja 
in vsa dela, ki sem vam jih do
delil, naj se nadaljujejo in se ne 
ustavljajo; in podvojite svojo 
b marljivost in svojo vztrajnost in 
potrpežljivost in svoja dela in ni
kakor ne boste ob svoje plačilo, 
govori Gospod nad vojskami. In 
če vas c preganjajo, tako so namreč 

preganjali preroke in pravične 
može, ki so bili pred vami. Za vse 
to je plačilo v nebesih.

5 In spet, dajem vam besedo v 
zvezi s a krstom za vaše b mrtve.

6 Resnično, tako vam govori 
Gospod glede vaših mrtvih: Ko 
se kdo od vas a krsti za vaše mrtve, 
naj bo b zapisovalec in naj bo oči
videc vašemu krstu; naj sliši na 
lastna ušesa, da bo lahko pričeval 
o resnici, govori Gospod;

7 da bo pri vsem vašem zapi
sovanju a zapisano v nebesih; da 
bo lahko, kar b zavežete na zemlji, 
zavezano v nebesih; da bo lahko, 
kar razvežete na zemlji, razve
zano v nebesih;

8 kajti na zemlji bom kmalu a ob
novil veliko stvari, zadevajoč b du
hovništvo, govori Gospod nad 
vojskami.

9 In spet, vsi a zapisi naj bodo 
urejeni, da se jih bo lahko dalo v 
arhiv mojega svetega templja, da 
se jih bodo spomnili iz roda v rod, 
govori Gospod nad vojskami.

10 Vsem svetim bom rekel, da 
sem želel s silno veliko željo, da 
bi jih naslednjega sobotnega dne 
z govorniškega pulta nagovoril 
na témo krsta za mrtve. Če pa  
ni v moji moči, da to naredim, 
bom Gospodovo besedo na to 
témo od časa do časa zapisal in 

 2 b vss zavidanje — 
zavidati.

  c vss vnaprej poklicani.
  d 2 Kor 6:4–5;  

vss nadloga.
 3 a 3 Ne 11:12–14.
 4 a NaZ 124:55.
  b vss marljivost.

  c vss preganjanje — 
preganjati.

 5 a vss krst — krstiti, 
krst za mrtve.

  b vss odrešitev za mrtve.
 6 a 1 Kor 15:29;  

NaZ 128:13, 18.
  b NaZ 128:2–4, 7.

 7 a vss knjiga življenja.
  b vss pečatenje — 

pečatiti.
 8 a vss evangelijska 

obnova.
  b vss Melkízedekovo 

duhovništvo.
 9 a NaZ 128:24.
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vam jo poslal po pošti, kakor 
tudi veliko drugega.

11 Pismo torej za sedaj zaklju
čim, ker bi potreboval več časa, 
kajti sovražnik je na preži in, ka
kor je rekel Odrešenik, a princ tega 
sveta prihaja, vendar mi ne more 
nič.

12 Glejte, moja molitev k Bogu 
je, da bi bili vsi vi odrešeni. In 
podpišem se kot vaš služabnik v 
Gospodu, prerok in a videc Cer
kve Jezusa Kristusa svetih iz po
slednjih dni.

Joseph Smith.

 11 a Jn 14:30;  
pjs Jn 14:30 (Dodatek);  
vss hudič.

 12 a NaZ 124:125;  
vss videc.

128 1 a vss krst — krstiti, 

   krst za mrtve.
 2 a NaZ 127:6.

128. RAZDELEK
Pismo preroka Josepha Smitha Cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz pos-
lednjih dni, ki vsebuje nadaljnja navodila o krstu za mrtve, datirano 
v Nauvooju v Illinoisu 6. septembra 1842.

1–5 Krajevni in splošni zapisovalci 
morajo potrditi dejstvo o krstih za 
mrtve. 6–9 Njihovi zapisi so zave-
zujoči in zapisani na zemlji in v ne-
besih. 10–14 Krstilnik je prispodoba 
groba. 15–17 Elija je obnovil moč v 
zvezi s krstom za mrtve. 18–21 Vsi 
ključi, moči in polnomočja preteklih 
razdobij so obnovljeni. 22–25 Ve-
sele in sijajne novice so oznanjene 
za žive in mrtve.

Kakor sem vam navedel v svo
jem pismu, preden sem zapu stil 
svoj kraj, da vam bom od časa 
do časa pisal in vas obveščal v 
zvezi s številnimi témami, sedaj 
zopet načenjam témo o a krstu za 
mrtve, ker se zdi, da mi ta téma 
nenehno zaposluje misli in naj
močneje vpliva na moja čustva, 
odkar me preganjajo sovražniki.

2 Napisal sem vam nekaj besed 
o razodetju glede zapisovalca. 

Imel sem še nekaj dodatnih vi
dikov v zvezi s to zadevo, kar 
sedaj potrjujem. V svojem prej
šnjem pismu sem torej razglasil, 
da mora biti a zapisovalec, ki bo 
očividec in ki bo tudi na lastna 
ušesa slišal, da bo lahko napravil 
zapis o resnici pred Gospodom.

3 Torej, v zvezi s to zadevo bi 
bilo zelo težko, da bi bil en zapi
sovalec vselej navzoč in da bi op
ravil vse posle. Da bi preprečili 
to težavo, se lahko v vsakem od
delku mesta določi zapisovalca, 
ki je dobro usposobljen za pisa
nje točnega zapisnika; in pri za
pisovanju celotnih postopkov naj 
bo zelo podroben in natančen, po
trjujoč v svojem zapisu, da je na 
lastne oči videl in na lastna ušesa 
slišal, podajajoč datum in ime in 
tako naprej in potek celotne iz
vedbe; imenujoč tudi kakšne tri 
posameznike, ki so navzoči, če bo 
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kdo navzoč, ki lahko kadar koli, 
če se ga pokliče, to potrdi, da se 
bo po ustih dveh ali treh a prič po
trdila vsaka beseda.

4 Potem naj bo splošni zapiso
valec, kateremu se lahko izroči 
te druge zapise, katerim so pri
ložena potrdila z njihovimi pod
pisi, potrjujoč, da je zapis, ki so 
ga napravili, pristen. Nato splošni 
cerkveni zapisovalec zapis lahko 
vstavi v splošno cerkveno knjigo 
s potrdili in vsemi navzočimi pri
čami, z lastno izjavo, da resnično 
verjame, da so zgornja izjava in 
zapisi pristni na podlagi njego
vega poznavanja splošnega zna
čaja tistih mož, ki jih je imenovala 
cerkev. In ko je to v splošni cer
kveni knjigi storjeno, bo zapis 
prav tako svet in bo odgovarjal 
uredbi, prav kakor če bi videl na 
lastne oči in slišal na lastna ušesa 
in zapis o tem napravil v splošno 
cerkveno knjigo.

5 Nemara boste mislili, da je ta 
red stvari zelo podroben; toda 
naj vam povem, da je to samo 
zato, da se zadosti Božji volji, da 
ustreza uredbi in pripravam, ki 
jih je Gospod predpisal in pripra
vil pred osnovanjem sveta za a od
rešitev mrtvih, ki bodo umrli ne 
da bi za evangelij b vedeli.

6 In nadalje hočem, da bi si za
pomnili, da je Janez Razodeva
lec premišljeval prav o tej témi v 
zvezi z mrtvimi, ko je razglasil, 

kakor boste našli zapisano v od
lomku iz Razodetja 20:12: »Nato 
sem videl umrle, [majhne in velike] 
majhne, kako stojijo pred [Bogom]. 
In odprle so se knjige. Odprla pa se 
je tudi druga knjiga: knjiga življenja. 
Umrli so bili sojeni po tem, kar je bilo 
napisano v knjigah, po svojih delih.«

7 V tem navedku boste odkrili, 
da so se knjige odprle; in odprla 
se je tudi druga knjiga, ki je bila 
a knjiga življenja; toda mrtvim se 
je sodilo po tem, kar je bilo zapi
sano v knjigah, po njihovih delih; 
posledično morajo biti knjige, o 
katerih je govora, knjige, ki vse
bujejo zapis o njihovih delih, in 
se nanašajo na b zapise, ki se jih 
beleži na zemlji. In knjiga, ki je 
knjiga življenja, je zapis, ki se 
ga beleži v nebesih; to načelo je 
natanko v skladu z naukom, ki 
vam je zapovedano v razodetju, 
ki ga vsebuje pismo, ki sem vam 
ga napisal, preden sem zapu stil 
svoj kraj — da bo pri vseh va
ših zapisovanjih lahko zapisano 
v nebesih.

8 Narava te uredbe je torej 
sestavni del duhovniške a moči po 
razodetju Jezusa Kristusa, s ka
tero je odobreno, da bo vse, kar 
boste b zavezali na zemlji, zave
zano v nebesih, in kar boste ra
zvezali na zemlji, razvezano v 
nebesih. Oziroma drugače rečeno, 
če na prevod pogledamo drugače, 
kar boste zapisali na zemlji, bo 

 3 a vss priča — pričevati.
 5 a vss odrešitev za mrtve.
  b 1 Pt 4:6.
 7 a Raz 20:12;  

NaZ 127:6–7;  
vss knjiga življenja.

  b NaZ 21:1.
 8 a vss duhovništvo;  

moč.
  b vss pečatenje — 

pečatiti.
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zapisano v nebesih, česar pa na 
zemlji ne boste zapisali, ne bo za
pisano v nebesih; kajti iz knjig se 
bo sodilo vašim mrtvim po nji
hovih delih, naj so pri c uredbah 
prisostvovali propria persona ali 
s pomočjo posrednika, glede na 
uredbo, ki jo je Bog pripravil za 
njihovo d odrešitev pred osnova
njem sveta glede na zapise, ki so 
jih beležili glede svojih mrtvih.

9 Nekaterim se nauk, o kate
rem govorimo, nemara zdi zelo 
drzen — moč, ki zapisuje oziroma 
zavezuje na zemlji in zavezuje v 
nebesih. Vendar je bila v vseh do
bah sveta, kadar je Gospod dal 
a razdobje duhovništva kateremu 
moškemu z dejanskim razode
tjem, ali kateri skupini moških, 
ta moč vselej dana. Zato je vse, 
kar so ti možje storili, ko so imeli 
b polnomočje, v Gospodovem 
imenu in so to naredili dosledno 
in zvesto in so o tem pravilno ter 
zvesto zapisovali, postalo zakon 
na zemlji in v nebesih in ni bilo 
moč razveljaviti glede na odredbe 
velikega c Jehove. Tale beseda je 
zanesljiva. Kdo jo sliši?

10 In spet, glede prejšnjega pri
mera, Evangelij po Mateju 16:18, 
19: »Jaz pa ti povem: ‛Ti si Peter in 
na tej skali bom sezidal svojo Cerkev 
in vrata pekla je ne bodo premagala. 
Dal ti bom ključe nebeškega kralje-
stva; in kar koli boš zavezal na zemlji, 

bo zavezano v nebesih; in kar koli boš 
razvezal na zemlji, bo razvezano v 
nebesih.’«

11 Pomembna in velika skriv
nost vse zadeve, in summum bo-
num vse téme, ki je pred nami, je 
torej v pridobitvi moči svetega 
duhovništva. Tistemu, kateremu 
so ti a ključi dani, ni težko prido
biti spoznanja o dejstvih v zvezi 
z b odrešitvijo človeških otrok, naj 
bo tako za mrtve kot za žive.

12 V tem je a slava in b čast in 
c nesmrtnost in večno življenje — 
uredba krsta z vodo, d potopiti se 
vanjo, zato da se zadosti podobi 
mrtvih, da je eno načelo lahko 
usklajeno z drugim; potopiti se 
v vodo in priti iz vode je podoba 
vstajenja mrtvih, ki vstanejo iz 
groba; zato je bila ta uredba vpe
ljana, da bi se oblikoval odnos do 
krstne uredbe za mrtve, kar je po
dobno pri mrtvih.

13 Posledično je bil a krstni bazen 
vpeljan kot b prispodoba groba in 
je bilo zapovedano, da je na kraju 
spodaj, kjer se živi po navadi zbi
rajo, da se loči žive od mrtvih in 
da imajo vse stvari svojo podobo 
in da so v soglasju ena z drugo — 
to, kar je zemeljsko, v skladu s 
tem, kar je nebeško, kakor je Pa
vel razglasil v Prvem pismu Ko
rinčanom 15:46, 47 in 48:

14 »Toda ni najprej to, kar je du-
hovno, ampak to, kar je duševno, 

 8 c vss uredbe.
  d vss odrešitev za mrtve.
 9 a vss razdobje.
  b vss polnomočje.
  c vss Jehova.
 11 a vss duhovniški ključi.

  b vss odrešitev.
 12 a vss slava.
  b vss čast — častiti — 

izkazati čast.
  c vss nesmrtnost — 

nesmrten.

  d vss krst — krstiti, 
krst s potopitvijo.

 13 a NaZ 124:29.
  b vss simbolika.
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potem to, kar je duhovno. Prvi člo-
vek je iz zemlje, zemeljski, drugi člo-
vek pa je Gospod iz nebes. Kakršen 
je bil zemeljski, taki so zemeljski, in 
kakršen je nebeški, taki so tudi ne-
beški.« In kakršni so zapisi na 
zemlji v zvezi z vašimi mrtvimi, 
ki so resnično zapisani, takšni so 
tudi zapisi v nebesih. To je to
rej moč a pečatenja in povezova
nja in, v enem pomenu besede, 
b ključi kraljestva, ki jih vsebuje 
ključ c spoznanja.

15 In sedaj, moji srčno ljubljeni 
bratje in sestre, naj vam zatrdim, 
da so to načela v zvezi z mrtvimi 
in živimi, ki se jim ne more da
jati le malo pozornosti, kar za
deva našo odrešitev. Kajti njihova 
a odrešitev je potrebna in bistvena 
za našo odrešitev, kakor pravi Pa
vel glede očetov — da brez nas ne 
morejo postati b popolni — niti mi 
ne moremo postati popolni brez 
naših mrtvih.

16 In sedaj, v zvezi s krstom 
za mrtve, bom še enkrat navajal 
Pavla iz Prvega pisma Korinča
nom 15:29: »Sicer pa, kaj bodo dose-
gli tisti, ki se dajejo krstiti za mrtve? 
Če mrtvi sploh ne morejo biti obu-
jeni, čemu se še dajejo krstiti zanje?«

17 In spet, v povezavi s tem na
vedkom vam bom navajal enega 
od prerokov, ki je bil z očesom 
zazrt v a obnovo duhovništva, v 

slave, ki bodo razodete v posled
njih dneh, in na poseben način v 
to najsijajnejšo od vseh tém, ki 
pripada večnemu evangeliju, in 
sicer, krst za mrtve; kajti Malahija 
v triindvajsetem in štiriindvaj
setem verzu zadnjega poglavja 
pravi: »Glejte, pošljem vam b Elija, 
preroka, preden pride Gospodov dan, 
véliki in strašni. Obrnil bo srce oče-
tov k sinovom in srce sinov k očetom, 
da ne pridem in ne udarim dežele s 
prekletstvom.«

18 Lahko bi podal a jasnejši pre
vod tega, toda zadosti je jasen, da 
ustreza mojemu namenu, kakor 
se glasi. Zadosti je vedeti, v tem 
primeru, da bo zemlja udarjena s 
prekletstvom, če ne bo takšne ali 
drugačne trdne b vezi med očeti 
in otroki o takšni ali drugačni 
témi — in glejte, katera téma je 
to? To je c krst za mrtve. Kajti mi 
brez njih ne moremo postati po
polni, oni pa ne morejo postati 
popolni brez nas. Niti oni niti 
mi ne moremo postati popolni 
brez tistih, ki so prav tako umrli 
v evangeliju; kajti potrebno je v 
pričetku d razdobja polnosti časov, 
razdobja, ki sedaj prihaja, da se 
zgodi vsa in celotna in popolna 
združitev in povezovanje razdo
bij, in ključi in moči in slave se 
bodo zgodili in bodo razodeti od 
Adamovih dni vse do sedanjega 

 14 a vss pečatenje — 
pečatiti.

  b vss duhovniški ključi.
  c pjs Lk 11:53 (Dodatek).
 15 a vss odrešitev za mrtve.
  b Heb 11:40;  

vss popoln.

 17 a vss evangelijska 
obnova.

  b 3 Ne 25:5–6;  
NaZ 2; 110:13–16;  
vss Elija.

 18 a JS – ŽZ 1:36–39.
  b vss rodoslovje;  

uredbe, namestniške 
uredbe.

  c NaZ 124:28–30;  
127:6–7.

  d vss razdobje.
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časa. In ne le to, temveč to, kar še 
nikdar ni bilo razodeto od e osno
vanja sveta, temveč je bilo zakrito 
modrim in razumnim, bo razo
deto f dojenčkom in otročičem v 
tem, v razdobju polnosti časov.

19 Torej, kaj slišimo v evange
liju, ki smo ga prejeli? Glas ra
dosti! Glas milosti iz nebes; in 
glas a resnice iz zemlje; vesele no
vice za mrtve; glas radosti za žive 
in mrtve; vesele b novice o veliki 
radosti. Kako lepe so na gorah 
c noge tistih, ki prinašajo vesele 
novice o dobrih stvareh in ki pra
vijo Sionu: Glej, tvoj Bog kraljuje! 
Kakor d rosa v Karmelu, tako se bo 
nanje spustilo spoznanje o Bogu!

20 In spet, kaj slišimo? Vesele 
novice s a Kumore! b Moronija, an
gela iz nebes, ki razglaša izpol
nitev prerokov — razodeta bo 
c knjiga. Gospodov glas v divjini 
d Fayette v okraju Seneca, ki raz
glaša, da bodo o knjigi e pričevale 
tri priče! Glas f Mihaela na obrež
jih Susquehanne, ko je razkrin
kal hudiča, ki se je pojavil kot 
angel g luči! Glas h Petra, Jakoba 
in Janeza v divjini med Harmo
nyjem, okrajem Susquehanna in 
Colesvillom, okrajem Broome, na 

reki Susquehanna, ki razglašajo, 
da posedujejo i ključe kraljestva in 
razdobja polnosti časov!

