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УВОД

Учење и завети је збирка божанских откривења и надахнутих 
изјава датих за успостављање и уређивање царства Божјег на зе-

мљи у последњим данима  Иако је већина одсека упућена члановима 
Цркве Исуса Христа светаца последњих дана, поруке, упозорења и 
опомене су на корист читавом људском роду и садрже позив свим 
људима, свугде, да послушају глас Господа Исуса Христа који им го-
вори зарад њиховог временског благостања и њиховог вечног спасења 

Већина откривења у овој збирци, примљена је преко Џозефа Смита 
мл, првог пророка и председника Цркве Исуса Христа светаца по-
следњих дана  Остала потичу од неких његових наследника у Пред-
седништву (видети увод у УиЗ 135, 136, и 138 и Званични проглас  
1 и 2) 

Књига Учења и завета једно је од стандардних дела цркве заједно са 
светом Библијом, Мормоновом књигом и Драгоценим бисером  Ипак, 
књига Учење и завети је јединствена зато што није превод древних 
докумената, већ је новијег датума и дата је од Бога преко Његових 
изабраних пророка за обнову Његовог светог дела и успостављање 
царства Божјег на земљи у овим данима  У откривењима се запажа 
нежан али постојан глас Господа Исуса Христа који наново говори 
у раздобљу пунине времена, а дело које је у њој започето припрема 
је за Његов Други долазак, да би се речи испуниле и ускладиле са 
речима свих светих пророка од постанка света 

Џозеф Смит мл  рођен је 23  децембра 1805  год  у Шарону, у округу 
Виндзор, у Вермонту  У раном раздобљу свог живота, преселио се са 
својом породицом у данашњи Манчестер, у западном делу државе 
Њујорк  Док је живео тамо у пролеће 1820  год, када је имао четрнаест 
година, доживео је своје прво виђење, у коме су га лично посетили 
Бог, вечни Отац, и Његов Син, Исус Христ  У том виђењу му је ре-
чено да истинита црква Исуса Христа, која је успостављена у време 
Новог завета и у којој се примењивала пунина јеванђеља, није више 
на земљи  Уследиле су друге божанске објаве у којима је поучаван 
од стране многих анђела; показано му је да Бог има за њега посебно 
дело које треба да изврши на земљи и да ће преко њега црква Исуса 
Христа бити обновљена на земљи 

Након неког времена, Џозеф Смит је био у стању да уз божанску 
помоћ преведе и објави Мормонову књигу  У међувремену је Јован 
Крститељ, у мају 1829  год, заредио њега и Оливера Каудерија у 
Ароново свештенство (видети УиЗ 13), а недуго након тога су их 
древни апостоли Петар, Јаков и Јован заредили у Мелхиседеково 
свештенство (видети УиЗ 27:12)  Уследила су друга заређења којима 
су Мојсије, Илија, Илија пророк и многи други пророци поверили 
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кључеве свештенства (видети УиЗ 110; 128:18, 21)  Ова заређења су у 
ствари обнова божанске власти човеку на земљи  Пророк Џозеф Смит 
је 6  априла 1830  год, под вођством са неба, организовао цркву, и тако 
је истинита Црква Исуса Христа још једном као установа постала 
активна међу људима, с влашћу да поучава јеванђељу и да служи 
спасоносне обреде  (Видети УиЗ 20 и Драгоцени бисер, Историју 
Џозефа Смита 1 )

Ова света откривења су примљена као одговор на молитву, у тре-
нуцима потребе, и произилазе из стварних животних околности 
укључујући стварне људе  Пророк и његови сарадници тражили су 
божанско вођство, а ова откривења потврђују да су га примили  У 
откривењима се види обнова и обелодањивање јеванђеља Исуса Хри-
ста и наступање раздобља пунине времена  У овим откривењима је 
показана сеоба цркве из Њујорка и Пенсилваније у Охајо, у Мисури, у 
Илиноис, и коначно у велику котлину у западној Америци, а и силна 
борба светаца у настојању да изграде Сион на земљи у новије време 

Неколико одсека на почетку укључују материјал који се односи 
на превод и објављивање Мормонове књиге (видети одсеке 3, 5, 10, 
17, и 19)  Неки каснији одсеци говоре о раду пророка Џозефа Смита 
на надахнутом преводу Библије, за време ког су добијени многи 
одсеци који садрже велика учења (видети, на пример, одсеке 37, 45, 
73, 76, 77, 86, 91, и 132, од којих сваки има неку директну повезаност 
са преводом Библије) 