21 In spet, Božji glas v sobani 
starega a očeta Whitmerja v Fa
yettu v okraju Seneca in ob raz
ličnih časih in na različnih krajih 
skozi vsa potovanja in stiske te 
Cerkve Jezusa Kristusa svetih 
iz poslednjih dni! In glas Miha
ela, nadangela; glas b Gabriela in 
c Rafaela in različnih d angelov od 
Mihaela oziroma e Adama vse do 
sedanjega časa, ki vsi razglašajo 
svoje f razdobje, svoje pravice, 
svoje ključe, svoje časti, svoje veli
častje in slavo in moč svojega du
hovništva; ko so dajali g vrstico za 
vrstico, nauk za naukom, malo tu
kaj in malo tam; ko so nam da
jali tolažbo, s tem ko so oznanjali 
to, kar bo prišlo, potrjujoč naše 
h upanje!

22 Bratje, mar ne bomo nadalje
vali s tako veliko stvarjo? Pojdite 
naprej in ne nazaj. Pogum, bratje; 
in naprej, naprej k zmagi! Naj se 
vam srce radosti in je silno veselo. 
Naj zemlja plane v a petje. Naj 
mrtvi razglašajo hvalnice o več
nem slavljenju Kralja b Emanuela, 
ki je predpisal, preden je bil svet, 

 18 e NaZ 35:18.
  f Mt 11:25;  

Lk 10:21;  
Al 32:23.

 19 a Ps 85:11–12.
  b Lk 2:10.
  c Iz 52:7–10;  

Moz 15:13–18;  
3 Ne 20:40.

  d 5 Mz 32:2;  
NaZ 121:45.

 20 a JS – ŽZ 1:51–52;  
vss hrib Kumora.

  b vss Moroni, 
Mormonov sin.

  c Iz 29:4, 11–14;  
2 Ne 27:6–29;  
vss Mormonova 
knjiga.

  d vss Fayette, New 
York (ZDA).

  e NaZ 17:1–3.
  f NaZ 27:11;  

vss Adam.
  g 2 Kor 11:14.
  h NaZ 27:12.

  i vss duhovniški ključi.
 21 a Tj. Peter Whitmer, st.
  b vss Gabriel.
  c vss Rafael.
  d vss angeli.
  e NaZ 107:53–56.
  f vss razdobje.
  g Iz 28:10.
  h vss upanje.
 22 a Iz 49:13.
  b Iz 7:14;  

Al 5:50;  
vss Emanuel.
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to, kar nam bo omogočilo, da jih 
bomo c odkupili iz njihove d ječe; 
kajti jetniki bodo osvobojeni.

23 Naj a gore zavriskajo od ra
dosti in vse doline glasno za
kličite; in vsa morja in kopna 
pripovedujte o čudesih vašega 
večnega Kralja! In reke in potoki 
in potočki veselo tecite navzdol. 
Naj gozdovi in vsa drevesa polja 
slavijo Gospoda; in trdne b skale 
jočite od radosti! In naj sonce, 
luna in c jutranje zvezde zapo
jejo skupaj in vsi Božji sinovi naj 
vzklikajo od radosti! In večne 
stvaritve naj razglašajo njegovo 
ime na veke vekov! In spet pra
vim, kako veličasten je glas, ki 
ga slišimo iz nebes, ki nam raz
glaša v ušesa, slava in odrešitev 
in čast in d nesmrtnost in e večno 
življenje; kraljestva, vladarstva 
in moči!

24 Glejte, Gospodov véliki 
a dan se je približal; in kdo lahko 

b prenese dan njegovega prihoda 
in kdo lahko obstane, ko se pri
kaže? Kajti on je kakor c topilčev 
ogenj in kakor lug pralcev; in se
del bo kakor d topilec in čistilec 
srebra in očistil bo e Levijeve si
nove in jih prečistil kot zlato in 
srebro, da bodo Gospodu lahko 
f darovali daritev v pravičnosti. 
Zato kot cerkev in kot ljudstvo 
in kot sveti iz poslednjih dni Go
spodu darujmo daritev v pravič
nosti; in v njegov sveti tempelj, 
ko bo končan, prinesimo knjigo, 
ki vsebuje g zapise o naših mrtvih, 
ki bo vredna vsega sprejema.

25 Bratje, veliko vam imam po
vedati o tej témi; toda za sedaj 
bom zaključil in s to témo na
daljeval drugič. Sem, kot vedno, 
vaš ponižni služabnik in nikdar 
omahljivi prijatelj,

Joseph Smith.

 22 c vss odkupitev — 
odkupiti — odkupljen.

  d Iz 24:22;  
NaZ 76:72–74.

 23 a Iz 44:23.
  b Lk 19:40.
  c Job 38:7.
  d vss nesmrtnost — 

nesmrten.
  e vss večno življenje.
 24 a vss drugi prihod 

Jezusa Kristusa.
  b Mal 3:1–3.
  c 3 Ne 24:2–3;  

vss zemlja, 
očiščenje zemlje.

  d Zah 13:9.
  e 5 Mz 10:8;  

NaZ 13; 124:39.
  f NaZ 84:31;  

vss daritev — 
darovanje.

  g NaZ 127:9;  
vss rodoslovje.

129. RAZDELEK
Navodila, ki jih je prerok Joseph Smith dal v Nauvooju v Illinoisu 
9. februarja 1843, ki razodevajo tri velike ključe, s katerimi je moč 
prepoznati pravilno naravo služečih angelov in duhov.

1–3 V nebesih so tako vstala kot du-
hovna telesa. 4–9 Dani so ključi, s 

katerimi je moč prepoznati glasnike 
z druge strani tančice.
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V a nebesih sta dve vrsti bitij, in 
sicer: b angeli, ki so c vstala bitja, 
ki imajo telo iz mesa in kosti —

2 na primer, Jezus je rekel: Potip-
ljite me in poglejte, kajti duh nima 
a mesa in kosti, kakor vidite, da jih 
imam jaz.

3 Drugič: a duhovi b pravičnih 
ljudi, ki so postali popolni, ti, ki 
niso vstali, ampak so podedovali 
enako slavo.

4 Ko pride glasnik, rekoč, da 
ima sporočilo od Boga, mu po
nudi roko in mu reci, naj se s te
boj rokuje.

5 Če je angel, bo to naredil in boš 
njegovo roko čutil.

6 Če bo duh pravičnega človeka, 
ki je postal popoln, bo prišel v 
svoji slavi; kajti le tako se lahko 
prikaže —

7 reci mu, naj se s teboj rokuje, 
vendar se ne bo premaknil, ker  
je v nasprotju z nebeškim redom, 
da bi pravični človek zavajal; ven
dar bo sporočilo vseeno predal.

8 Če bo a hudič kot angel luči, 
ko mu boš rekel, naj se s teboj ro
kuje, ti bo roko podal, vendar ne 
boš čutil ničesar; zato ga lahko 
razkrinkaš.

9 To so trije veliki ključi, s kate
rimi lahko veš, ali je katero prika
zovanje od Boga.

129 1 a vss nebo — nebesa.
  b vss angeli.
  c vss vstajenje.
 2 a Lk 24:39.
 3 a vss Duh.
  b Heb 12:23;  

NaZ 76:69.

 8 a 2 Kor 11:14; 2 Ne 9:9.
130 1 a 1 Jn 3:2; Mor 7:48;  

vss drugi prihod 
Jezusa Kristusa.

  b Lk 24:36–40.
 2 a vss celestialna slava.
 3 a vss Bog — Božja 

   trojica, Bog Oče.
  b vss Bog — Božja 

trojica, Bog Sin.
  c NaZ 93:1.
  d NaZ 130:22;  

vss Bog — 
Božja trojica.

130. RAZDELEK
Točke navodil, ki jih je prerok Joseph Smith dal v Ramusu v Illino-
isu 2. aprila 1843.

1–3 Oče in Sin se lahko osebno pri-
kažeta ljudem. 4–7 Angeli prebivajo 
v celestialni sferi. 8–9 Celestialna 
zemlja bo velik urím in tumím. 
10–11 Beli kamen je dan vsem, ki 
vstopijo v celestialni svet. 12–17 
Preroku je prikrit čas drugega pri-
hoda. 18–19 Inteligenca, ki jo prido-
bimo v tem življenju, bo v vstajenju 
vstala z nami. 20–21 Vse blagoslove 
dobimo zaradi poslušnosti postavi. 
22–23 Oče in sin imata telo iz mesa 
in kosti.

Ko se bo Odrešenik a prikazal, ga 
bomo videli takšnega, kakršen je. 
Videli bomo, da je b človek kakor 
mi.

2 In prav takšni odnosi, ki obsta
jajo med nami tu, bodo med nami 
obstajali tam, le da jim bo dodana 
a večna slava, in sicer slava, ki je 
sedaj nimamo.

3 Evangelij po Janezu 14:23: V 
tem verzu se a Oče in b Sin osebno 
c prikažeta; in zamisel, da Oče in 
Sin d prebivata v človekovem srcu, 

NAUK IN ZAVEZE 129:1–130:3289



 4 a 2 Pt 3:8;  
Abr 3:4–10;  
gl. tudi Abr., 
faksimile št. 2, 1.

 5 a vss angeli.
 7 a Raz 4:6; 15:2.
  b Iz 33:14.

 8 a vss urím in tumím.
 9 a NaZ 77:1;  

vss zemlja, končno 
stanje zemlje.

 11 a Raz 2:17.
  b Iz 62:2.
 12 a NaZ 38:29; 45:63.

  b NaZ 87:1–5.
 14 a vss drugi prihod 

Jezusa Kristusa.
 18 a vss inteligenca — 

inteligence.
  b vss vstajenje.

je staro sektaško pojmovanje in je 
napačno.

4 V odgovor na vprašanje: Mar 
ni merjenje Božjega a časa, angel
skega časa, prerokovega časa in 
človeškega časa odvisno od pla
neta, na katerem prebivajo?

5 Odgovarjam: Da. Toda na tej 
zemlji ne delujejo drugi a angeli 
kakor tisti, ki ji ali so ji pripadali.

6 Angeli ne prebivajo na planetu 
kot ta zemlja;

7 temveč prebivajo v Božji nav
zočnosti na obli kakor a morje iz 
stekla in b ognja, kjer se vse ude
janja za njihovo slavo, preteklost, 
sedanjost in prihodnost, in so ne
nehno pred Gospodom.

8 Kraj, kjer prebiva Bog, je velik 
a urím in tumím.

9 Ta a zemlja bo v svojem posve
čenem in nesmrtnem stanju po
stala kakor kristal in bo urím in 
tumím za prebivalce, ki prebivajo 
na njej, s čimer se bo vse, kar za
deva nižje kraljestvo oziroma vsa 
kraljestva nižjega reda, pokazalo 
tistim, ki prebivajo na njej; in ta 
zemlja bo Kristusova.

10 Potem bo beli kamen, ome
njen v Razodetju 2:17, postal urím 
in tumím za vsakega posamez
nika, ki ga bo prejel, s čimer se 
bo to, kar zadeva višji red kralje
stev, razkrilo;

11 in a beli kamen je dan vsakemu 

od tistih, ki pridejo v celestialno 
kraljestvo, na katerem je napisano 
novo b ime, ki ga ne pozna nihče 
drug kakor ta, ki ga prejme. Novo 
ime je ključna beseda.

12 Prerokujem, v imenu Go
spoda Boga, da se bodo a težave, ki 
bodo povzročile veliko prelivanja 
krvi pred prihodom Sina člove
kovega, začele v b Južni Karolini.

13 Verjetno se bo začelo z vpra
šanjem suženjstva. To mi je glas 
razglasil, ko sem 25. decembra 
1832 iskreno molil o tej témi.

14 Nekoč sem zelo iskreno mo
lil, da bi izvedel za čas a prihoda 
Sina človekovega, ko sem zasli
šal glas, ki je ponovil naslednje:

15 Joseph, sin moj, če boš ži
vel do svojega petinosemdese
tega leta, boš videl obraz Sina 
človekovega; torej naj to zado
stuje in me s to témo nič več ne  
nadleguj.

16 Tako sem ostal, ne da bi se 
lahko odločil, ali se ta prihod na
naša na začetek tisočletnice ali na 
kakšno predhodno prikazovanje, 
ali pa bom umrl in tako videl nje
gov obraz.

17 Verjamem, da prihod Sina 
človekovega ne bo nič prej kot 
takrat.

18 Katero koli načelo a inteli
gence pridobimo v tem življenju, 
bo z nami vstalo v b vstajenju.
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19 In če človek pridobi več a spo
znanja in inteligence v tem živ
ljenju s svojo b marljivostjo in 
c poslušnostjo kot drugi, bo imel 
toliko večjo d prednost v prihod
njem svetu.

20 Je a zakon, ki je nepreklicno 
odrejen v nebesih b pred osno
vanjem tega sveta, na katerem 
temeljijo vsi c blagoslovi —

21 in ko od Boga prejmemo 
kakšen blagoslov, je to zaradi 

poslušnosti tistemu zakonu, na 
katerem temelji.

22 a Oče ima b telo iz mesa in kosti 
tako stvarno kot človekovo; Sin 
prav tako; c Sveti Duh pa nima 
telesa iz mesa in kosti, temveč je 
osebnost iz Duha. Če ne bi bilo 
tako, Sveti Duh v nas ne bi mo
gel prebivati.

23 Človek lahko prejme a Svetega 
Duha, in nanj se lahko spusti in ne 
ostane z njim.

 19 a vss spoznanje.
  b vss marljivost.
  c vss poslušnost — 

poslušen.
  d Al 12:9–11.
 20 a NaZ 82:10.
  b vss predsmrtno 

življenje.
  c 5 Mz 11:26–28;  

NaZ 132:5;  
vss blagoslov — 
blagosloviti.

 22 a vss Bog — 
Božja trojica.

  b Apd 17:29.
  c vss Sveti Duh.
 23 a vss dar Svetega 

Duha.
131 1 a NaZ 76:70;  

vss celestialna slava.
 2 a NaZ 132:5–21;  

vss povzdignjenje.
  b vss poroka — 

poročiti se, nova in 

   večna zakonska zaveza.
 4 a NaZ 132:16–17.
 5 a 2 Pt 1:19;  

vss poklic in 
imenovanje.

  b NaZ 68:12; 88:4;  
vss pečatenje — 
pečatiti.

  c vss večno življenje.
 6 a vss odrešitev.
  b NaZ 107:99–100.
 7 a vss Duh.

131. RAZDELEK
Navodila, ki jih je prerok Joseph Smith dal v Ramusu v Illinoisu 16. 
in 17. maja 1843.

1–4 Celestialna poroka je bistvena 
za povzdignjenje v najvišja nebesa. 
5–6 Pojasnjeno je, kako so ljudje pe-
čateni za večno življenje. 7–8 Ves 
duh je snov.

V a celestialni slavi so tri nebesa 
oziroma stopnje;

2 in če hoče človek dobiti a naj
višjo, mora vstopiti v ta duhov
niški red, [ki pomeni b novo in 
večno zakonsko zavezo];

3 in če ne, je ne more dobiti.

4 Vstopi lahko v drugo, vendar 
je to konec njegovega kraljestva; 
ne more imeti a potomstva.

5 (17. maj 1843) Zanesljivejša 
a preroška beseda pomeni, da člo
vek ve, da je b pečaten za c večno 
življenje, z razodetjem in du
hom preroštva, z močjo svetega 
duhovništva.

6 Nemogoče je, da bi bil človek 
a odrešen v b nevednosti.

7 Nič takšnega ne obstaja ka
kor brezsnovna snov. Ves a duh je 
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 7 b NaZ 76:12; 97:16;  
Mz 1:11.

132 1 a NaZ 132:34, 37–39;  
vss poroka — 

poročiti se, 
mnogoženstvo.

 3 a NaZ 29:8; 58:6; 78:7.
 4 a vss zaveza.

  b vss prekletstvo.
  c NaZ 131:1–4.
 5 a NaZ 130:20–21.
  b vss postava.

132. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Nauvooju v Illinoisu, 
zapisano 12. julija 1843, v zvezi z novo in večno zavezo, ki vklju-
čuje večnost zakonske zaveze in načelo mnogoženstva. Čeprav je bilo 
razodetje zapisano leta 1843, dokazi navajajo, da je nekatera od na-
čel, ki jih to razodetje vsebuje, prerok poznal že leta 1831. Gl. Prvo 
uradno izjavo.

snov, vendar je bolj prefinjen ozi
roma čist in ga lahko prepoznajo 
le b čistejše oči;

8 ne moremo ga videti, ko pa bo 
naše telo očiščeno, bomo videli, 
da je vse snov.

1–6 Povzdignjenje dosežemo z novo 
in večno zavezo. 7–14 Podane so 
določbe in pogoji te zaveze. 15–20 
Celestialna poroka in nadaljevanje 
družinske enote ljudem omogočata, 
da postanejo bogovi. 21–25 Tesna in 
ozka pot vodi v večna življenja. 26–
27 Dan je zakon v zvezi z bogoklet-
stvom zoper Svetega Duha. 28–39 
Obljube o večni rasti in povzdig-
njenju so dane prerokom in svetim 
v vseh obdobjih. 40–47 Josephu 
Smithu je dana moč, da zaveže in 
pečati na zemlji in v nebesih. 48–
50 Gospod na njem pečati njegovo 
povzdignjenje. 51–57 Emmi Smith 
svetuje, naj bo zvesta in predana. 
58–66 Podani so zakoni, ki obrav-
navajo mnogoženstvo.

Resnično, tako govori Gospod 
tebi, moj služabnik Joseph, ker 
si me prišel vprašat, da bi izve
del in razumel, kako sem jaz, Go
spod, opravičil svoje služabnike 

Abrahama, Izaka in Jakoba, ka
kor tudi Mojzesa, Davida in Sa
lomona, svoje služabnike, kar 
se tiče načela in nauka o tem, 
ker so imeli veliko a žena in  
priležnic —

2 glej, in glej, jaz sem Gospod, 
tvoj Bog, in odgovoril ti bom, kar 
se tiče te zadeve.

3 Zato a pripravi svoje srce, da 
boš prejel in izpolnjeval navodila, 
ki ti jih bom kmalu dal; kajti vsi 
tisti, katerim je bil ta zakon ra
zodet, morajo biti poslušni prav 
temu.

4 Kajti glejte, razodevam vam 
novo in večno a zavezo; in če po 
tej zavezi ne boste živeli, potem 
ste b prekleti; kajti nikomur, ki to 
zavezo c zavrne, ni dovoljeno v 
mojo slavo.

5 Kajti vsi, ki bodo hoteli iz mo
jih rok a blagoslov, bodo morali 
biti zvesti b zakonu, ki je bil za tisti 
blagoslov določen, in po pogojih 
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 6 a NaZ 66:2;  
vss nova in 
večna zaveza.

  b NaZ 76:70, 92–96;  
vss celestialna slava.

 7 a NaZ 88:38–39.
  b vss prisega.
  c vss pečatenje — 

pečatiti.
  d vss Sveti Duh obljube.
  e vss razodetje.
  f vss duhovniški ključi.
 9 a Mor 7:5–6;  

vss žrtvovanje — 
žrtvovati.

 10 a 3 Mz 22:20–25;  

Mz 5:19–23.
 11 a NaZ 132:5.
 12 a Jn 14:6.
 13 a 3 Ne 27:10–11.
 15 a vss poroka — 

poročiti se.

letega, kakor so bili vpeljani pred 
osnovanjem sveta.

6 In kar zadeva a novo in večno 
zavezo, je bila vpeljana za polnost 
moje b slave; in ta, ki prejme pol
nost lete, mora in bo zvest za
konu, ali pa bo preklet, govori 
Gospod Bog.

7 In resnično vam povem, da so 
a pogoji tega zakona naslednji: vse 
zaveze, pogodbe, dolžnosti, ob
veznosti, b prisege, zaobljube, iz
vajanja, zveze, združenja oziroma 
pričakovanja, ki se jih ne napravi 
in sklene in jih ne c pečati d Sveti 
Duh obljube, po njem, ki je mazi
ljeni, oboje tako za čas kot za vso 
večnost, in to tudi nadvse sveto, 
z e razodetjem in zapovedjo s po
sredovanjem mojega maziljenca, 
ki sem ga določil na zemlji, da 
ima to moč (in svojega služab
nika Josepha sem določil, da ima 
to moč v poslednjih dneh, in na 
zemlji ni nikoli istočasno več kot 
enega, kateremu je podeljena ta 
moč in f ključi tega duhovništva), 
so brez učinkovitosti, vrline ozi
roma veljavnosti v in po vstajenju 
od mrtvih; kajti vse pogodbe, ki 
niso sklenjene s tem namenom, se 
končajo, ko ljudje umrejo.

8 Glejte, moja hiša je hiša reda, 
govori Gospod Bog, in ne hiša 
zmede.

9 Ali bom sprejel a daritev, go
vori Gospod, ki ni darovana v 
mojem imenu?

10 Oziroma ali bom iz vaših rok 
sprejel to, česar nisem a določil?

11 In ali vam bom določil, go
vori Gospod, drugače kakor z 
zakonom, prav kakor sva vam z 
Očetom a predpisala, preden je bil 
svet?

12 Jaz sem Gospod, vaš Bog; in 
zapovedujem vam naslednje — 
da nihče ne bo a prišel k Očetu 
drugače kakor preko mene ali 
preko moje besede, ki je moja po
stava, govori Gospod.

13 In vse, kar je v svetu, najsi to 
posvetijo ljudje, prestoli ali vla
darstva ali moči ali znane stvari, 
kar koli že so, kar ni preko mene 
ali preko moje besede, govori 
Gospod, bo zrušeno in a ne bo os
talo, potem ko ljudje umrejo, niti 
v niti po vstajenju, govori Go
spod, vaš Bog.

14 Kajti vse, kar ostane, je od 
mene; in vse, kar ni od mene,  
bo zamajano in uničeno.

15 Če se moški torej a poroči z 
ženo v svetu in se z njo ne po
roči preko mene ali preko moje 
besede in se z njo zaveže tako 
dolgo, dokler je v svetu, in ona 
z njim, njuna zaveza in zakonska 
zveza nista veljavni, ko umreta in 

NAUK IN ZAVEZE 132:6–15293



 16 a Mt 22:23–33;  
Mr 12:18–25;  
Lk 20:27–36.

  b vss angeli.
 19 a vss poroka — poročiti 

se, nova in večna 
zakonska zaveza.

  b vss pečatenje — 

pečatiti.
  c NaZ 76:52–53; 88:3–4.
  d vss duhovniški ključi.
  e 2 Mz 19:5–6;  

Raz 5:10; 20:6;  
NaZ 76:56; 78:15, 18.

  f vss knjiga življenja.
  g vss povzdignjenje.

 20 a Mt 25:21;  
NaZ 29:12–13; 132:37;  
vss človek — ljudje, 
človek, z zmožnostmi, 
da postane kakor 
nebeški Oče.

  b NaZ 50:26–29;  
76:94–95; 84:35–39.

ko zapustita svet; zato ju ne veže 
noben zakon, ko svet zapustita.

16 Ko torej svet zapustita, se niti 
on ne poroči, niti ni ona dana v 
a zakon; temveč sta določena za 
b angela v nebesih, in sicer angela, 
ki sta služeča služabnika, da slu
žita tistim, ki so vredni veliko več 
ter silne in večne teže slave.

17 Kajti ti angeli niso bili zvesti 
mojemu zakonu; zato se ne mo
rejo množiti, temveč ostanejo 
ločeni in samski, brez povzdig
njenja, v svojem odrešenem sta
nju, za vso večnost; in odtlej niso 
bogovi, temveč so Božji angeli na 
veke vekov.

18 In spet, resnično vam pravim, 
če se moški poroči z ženo in z njo 
sklene zavezo za čas in za vso 
večnost, če ta zaveza ni od mene 
ali z mojo besedo, ki je moja po
stava, in je ne pečati Sveti Duh 
obljube, po njem, ki sem ga ma
zilil in določil v to moč, potem ni 
pravnomočna niti veljavna, ko za
pustita svet, ker ju nisem združil 
jaz, govori Gospod, niti moja be
seda; ko zapustita svet, je tam ne 
moreta prejeti, ker so tam postav
ljeni angeli in bogovi, mimo ka
terih ne moreta; zato ne moreta 
podedovati moje slave; kajti moja 
hiša je hiša reda, govori Gospod 
Bog.

19 In spet, resnično vam pra
vim, če se moški poroči z ženo z 
mojo besedo, ki je moja postava, 
in z a novo in večno zavezo, in je 
k njima b pečatena s Svetim Du
hom c obljube, po njem, ki je ma
ziljen, kateremu sem določil to 
moč in d ključe tega duhovništva; 
in rečeno jima bo: Vstala bosta 
v prvem vstajenju; in če bo po 
prvem vstajenju, v naslednjem 
vstajenju; in bosta podedovala 
e prestole, kraljestva, vladarstva 
in moči, gospostva, vse visokosti 
in globokosti. Nato bo zapisano 
v Jagnjetovo f knjigo življenja, da 
ne sme zagrešiti umora, s katerim 
bi prelil nedolžno kri, in če bosta 
ostala v moji zavezi in ne zagre
šila umora, s katerim bi prelila ne
dolžno kri, se jima bo zgodilo vse, 
kar koli jima je naložil moj slu
žabnik, v času in v vsej večnosti; 
in bo v celoti veljavno, ko bosta 
odšla iz sveta; in šla bosta mimo 
angelov in bogov, ki so tam pos
tavljeni, v svoje g povzdignjenje in 
slavo v vsem, kakor je bilo peča
teno na njunih glavah, slava česar 
bo polnost in nadaljevanje potom
stva na veke vekov.

20 Potem bosta bogova, ker ni
mata konca; zato bosta iz večnosti 
v večnost, ker nimata konca; po
tem bosta nad vsem, ker jima je 
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 21 a vss postava.
 22 a Lk 13:24;  

2 Ne 33:9;  
He 3:29–30.

  b Mt 7:13–14, 23;  
2 Ne 9:41; 31:17–21.

  c NaZ 132:30–31.
 23 a Jn 14:2–3.
 24 a Jn 17:3;  

vss večno življenje.
  b Jn 3:16–17;  

NaZ 49:5.
 25 a Mt 7:13–14;  

3 Ne 14:13–15.
  b vss smrt, duhovna.
  c Jn 5:43.
 26 a vss Sveti Duh obljube.
  b Al 39:5–6.
  c NaZ 82:21; 104:9–10.
  d vss hudič.
 27 a vss bogokletstvo — 

govoriti bogokletno;  

neodpustljiv greh.
  b Mt 12:31–32;  

Heb 6:4–6;  
NaZ 76:31–35;  
vss sinovi pogubljenja.

  c vss prekletstvo.
 29 a vss Abraham.
 30 a 1 Mz 12:1–3; 13:16;  

vss Abraham, 
Abrahamovo potomstvo;  
Abrahamova zaveza.

vse pokorno. Potem bosta a bo
gova, ker imata b vso moč in so 
jima angeli pokorni.

21 Resnično, resnično, po
vem vam, če ne boste zvesti mo
jemu a zakonu, te slave ne morete 
doseči.

22 Kajti a ozka so vrata in tesna 
b pot, ki vodi v povzdignjenje in 
nadaljevanje c življenj, in malo jih 
je, ki jo najdejo, ker me v svetu 
ne sprejmete, niti me ne poznate.

23 Če pa me boste v svetu spre
jeli, potem me boste poznali in 
boste prejeli svoje povzdignje
nje; da boste tam, a kjer sem jaz, 
tudi vi.

24 To so a večna življenja — poz
nati edinega modrega in pravega 
Boga in Jezusa Kristusa, katerega 
je b poslal. Jaz sem ta. Sprejmite to
rej moj zakon.

25 a Široka so vrata in prostorna 
je pot, ki vodi v b smrti; in veliko 
jih je, ki hodijo po njej, ker me ne 
c sprejmejo, niti ne živijo po mo
jem zakonu.

26 Resnično, resnično, povem 
vam, če se moški poroči z ženo 
glede na mojo besedo in se pe
čatita s a Svetim Duhom obljube 
glede na mojo določitev in on, 
ali ona, zagreši kakšen greh ali 

prestopek zoper novo in večno 
zavezo, in vsakovrstno bogo
kletstvo in če ne b zagrešita nobe
nega umora, v katerem prelijeta 
nedolžno kri, bosta vendarle 
vstala v prvem vstajenju in pre
jela svoje povzdignjenje; toda v 
mesu bosta pogubljena in do dne 
odkupitve bosta c izročena d Sa
tanovemu tepežu, govori Gos
pod Bog.

27 a Bogokletstvo zoper Sve
tega Duha, ki b ne bo odpuščeno 
v svetu niti zunaj sveta, je v tem, 
če zagrešite umor, v katerem pre
lijete nedolžno kri, in privolite v 
mojo smrt, potem ko ste prejeli 
mojo novo in večno zavezo, go
vori Gospod Bog; ta pa, ki po tem 
zakonu ne živi, nikakor ne more 
v mojo slavo, temveč bo c preklet, 
govori Gospod.

28 Jaz sem Gospod, tvoj Bog, in 
dal ti bom postavo mojega sve
tega duhovništva, kakor sva z 
Očetom predpisala, preden je bil 
svet.

29 a Abraham je prejel vse, kar je 
prejel, z razodetjem in zapovedjo, 
z mojo besedo, govori Gospod, 
in je prejel svoje povzdignjenje in 
sedi na svojem prestolu.

30 Abraham je prejel a obljube, 

NAUK IN ZAVEZE 132:21–30295



 30 b 2 Ne 3:6–16.
  c 1 Mz 15:5; 22:17.
 31 a NaZ 86:8–11; 110:12.
 32 a Jn 8:39;  

Al 5:22–24.
 34 a 1 Mz 16:1–3.
  b vss Sara.
  c 1 Mz 25:12–18;  

vss Hagára.
 35 a JakK 2:24–30.
 36 a 1 Mz 22:2–12.

  b vss Izak.
  c 2 Mz 20:13.
  d JakK 4:5;  

vss pravičnost — 
pravičen.

 37 a Tj. druge žene. 
1 Mz 25:5–6.

  b 1 Mz 30:1–4;  
NaZ 133:55;  
vss Jakob, Izakov sin.

  c vss človek — ljudje, 

človek, z zmožnostmi, 
da postane kakor nebeški 
Oče;  
povzdignjenje.

 38 a vss David.
  b 1 Sam 25:42–43;  

2 Sam 5:13;  
1 Kr 11:1–3.

 39 a 2 Sam 12:7–8.
  b vss duhovniški ključi.

kar se tiče svojega potomstva in 
o sadu svojih b ledij — od katerega 
ledij si, namreč moj služabnik Jo
seph — ki naj bi se nadaljevalo 
tako dolgo, dokler so bili v svetu; 
in kar zadeva Abrahama in nje
govo potomstvo bi se moralo na
daljevati zunaj sveta; tako v svetu 
kot zunaj sveta bi se morali na
daljevati tako brezštevilni kot 
c zvezde; oziroma če bi prešteli 
pesek na morski obali, jih ne bi 
mogli prešteti.

31 To obljubo imate tudi vi, ker 
ste a Abrahamovi, in Abrahamu je 
bilo obljubljeno; in po tem zakonu 
je nadaljevanje del mojega Očeta, 
v katerih se proslavi.

32 Pojdite torej in delajte Abra
hamova a dela; sprejmite moj za
kon in boste odrešeni.

33 Če pa mojega zakona ne 
boste sprejeli, ne morete prejeti 
obljube mojega Očeta, ki jo je skle
nil z Abrahamom.

34 Bog je Abrahamu a zapovedal 
in b Sara je Abrahamu dala za ženo 
c Hagáro. In zakaj je to storila? Ker 
je bil to zakon; in iz Hagáre je iz
šlo veliko ljudi. To je torej med 
drugim izpolnitev obljub.

35 Je bil Abraham torej pod ob
sodbo? Resnično vam povem, 

ne; kajti to sem a zapovedal jaz, 
Gospod.

36 Abrahamu je bilo a zapove
dano, naj daruje svojega sina 
b Izaka; vendar je bilo zapisano: 
Ne c ubijaj. Vendar Abraham ni 
odklonil in se mu je to štelo za 
d pravičnost.

37 Abraham je prejel a priležnice 
in rodile so mu otroke; in to se mu 
je štelo za pravičnost, ker so mu 
bile dane in je živel po mojem za
konu; ker tudi Izak in b Jakob nista 
delala drugega kakor to, kar jima 
je bilo zapovedano; in ker nista 
delala nič drugega kakor to, kar 
jima je bilo zapovedano, sta pre
jela svoje c povzdignjenje glede na 
obljube in sedita na prestolih in 
nista angela, temveč sta bogova.

38 Tudi a David je prejel b veliko 
žena in priležnic in tudi Salomon 
in Mojzes, moja služabnika, kakor 
tudi številni drugi moji služabniki 
od začetka stvarjenja do tega časa; 
in v ničemer drugem niso grešili 
kakor v tem, česar niso prejeli od 
mene.

39 Davidove žene in priležnice 
sem mu a dal jaz po Natánu, mo
jem služabniku, in drugih prero
kih, ki so imeli b ključe te moči; in 
v nobeni tej stvari ni grešil zoper 
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mene, razen v primeru c Urijá in 
njegove žene; in zato je padel s 
svojega povzdignjenja in prejel 
svoj delež; in zunaj sveta jih ne 
bo podedoval, kajti d dal sem jih 
drugemu, govori Gospod.

40 Jaz sem Gospod, tvoj Bog, in 
tebi, moj služabnik Joseph, da
jem zadolžitev in vse a obnav
ljam. Prosi, kar hočeš, in ti bo 
dano glede na mojo besedo.

41 In ker si vprašal glede prešuš
tva, resnično, resnično, povem ti, 
če moški prejme ženo v novi in 
večni zavezi in če je ona z drugim 
moškim in ji nisem določil po sve
tem maziljenju, je zagrešila pre
šuštvo in bo pokončana.

42 Če ni v novi in večni zavezi 
in je z drugim moškim, je a zagre
šila prešuštvo.

43 In če je njen mož z drugo žen
sko in se je a zaobljubil, je svojo 
zaobljubo prelomil in je zagrešil 
prešuštvo.

44 In če ni zagrešila prešuš
tva, temveč je nedolžna in zaob
ljube ni prelomila, in to ve, in to 
razodenem tebi, moj služabnik 
Joseph, potem boš imel moč, z 
močjo mojega svetega duhovniš
tva, da jo vzameš in jo daš temu, 
ki ni zagrešil prešuštva, temveč je 
bil a zvest; kajti ta bo postavljen za 
vladarja nad številnimi.

45 Kajti podelil sem ti duhov
niške a ključe in moč, s katerimi 
vse b obnavljam in ti vse razkri
jem v določenem času.

46 In resnično, resnično, po
vem ti, da bo, kar boš a zapečatil 
na zemlji, zapečateno v nebesih; 
in kar boš zavezal na zemlji v mo
jem imenu in z mojo besedo, go
vori Gospod, bo večno zavezano 
v nebesih; in kateri koli greh boš 
b odpustil na zemlji, bo večno od
puščen v nebesih; tisti grehi pa, 
ki jih boš na zemlji zadržal, bodo 
zadržani v nebesih.

47 In spet, resnično pravim, ko
gar boš blagoslovil ti, bom bla
goslovil jaz, in kogar boš a preklel 
ti, bom preklel jaz, govori Go
spod; kajti jaz, Gospod, sem tvoj 
Bog.

48 In spet, resnično ti pravim, 
moj služabnik Joseph, da bodo 
to, kar koli daš na zemlji in ko
mur koli koga daš na zemlji, z 
mojo besedo in glede na moj za
kon, spremljali blagoslovi in ne 
prekletstva in moja moč, govori 
Go spod, in bo brez obsodbe na 
zemlji in v nebesih.

49 Kajti jaz sem Gospod, tvoj 
Bog, in bom s teboj prav do a konca 
sveta in vso večnost; kajti na tebi 
resnično b pečatim tvoje c povzdig
njenje in pripravim prestol zate v 

 39 c 2 Sam 11:4, 27; 12:9;  
1 Kr 15:5;  
vss prešuštvo;  
umor — umoriti.

  d Jer 8:10.
 40 a JS – ŽZ 1:33;  

vss evangelijska 
obnova.

 42 a NaZ 42:22–26.

 43 a vss poroka —  
poročiti se;  
zaveza.

 44 a vss neomadeževanost.
 45 a vss duhovniški ključi.
  b Apd 3:21; NaZ 86:10;  

vss evangelijska 
obnova.

 46 a vss pečatenje — 

pečatiti.
  b vss odpuščanje grehov.
 47 a 1 Mz 12:1–3;  

NaZ 124:93.
 49 a Mt 28:20.
  b NaZ 68:12.
  c NaZ 5:22;  

vss poklic in 
imenovanje.
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kraljestvu mojega Očeta z Abra
hamom, tvojim d očetom.