У тим откривењима представљена су учења јеванђеља са објашње-
њима о основним стварима као што су природа Божанства, порекло 
човека, стварност постојања Сотоне, сврха смртности, неопходност 
послушности, потреба за покајањем, деловање Светог Духа, обреди 
и уредбе у вези са спасењем, судбина земље, будуће стање човека 
након васкрсења и суда, вечност брачног односа, и вечна природа 
породице  Исто тако, показано је и постепено обелодањивање ад-
министративне структуре цркве укључујући позив бискупа, Прво 
председништво, Савет дванаесторице, Седамдесеторицу и поставку 
других председавајућих служби и већа  Коначно, сведочанство које 
је дато о Исусу Христу – Његовој божанској природи, Његовом ве-
личанству, Његовој савршености, Његовој љубави, и Његовој моћи 
да откупи – даје овој књизи огромну вредност за људску породицу, 
и „вредност цркви равну благу целе земље“ (видети увод у УиЗ 70) 

Откривења су изворно записали они који су писали за Џозефа 
Смита, и чланови цркве су са ентузијазмом делили ове примерке 
рукописа једни са другима  Како би направили још постојанији запис, 
писари су након тога преточили ова откривења у књиге рукописа, 
које су вође цркве користиле у припреми откривења за штампање  
Џозеф и рани свеци су гледали на откривења као и на цркву: као на 
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жива, динамична, подложна усавршавању додатним откривењима  
Запазили су и да су се ненамерно појављивале грешке приликом пре-
писивања и припреме откривења за објављивање  Стога, на црквеној 
конференцији 1831  год, Џозеф Смит је замољен да „исправи оне 
неисправности или грешке које буде открио помоћу Светог Духа “

Након што су откривења прегледана и исправљена, чланови цркве 
у Мисурију су започели са штампањем књиге под називом A Book of 
Commandments for the Government of the Church of Christ, (Књига запове-
сти за вођење цркве Христове) која је садржала многа од пророкових 
ранијих откривења  Овај први покушај да се објаве откривења је ипак 
пропао када је руља свецима уништила штампарију у округу Џексон 
20  јула 1833  год 

Након што су чули о уништењу штампарије у Мисурију, Џозеф 
Смит и остале вође цркве почели су са припремама за објављивање 
откривења у Киртланду, у Охају  Да би наново исправио грешке, 
уредио стил и имао увид у развој црквених учења и организације, 
Џозеф Смит је надгледао коректуру текста неких откривења како 
би их припремио за објављивање 1835  год  као Doctrine and Covenants 
of the Church of the Latter Day Saints (Учење и завети Цркве светаца 
последњих дана)  Џозеф Смит је одобрио још једно издање Учења 
и завета, које је објављено само неколико месеци након пророкове 
мученичке смрти 1844  год 

Рани свеци су ценили откривења и гледали су на њих као на поруке 
од Бога  Једном приликом касне 1831  год, неколико старешина цркве 
је дало свечано сведочанство да је Господ осведочио душе њихове 
у истинитост откривења  Ово сведочанство је објављено у издању 
Учења и завета из 1835  год  као писано сведочанство Дванаесторице 
апостола 

СВЕДОЧАНСТВО  
ДВАНАЕСТОРИЦЕ АПОСТОЛА О ИСТИНИТОСТИ  

КЊИГЕ УЧЕЊЕ И ЗАВЕТИ
Сведочанство сведока о Књизи Господњих заповести, заповести које 
је Он дао својој цркви преко Џозефа Смита мл. који је гласом цркве 

у ту сврху подржан:
Ми смо, дакле, вољни да посведочимо свом људском роду 

на целом свету, сваком створењу на лицу земаљском, да Господ 
посведочи нашим душама, Светим Духом изливеним на нас, да 
су ове заповести дате надахнућем од Бога, и да су корисне за 
све људе и да су заиста истините 

Дајемо ово сведочанство свету, Господ нам је помоћник; а 
благодаћу Бога Оца, и Сина његовог, Исуса Христа, дато нам је 
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да имамо ову повластицу да изнесемо ово сведочанство свету, 
чему се неизмерно радујемо, молећи Господа увек да деца  
Господња могу од тога имати користи 
Ово су имена Дванаесторице:

Томас Б  Марш
Дејвид В  Патен
Бригам Јанг
Хибер С  Кимбал

Орсон Хајд
Вилијам Е  Меклелин
Парли П  Прат
Лук С  Џонсон

Вилијам Смит
Орсон Прат
Џон Ф  Бојнтон
Лајмен Е  Џонсон

У наредним издањима Учења и завета, додата су накнадно при-
мљена откривења и други значајни записи прихваћени од стране 
надлежних скупова или конференција Цркве  У издању из 1876, 
припремљеном од стране старешине Орсона Прата под вођством 
Бригама Јанга, откривења се сврставају хронолошки и додата су нова 
заглавља са уводима који садрже историјске чињенице 

Почевши са издањем из 1835  год  укључен је и низ од седам тео-
лошких поука; оне су назване „Lectures on Faith (Предавања о вери)“  
Оне су биле припремљене да би се користиле у Пророчкој школи у 
Киртланду, у Охају, од 1834  до 1835  год  Мада су ова предавања била 
корисна за учење и поучавање, била су уклоњена из Учења и завета 
почевши с издањем из 1921  год, јер нису дата или представљена као 
откривења целој цркви 

Године 1981, енглеском издању Учења и завета по први пут су 
прикључена три документа  То су одсеци 137 и 138 који постављају 
основе спасења за мртве, и Званични проглас 2, којим се проглашава 
да сви достојни мушки чланови цркве могу бити заређени у свештен-
ство без обзира на расу и боју коже 

Свако ново издање Учења и завета садржало је исправке ранијих 
грешака и додате нове информације, посебно о историјским чиње-
ницама садржаним у заглављима одсека  У садашњем издању даље 
се прерађују подаци о датумима и именима места и раде се друге 
исправке  Ове промене су вршене да би се материјал подударао 
са најтачнијим историјским информацијама  Друга посебна обеле-
жја овог последњег издања укључују ревидиране мапе које показују 
главне географске локације на којима су примљена откривења, плус, 
побољшане фотографије историјских црквених локалитета, унакр-
сне референце, заглавља одсека, и сажетке датих тема, све оно што 
има сврху да помогне читаоцима да разумеју и да се радују поруци 
Господњој датој у Учењу и заветима  Подаци за заглавља одсека преу-
зети су из Рукописа историје цркве и објављене History of the Church 
(Историје цркве), (у заглављима се збирно сматрају историјом Џозефа 
Смита) и Joseph Smith Papers (папирима Џозефа Смита) 
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Датум Место Одсеци
1823 Септембар Манчестер, у Њујорку 2
1828 Јул Хармони, у Пенсилванији 3
1829 Фебруар Хармони, у Пенсилванији 4

Март Хармони, у Пенсилванији 5
Април Хармони, у Пенсилванији 6, 7, 8, 9, 10
Мај Хармони, у Пенсилванији 11, 12, 13*
Јун Фајет, у Њујорку 14, 15, 16, 17, 18
Лето Манчестер, у Њујорку 19

1830 Округ Вејн, у Њујорку 74
Април Фајет, у Њујорку 20*, 21
Април Манчестер, у Њујорку 22, 23
Јул Хармони, у Пенсилванији 24, 25, 26
Август Хармони, у Пенсилванији 27
Септембар Фајет, у Њујорку 28, 29, 30, 31
Октобар Манчестер, у Њујорку 32
Октобар Фајет, у Њујорку 33
Новембар Фајет, у Њујорку 34
Децембар Фајет, у Њујорку 35*, 36*, 37*

1831 Јануар Фајет, у Њујорку 38, 39, 40
Фебруар Киртланд, у Охају 41, 42, 43, 44
Март Киртланд, у Охају 45, 46, 47, 48
Мај Киртланд, у Охају 49, 50
Мај Томпсон, у Охају 51
Јун Киртланд, у Охају 52, 53, 54, 55, 56
Јул Сион, у округу Џексон, у Мисурију 57
Август Сион, у округу Џексон, у Мисурију 58, 59
Август Индепенденс, у Мисурију 60
Август Река Мисури, у Мисурију 61
Август Черитон, у Мисурију 62
Август Киртланд, у Охају 63
Септембар Киртланд, у Охају 64
Октобар Хајрам, у Охају 65, 66
Новембар Хајрам, у Охају 1, 67, 68, 69, 70, 133
Децембар Хајрам, у Охају 71
Децембар Киртланд, у Охају 72