50 Glej, videl sem tvoje a žrtve in 
bom odpustil vse tvoje grehe; vi
del sem tvoje žrtve v poslušnosti 
tistemu, kar sem ti povedal. Pojdi 
torej in pripravim pot za tvoj iz
hod, kakor sem b sprejel Abraha
movo darovanje njegovega sina 
Izaka.

51 Resnično, povem ti: Svoji 
dekli, Emmi Smith, tvoji ženi, ki 
sem ti jo dal, zapovedujem, naj 
se zadrži in naj ne bo deležna tis
tega, kar sem ti zapovedal, da ji 
ponudi; kajti to sem naredil, go
vori Gospod, da bi oba preizku
sil, kakor sem Abrahama, in da 
bi lahko zahteval daritev z vaji
nih rok z zavezo in žrtvovanjem.

52 In moja dekla, a Emma Smith, 
naj sprejme vse tiste, ki so bile 
dane mojemu služabniku Jo
sephu, in ki so krepostne in čiste 
pred menoj; tiste pa, ki niso čiste 
in so rekle, da so čiste, bodo po
končane, govori Gospod Bog.

53 Kajti jaz sem Gospod, tvoj 
Bog, in poslušna bodita mojemu 
glasu; in svojemu služabniku Jo
sephu dovoljujem, da postane 
vladar nad veliko stvarmi; kajti 
bil je a zvest nad malim in odslej 
ga bom okrepil.

54 In svoji dekli, Emmi Smith, 
zapovedujem, naj ostane z mo
jim služabnikom Josephom in se 

oklene njega in nikogar drugega. 
Če pa po tej zapovedi ne bo ži
vela, jo bo doletela smrt, govori 
Gospod; kajti jaz sem Gospod, 
tvoj Bog, in jo bom pokončal, če 
ne bo živela po mojem zakonu.

55 Če pa po tej zapovedi ne bo 
živela, potem bo moj služabnik 
Joseph zanjo naredil vse, prav ka
kor je rekel; in blagoslovil ga bom 
in ga pomnožil in mu dal a stotero 
v tem svetu, očetov in mater, bra
tov in sester, hiš in zemljišč, žena 
in otrok in kron b večnih življenj v 
večnih svetovih.

56 In spet, resnično pravim, 
moja dekla naj mojemu služab
niku Josephu a odpusti njegove 
prestopke; in nato ji bodo odpuš
čeni njeni prestopki, s katerimi se 
je pregrešila zoper mene; in jaz, 
Gospod tvoj Bog, jo bom blago
slovil in jo pomnožil in napravil, 
da se bo njeno srce radostilo.

57 In spet, pravim, moj služab
nik Joseph naj svojega imetja ne 
da iz svojih rok, da ne pride so
vražnik in ga pokonča; kajti Sa
tan si a prizadeva pogubiti; kajti 
jaz sem Gospod, tvoj Bog, in on 
je moj služabnik; in glej, in glej, z 
njim sem, kakor sem bil z Abraha
mom, tvojim očetom, prav do nje
govega b povzdignjenja in slave.

58 Torej, kar se tiče a duhovniške 
postave, je veliko stvari, ki se na
njo nanašajo.

 49 d 1 Mz 17:1–8;  
2 Ne 8:2.

 50 a vss žrtvovanje — 
žrtvovati.

  b 1 Mz 22:10–14;  
NaZ 97:8.

 52 a vss Smith, Emma Hale.
 53 a Mt 25:21;  

NaZ 52:13.
 55 a Mr 10:28–31.
  b vss družina, večna 

družina;  

večno življenje.
 56 a vss odpustiti.
 57 a Mt 10:28.
  b vss povzdignjenje.
 58 a NaZ 84:19–26;  

vss duhovništvo.
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59 Resnično, če moj Oče moš
kega pokliče, kakor je a Arona, z 
mojim lastnim glasom in z gla
som njega, ki me je poslal, in sem 
ga obdaril s b ključi moči tega du
hovništva, če bo kar koli naredil v 
mojem imenu in glede na moj za
kon in z mojo besedo, ne bo gre
šil, jaz pa ga bom opravičil.

60 Nihče naj se torej ne sprav
lja na mojega služabnika Josepha; 
kajti opravičil ga bom; kajti opra
vil bo žrtev, ki jo zahtevam iz nje
govih rok za njegove prestopke, 
govori Gospod, tvoj Bog.

61 In spet, kar zadeva duhov
niško postavo — če se kateri 
moški oženi z a devico in se želi 
oženiti še z b eno, in prva privoli 
in če se oženi z drugo in sta de
vici in se nista zaobljubili nobe
nemu drugemu moškemu, potem 
je opravičen; ne more prešuštvo
vati, kajti dani sta mu; kajti ne 
more prešuštvovati s to, ki pri
pada njemu in nikomur drugemu.

62 In če mu je po tem zakonu 
dano deset devic, ne more pre
šuštvovati, kajti pripadajo mu in 
so mu dane; zato je opravičen.

63 Če pa bo ena ali katera koli od 
desetih devic, potem ko se je omo
žila, z drugim moškim, bo zagre
šila prešuštvo, in bo pokončana; 
kajti dane so mu, da se a množijo 

in napolnijo zemljo glede na mojo 
zapoved in da izpolnijo obljubo, 
ki jo je moj Oče dal pred osnova
njem sveta in za njihovo povzdig
njenje v večne svetove, da bodo 
lahko rojevale človeške duše; kajti 
v tem se b delo mojega Očeta nada
ljuje, da bo lahko poveličan.

64 In spet, resnično, resnično, 
povem vam, če ima kateri moški, 
ki ima ključe te moči, ženo in jo 
uči postavo mojega duhovniš
tva, kar zadeva te stvari, potem 
bo verjela in mu služila ali pa bo 
pokončana, govori Gospod, vaš 
Bog; kajti pokončal jo bom; kajti 
poveličal bom svoje ime na vseh 
tistih, ki moj zakon sprejmejo in 
po njem živijo.

65 Zato bo v meni zakonito, če 
tega zakona ne bo sprejela, da bo 
on prejel vse, kar mu bom dal jaz, 
Gospod, njegov Bog, ker ni ver
jela in mu ni služila glede na mojo 
besedo; in potem postane pres
topnica; in izvzet je postave Sare, 
ki je Abrahamu služila glede na 
zakon, ko sem Abrahamu zapo
vedal, naj za ženo vzame Hagáro.

66 In sedaj, kar zadeva ta zakon, 
resnično, resnično, povem vam, 
več vam bom razodel po temle; 
zato naj to za zdaj zadostuje. 
Glejte, jaz sem Alfa in Omega. 
Amen.

 59 a Heb 5:4;  
vss Aron, 
Mojzesov brat.

  b vss duhovniški ključi.

 61 a vss devica.
  b UI 1;  

vss poroka — poročiti 
se, mnogoženstvo.

 63 a 1 Mz 1:26–28;  
JakK 2:30.

  b Mz 1:39.
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133. RAZDELEK
Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Hiramu v Ohiu 3. no-
vembra 1831. Predhodno temu razodetju, Življenjska zgodba Josepha 
Smitha navaja: »V tem času je bilo veliko tega, kar so starešine že-
leli vedeti v zvezi s pridiganjem evangelija prebivalcem zemlje in 
glede zbiranja; in zato, da bi hodili v pravi luči in bili poučeni z vi-
šave, sem 3. novembra 1831 Gospoda vprašal in prejel naslednje po-
membno razodetje.« Ta razdelek je bil sprva dodan v knjigo Nauk in 
zaveze kot dodatek in mu je bila številka razdelka določena naknadno.

133 2 a Mal 3:1;  
NaZ 36:8.

  b NaZ 1:36;  
vss Jezus Kristus, 
sodnik.

 3 a Iz 52:10.
  b Iz 12:2; 52:10;  

vss načrt odkupitve; 

   odrešitev.
 5 a Al 5:57;  

NaZ 1:16;  
vss Babilon;  
posvetnost.

  b 2 Tim 2:21;  
3 Ne 20:41;  
NaZ 38:42;  

vss čistost — čist.
 6 a Mal 3:16–18.
 7 a NaZ 29:8;  

vss Izrael, zbiranje 
Izraela.

  b Zah 2:10–11;  
Mr 13:27.

1–6 Svetim je zapovedano, naj se 
pripravijo na drugi prihod. 7–16 
Vsem ljudem je zapovedano, naj po-
begnejo iz Babilona, pridejo v Sion 
in se pripravijo na Gospodov vé-
liki dan. 17–35 Gospod bo stal na 
gori Sion, celine bodo postale eno 
kopno in izgubljeni Izraelovi ro-
dovi se bodo vrnili. 36–40 Evan-
gelij je bil obnovljen preko Josepha 
Smitha, zato da se ga bo pridigalo po 
vsem svetu. 41–51 Gospod bo pri-
šel v maščevanju nad hudobnimi. 
52–56 To bo leto njegovih odkup-
ljenih. 57–74 Evangelij naj gre da-
lje, da odreši svete in za uničenje 
hudobnih.

Prisluhnite, o ljudstvo moje cer
kve, govori Gospod, vaš Bog, in 
poslušajte Gospodovo besedo 
glede vas —

2 Gospod, ki bo nenadoma a pri
šel v svoj tempelj; Gospod, ki se 
bo spustil na svet s prekletstvom 

k b sodbi; da, na vse narode, ki po
zabljajo Boga, in na vse brezbožne 
med vami.

3 Kajti a razkril bo svojo sveto 
roko v očeh vseh narodov in vsi 
konci zemlje bodo videli b odreši
tev svojega Boga.

4 Zatorej, pripravite se, pripra
vite se, o ljudstvo moje; posvetite 
se; zberite se, o ljudstvo moje cer
kve, v deželi Sion vsi, katerim ni 
bilo zapovedano ostati.

5 Pojdite iz a Babilona. Bodite 
b čisti, vi, ki nosite Gospodove 
posode.

6 Skličite svoja svečana zboro
vanja in pogosto a govorite drug 
z drugim. In vsak naj kliče Go
spodovo ime.

7 Da, resnično vam spet pravim, 
prišel je čas, ko se Gospodov glas 
vam glasi: Pojdite iz Babilona; 
a zberite se iz narodov, od b šti
rih vetrov, od ene strani neba do 
druge.
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 8 a vss misijonarsko delo.
  b Iz 11:11;  

1 Ne 22:4;  
2 Ne 10:8, 20.

  c vss drugi narodi.
  d vss Judje.
 9 a Iz 54:2;  

vss kol.
  b vss Sion.
 10 a Mt 25:6;  

NaZ 33:17–18;  
45:54–59;  
vss Ženin.

  b NaZ 1:12–14.
 11 a Mr 13:32–37;  

JS – Mt 1:46, 48.

  b NaZ 49:7.
 12 a NaZ 38:31, 42.
  b vss Sion.
 13 a vss Juda (Stara 

zaveza).
  b vss Jeruzalem.
  c Iz 2:1–3; Ezk 38:8.
  d Ps 122.
 15 a Iz 52:10–12;  

NaZ 58:56.
  b 1 Mz 19:17, 26;  

Lk 9:62.
 16 a NaZ 1:1–6.
  b vss kesanje — 

kesati se.
 17 a NaZ 13; 27:7–8; 88:92.

  b Iz 40:3–5.
  c Mal 3:1.
 18 a Raz 14:1;  

vss Božje Jagnje.
  b NaZ 84:2.
  c Raz 7:1–4.
 19 a vss Ženin.
  b Mt 25:1–13;  

NaZ 33:17–18; 88:92;  
vss drugi prihod 
Jezusa Kristusa.

 20 a Zah 14:4;  
NaZ 45:48–53.

 21 a Jl 4:16;  
Am 1:2.

  b Iz 2:2–4.

8 a Pošljite starešine moje cerkve 
med narode, ki so daleč stran; na 
morske b otoke; pošljite v tuje de
žele; kličite vse narode, najprej 
c druge narode in nato d Jude.

9 In glejte in glej, to bo njihov 
klic in Gospodov glas vsem lju
dem: Pojdite v deželo Sion, da se 
bodo meje mojega ljudstva raz
širile in da se bodo njegovi a koli 
okrepili in da bo b Sion lahko šel 
v okoliške predele.

10 Da, med vsemi ljudmi naj se 
širi klic: Prebudite se in vstanite 
in pojdite a Ženinu naproti; glejte 
in glej, Ženin pride; pojdite ven, 
da mu boste šli naproti. Pripra
vite se na Gospodov b véliki dan.

11 Bodite torej a budni, kajti ne 
b veste ne dneva ne ure.

12 Zato naj tisti, ki so a med dru
gimi narodi, zbežijo v b Sion.

13 In tisti, ki so od a Juda, naj 
zbežijo v b Jeruzalem, na c gore 
Gospodove d hiše.

14 Pojdite izmed narodov, in si
cer iz Babilona, iz srede hudobije, 
ki je duhovni Babilon.

15 Toda resnično, tako govori 
Gospod, vaš beg naj ne bo v 

a naglici, temveč naj bo pred vami 
vse pripravljeno; ta pa, ki gre, naj 
se b ne ozira nazaj, da ga ne doleti 
nenadno pogubljenje.

16 Prisluhnite in poslušajte, o 
prebivalci zemlje. a Poslušajte, 
starešine moje cerkve skupaj, in 
prisluhnite Gospodovemu glasu; 
kajti kliče vse ljudi in vsem lju
dem vsepovsod zapoveduje, naj 
se b pokesajo.

17 Kajti glejte, Gospod Bog je 
a poslal angela, ki kliče s srede 
neba, rekoč: Pripravite Gospo
dovo pot in b zravnajte njegove 
steze, kajti ura njegovega c pri
hoda je blizu —

18 ko bo a Jagnje stalo na b gori 
Sion in z njim c sto štiriinštirideset 
tisoč, ki bodo imeli na čelu napi
sano ime njegovega Očeta.

19 Zatorej se pripravite na a Že
ninov b prihod; pojdite, pojdite 
ven, da mu boste šli naproti.

20 Kajti glejte, a stal bo na Olj
ski gori in na mogočnem oceanu, 
in sicer na veliki globočini, in na 
morskih otokih in v deželi Sion.

21 In a spregovoril bo s svo
jim glasom iz b Siona in govoril 
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bo iz Jeruzalema in njegov glas 
se bo slišal med vsem njegovim 
ljudstvom;

22 in to bo glas kakor a glas šte
vilnih vodá in kakor glas silovi
tega b groma, ki bo c razklal gore in 
dolin ne bo najti.

23 Zapovedal bo veliki globočini 
in potisnjena bo nazaj v severne 
dežele in a otoki bodo postali eno 
kopno;

24 in a jeruzalemska dežela in si
onska dežela se bosta premaknili 
nazaj na svoje mesto in zemlja bo, 
kakršna je bila v dneh, preden je 
bila b razdeljena.

25 In Gospod, in sicer Odreše
nik, bo stal sredi svojega ljudstva 
in bo a vladal vsemu mesu.

26 In Gospod se bo spomnil tis
tih, ki so v a severnih deželah; in 
njihovi preroki bodo slišali njegov 
glas in se ne bodo več brzdali; in 
udarili bodo po skalah in v nji
hovi navzočnosti bo pridrvel led.

27 In sredi velike globočine bo 
napravljena a glavna cesta.

28 Njihovi sovražniki bodo po
stali njihov plen,

29 in v a nerodovitnih puščavah 
bodo privreli tolmuni žive vode; 

in izsušena tla ne bodo več žejna 
zemlja.

30 In a Efrájimovim otrokom, 
mojim služabnikom, bodo prine
sli bogate zaklade.

31 In v njihovi navzočnosti se 
bodo tresle meje večnih a hribov.

32 In tam bodo padli na tla in jih 
bodo Gospodovi služabniki, in si
cer Efrájimovi otroci, okronali s 
slavo, in sicer v Sionu.

33 In navdajale jih bodo a pesmi 
o večni radosti.

34 Glejte, to je blagoslov večnega 
Boga nad Izraelovimi a rodovi in 
obilnejši blagoslov nad glavo b Ef
rájima in njegovih tovarišev.

35 In tudi ti iz a Judovega rodu 
bodo po svoji bolečini posvečeni 
v b svetosti pred Gospodom, da 
bodo prebivali v njegovi navzoč
nosti dan in noč, na veke vekov.

36 In sedaj, resnično govori Go
spod, da bi se za to lahko vedelo 
med vami, o prebivalci zemlje, 
sem poslal svojega a angela, ki je 
letel po sredi neba in je imel večni 
b evangelij, ki se je nekaterim pri
kazal in ga je predal človeku, ki 
se bo prikazal številnim, ki prebi
vajo na zemlji.

 22 a Ezk 43:2; Raz 1:15;  
NaZ 110:3.

  b Ps 77:19;  
Raz 14:2.

  c Sod 5:5;  
Iz 40:4; 64:1;  
Raz 16:20;  
NaZ 49:23; 109:74.

 23 a Raz 6:14.
 24 a vss Jeruzalem.
  b 1 Mz 10:25;  

vss zemlja, 
delitev zemlje.

 25 a vss Jezus Kristus, 

Kristusovo tisočletno 
vladanje.

 26 a Jer 16:14–15;  
NaZ 110:11;  
vss Izrael, deset 
izgubljenih 
Izraelovih rodov.

 27 a Iz 11:15–16;  
2 Ne 21:16.

 29 a Iz 35:6–7.
 30 a Zah 10:7–12;  

vss Efrájim, 
Efrájimov rod.

 31 a 1 Mz 49:26.

 33 a Iz 35:10; 51:11;  
NaZ 66:11.

 34 a vss Izrael, dvanajst 
Izraelovih rodov.

  b 1 Mz 48:14–20;  
1 Krn 5:1–2;  
Etr 13:7–10.

 35 a vss Juda (Stara 
zaveza), Judov rod.

  b vss svetost.
 36 a Raz 14:6–7;  

NaZ 20:5–12.
  b vss evangelijska 

obnova.
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37 In ta a evangelij se bo b pridi
galo c vsakemu narodu in rodu in 
jeziku in ljudstvu.

38 In Božji služabniki bodo šli 
dalje, govoreč z glasnim glasom: 
Bojte se Boga in ga slavite, kajti 
prišla je ura njegove sodbe;

39 in a častite njega, ki je naredil 
nebo in zemljo in morje in vodne 
izvire —

40 ko kličete Gospodovo ime 
dan in noč, rekoč: O, da bi a predrl 
nebo in prišel dol, da bi se v tvoji 
navzočnosti tresle gore.

41 In uslišano bo nad njihovimi 
glavami; kajti Gospodova nav
zočnost bo kakor požirajoči ogenj, 
ki požiga, in kakor ogenj, ki po
vzroča, da vode a vrejo.

42 O Gospod, prišel boš dol, da 
boš svoje ime razkril svojim na
sprotnikom, in vsi narodi bodo 
trepetali v tvoji navzočnosti —

43 ko delaš strašne rečí, rečí, ki 
jih ne pričakujejo;

44 da, ko prideš dol in se gore 
tresejo v tvoji navzočnosti, boš 
a srečal tistega, ki se radosti in 
ravna pravično, ki se te spominja 
na tvojih poteh.

45 Kajti od začetka sveta ljudje 
niso ne slišali ne zaznali z uše
som, niti ni nobeno oko videlo, o 
Bog, razen tebe, kako velike stvari 
si a pripravil zanj, ki b čaka nate.

46 In rečeno bo: a Kdo je to, ki 
b prihaja dol od Boga v nebesih z 
obarvanimi oblačili; da, iz podro
čij, ki jih ne poznamo, oblečen v 
svoja slavnostna oblačila, potujoč 
v veličini svoje moči?

47 In rekel bo: Jaz sem ta, ki sem 
govoril v pravičnosti, mogočen, 
da odreši.

48 In Gospod bo v svojih a rde
čih oblačilih in njegova oblačila 
kakor tistega, ki tlači v stiskalnici.

49 In tako velika bo slava nje
gove navzočnosti, da bo a sonce od 
sramu skrilo svoj obraz in bo luna 
zadržala svojo svetlobo in bodo 
zvezde popadale s svojega mesta.

50 In zaslišal se bo njegov glas: 
Sam sem a tlačil stiskalnico in sem 
prinesel sodbo nad vse ljudi; in 
nikogar ni bilo z menoj;

51 in pohodil sem jih v svojem 
besu in poteptal sem jih v svoji jezi 
in z njihovo krvjo sem a poškro
pil svoja oblačila in sem si umazal 
vso obleko; kajti to je bil dan maš
čevanja, ki je bilo v mojem srcu.

52 In sedaj je prišlo leto mojih 
odkupljenih; in omenjali bodo lju
bečo prijaznost svojega Gospoda 
in vse, kar jim je podaril glede na 
njegovo dobroto in glede na nje
govo ljubečo prijaznost na veke 
vekov.

53 Trpel je vse njihove a stiske. 

 37 a vss evangelij.
  b vss misijonarsko delo;  

pridigati.
  c NaZ 42:58.
 39 a vss čast — častiti — 

izkazati čast.
 40 a Iz 63:19–64:1.
 41 a Job 41:23.
 44 a 1 Tes 4:15–18.

 45 a Iz 64:3; 1 Kor 2:9.
  b Žal 3:25; 2 Ne 6:7, 13.
 46 a Iz 63:1–2.
  b vss drugi prihod 

Jezusa Kristusa.
 48 a 1 Mz 49:11–12;  

Lk 22:44;  
Raz 19:11–15;  
pjs Raz 19:15 

(Dodatek);  
Moz 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 3 Mz 8:30.
 53 a Iz 63:4–9.
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In angel iz njegove navzočnosti 
jih je rešil; in v svoji b ljubezni in 
v svojem usmiljenju jih je c odku
pil in jih prenašal in jih nosil vse 
starodavne dni;

54 da, in a Henoh tudi in tisti, ki 
so bili z njim; preroki, ki so bili 
pred njim; in tudi b Noe, in tisti, ki 
so bili pred njim; in tudi c Mojzes 
in tisti, ki so bili pred njim;

55 in od Mojzesa do Elija in od 
Elija do Janeza, ki so bili s Kris
tusom pri njegovem a vstajenju, in 
svetih apostolov, z Abrahamom, 
Izakom in Jakobom, bodo v Jag
njetovi navzočnosti.

56 In a grobovi b svetih se bodo 
c odprli; in vstali bodo in stali na 
Jagnjetovi d desnici, ko bo stal na 
e gori Sion in na svetem mestu, 
f Novem Jeruzalemu; in peli bodo 
g Jagnjetovo h pesem dan in noč na 
veke vekov.

57 In zaradi tega, da bi bili ljudje 
lahko deležni a slav, ki bodo ra
zodete, je Gospod poslal polnost 
svojega b evangelija, svojo večno 
zavezo ter jasno in preprosto 
razpravljal —

58 da bi pripravil šibke za tisto, 
kar prihaja na zemljo, in za Go
spodov opravek tistega dne, ko 
bodo a šibki zmedli modre in bodo 
b majhni postali močan narod in 
bosta c dva v beg pognala na de
set tisoče.

59 In s šibkimi stvarmi zemlje 
bo Gospod a mlatil narode z močjo 
svojega Duha.

60 In zaradi tega so bile te zapo
vedi dane; zapovedano je bilo, naj 
bodo tisti dan, ko so bile dane, za
držane pred svetom, sedaj pa naj 
a gredo k b vsemu mesu —

61 in to glede na mišljenje in vo
ljo Gospoda, ki vlada vsemu mesu.

62 In temu, ki se a pokesa in 
se b posveti pred Gospodom, bo 
dano c večno življenje.

63 In na tistih, ki ne a prisluhnejo 
Gospodovemu glasu, se bo izpol
nilo to, kar je zapisal prerok Moj
zes, da bodo b odrezani od ljudstva.

64 In tudi to, kar je zapisal pre
rok a Malahija: Kajti glej, prišel bo 
b dan, ki bo c razžarjen kakor peč, 
in vsi ponosneži, da, in vsi, ki de
lajo húdo, bodo strnje: in dan, ki 

 53 b vss dobrotljivost.
  c vss odkupitev — 

odkupiti — odkupljen.
 54 a vss Henoh.
  b vss Noe, svetopi

semski patriarh.
  c vss Mojzes.
 55 a vss vstajenje.
 56 a NaZ 29:13.
  b vss sveti.
  c NaZ 45:45–46;  

88:96–97.
  d Mt 25:33–34.
  e Iz 24:23; Raz 14:1;  

NaZ 76:66;  
84:2, 98–102.

  f vss Novi Jeruzalem.

  g vss Božje Jagnje.
  h Raz 15:3;  

NaZ 84:98–102.
 57 a vss stopnje slave.
  b vss evangelij.
 58 a Mt 11:25;  

1 Kor 1:27;  
Al 32:23; 37:6–7.

  b Iz 60:22.
  c 5 Mz 32:29–30.
 59 a Mih 4:11–13.
 60 a NaZ 104:58–59.
  b NaZ 1:2.
 62 a vss kesanje — 

kesati se.
  b NaZ 88:74;  

vss posvetitev — 

posvetiti.
  c vss večno življenje.
 63 a vss prisluhniti.
  b Apd 3:22–23;  

1 Ne 22:20–21;  
3 Ne 20:23; 21:11;  
NaZ 1:14;  
JS – ŽZ 1:40.

 64 a Mal 3:19;  
vss Malahija.

  b JS – ŽZ 1:36–37.
  c Iz 66:15–16;  

1 Ne 22:15; 3 Ne 25:1;  
NaZ 29:9; 64:24;  
vss zemlja, 
očiščenje zemlje.

 66 a Jn 1:11.
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pride, jih bo požgal, govori Go
spod nad vojskami, da od njih ne 
bo ostala ne koreninica ne vejica.

65 Zatorej jim bo Gospod odgo
voril takole:

66 Tisti dan, ko sem prišel k svo
jim, me nihče med vami ni a spre
jel in ste bili izgnani.

67 Ko sem spet poklical, ni bilo 
nikogar, ki bi odgovoril, vendar 
se moja a roka nikakor ni skrajšala, 
da ne bi mogel odkupiti, niti moja 
b moč, da bi rešil.

68 Glejte, s svojo grajo a izsušu
jem morje. Reke spreminjam v 
divjino, njihove ribe zaudarjajo 
in umirajo od žeje.

69 Nebo obláčim v črnino 

in raševnik mu napravim za 
ogrinjalo.

70 In a to boste prejeli iz moje 
roke — legli boste v potrtosti.

71 Glejte in glej, nikogar ni, ki bi 
vas rešil; kajti niste bili poslušni 
mojemu glasu, ko sem vas pokli
cal iz nebes; niste verjeli mojim 
služabnikom in ko so bili a poslani 
k vam, jih niste sprejeli.

72 Zatorej so pričevanje a zape
čatili in zavezali postavo in izro
čeni ste bili temí.

73 Ti bodo šli v najzunanjejšo 
temo, kjer je a jok in stok in škri
panje z zobmi.

74 Glejte, to je govoril Gospod, 
vaš Bog. Amen.

 67 a 2 Ne 28:32.
  b Iz 50:2; 2 Ne 7:2.
 68 a 2 Mz 14:21;  

Joz 3:14–17.
 70 a Iz 50:11.

 71 a 2 Krn 36:15–16;  
Jer 44:4–5.

 72 a Iz 8:16–20.
 73 a Mt 8:11–12; Lk 13:28;  

NaZ 19:5; 

   vss pekel;  
tema, duhovna.

134 1 a NaZ 98:4–7; ČV 1:12.
  b vss odgovornost — 

odgovoren.

134. RAZDELEK
Izjava o prepričanju glede vlad in zakonov na splošno, sprejeta s so-
glasnim sklepom na občem zboru Cerkve, ki je potekal v Kirtlandu 
v Ohiu 17. avgusta 1835. Veliko svetih se je zbralo, da bi premislili 
o predlaganih vsebinah prve izdaje Nauka in zavez. Tistikrat je ta 
izjava dobila naslednji uvod: »Da naše prepričanje z ozirom na ze-
meljske vlade in zakone na splošno ne bi razlagali ali razumeli na-
robe, se nam je zdelo prav, da na koncu te knjige predstavimo svoje 
mnenje glede teh.«

1–4 Vlade bi morale ohraniti svo-
bodo vesti in čaščenja. 5–8 Vsi 
ljudje bi morali svojo vlado podpreti 
in zakonu izkazati spoštovanje ter 
upoštevanje. 9–10 Verske skupnosti 
naj ne izvajajo sodnih moči. 11–12 

Ljudje so opravičeni, če branijo sebe 
in svoje imetje.

Verjamemo, da je a vlade vpeljal 
Bog v korist človeka; in da bodo 
ljudje pred njim b odgovarjali za 
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svoja dejanja v zvezi s slednjimi 
tako pri pisanju zakonov kot pri 
izvajanju teh za dobro in varnost 
družbe.

2 Verjamemo, da nobena vlada 
ne more obstajati v miru, ra
zen če se sestavi in ne krši tak
šnih zakonov, ki bodo vsakemu 
posamezniku zagotovili udeja
njanje a svobodne b vesti, pravico 
do in nadzor imetja ter c zaščito 
življenja.

3 Verjamemo, da vse vlade 
nujno potrebujejo a civilne urad
nike in sodnike, da izvajajo za
kone teh; in da bi takšne, ki bodo 
zakon izvajali pošteno in pra
vično, glas ljudstva poiskal in jih 
podprl, če je republika oziroma 
volja vladarja.

4 Verjamemo, da je vero vpeljal 
Bog; in da so ljudje odgovorni 
njemu in zgolj njemu za njeno 
udejanjanje, razen če jim njihova 
verska prepričanja narekujejo, da 
kršijo pravice in svoboščine dru
gih; toda mi ne verjamemo, da 
ima človeški zakon pravico po
segati v predpisana pravila a čaš
čenja, da bi omejil vest ljudi, niti 
narekoval načine javnega ali za
sebnega čaščenja; da bi civilni 
sodnik moral preprečiti zločin, 
toda nikoli nadzorovati vesti; mo
ral kaznovati krivdo, vendar ni
koli zatreti svobode duše.

5 Verjamemo, da so vsi ljudje 
dolžni podpirati in zagovarjati 

svojo vlado, pod katero prebivajo, 
medtem ko so zaščiteni s svojimi 
dednimi in neodtujljivimi pravi
cami z zakoni takšnih vlad; in da 
sta vstaja in a upor za vsakega tako 
varovanega državljana nepri
merna in bi morala biti ustrezno 
kaznovana; in da ima vsaka vlada 
pravico odrediti takšne zakone, 
kakor po svoji presoji najbolje 
presodi za zagotovitev javnega 
interesa; vendar obenem ohranja 
svobodo vesti sveto.

6 Verjamemo, da bi moral biti 
vsak človek spoštovan na svo
jem položaju, vladarji in sod
niki kot taki, ki so nameščeni 
za zaščito nedolžnih in kazno
vanje krivih; in da so a zakonom 
vsi ljudje dolžni izkazati spošto
vanje in upoštevanje, ker bi brez 
njih mir in složnost nadomes
tila anarhija in strahovlada; ker 
so človeški zakoni vpeljani prav 
zaradi uravnavanja naših intere
sov kot posameznikov in naro
dov, med dvema človekoma; in 
božanski zakoni dani iz nebes, 
predpisujoč pravila o duhovnih 
vprašanjih, za vero in čaščenje, za 
katera bo človek odgovarjal svo
jemu Stvarniku.

7 Verjamemo, da imajo vladarji, 
države in vlade pravico in so dol
žne odrejati zakone za zaščito 
vseh državljanov za svobodno iz
vajanje njihovega verskega pre
pričanja; vendar ne verjamemo, 

 2 a vss svobodna volja.
  b vss vest.
  c NaZ 42:18–19.
 3 a NaZ 98:8–10.

 4 a Al 21:21–22;  
ČV 1:11;  
vss čast — častiti — 
izkazati čast.

 5 a ČV 1:12;  
vss upor — uporništvo.
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 6 a NaZ 58:21; 88:34.
 8 a Al 30:7–11;  

NaZ 42:84–87.
 10 a vss izobčenje.

 12 a vss misijonarsko delo;  
pridigati.

da imajo po zakonu pravico, da 
državljane prikrajšajo za ta pri
vilegij oziroma jim predpisujejo 
svoja mnenja, dokler bosta zako
nom izkazana obzir in spoštljivost 
in da takšna verska prepričanja ne 
opravičijo ne vstaje ne zarote.

8 Verjamemo, da je treba zag
rešitev zločina a kaznovati glede 
na naravo prestopka; da je treba 
umor, izdajo, rop, krajo in kršitev 
splošnega miru v vsakem pog
ledu kaznovati glede na krimi
nalnost tega in nagnjenost tega 
k hudobiji med ljudmi z zakoni 
tiste vlade, v kateri je prestopek 
storjen; in zaradi javnega miru 
in mirnosti bi morali vsi ljudje 
delovati in uporabiti svojo spo
sobnost, da bi bili kršitelji dobrih 
zakonov kaznovani.

9 Ne verjamemo, da je pra
vično mešati verski vpliv s civilno 
vlado, s čimer se eno versko skup
nost spodbuja, drugo pa v njenih 
duhovnih privilegijih izobči in 
posamezne pravice njenih članov 
kot državljanov odreče.

10 Verjamemo, da imajo vse 
verske skupnosti pravico obrav
navati svoje člane zaradi nezako
nitega ravnanja glede na pravila 
in predpise takšnih skupnosti; 
pod pogojem da so takšna rav
nanja za članstvo in dober ugled; 
ne verjamemo pa, da ima katera 
koli verska skupnost polnomočje, 
da bi ljudem sodila glede na pra
vico do imetja ali življenja, da bi 

jim odvzela posvetne dobrine ali 
jim ogrozila bodisi življenje bo
disi ude ali jim zadala kakršno 
koli telesno kazen. Lahko jih le 
a izobčijo iz skupnosti in jim od
rečejo članstvo.

11 Verjamemo, da bi se ljudje 
morali prizivati na civilni zakon 
za ponovno sojenje za vse kri
vice in pritožbe, kjer je prišlo do 
osebne zlorabe ali je bila kršena 
pravica do imetja oziroma raz
žaljena vest, kjer takšni zakoni 
obstajajo, ki to zagovarjajo; toda 
verjamemo, da so vsi ljudje op
ravičeni, če branijo sebe, svoje 
prijatelje in imetje in vlado pred 
nezakonitimi napadi in posega
njem vseh oseb v časih nuje, ko 
se ni možno takoj prizivati na za
kone in nuditi pomoč.

12 Verjamemo, da je pravično, 
da se evangelij a pridiga narodom 
zemlje in pravične posvari, naj 
se rešijo pred izprijenostjo sveta; 
vendar ne verjamemo, da je prav, 
da se vmešava v sužnje, niti da se 
jim pridiga evangelij, niti da se jih 
krsti v nasprotju z voljo in željo 
njihovega gospodarja, niti da se 
vanje vmešava ali se nanje sploh 
kakor koli vpliva, da bi bili zaradi 
tega nezadovoljni s svojim polo
žajem v tem življenju, s čimer bi 
ogrozili človeška življenja; verja
memo, da je takšno vmešavanje 
nezakonito in krivično in nevarno 
za mir vsake vlade, ki dovoljuje, 
da so človeška bitja v sužnosti.
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135. RAZDELEK
Obvestilo o mučeniški smrti preroka Josepha Smitha in njegovega 
brata Hyruma Smitha, partiarha, v Carthagu v Illinoisu 27. junija 
1844. Ta dokument je bil vključen na koncu izdaje Nauka in zavez iz 
leta 1844, ki je bila skoraj pripravljena na objavo, ko sta bila umor-
jena Joseph in Hyrum Smith.

135 1 a NaZ 5:22; 6:30;  
vss mučenik — 
mučeništvo.

  b vss Smith ml., 
Joseph.

  c vss ječa v 

   Carthagu (ZDA).
  d vss Smith, Hyrum.
 2 a vss Taylor, John.
 3 a vss prerok.
  b vss videc.
  c NaZ 35:17; 42:12;  

vss evangelijska 
obnova.

  d vss Nauvoo, 
Illinois (ZDA).

  e Heb 9:16–17;  
NaZ 136:39.

1–2 Joseph in Hyrum sta umrla mu-
čeniške smrti v ječi v Carthagu. 3 
Preroku je priznan višji položaj. 4–
7 Njuna nedolžna kri pričuje o res-
nici in božanskosti tega dela.