1832 Јануар Хајрам, у Охају 73
Јануар Амхерст, у Охају 75
Фебруар Хајрам, у Охају 76
Март Хајрам, у Охају 77, 79, 80, 81
Март Киртланд, у Охају 78

* На назначеном месту или у његовој близини

                              
                              
                              
                              
                        
                        
                      
                              
                              
                           
                            
                          
                              
                       
                              
                              
                              
                        
                          
                       
                       
                            
                              
                    
                              
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                            
                   
                              
                              
                              
                              
                              
                        
                              



Датум Место Одсеци
Април Индепенденс, у Мисурију 82, 83
Август Хајрам, у Охају 99
Септембар Киртланд, у Охају 84
Новембар Киртланд, у Охају 85
Децембар Киртланд, у Охају 86, 87*, 88

1833 Фебруар Киртланд, у Охају 89
Март Киртланд, у Охају 90, 91, 92
Мај Киртланд, у Охају 93
Јун Киртланд, у Охају 95, 96
Август Киртланд, у Охају 94, 97, 98
Октобар Перизбург, у Њујорку 100
Децембар Киртланд, у Охају 101

1834 Фебруар Киртланд, у Охају 102, 103
Април Киртланд, у Охају 104*
Јун Река Фишинг, у Мисурију 105
Новембар Киртланд, у Охају 106

1835 Април Киртланд, у Охају 107
Август Киртланд, у Охају 134
Децембар Киртланд, у Охају 108

1836 Јануар Киртланд, у Охају 137
Март Киртланд, у Охају 109
Април Киртланд, у Охају 110
Август Сејлем, у Масачусетсу 111

1837 Јул Киртланд, у Охају 112
1838 Март Фар Вест, у Мисурију 113*

Април Фар Вест, у Мисурију 114, 115
Мај Спринг Хил, у округу Дејвис,  

у Мисурију 116
Јул Фар Вест, у Мисурију 117, 118, 119, 120

1839 Март Затвор у Либертију, у округу Клеј, 
у Мисурију 121, 122, 123

1841 Јануар Наву, у Илиноису 124
Март Наву, у Илиноису 125
Јул Наву, у Илиноису 126

1842 Септембар Наву, у Илиноису 127, 128
1843 Фебруар Наву, у Илиноису 129

Април Рејмус, у Илиноису 130
Мај Рејмус, у Илиноису 131
Јул Наву, у Илиноису 132

1844 Јун Наву, у Илиноису 135
1847 Јануар Винтер Квортерс (сада Небраска) 136
1890 Октобар Солт Лејк Сити, у Јути Званични проглас 1
1918 Октобар Солт Лејк Сити, у Јути 138
1978 Јун Солт Лејк Сити, у Јути Званични проглас 2

* На назначеном месту или у његовој близини

                            
                              
                              
                              
                         
                              
                          
                              
                            
                          
                              
                              
                          
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                             
                          

                              
                    

                        
                              
                              
                              
                          
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                  
                              
                  



1 1 а 3 Не 27:3;  
УиЗ 20:1.  
всп Црква Исуса 
Христа.

  б УиЗ 38:7–8.  
всп Бог, Божанство.

  в Понз 32:1.
 2 а УиЗ 133:16.

  б Фил 2:9–11.
  в всп Срце.
 3 а всп Побуна.
  б Лк 8:17; 12:3;  

2 Не 27:11;  
Морм 5:8.

 4 а Јез 3:17–21;  
УиЗ 63:37.  

всп Мисионарски 
рад;  
Упозоравати, 
упозорење.

  б всп Последњи дани.
 6 а всп Исус Христ – 

Власт.

1–7 Глас упозорења је за све људе. 
8–16 Отпадништво и опакост 
претходе Другом доласку. 17–23 
Џозеф Смит је позван да на зе
мљи обнови Господње истине и 
моћи. 24–33 Мормонова књига је 
изнета и црква је успостављена. 
34–36 Мир ће бити одузет са зе
мље. 37–39 Истражујте ове за
повести.

ПОСЛУШАЈ, о народе а цр
кве моје, говори глас онога 

који борави на висини и чије су 
б очи над свим људима; да, заи
ста кажем: в Послушајте, ви на
роди издалека; и ви који сте на 
острвима морским, послушајте 
заједно.

2. Јер заиста, а глас Господњи 
је упућен свим људима и б нико 
га неће избећи; и нема ока које 
неће видети, нити уха које неће 
чути, нити в срца које неће бити 
дубоко дирнуто.