Zato da bi zapečatili pričevanje 
te knjige in Mormonove knjige, 
oznanjamo a mučeniško smrt 
preroka b Josepha Smitha in pa
triarha Hyruma Smitha. V c ječi 
v Carthagu ju je 27.  junija 1844 
okrog pete ure popoldan ustre
lila oborožena drhal  — pobar
vana na črno — ki je štela od 150 
do 200 ljudi. Najprej so ustrelili 
d Hyruma, ki se je tiho zgrudil 
in zaklical: Po meni je! Joseph je 
odskočil od okna, in je bil v tem 
napadu ustreljen, in zaklical: O 
Gospod, moj Bog! Na oba so ok
rutno streljali še potem, ko sta 
bila že mrtva, in oba sta zadobila 
štiri krogle.

2 a John Taylor in Willard Ri
chards, dva od dvanajsterih, sta 
bila edina, ki sta bila takrat v sobi; 
prvega so kruto ranile štiri krogle, 
vendar je od tedaj okreval; drugi 

je po Božji previdnosti ušel brez 
ene same luknjice v obleki.

3 Joseph Smith, Gospodov a pre
rok in b videc, je razen Jezusa za 
odrešitev ljudi na tem svetu nare
dil več kot vsak drug človek, ki je 
kdaj živel na njem. V kratkem raz
dobju dvajsetih let je obelodanil 
Mormonovo knjigo, ki jo je preve
del z Božjim darom in močjo in je 
bila z njegovo pomočjo objavljena 
na dveh celinah; c polnost večnega 
evangelija, ki ga vsebuje, je poslal 
na štiri strani zemlje; obelodanil je 
razodetja in zapovedi, ki sestav
ljajo to knjigo Nauk in zaveze, in 
številne druge modre dokumente 
ter navodila v korist človeških ot
rok; zbral je veliko tisoč svetih iz 
poslednjih dni, ustanovil veliko 
d mesto in zapustil slavo ter ime, ki 
ju ni moč uničiti. Živel je kot velik 
človek in umrl je kot velik človek 
v očeh Boga in njegovega ljud
stva; in kot večina Gospodovih 
maziljencev v starodavnih časih 
je svoje poslanstvo in svoja dela 
zapečatil s svojo lastno e krvjo; in 
prav tako njegov brat Hyrum. V 
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 4 a Iz 53:7.
 5 a NaZ 88:74–75.

  b Etr 12:36–38.
  c Heb 9:16–17.

 6 a Lk 23:31.

življenju se nista ločila in v smrti 
nista bila ločena!

4 Ko je Joseph dva ali tri dni, 
preden so ga ubili, odšel v Car
thage, da bi se predal domnev
nim zahtevam zakona, je rekel: 
»Grem kakor a jagnje v zakol; ven
dar sem miren kot poletno jutro; 
na vesti nimam žalitev ne zoper 
Boga ne zoper nobenega človeka. 
Umrl bom nedolžen in vendar 
bo o meni rečeno — hladno
krvno so ga umorili.« — Isto 
jutro, potem ko se je Hyrum pri
pravil na odhod — naj rečemo na 
pokol? Da, kajti tako je bilo — je 
prebral naslednji odstavek pred 
koncem dvanajstega poglavja Et
rove knjige v Mormonovi knjigi 
in tam napravil zavihek:

5 In zgodilo se je, da sem molil h 
Gospodu, da bi bil do drugih naro-
dov milostljiv, da bi bili dobrotljivi. 
In zgodilo se je, da mi je Gospod re-
kel: Če ne bodo dobrotljivi, tebi nič 
mar, ti si bil zvest; zatorej bodo tvoja 
oblačila postala a čista. In ker si videl 
svojo šibkost, boš postal močan, in si-
cer da boš sédel na mesto, ki sem ga 
pripravil v bivališčih mojega Očeta. 
In sedaj se /. . ./ poslavljam od dru-
gih narodov; da, in tudi od svojih 
bratov, ki jih imam rad, dokler se ne 
snidemo pred Kristusovim b sodnim 
stolom, kjer bodo vsi ljudje vedeli, 
da moja oblačila niso omadeževana 
z vašo krvjo. c Oporočnika sta se
daj mrtva in njuna oporoka je 
veljavna.

6 Hyrum Smith je bil februarja 

1844 star štiriinštirideset let, Jo
seph Smith pa je bil decembra 
1843 star osemintrideset let; in 
odslej bosta njuni imeni uvrščeni 
med verske mučenike; in bra
lec v vsakem narodu bo opom
njen, da je Mormonova knjiga in 
ta knjiga Nauk in zaveze cerkve 
stala najboljšo kri devetnajstega 
stoletja, da sta bili obelodanjeni 
za odrešitev propadlega sveta; in 
da če ogenj za Božjo slavo lahko 
požge a zeleno drevo, kako zlahka 
bo požgal suho drevje, da bo vi
nograd očistil izprijenosti. Živela 
sta za slavo, umrla sta za slavo 
in slava je njuno večno plačilo. Iz 
veka v vek se bosta njuni imeni 
predajali potomstvu kakor dra
gulja za posvečene.

7 Bila sta nedolžna vsakršnega 
zločina, kakor se je pri njiju prej 
pogosto izkazalo, in sta bila v ječo 
zaprta zgolj zaradi zarote izdajal
cev in hudobnežev; in njuna ne-
dolžna kri na tleh ječe v Carthagu 
je ogromen pečat na »mormon
stvu«, ki ga nobeno sodišče na 
zemlji ne more ovreči, in njuna ne-
dolžna kri na grbu države Illinois 
s prelomljeno obljubo države, ka
kor je prisegel guverner, je priča 
o resnici večnega evangelija, ki 
ga ves svet ne more ovreči; in 
njuna nedolžna kri na praporu svo
bode in na magni carti Združe
nih držav je poslanka vere Jezusa 
Kristusa, ki se bo dotaknila src 
poštenih ljudi v vseh narodih; in 
njuna nedolžna kri bo z nedolžno 
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krvjo vseh mučenikov pod a oltar
jem, ki ga je videl Janez, klicala 
h Gospodu nad vojskami, dokler 

te krvi na zemlji ne bo maščeval. 
Amen.

 7 a Raz 6:9.
136 2 a vss Cerkev Jezusa 

Kristusa svetih iz 
poslednjih dni.

 3 a 2 Mz 18:21–26.

  b vss apostol.
 4 a vss zaveza.
  b vss hoditi — 

hoditi z Bogom.
  c vss uredbe.

 8 a vss reven.
  b vss vdova.
  c Jak 1:27;  

3 Ne 24:5.
 10 a vss kol.

136. RAZDELEK
Gospodova beseda in volja, dani po predsedniku Brighamu Youngu 
v Winter Quartersu, Izraelovem taboru, narodu Omaha, na zahod-
nem bregu reke Misuri, blizu Council Bluffsa v Iowi.

1–16 Pojasnjeno je, kako naj se or-
ganizira Izraelov tabor za potovanje 
na zahod. 17–27 Svetim je zapove-
dano, naj živijo po številnih evan-
gelijskih merilih. 28–33 Sveti naj 
pójejo, plešejo, molijo in se učijo 
modrosti. 34–42 Preroki so umor-
jeni, zato da bi jim bila izkazana 
čast in da bi bili hudobni obsojeni.

Gospodova beseda in volja glede 
Izraelovega tabora na njihovih 
potovanjih na Zahod:

2 Vsi ljudje v a Cerkvi Jezusa 
Kristusa svetih iz poslednjih dni 
in tisti, ki potujejo z njimi, naj se 
organizirajo v skupine z zavezo in 
obljubo, da bodo izpolnjevali vse 
zapovedi in predpise Gospoda, 
našega Boga.

3 Skupine naj se organizirajo 
s poveljniki a stotim, poveljniki 
petdesetim in poveljniki dese
tim, s predsednikom in njego
vima dvema svetovalcema na 
čelu, pod vodstvom dvanajstih 
b apostolov.

4 In to bo naša a zaveza — da 
bomo b živeli po vseh Gospodo
vih c uredbah.

5 Vsaka skupina naj se oskrbi z 
vso vprego, vozovi, živežem, ob
lačili in drugimi potrebščinami za 
potovanje, kolikor lahko.

6 Ko bodo skupine organizirane, 
naj se odpravijo s svojo močjo, da 
bodo pripravili za tiste, ki bodo 
ostali.

7 Vsaka skupina naj se s svo
jim poveljnikom in predsedni
kom odloči, koliko jih lahko gre 
naslednjo pomlad; potem izberite 
zadostno število zmožnih in izku
šenih mož, da bodo s seboj vzeli 
vprego, semena in poljsko orodje, 
da bodo kot pionirji šli, da bodo 
pripravili za sajenje spomladan
skih pridelkov.

8 Vsaka skupina naj nosi ena
kovreden delež, glede na raz
merje njihovega imetja, glede na 
a revne, b vdove, c sirote in družine 
tistih, ki so odšli v vojsko, da klici 
vdov in sirot ne bodo prihajali 
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 11 a 5 Mz 28:1–14;  
vss blagoslov — 
blagosloviti.

 18 a NaZ 100:13.
 19 a vss nasvet.
 20 a vss poštenje — pošten.
  b vss hlepeti.
 21 a vss bogokletstvo — 

govoriti bogokletno.
  b 2 Mz 3:6;  

1 Ne 19:10.
 22 a 2 Mz 13:18;  

Jer 2:5–7;  
1 Ne 5:15;  
Al 36:28;  
vss Jehova.

  b Jer 30:10;  
Ezk 20:33–34;  
NaZ 38:33.

 23 a 3 Ne 11:29–30;  

vss prepir.
  b NaZ 20:54;  

vss hudobno 
govorjenje.

 24 a vss Beseda modrosti.
  b NaZ 108:7.
 25 a Ps 37:21;  

Moz 4:28;  
vss dolg;  
poštenje — pošten.

na ušesa Gospoda zoper njegovo 
ljudstvo.

9 Vsaka skupina naj pripravi 
hiše in polja za rast žita za tiste, 
ki bodo ta letni čas ostali; in to je 
Gospodova volja glede njegovega 
ljudstva.

10 Vsakdo naj uporabi ves svoj 
vpliv in imetje, da bo to ljudstvo 
pripeljal na kraj, kjer bo Gospod 
določil sionski a kol.

11 In če boste to storili s čistim 
srcem, v vsej zvestobi, boste a bla
goslovljeni; blagoslovljeni boste v 
drobnici in v govedih in v poljih 
in v hišah in v družinah.

12 Moja služabnika Ezra T. Ben
son in Erastus Snow naj organizi
rata skupino.

13 In moja služabnika Orson 
Pratt in Wilford Woodruff naj or
ganizirata skupino.

14 Tudi moja služabnika Amasa 
Lyman in George A. Smith naj or
ganizirata skupino.

15 In imenujejo predsednike in 
poveljnike stotih in petdesetih in 
desetih.

16 In moji služabniki, ki so bili 
imenovani, naj gredo in učijo to, 
mojo voljo, svete, da bodo pri
pravljeni oditi v deželo miru.

17 Pojdite svojo pot in naredite, 
kakor sem vam naročil, in se ne 

bojte svojih sovražnikov; kajti ne 
bodo imeli moči, da bi moje delo 
ustavili.

18 Sion bo a odkupljen ob mojem 
lastnem času.

19 In če si bo kdo prizadeval po
vzdigovati sebe in ne bo iskal mo
jega a nasveta, ne bo imel moči in 
njegova neumnost se bo razodela.

20 Iščite; in a izpolnite vse ob
ljube drug drugemu; in ne b hle
pite po tem, kar je vašega brata.

21 a Varujte se zla, da bi Gospo
dovo ime izgovarjali vnemar, kajti 
jaz sem Gospod, vaš Bog, in sicer 
b Bog vaših očetov, Abrahamov in 
Izakov in Jakobov Bog.

22 a Jaz sem ta, ki je Izraelove ot
roke vodil iz egipčanske dežele; 
in moja roka je v poslednjih dneh 
iztegnjena, da bi b rešila moje ljud
stvo Izrael.

23 Prenehajte se a prepirati med 
seboj; prenehajte drug o drugem 
b hudobno govoriti.

24 Prenehajte a pijančevati; 
in vaše besede naj raje druge 
b povzdigujejo.

25 Če si izposodite od bližnjega, 
mu vrnite, kar ste si a izposodili; in 
če ne morete poplačati, potem ne
mudoma pojdite in bližnjemu po
vejte, da vas ne obsodi.

26 Če najdete to, kar je bližnji 
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 26 a 3 Mz 5:23; 5 Mz 22:3.
 27 a vss marljivost.
  b vss skrbništvo — 

skrbnik.
 28 a vss peti.
  b vss molitev.
  c 2 Krn 5:13;  

NaZ 59:15–16;  
vss zahvala — 
zahvaljevanje.

 29 a 2 Sam 22:7.
  b vss radost.
 31 a NaZ 101:4;  

vss nadloga.
  b Rim 8:18;  

NaZ 58:3–4;  
vss slava.

  c vss karanje — karati.
 32 a vss modrost.
  b vss ponižnost — 

ponižen.
 33 a vss Sveti Duh.
 34 a vss preganjanje — 

preganjati.
 37 a vss čistost — čist.
  b He 8:18.
  c Raz 14:6;  

NaZ 110:11–16;  
128:19–21;  
JS – ŽZ 1:30–47.

a izgubil, marljivo poizvedujte, 
dokler mu tega spet ne izročite.

27 a Marljivo skrbite za to, kar 
imate, da boste lahko modri 
b skrbnik; kajti to je zastonjski dar 
Gospoda, vašega Boga, in ti si nje
gov skrbnik.

28 Če ste veseli, slavite Go
spoda s a petjem, z glasbo, s ple
som in z b molitvijo slavljenja in 
c zahvaljevanja.

29 Če ste a žalostni, kličite h 
Gospodu, svojemu Bogu, v po
nižni prošnji, da bo vaša duša 
b radostna.

30 Ne bojte se svojih sovraž
nikov, kajti v mojih rokah so in 
z njimi bom ravnal po svojem 
zadovoljstvu.

31 Moje ljudstvo mora biti a pre
izkušeno v vsem, da bodo pri
pravljeni, da bodo prejeli b slavo, 
ki jo imam zanje, in sicer sion
sko slavo; in ta, ki c graje ne bo 
prenesel, mojega kraljestva ni  
vreden.

32 Ta, ki je neveden, naj se a mod
rosti uči tako, da postane b poni
žen in kliče h Gospodu, svojemu 
Bogu, da se mu bodo oči odprle 
in bo videl, in da se mu bodo od
prla ušesa, da bo slišal;

33 kajti moj a Duh je poslan 
po vsem svetu, da razsvetli po

nižne in skesane in v obsodbo 
brezbožnih.

34 Vaši bratje so zavrnili vas in 
vaše pričevanje, in sicer narod, ki 
vas je a izgnal;

35 in sedaj pride dan njihove sti
ske, in sicer dnevi potrtosti, prav 
kakor ženska v porodnih boleči
nah; in njihova žalost bo velika, 
če se naglo ne pokesajo, da, zelo 
naglo.

36 Kajti umorili so preroke in 
tiste, ki so bili poslani k njim; in 
prelili so nedolžno kri, ki iz zem
lje vpije zoper njih.

37 Zato se ne čudite tem stva
rem, kajti niste še a čisti; ne morete 
še prenesti moje slave; vendar jo 
boste videli, če boste zvesto izpol
njevali vse moje besede, ki sem 
vam jih b dal, od dni Adama do 
Abrahama, od Abrahama do Moj
zesa, od Mojzesa do Jezusa in nje
govih apostolov in od Jezusa in 
njegovih apostolov do Josepha 
Smitha, ki sem ga poklical po svo
jih c angelih, svojih služečih slu
žabnikih in po svojem lastnem 
glasu iz nebes, da bi obelodanil 
moje delo;

38 česar temelj je položil in je bil 
zvest; in vzel sem ga k sebi.

39 Številni so se čudili zaradi 
njegove smrti; toda bilo je po
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 39 a vss pričevanje.
  b Moz 17:20;  

NaZ 135:3.
  c vss mučenik — 

mučeništvo.
 40 a 2 Mz 23:22;  

NaZ 8:4; 105:15.
 41 a vss Cerkev Jezusa 

Kristusa.
  b Dan 7:27.
137 1 a Apd 7:55–56;  

1 Ne 1:8;  
He 5:45–49;  
JS – ŽZ 1:43.

  b vss celestialna slava.
  c 2 Kor 12:2–4;  

1 Ne 11:1;  
Mz 1:11.

 2 a 2 Ne 9:41; 31:17.
  b 2 Mz 24:17;  

Iz 33:14–15;  
He 5:23;  
NaZ 130:7.

 3 a Iz 6:1; Ezk 1:26–28.
  b vss Bog — Božja 

trojica, Bog Oče.
  c vss Bog — Božja 

trojica, Bog Sin.

 4 a Raz 21:21; NaZ 110:2.
 5 a vss Adam.
  b NaZ 132:29;  

vss Abraham.
  c NaZ 124:19;  

vss Smith st., Joseph.
  d vss Smith, Lucy Mack.
  e JS – ŽZ 1:4.
 6 a vss odrešitev za mrtve.
  b Iz 11:11;  

1 Ne 22:10–12;  
JakK 6:2;  
vss Izrael, zbiranje 
Izraela.

1–6 Prerok svojega brata Alvina 
vidi v celestialnem kraljestvu. 7–
9 Razodet je nauk o odrešitvi za 
mrtve. 10 Vsi otroci so odrešeni v 
celestialno kraljestvo.

Odprla so se nam a nebesa in za
gledal sem Božje b celestialno kra
ljestvo in slavo letega, bodisi v 
c telesu ali zunaj, ne morem reči.

2 Videl sem nadsvetno lepoto 
a vrat, skozi katera bodo vstopili 
dediči tistega kraljestva, ki so bila 
kakor krog iz ognjenih b plamenov;

3 tudi a bleščeči Božji prestol, na 
katerem sta sedela b Oče in c Sin.

4 Videl sem lepe ulice tistega 
kraljestva, ki so bile videti, kot da 
bi bile tlakovane z a zlatom.

5 Videl sem očeta a Adama in 
b Abrahama; in svojega c očeta in 
svojo d mater; svojega brata e Al
vina, ki že dolgo spi;

6 in čudil sem se, kako to, da je 
prejel a dediščino v tistem kraljes
tvu, ker je iz tega življenja odšel, 
preden je Gospod dvignil svojo 
roko, da bi v b drugo zbral Izrael, 

137. RAZDELEK
Videnje, dano preroku Josephu Smithu v templju v Kirtlandu v Ohiu 
21. januarja 1836. Bilo je ob priložnosti podelitve uredb v pripravah 
na posvetitev templja.

trebno, da je svoje a pričevanje 
b zapečatil s svojo c krvjo, da bi mu 
bila izkazana čast in da bi bili hu
dobni lahko obsojeni.