3. А а побуњеници ће бити по
гођени великом тугом; јер ће се 
о њиховом безакоњу б говорити 
на врховима кровова, а њихова 
тајна дела ће се открити.

4. И а глас упозорења биће упу
ћен свим људима, устима мојих 
ученика, које изабрах у ове б по
следње дане.

5. И они ће поћи и нико их 
неће зауставити, јер ја Господ 
им заповедих.

6. Гле, ово је моја а власт, и 

1. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита 1. новембра 1831. 
год, за време посебне конференције старешина цркве, одржане 
у Хајраму, у Охају. Многа откривења су била примљена од Го
спода пре тога, а сакупљање и одобравање тих откривења за из
давање у облику књиге били су главни повод конференције. Овај 
одсек представља Господњи увод у учења, завете и заповести 
који су дати у овом раздобљу.

   

УЧЕЊЕ И ЗАВЕТИ



 6 б УиЗ 72:21.
 7 а Понз 5:29;  

Проп 12:13.
  б УиЗ 1:38.
 8 а всп Запечатити, 

печаћење.
  б всп Побуна.
 9 а Отк 19:15–16;  

1 Не 22:16–17.
  б Мос 16:2;  

ЏС – Мт 1:31, 55.
 10 а всп Други долазак 

Исуса Христа.
  б Јез 7:4;  

УиЗ 56:19.  
всп Исус 

Христ – Судија.
  в ПСол 24:12;  

Алма 9:28; 41:2–5;  
УиЗ 6:33.

  г Мт 7:2.
 13 а УиЗ 63:6.
  б Јез 21:8;  

УиЗ 35:14.
 14 а Иса 53:1.
  б 2 Не 9:31;  

Мос 26:28.
  в УиЗ 11:2.
  г Дела 3:23;  

Алма 50:20;  
УиЗ 50:8; 56:3.

 15 а ИНа 23:16;  

Иса 24:5.
  б всп Обреди.
  в всп Отпадништво.
  г всп Нови и вечни 

завет.
 16 а Мт 6:33.
  б Иса 53:6.
  в УиЗ 82:6.
  г Изл 20:4;  

3 Не 21:17.  
всп Идолопоклонство.

  д Иса 50:9.
  ђ УиЗ 64:24; 133:14.  

всп Вавилон;  
Световност.

 17 а Иса 24:1–6.

власт слугу мојих, и мој увод у 
књигу заповести, које им дахох 
да их вама б објаве, о становници 
 земље.

7. Стога, а бој се и дрхти, о на
роде, јер шта ја Господ у њима 
прогласих, б испуниће се.

8. И заиста, кажем вам, да је 
онима који изађу проносећи 
ове вести становницима земље 
дата власт да а печате како на зе
мљи тако и на небу, неверне и 
б бунтовне;

9. Да, заиста, да их запечате 
до дана када ће се а гнев Божји 
излити на б опаке преко сваке 
мере –

10. До а дана када ће Господ 
доћи да б награди свакога по 
в делима његовим и г одмери сва
коме по мери којом је он одме
равао ближњему својему.

11. Стога је глас Господњи по
слат свим крајевима земаљским, 
да сви који желе да чују могу 
чути.

12. Припремите се, припре
мите се за оно што ће доћи, јер 
Господ је близу;

13. И а срџба се Господња 

распали, а б мач је његов опран 
на небу и пашће на становнике 
земље.

14. А а мишица Господња ће се 
открити; и долази дан када ће 
они, који не б послушају глас Го
сподњи, нити глас слугу њего
вих, нити се в осврћу на речи 
пророка и апостола, бити г ис
кључени из народа;

15. Јер они а одступише од мо
јих б обреда и в прекршише мој 
г вечни завет;

16. Они не а траже од Господа 
да успостави своју праведност, 
него свако хода б сопственим в пу
тем и према г обличју сопственог 
бога, чије обличје је налик свету 
и чија срж је она идолска, што 
д стари и пропада у ђ Вавилону, 
и то Вавилону великом који ће 
пасти.

17. Стога, ја Господ, знајући  
за невољу која ће сићи на а ста
новнике земље, позвах слугу 
свога Џозефа Смита мл. и гово
рах му са неба и дадох му запо
вести;

18. Такође дадох заповести 
другима, да то прогласе свету; 
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 19 а Дела 4:13;  
1 Кор 1:27;  
УиЗ 35:13; 133:58–59.  
всп Кротак, 
кроткост.