40 Mar vas nisem rešil pred va
šimi a sovražniki, in to tako, da 
sem pustil pričevanje o svojem 
imenu?

41 Sedaj torej prisluhnite, o ljud

stvo moje a cerkve; in starešine pri
sluhnite skupaj; prejeli ste moje 
b kraljestvo.

42 Marljivo izpolnjujte vse 
moje zapovedi, da vas ne dole
tijo sodbe in vam vera ne opeša in 
vaši sovražniki ne slavijo zmage 
nad vami. Tako za zdaj nič več. 
Amen in amen.
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 6 c Jn 3:3–5; 2 Ne 9:23;  
Etr 4:18–19;  
NaZ 76:50–52; 84:74;  
vss krst — krstiti.

 7 a He 5:30;  
vss razodetje.

  b pjs 1 Pt 4:6 (Dodatek);  
2 Ne 9:25–26;  
Moz 15:24.

  c NaZ 76:50–70.
  d vss celestialna slava.
 8 a Al 18:32;  

NaZ 6:16.
 9 a Raz 20:12–13;  

vss poslednja sodba.
  b vss dela.
  c NaZ 64:34;  

vss srce.

 10 a vss odgovornost — 
odgovoren.

  b vss odrešitev, 
odrešitev otrok.

138 1 a vss premišljevati.
 2 a Mt 20:28;  

vss odkupna 
daritev — plačati 
odkupnino.

in ni bil c krščen za odpuščanje 
grehov.

7 Tako je k meni prišel Gospo
dov a glas, rekoč: Vsi, ki so umrli, 
b ne da bi za ta evangelij vedeli, ki 
bi ga sprejeli, če bi jim bilo dovol
jeno ostati, bodo c dediči Božjega 
d celestialnega kraljestva;

8 prav tako bodo vsi, ki bodo 
umrli odslej, ne da bi zanj vedeli, 

ki a bi ga sprejeli z vsem srcem, de
diči tistega kraljestva;

9 kajti jaz, Gospod, bom vsem 
ljudem a sodil po njihovih b delih, 
po c željah njihovega srca.

10 In videl sem tudi, da so vsi 
otroci, ki umrejo, preden dopol
nijo a leto odgovornosti, b odrešeni 
v nebeško celestialno kraljestvo.

138. RAZDELEK
Videnje, dano predsedniku Josephu F. Smithu v Salt Lake Cityju v 
Utahu 3. oktobra 1918. Predsednik Smith je v otvoritvenem nagovoru 
na 89. jesenski generalni konferenci Cerkve 4. oktobra 1918 razgla-
sil, da je v prejšnjih mesecih prejel več božanskih sporočil. Predsed-
nik Smith je eno teh, ki se je nanašalo na to, kako je Odrešenik odšel 
k duhovom mrtvih, ko je bilo njegovo telo v grobu, prejel prejšnji 
dan. Zapisano je bilo nemudoma po zaključku konference. 31. okto-
bra 1918 je bilo predloženo svetovalcema v Prvem predsedstvu, svètu 
dvanajsterih in patriarhu, ti pa so ga soglasno sprejeli.

1–10 Predsednik Joseph  F. Smith 
premišljuje o Petrovih zapisih in 
Gospodovem prihodu v svet duhov. 
11–24 Predsednik Smith vidi pra-
vične mrtve, zbrane v raju in Kris-
tusovo delovanje med njimi. 25–37 
Vidi, kako je bilo med duhovi orga-
nizirano pridiganje evangelija. 38–
52 V svetu duhov vidi Adama, Evo 
in številne od svetih prerokov, ki so 
na stanje svojega duha pred svojim 

vstajenjem gledali kot na ujetniš-
tvo. 53–60 Današnji pravični mrtvi 
s svojim delom nadaljujejo v svetu 
duhov.

Tretjega oktobra v letu devet
najsto in osemnajstega sem sedél 
v svoji sobi in a premišljeval o sve
tih spisih;

2 in razmišljal o velikem a od
kupnem žrtvovanju, ki ga je  
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 2 b vss načrt odkupitve.
 3 a Jn 3:16;  

vss ljubezen.
  b vss Odkupitelj.
 4 a ČV 1:3.
  b Mt 7:21;  

vss poslušnost — 
poslušen.

 5 a Tj. nekdanji sveti.
  b 1 Pt 1:1.
 8 a Iz 61:1; Lk 4:18;  

NaZ 76:73–74; 88:99.

 11 a vss sveti spisi, 
dragocenost 
svetih spisov.

  b Ef 1:18;  
NaZ 76:10, 12, 19.

  c Iz 11:2.
  d vss Duh.
 12 a NaZ 76:69–70.
  b NaZ 6:13; 51:19; 

76:51–53.
 13 a vss žrtvovanje — 

žrtvovati.

  b Mt 5:10–12.
 14 a Etr 12:4;  

Mor 7:3, 40–44;  
vss upanje.

  b vss vstajenje.
  c vss milostljivost.
  d vss Bog — Božja 

trojica, Bog Oče.
  e vss Edinorojenec.
 15 a Iz 51:11; Al 40:12.
 16 a Lk 23:43; Al 40:11–12;  

vss raj.

Božji Sin izvršil za b odkupitev 
sveta;

3 in veliki ter čudoviti a ljubezni, 
ki sta jo pokazala Oče in Sin, s tem 
ko je na svet prišel b Odkupitelj;

4 da bi bilo človeštvo preko nje
gove a odkupne daritve in s b pos
lušnostjo evangelijskim načelom 
odrešeno.

5 Ko sem bil tako zatopljen, sem 
se v mislih vrnil k zapisom apos
tola Petra, k a prvotnim svetim, ki 
so bili razkropljeni po b Pontu, Ga
latiji, Kapadokiji in drugih delih 
Azije, kjer se je evangelij pridigal 
po Gospodovem križanju.

6 Odprl sem Sveto pismo in 
prebral tretje in četrto poglavje 
Prvega Petrovega pisma in ko 
sem bral, sem bil močno prevzet, 
bolj kot sem bil kdaj prej, nad nas
lednjimi odlomki:

7 »Sicer pa je tudi Kristus trpel 
zaradi grehov, in sicer enkrat za 
vselej, pravični za krivične, da bi 
[nas] pripeljal k Bogu. Res je bil 
po mesu umorjen, a po Duhu je 
bil oživljen.

8 V tem Duhu je šel in oznanjal 
tudi duhovom, ki so bili v a ječi;

9 tistim, ki v dneh, ko je Noe 
gradil ladjo, niso bili pokorni, 
ko jih je Bog nadvse potrpežljivo 

čakal. A v ladji se jih je po vodi re
šilo le malo, natančno osem duš.« 
(1 Pt 3:18–20)

10 »Zato je bil tudi mrtvim oz
nanjen evangelij, da bi bili sicer v 
mesu sojeni kot ljudje, v Duhu pa 
bi živeli po Božje.« (1 Pt 4:6)

11 Ko sem premišljeval o tem, 
kar je a zapisano, so se mi odprle 
b oči razumevanja in nad menoj je 
c bil Gospodov Duh in videl sem 
množice d mrtvih, tako majhne kot 
velike.

12 In tam se je na enem kraju 
zbrala brezštevilna skupina du
hov a pravičnih, ki so bili b zvesti 
v pričevanju o Jezusu, ko so ži
veli na zemlji;

13 in ki so darovali a žrtev po pri
spodobi velike žrtve Božjega Sina 
in so v Odkupiteljevem imenu 
b trpeli stiske.

14 Vsi ti so odšli iz tega življe
nja, trdni v a upanju na veličastno 
b vstajenje, preko c milostljivosti 
Boga d Očeta in njegovega e edi
norojenega Sina, Jezusa Kristusa.

15 Videl sem, da sta jih navda
jali a radost in veselje in so se sku
paj radostili, ker se je dan njihove 
rešitve približal.

16 Zbrali so se, pričakujoč pri
hod Božjega Sina v a svet duhov, 
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da bi razglasil njihovo odkupitev 
iz b spon smrti.

17 Njihov speči prah naj bi se 
a povrnil v popolno telo, b kost 
na kost in tetive in meso nanje, 
c duh in telo pa naj bi se združila, 
da nikdar več ne bosta ločena, 
da bodo lahko prejeli polnost 
d radosti.

18 Ko je ta ogromna množica ča
kala in se pogovarjala, radosteč 
se ure svoje rešitve iz verig smrti, 
se je prikazal Božji Sin in razgla
sil a svobodo ujetnikom, ki so bili 
zvesti;

19 in tam jim je a pridigal večni 
b evangelij, nauk vstajenja in od
kupitev človeštva od c padca in od 
posameznikovih grehov pod po
goji d kesanja.

20 Toda k a hudobnim ni šel in 
med brezbožnimi in neskesanimi, 
ki so se b onečastili, ko so bili v 
mesu, se njegov glas ni dvigal;

21 niti niso uporniški, ki so za
vrnili pričevanja in svarila staro
davnih prerokov, gledali njegove 
navzočnosti, niti videli njegovega 
obraza.

22 Kjer so bili ti, je vladala a tema, 
med pravičnimi pa je bil b mir;

23 in sveti so se radostili svoje 
a odkupitve in upognili b koleno in 

priznali Božjega Sina za svojega 
Odkupitelja in Rešitelja iz smrti 
in c verig pekla.

24 Njihovo obličje je a žarelo in 
žar iz Gospodove navzočnosti je 
bil na njih in b peli so hvale njego
vemu svetemu imenu.

25 Čudil sem se, kajti razumel 
sem, da je Odrešenik približno tri 
leta opravljal svoje služenje med 
Judi in tistimi iz Izraelove hiše, 
prizadevajoč si, da bi jih učil o 
večnem evangeliju in jih klical h 
kesanju;

26 in vendarle jih je bilo nav
kljub njegovim mogočnim delom 
in čudežem in razglašanju resnice 
z veliko a močjo in polnomočjem 
le nekaj, ki so prisluhnili njego
vemu glasu in se radostili v nje
govi navzočnosti in iz njegovih 
rok prejeli odrešitev.

27 Toda njegovo delovanje med 
tistimi, ki so umrli, je bilo omejeno 
na a kratek vmesni čas med križa
njem in njegovim vstajenjem;

28 in spraševal sem se ob Pet
rovih besedah — kjer je rekel, da 
je Božji Sin pridigal duhovom 
v ječi, ki so bili nekoč nepos
lušni, ko jih je prej Bog v Noe
tovem času nadvse potrpežljivo 
čakal — in kako je lahko tistim 

 16 b Mrm 9:13.
 17 a 2 Ne 9:10–13.
  b Ezk 37:1–14.
  c NaZ 93:33–34.
  d vss radost.
 18 a Iz 61:1;  

vss odrešitev za mrtve.
 19 a NaZ 76:72–74.
  b vss evangelij.
  c vss padec Adama 

in Eve.

  d vss kesanje — 
kesati se.

 20 a Al 40:13–14;  
vss hudobija — 
hudoben;  
pekel.

  b 1 Ne 10:21.
 22 a vss tema, duhovna.
  b vss mir.
 23 a vss načrt odkupitve.
  b Rim 14:11;  

Moz 27:31.
  c 2 Ne 1:13;  

Al 12:11.
 24 a Ps 104:1–2;  

Iz 60:19;  
Raz 22:5;  
JS – ŽZ 1:17;  
vss Kristusova luč.

  b vss peti.
 26 a 1 Ne 11:28.
 27 a Mr 8:31.
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 29 a NaZ 76:12.
 30 a Lk 24:49.
  b vss tema, duhovna.
  c NaZ 1:2.
 31 a Iz 61:2;  

Lk 4:17–19.
  b vss svoboda — 

svoboden.
 32 a Jn 8:21–24.
  b NaZ 128:5;  

vss spoznanje.

 33 a ČV 1:4;  
vss vera.

  b vss krst — krstiti, krst 
za mrtve;  
uredbe, namestniške 
uredbe.

  c vss odpuščanje grehov.
  d vss dar Svetega Duha.
 34 a vss poslednja sodba.
 35 a Al 34:9–16;  

vss odkupna 

daritev — plačati 
odkupnino;  
žrtvovanje — žrtvovati.

  b vss križ;  
križanje.

 36 a NaZ 138:57.
 37 a NaZ 138:20;  

vss upor — uporništvo.
 38 a vss Adam.
 39 a Mz 4:26;  

vss Eva.

duhovom pridigal in med njimi 
potrebno delo opravil v tako 
kratkem času.

29 In ko sem se spraševal, so se 
mi oči odprle in je bilo moje ra
zumevanje a razsvetljeno in sem 
dojel, da Gospod sam ni šel med 
hudobne in neposlušne, ki so za
vrnili resnico, da bi jih učil;

30 toda glej, izmed pravičnih je 
organiziral svoje sile in določil 
glasnike, oblečene v a moč in pol
nomočje, in jih pooblastil, da so 
šli in luč evangelija prinesli tistim, 
ki so bili v b temi, in sicer c vsem 
človeškim duhovom; in tako se je 
evangelij pridigal mrtvim.

31 In izvoljeni glasniki so šli 
razglašat dan, a sprejemljiv pri 
Gospodu, in razglašat b svobodo 
ujetnikom, ki so bili ujeti, in si
cer vsem, ki so se hoteli pokesati 
svojih grehov in sprejeti evangelij.

32 Tako se je evangelij pridigal 
tistim, ki so a umrli v svojih gre
hih brez b spoznanja resnice ozi
roma v prestopku, ker so zavrnili 
preroke.

33 Učili so jih a vero v Boga, ke
sanje zaradi greha, b namestniški 
krst za c odpuščanje grehov, d dar 
Svetega Duha s polaganjem rok,

34 in vsa druga evangelijska 

načela, ki so jih morali poznati, 
zato da so se pripravili, da bi se 
jim lahko a sodilo glede na ljudi 
v mesu, v duhu pa bi živeli po 
Božje.

35 In med mrtvimi, tako majh
nimi kot velikimi, nepravičnimi 
prav kakor zvestimi, je bilo torej 
razkrito, da je bila odkupitev op
ravljena tako, da se je Božji Sin 
a žrtvoval na b križu.

36 Tako je bilo razkrito, da je naš 
Odkupitelj svoj čas med bivanjem 
v svetu duhov namenil pouče
vanju in pripravi zvestih duhov 
a prerokov, ki so o njem pričevali 
v mesu;

37 da bi sporočilo o odkupitvi 
lahko ponesli vsem mrtvim, do 
katerih sam ni mogel zaradi nji
hovega a upora in prestopka, da 
bi njegove besede lahko slišali 
tudi preko delovanja njegovih 
služabnikov.

38 Med velikimi in mogočnimi, 
ki so se zbrali na tem ogromnem 
zborovanju pravičnih, so bili oče 
a Adam, Staroletni in oče vseh,

39 in naša veličastna mati a Eva 
s svojimi številnimi zvestimi hče
rami, ki so živele v dolgih stolet
jih in častile pravega in živega 
Boga.
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40 Tam je bil a Abel, prvi b muče
nik, in njegov brat c Set, eden od 
mogočnih, ki je bil izrezana d po
doba svojega očeta Adama.

41 Tam so bili tudi a Noe, ki je 
svaril pred potopom; b Sem, ve
lik c véliki duhovnik; d Abraham, 
oče zvestih; e Izak, f Jakob in g Moj
zes, veliki Izraelov zakonodajalec;

42 in a Izaija, ki je s preroštvom 
razglasil, da je bil Odkupitelj ma
ziljen zato, da poveže strte v srcu, 
da razglasi svobodo b ujetnikom 
in izhod iz c ječe tistim, ki so bili 
zaprti.

43 Nadalje, tam so bili tudi a Eze
kiel, ki mu je bila v videnju poka
zana velika dolina b suhih kosti, ki 
naj bi bile prekrite z mesom, da 
bi spet vstale v c vstajenju mrtvih, 
žive duše;

44 a Daniel, ki je predvidel in 
napovedal ustanovitev Božjega 
b kraljestva v poslednjih dneh, ki 
nikoli več ne bo ne uničeno, ne 
dano drugemu ljudstvu;

45 a Elias, ki je bil z Mojzesom na 
Gori b spremenitve;

46 in a Malahija, prerok, ki je pri

čeval o prihodu b Elija — o kate
rem je Moroni prav tako govoril 
preroku Josephu Smithu, ko je iz
javil, da bo prišel, preden se bo 
pričel véliki in strašni Gospodov 
c dan.

47 Prerok Elija naj bi v a srca člo
veških otrok položil obljube, dane 
njihovim očetom,

48 ki dajejo slutiti o velikem 
a delu, ki naj bi se izvajalo v 
Gospodovih b templjih v c raz
dobju polnosti časov za odkupi
tev mrtvih in d pečatenje otrok k 
staršem, da ne bi bila ob njego
vem prihodu vsa zemlja udar
jena s prekletstvom in povsem 
razdejana.

49 Vsi ti in številni drugi, in si
cer a preroki, ki so prebivali med 
Nefijci in pričevali o prihodu Bož
jega Sina, so se pridružili ogrom
nemu zborovanju in čakali svojo 
rešitev,

50 kajti mrtvi so na dolgo odsot
nost svojega a duha iz telesa gle
dali kot na b ujetništvo.

51 Té je Gospod učil in jim dal 
a moč, da so vstali po njegovem 

 40 a vss Abel.
  b vss mučenik — 

mučeništvo.
  c vss Set.
  d 1 Mz 5:3;  

Mz 6:10.
 41 a vss Noe, 

svetopisemski 
patriarh.

  b vss Sem.
  c vss véliki duhovnik.
  d 1 Mz 17:1–8;  

vss Abraham.
  e 1 Mz 21:1–5;  

vss Izak.
  f 1 Mz 35:9–15;  

vss Jakob, Izakov sin.

  g vss Mojzes.
 42 a vss Izaija.
  b Iz 61:1–2.
  c vss pekel.
 43 a vss Ezekiel.
  b Ezk 37:1–14.
  c vss vstajenje.
 44 a vss Daniel.
  b Dan 2:44–45;  

vss Božje oziroma 
nebeško kraljestvo.