  б 2 Не 28:31.  
всп Уздање.

 20 а всп Сведочити.
 22 а УиЗ 39:11.  

всп Завет;  
Нови и вечни завет.

 23 а всп Јеванђеље.
  б всп Мисионарски 

рад.
  в 1 Кор 1:26–29.
 24 а 2 Не 33:10–11;  

Моро 10:27–28.

  б 2 Не 31:3;  
Етер 12:39.

  в УиЗ 50:12.  
всп Разумевање.

 26 а Јак 1:5;  
УиЗ 42:68.  
всп Мудрост.

 27 а всп Укорити, прекор.
  б всп Покајати се, 

покајање.
 28 а всп Понизан, 

понизност.
  б всп Знање.
 29 а всп Мормонова 

књига.
 30 а УиЗ 1:4–5, 17–18.
  б всп Обнова 

јеванђеља;  
Црква Исуса Христа 
светаца последњих 
дана.

  в всп Тама, духовна.
  г Еф 4:5, 11–14.  

всп Црква, знаци 
истините цркве.

  д УиЗ 38:10.
 31 а Алма 45:16;  

УиЗ 24:2.  
всп Грех.

 32 а УиЗ 58:42–43.  
всп Опростити.

 33 а Мос 26:32.
  б Алма 24:30;  

УиЗ 60:2–3.

да би све ово могло бити ис
пуњено, како пророци напи
саше –

19. Оно што је а слабо у свету 
изаћи ће и сломити моћне и сна
жне, како нико не би саветовао 
ближњег свог, нити се б уздао у 
мишицу телесну –

20. Него да би свако могао да 
а говори у име Господа Бога, и то 
Спаситеља света.

21. Да би се вера могла увећати 
на земљи;

22. Да би се мој вечни а завет 
могао успоставити;

23. Да би пунину а јеванђеља 
мога б проглашавали в слаби и 
прости све до краја света, и пред 
царевима и владарима.

24. Гле, ја сам Бог и ја то рекох; 
ове а заповести су од мене, и дао 
сам их слугама својим у слабо
сти њиховој, таквим б језиком, да 
би могли в разумети.

25. И да би се у мери у којој за
блудеше то могло открити.

26. И да би у мери у којој тра
жише а мудрост били поучени.

27. И да би у мери у којој 

згрешише били а укорени како 
би се б покајали.

28. И да би у мери у којој се 
а понизише били ојачани и бла
гословени са висина и примали 
б знање с времена на време.

29. А након што прими записе 
нефијске, да, да би слуга мој Џо
зеф Смит мл. имао моћ да уз ми
лост Божју преводи, моћу Бож
јом, а Мормонову књигу.

30. Такође да би они којима су 
ове заповести дате, имали а моћ 
да положе темеље б цркве ове, и 
да је изнесу из мрака и в таме, 
једину праву и живу г цркву на 
лицу земаљском, са којом сам ја 
Господ веома д задовољан, гово
рећи о цркви као заједници а не 
појединачно –

31. Јер ја Господ не могу да гле
дам на а грех ни са најмањом ме
ром попустљивости;

32. Ипак, оном који се покаје 
и држи заповести Господње, 
а опростиће му се;

33. А оном који се не а по
каје, б одузеће се чак и она све
тлост коју беше примио; јер мој  
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 33 в всп Свети Дух.
  г Пос 6:3;  

2 Не 26:11;  
Морм 5:16;  
Етер 2:15;  
Моро 9:4.

 34 а Мт 28:19;  
УиЗ 1:2; 42:58.

 35 а Понз 10:17;  
Дела 10:34;  
Моро 8:12;  
УиЗ 38:16.

  б всп Последњи  
дани.

  в УиЗ 87:1–2.  
всп Знаци временски;  

Мир.
  г всп Ђаво.
 36 а всп Светац.
  б всп Исус Христ – 

Хиљадугодишња 
владавина  
Христова.

  в Зах 2:10–11;  
УиЗ 29:11;  
84:118–119.

  г всп Судити, суд.
  д всп Свет.
 37 а всп Света писма.
  б УиЗ 58:31;  

62:6; 82:10.
 38 а 2 Цар 10:10;  

Мт 5:18; 24:35;  
2 Не 9:16;  
ЏС – Мт 1:35.

  б УиЗ 101:64.
  в Понз 18:18;  

УиЗ 18:33–38; 21:5.  
всп Глас;  
Откривење.

  г всп Пророк.
  д всп Власт;  

Подржавање 
црквених вођа.

 39 а 1 Јн 5:6;  
УиЗ 20:27; 42:17.

  б всп Истина.

2. ОДСЕК
Извод из историје Џозефа Смита који се односи на речи које 
је анђео Морони дао пророку Џозефу Смиту, док је био у кући 
пророковог оца у Масачусетсу, у Њујорку, 21. септембра увече 
1823. год. Морони је последњи од великог броја историјских 
личности које су израдиле запис сада познат у свету као Мор
монова књига. (Упоредити са Књигом пророка Малахије 4:5–6; 
такође са одсецима 27:9; 110:13–16; и 128:18.)

в Дух се неће увек г напрезати око 
човека, говори Господ над вој
скама.

34. Поново, заиста вам кажем, 
о становници земље: ја Господ 
сам вољан да ово обзнаним а сва
ком телу.

35. Јер не а гледам ко је ко и 
хоћу да сви они знају да б дан 
брзо долази; још није тај час, 
али је сасвим близу, када ће в мир 
бити одузет са земље, а г ђаво ће 
имати моћ над својим господар
ством.

36. Такође ће Господ имати 
моћ над а свецима својим, и 
б владаће у њиховој в средини, 

и сићи ће на г суд д Едомцима, 
или свету.

37. Истражујте ове а заповести, 
јер су оне истините и верне, а 
пророштва и б обећања која су у 
њима ће се сва испунити.

38. Шта ја Господ рекох, рекох, 
и не извињавам се; а иако небо 
и земља прођу, моја а реч неће 
проћи, него ће се све б испунити, 
било в гласом мојим или гласом 
г слугу мојих, д исто је.

39. Јер ево, и гле, Господ је Бог, 
а а Дух сведочи, а сведочанство 
је истинито и б истина остаје у 
веке векова. Амен.
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1–4 Господњи смер је један вечити 
круг. 5–15 Џозеф Смит мора да се 
покаје или ће изгубити дар прево
ђења. 16–20 Мормонова књига до
лази да спаси семе Лехијево.

а Дела, намере и сврхе Божје се 
не могу осујетити, нити могу 
бити узалудне.

2. Јер а Бог не хода кривудавим 
стазама, нити се окреће десно 
ни лево, нити одступа од оног 
што је рекао, зато су Његове 

стазе равне, а б смер је Његов је
дан вечити круг.

3. Сети се, сети, да није осује
ћено а дело Божје, него дело људ
ско;

4. Јер, мада човек може да има 
многа откривења, и моћ да чини 
многа моћна дела, а хвали ли се 
снагом својом, и одбацује б савете 
Господње и следи налоге соп
ствене воље и в телесних жеља, 
мора пасти и навући на себе 
г освету праведнога Бога.

2 1 а Мал 4:5–6;  
3 Не 25:5–6;  
УиЗ 110:13–15; 128:17;  
ИЏС 1:38–39.  
всп Илија пророк;  
Кључеви свештенства.

  б УиЗ 34:6–9;  
43:17–26.

 2 а УиЗ 27:9;  
98:16–17.

  б всп Запечатити, 
печаћење;  
Спасење за мртве.

3 1 а Пс 8:3–9;  
УиЗ 10:43.

 2 а Алма 7:20.  
всп Бог, Божанство.

  б 1 Не 10:18–19;  
УиЗ 35:1.

 3 а Дела 5:38–39;  

Морм 8:22;  
УиЗ 10:43.

 4 а УиЗ 84:73.  
всп Охолост.

  б Јаков 4:10;  
Алма 37:37.  
всп Заповести Божје;  
Савет.

  в всп Телесан.
  г всп Освета.

3. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту, у Хармонију, у Пен
силванији, јула 1828. год. а тиче се изгубљених 116 страна пре
вода писаног руком, првог дела Мормонове књиге познатог као 
књига Лехијева. Пророк је нерадо препустио надзор над овим ру
кописима Мартину Харису, који служаше једно време као пи
сар у превођењу Мормонове књиге. Откривење је дато уз помоћ 
Урима и Тумима. (видети 10. одсек.)

1 Илија ће открити свештен
ство. 2–3 Обећања очева усађена 
су у срца деце.