 45 a vss Elias.
  b vss spremenitev.
 46 a Mal 3:23–24;  

JS – ŽZ 1:36–39;  
vss Malahija.

  b NaZ 110:13–15;  

vss Elija.
  c vss drugi prihod 

Jezusa Kristusa.
 47 a NaZ 128:17.
 48 a vss odrešitev za mrtve.
  b vss tempelj, 

Gospodova hiša.
  c vss razdobje.
  d vss družina, večna 

družina;  
pečatenje — pečatiti.

 49 a He 8:19–22.
 50 a vss Duh.
  b NaZ 45:17.
 51 a 1 Kor 6:14;  

Al 40:19–21.
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vstajenju od mrtvih, da so vstopili 
v kraljestvo njegovega Očeta, kjer 
so bili okronani z b nesmrtnostjo in 
c večnim življenjem,

52 in odtlej nadaljujejo s svojim 
delom, kakor je Gospod obljubil, 
in so deležni vseh a blagoslovov, 
ki so bili prihranjeni za tiste, ki 
ga ljubijo.

53 V svetu duhov so bili tudi 
prerok Joseph Smith in moj oče 
Hyrum Smith, Brigham Young, 
John Taylor, Wilford Woodruff in 
drugi izvoljeni duhovi, ki so bili 
a prihranjeni, da bodo prišli v pol
nosti časov, da bodo sodelovali 
pri polaganju b temeljev velikega 
dela poslednjih dni,

54 vključno z gradnjo templjev 
in izvajanjem uredb v njih za od
kupitev a mrtvih.

55 Opazil sem, da so bili tudi ti 
med a plemenitimi in vélikimi, ki 
so bili b izvoljeni na začetku, da 
bodo vladarji v Božji Cerkvi.

56 Celo preden so se rodili, so, 
s številnimi drugimi, prejeli svoje 
prve lekcije v svetu duhov in bili 

a pripravljeni, da bodo prišli ob 
Gospodovem lastnem b času, da 
bodo delali v njegovem c vino
gradu za odrešitev človeških duš.

57 Videl sem, da so zvesti a sta
rešine tega razdobja, potem ko 
so iz tega življenja odšli, svoje 
delo nadaljevali, tako da so 
pridigali evangelij kesanja in 
odkupitve preko žrtvovanja edi
norojenega Božjega Sina med tis
timi, ki so v b temi in v suženjstvu 
greha v ogromnem svetu duhov  
mrtvih.

58 Mrtvi, ki se pokesajo, bodo 
a odkupljeni zaradi poslušnosti 
b uredbam Božje hiše,

59 in potem ko bodo odplačali 
kazen za svoje prestopke in bodo 
čistó a umiti, bodo prejeli plačilo 
po svojih b delih, saj so dediči 
odrešitve.

60 Tako mi je bilo razodeto vi
denje o odkupitvi mrtvih in pri
čujem in vem, da je to pričevanje 
a resnično, preko blagoslova na
šega Gospoda in Odrešenika,  
Jezusa Kristusa; tako je. Amen.

 51 b vss nesmrtnost — 
nesmrten.

  c NaZ 29:43;  
vss večno življenje.

 52 a Iz 64:3; 1 Kor 2:9;  
NaZ 14:7.

 53 a vss vnaprej poklicani.
  b NaZ 64:33.
 54 a vss uredbe, 

namestniške uredbe.
 55 a Abr 3:22–24.
  b vss vnaprej poklicani.
 56 a Job 38:4–7;  

Al 13:3–7.
  b Apd 17:24–27.
  c JakK 6:2–3;  

vss Gospodov 
vinograd.

 57 a vss starešina.
  b vss pekel.
 58 a vss odkupitev — 

odkupiti — odkupljen.
  b vss uredbe.
 59 a Al 5:17–22;  

vss odpustiti.
  b vss dela.
 60 a vss resnica.
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PRVA URADNA IZJAVA
Sveto pismo in Mormonova knjiga učita, da je monogamija Božje me-
rilo za zakon, razen če Bog ne razglasi drugače (gl. 2 Sam 12:7–8 in 
JakK 2:27, 30). Po razodetju Josephu Smithu je bilo na začetku 40-ih 
let 19. stol. (gl. 132. razdelek) med člani Cerkve vpeljano izvajanje 
mnogoženstva. Od 60-ih do 80-ih let 19. stoletja je vlada Združenih 
držav sprejela zakone, da bi izvajanje tega verskega običaja napra-
vila za nezakonito. Te zakone je na koncu potrdilo Vrhovno sodišče 
Združenih držav. Predsednik Wilford Woodruff je po prejetju razo-
detja izdal naslednji Manifesto, katerega je Cerkev 6. oktobra 1890 
sprejela kot veljavnega in obvezujočega. To je privedlo do preneha-
nja izvajanja mnogoženstva v Cerkvi.

Spoštovani!

Medijski dopisi, ki so bili iz Salt Lake Cityja odposlani v politi
čne namene, ki so bili široko dostopni javnosti, navajajo, da je utaška 
komisija v svojem nedavnem poročilu zveznemu notranjemu mini
stru izjavila, da se mnogoženstvo uradno še vedno izvaja in da je 
bilo v Utahu od junija lani oziroma v preteklem letu sklenjenih šti
rideset ali več takšnih zakonskih zvez ter da so voditelji Cerkve v 
javnih razpravah učili, spodbujali in nagovarjali k nadaljnjemu iz
vajanju mnogoženstva —

zato kot predsednik Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni 
s tem najresneje razglašam, da so te obtožbe lažne. Mnogoženstva ozi
roma poligamnih zakonskih zvez ne učimo, niti ne dovoljujemo, da bi 
kdor koli to izvajal, in zanikam, da je bilo v tem času v naših templjih 
ali na katerem koli drugem kraju na ozemlju, izvedenih štirideset ali 
katero koli drugo število poligamnih zakonskih zvez.

Poročalo se je o primeru, ko so nekateri trdili, da je bila zakon
ska zveza sklenjena spomladi leta 1889 v obdaritveni hiši v Salt Lake 
Cityju, toda ni mi uspelo izvedeti, kdo je ta obred izvršil. Kar koli je 
bilo izvedenega v tej zadevi, se je zgodilo brez moje vednosti. Zaradi 
tega domnevnega dogodka je bila obdaritvena hiša, po mojih navo
dilih, nemudoma porušena.

Glede na to, da je kongres odredil zakone, ki mnogoženstvo prepo
vedujejo, katere zakone je vrhovno sodišče razglasilo kot zakonite, raz
glašam, da se nameravam pokoriti tem zakonom in vplivati na člane 
Cerkve, kateri predsedujem, da storijo enako.

V mojih naukih v Cerkvi oziroma v naukih sodelavcev ni nič ta
kega, za navedeno obdobje, iz česar bi bilo upravičeno sklepati, da 

PRVA URADNA IZJAVA 320



vsiljujemo oziroma spodbujamo poligamijo; in če je kateri koli stare
šina Cerkve govoril tako, da se je zdelo, da takšen nauk izraža, so ga 
nemudoma ošteli. In sedaj javno razglašam, da svetim iz poslednjih 
dni svetujem, naj se vzdržijo vsakršnih zakonskih zvez, ki jih državni 
zakon prepoveduje.

Wilford Woodruff
predsednik Cerkve Jezusa Kristusa  

svetih iz poslednjih dni

Predsednik Lorenzo Snow je povedal naslednje:

»Predlagam, da s tem, ko Wilforda Woodruffa priznavamo kot pred
sednika Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni in v tem času 
edinega človeka na zemlji, ki ima ključe uredb pečatenja, upoštevamo, 
da ima glede na svoj položaj popolno pooblastilo, da izda Manifesto, 
ki je bil prebran na naši obravnavi dne 24. septembra 1890, in da kot 
Cerkev, zbrana na generalni konferenci, sprejmemo njegovo izjavo 
glede mnogoženstva kot veljavno in obvezujočo.«

Salt Lake City, Utah, 6. oktober 1890

IZVLEČKI IZ TREH GOVOROV  
PREDSEDNIKA WILFORDA WOODRUFFA  

GLEDE MANIFESTA
Gospod meni ali kateremu koli drugemu moškemu, ki je predsednik Cerkve, ne bo 
nikoli dovolil, da bi vas zavedel. Tega ni v mojem načrtu. To ni Božji namen. Če bi to 
poskušal, bi me Gospod odstranil z mojega mesta in tako bo storil z vsakim drugim 
moškim, ki bi človeške otroke poskušal speljati od Božjih razodetij in od njihove dol
žnosti. (61. jesenska generalna konferenca Cerkve, ponedeljek, 6. oktober 1890, Salt 
Lake City, Utah. Poročilo v Deseret Evening News, 11. oktober 1890, str. 2.)

Ni pomembno, kdo živi in kdo umre, oziroma kdo je poklican, da vodi to Cerkev, vo
diti jo mora po navdihu vsemogočnega Boga. Če tega ne bo delal tako, tega sploh ne 
bo mogel delati. /. . ./

Nedavno sem prejel nekaj zame zelo pomembnih razodetij, in povedal vam bom, 
kaj mi je Gospod rekel. Naj vam misli usmerim k temu, kar se imenuje manifesto. /. . ./

Gospod mi je rekel, naj svetim iz poslednjih dni zastavim vprašanje, in rekel mi je 
tudi, da bodo, če me bodo poslušali in na to vprašanje odgovorili, po Svetem Duhu in 
z Božjo močjo vsi odgovorili enako in bodo vsi glede zadeve verjeli isto.

Vprašanje je naslednje: Katera je najmodrejša pot, po kateri bi sveti iz poslednjih 
dni morali iti — da še naprej poskušajo izvajati mnogoženstvo, kateremu osporavajo 
državni zakoni in nasprotuje šestdeset milijonov ljudi, in zaradi česar bi jim zaplenili 
in bi izgubili vse templje, in v njih zaustavili vse uredbe, tako za žive kot mrtve, in 
zaprli Prvo predsedstvo in dvanajstere ter glave družin v Cerkvi in zaplenili osebno 
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imetje ljudi (kateri bi že sami prenehali z izvajanjem); ali po tem, ko bi to naredili in 
prepustili, samo zaradi vdanosti temu načelu, da bomo prenehali z izvajanjem tega 
in se pokorili zakonu in s tem pustili preroke, apostole in očete doma, da bodo lahko 
učili ljudi in vršili dolžnosti Cerkve in tudi pustili templje v rokah svetih, da bodo 
lahko izvajali evangelijske uredbe tako za žive kot za mrtve?

Gospod mi je v videnju in razodetju pokazal, kaj natančno bi se zgodilo, če s tem 
izvajanjem ne bi prenehali. Če s tem ne bi prenehali, ne bi potrebovali /. . ./ nobenega 
moškega v tem templju v Loganu, kajti po vsej deželi Sion bi se končale vse uredbe. V 
Izraelu bi vladala zmeda in veliko moških bi bilo zaprtih. Te težave bi se zgrnile nad 
vso Cerkev in s tem izvajanjem bi morali prenehati. Torej vprašanje je, ali naj se zadeva 
ustavi takole ali kakor nam je pokazal Gospod in bomo pustili, da bodo preroki in apos
toli in očetje prosti možje, templji pa v rokah ljudi, da bodo mrtvi lahko odkupljeni. 
Ti ljudje so iz ječe v svetu duhov osvobodili že veliko duš, torej ali naj se delo ustavi 
ali naj gre dalje? To je vprašanje, ki ga zastavljam svetim iz poslednjih dni. Presoditi 
morate sami. Hočem, da si nanj odgovorite sami. Jaz nanj ne bom odgovoril; toda re
čem vam, da bi bili mi kot ljudstvo v natančno takem položaju, če tega ne bi naredili.

/. . ./ Videl sem, kaj natančno bi se zgodilo, če ne bi ukrepali. To sem v duhu ču
til že nekaj časa. Toda rad bi rekel to: če mi ne bi Bog nebes zapovedal, naj naredim 
to, kar sem naredil, bi moral sam v zapor in dopustiti, da gredo tja vsi moški; pustiti 
bi moral, da bi nam vzeli templje; in ko je prišla ura, ko mi je bilo zapovedano, da to 
naredim, mi je bilo vse jasno. Šel sem pred Gospoda in napisal, kar mi je Gospod re
kel, naj napišem. /. . ./

To vam zapuščam, da boste o tem premišljevali in pretehtali. Gospod je z nami na 
delu. (Kolska konferenca v Cachu v Loganu v Utahu, nedelja, 1. november 1891. Po
ročilo v Deseret Weekly, 14. november 1891.)

Sedaj vam bom povedal, kaj mi je bilo razodeto in kaj je Božji Sin v tej zadevi naredil. 
/. . ./ Tako kot vsemogočni Bog živi, bi se vse to zgodilo, če Manifesto ne bi bil dan. 
Zatorej je Božji Sin odredil, da se Cerkvi in svetu to predstavi za njegove namene. Go 
spod je odredil ustanovitev Siona. Odredil je dovršitev tega templja. Odredil je, da bi 
morala biti odrešitev živih in mrtvih dana v teh dolinah gora. In vsemogočni Bog je 
odredil, da ga hudič ne bo onemogočil. Če to lahko razumete, je to ključnega pomena. 
(Iz razprave na šestem delu posvetitve templja v Salt Laku, aprila 1893. Tipkopis po
svetitvenih bogoslužij, arhivi, Oddelek cerkvene zgodovine, Salt Lake City, Utah.)

DRUGA URADNA IZJAVA
Mormonova knjiga uči, da so Bogu vsi enaki, vključno črnci in belci, 
zasužnjeni in svobodni, moški in ženske (gl. 2 Ne 26:33). Skozi zgo-
dovino Cerkve so se ljudje vseh ras in etničnosti v številnih drža-
vah krstili in živeli kot zvesti člani Cerkve. V času življenja Josepha 
Smitha je bilo nekaj temnopoltih moških članov Cerkve posvečenih 
v duhovništvo. Zgodaj na začetku njene zgodovine so voditelji Cer-
kve prenehali s podeljevanjem duhovništva temnopoltim moškim čla-
nom afriškega porekla. Cerkveni zapis ne podaja jasnega vpogleda v 
izvore tega običaja. Cerkveni voditelji so verjeli, da je za spremembo 
tega običaja potrebno razodetje od Boga in so v duhu molitve prosili 
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za vodstvo. Razodetje je prejel predsednik Cerkve, Spencer W. Kim-
ball, potrdili pa so ga drugi voditelji Cerkve v Templju Salt Lake 1. 
junija 1978. Razodetje je odstranilo vse omejitve glede rase, ki so ne-
koč veljale za duhovništvo.

Spoštovani!

Na 148. jesenski generalni konferenci Cerkve Jezusa Kristusa svetih 
iz poslednjih dni, 30. septembra 1978, je predsednik N. Eldon Tanner, 
prvi svetovalec v Prvem predsedstvu, predstavil naslednje:

Na začetku junija letošnjega leta je Prvo predsedstvo oznanilo, da 
je predsednik Spencer W. Kimball prejel razodetje, da so duhovništvo 
in tempeljski blagoslovi na voljo vsem vrednim moškim članom Cer
kve. Predsednik Kimball me je prosil, naj na konferenci sporočim, da 
je potem, ko je v svetih sobanah svetega templja prejel to razodetje, 
ki je k njemu prišlo po daljšem premišljevanju in molitvi, razodetje 
predstavil svojima svetovalcema, ki sta razodetje sprejela in ga odo
brila. Nato je bilo predstavljeno zboru dvanajstih apostolov, ki so ga 
soglasno odobrili, kasneje pa so ga predstavili še drugim generalnim 
osebnostim, ki so ga prav tako soglasno odobrili.

Predsednik Kimball me je prosil, naj to pismo sedaj preberem:

8. junij 1978
Vsem generalnim in krajevnim duhovniškim uradnikom Cerkve Je
zusa Kristusa svetih iz poslednjih dni po vsem svetu:

Dragi bratje!
Kot priče širjenju Gospodovega dela na zemlji smo hvaležni, da so 

se ljudje iz številnih držav odzvali na sporočilo obnovljenega evange
lija in se v čedalje večjem številu pridružujejo Cerkvi. To nas je nav
dahnilo z željo, da vsakemu vrednemu članu Cerkve ponudimo vse 
privilegije in blagoslove, ki jih evangelij nudi.

Zavedajoč se obljub, ki so jih dali preroki in predsedniki Cerkve, ki 
so služili pred nami, da bodo nekoč v Božjem večnem načrtu vsi naši 
bratje, ki so vredni, lahko prejeli duhovništvo in pričevali zvestobi tis
tih, katerim je bilo duhovništvo zadržano, smo dolgo in goreče pro
sili za dobro teh naših zvestih bratov in veliko ur preživeli v zgornji 
tempeljski sobani ter ponižno prosili Gospoda za božansko vodstvo.

Uslišal je naše molitve in z razodetjem potrdil, da je prišel dolgo 
obljubljeni dan, ko bo vsak zvesti, vredni moški v Cerkvi lahko prejel 
sveto duhovništvo z močjo udejanjanja njegovega božanskega polno
močja in s svojimi ljubljenimi užival vsak blagoslov, ki iz njega izhaja, 
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vključno s tempeljskimi blagoslovi. Zatorej so lahko v duhovništvo 
posvečeni vsi vredni moški člani Cerkve, ne glede na raso oziroma 
barvo kože. Duhovniški voditelji morajo upoštevati pravilnik pazlji
vega razgovora z vsemi kandidati za posvetitev v Aronovo oziroma 
Melkízedekovo duhovništvo, da bodo zagotovili, da leti izpolnjujejo 
uveljavljena merila vrednosti.

S treznostjo razglašamo, da je Gospod sedaj razkril svojo voljo glede 
blagoslova vseh svojih otrok na zemlji, ki bodo prisluhnili glasu nje
govih pooblaščenih služabnikov in se pripravili, da bodo prejeli vse 
evangelijske blagoslove.

S spoštovanjem,
Spencer W. Kimball
N. Eldon Tanner
Marion G. Romney

Prvo Predsedstvo

Ker priznavamo Spencerja W. Kimballa kot preroka, vidca in razo
devalca ter predsednika Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih 
dni, predlagamo, da kot ustavodajni zbor razodetje sprejmemo kot 
Gospodovo besedo in voljo. Vsi, ki soglašate, prosimo, da to pokažete 
z dvigom desne roke. Če je kdo proti, naj stori enako.

Izkazovanje podpore omenjenemu predlogu je bilo soglasno in 
pritrdilno.

Salt Lake City, Utah, 30. september 1978
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