Гле, открићу вам свештенство, 
руком пророка а Илије, пре до
ласка б великог и страшног дана 
Господњег.

2. И а он ће у срца деце усадити 
б обећања која даде очевима, и 
срца деце ће се окренути ка оче
вима њиховим.

3. У супротном, цела би земља 
била сасвим опустошена прили
ком доласка Његовог.

УЧЕЊЕ И ЗАВЕТИ 2:1–3:45



 6 а УиЗ 5:21;  
ИЏС 1:28–29.

  б УиЗ 45:29; 46:7.
 7 а Пс 27:1;  

Лк 9:26;  
УиЗ 122:9.  
всп Страх, бојати се;  
Храброст, храбар.

  б Лев 26:42–43;  
1 Не 19:7;  
Јаков 4:8–10.

 8 а Еф 6:16;  

1 Не 15:24;  
УиЗ 27:17.

  б всп Ђаво.
  в Алма 38:5.
 12 а УиЗ 1:29; 5:4.
  б УиЗ 10:6–8.
 13 а всп Охолост.
 15 а ти Господ.
 16 а всп Спаситељ.
  б 1 Не 13:23–25;  

2 Не 29:4–6.
  в Мос 3:20.

 17 а 2 Не 5:8–9.
 18 а всп Мормонова 

књига.
  б 2 Не 5:14;  

Енос 1:13–18.
  в 2 Не 26:15–16.
  г Морм 8:2–3.
 19 а 1 Не 9:3, 5.
  б всп Златне плоче.
  в 3 Не 5:14–15;  

УиЗ 10:46–50.

5. Гле, теби поверих све ово, 
али како строге беху заповести 
које су ти дате; и сети се обе
ћања која ти беху дата, уколико 
их не преступиш.

6. А гле, колико си често а пре
ступао заповести и законе Бож је 
и подлêгао б убеђивањима људ
ским.

7. Јер, гле, није требало да се 
а бојиш човека више него Бога. 
Иако људи одбацују савете Бож
је, и б презиру Његове речи –

8. Ипак је требало да будеш ве
ран; и он би испружио мишицу 
своју и подржао те против ра
спаљених а стрела б противника; 
и био би са тобом у време сваке 
в невоље.

9. Гле, ти си Џозеф и позван си 
да извршиш дело Господње, али 
због преступа, ако не будеш па
зио, пашћеш.

10. Али запамти, Бог је мило
стив, зато, покај се за оно што си 
учинио супротно заповести коју 
ти дадох и још увек си изабран и 
поново позван за ово дело;

11. Ако ово не учиниш, бићеш 
остављен и постаћеш као други 
људи, и дара нећеш имати.

12. А када си предао оно за шта 
ти је Бог дао видовитост и моћ да 

а преводиш, ти си предао оно што 
је свето у руке опаког б човека,

13. Који је одбацио савете Бож
је, и прекршио најсветија обећа
ња која је дао Богу, и ослањао се 
на суд свој и а хвалио се сопстве
ном мудрошћу својом.

14. А ово је разлог због ког си 
изгубио на неко време повла
стице своје –

15. Јер си од почетка дозволио 
да се погази савет а управитеља 
твога.

16. Ипак, моје дело ће изаћи, 
као што је знање о а Спаситељу 
дошло на свет, б сведочанством 
Јевреја, тако ће в знање о Спаси
тељу доћи народу моме –

17. И а Нефијцима и Јаковљев
цима и Јосифовцима и Зорам
цима, сведочанством очева 
њихових –

18. А ово а сведочанство даће се 
на знање б Ламанцима и Лемуи
ловцима и Исмаиловцима, који 
в ишчезнуше у невери због беза
коња очева њихових, а којима 
је Господ дозволио да г униште 
браћу своју Нефијце, због беза
коња и одвратности њихових.

19. И у ту посебну а сврху су ове 
б плоче сачуване, а које садрже 
ове записе – да би се в обећања 
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1–4 Неустрашиво служење чува 
Господње служитеље. 5–6 Бо
жанске особине их оспособљавају 
за ту службу. 7 Оно што је Бо
жје мора да се иште.

Сада гле, а чудесно дело ће 
ускоро доћи међу децу човечју.

2. Зато, ви који се упустите у 
а служење Богу, гледајте да Му 
б служите свим в срцем, моћу, 
умом и снагом, да се можете 
наћи г без кривице пред Богом 
у последњи дан.

3. Зато, ако имате жеље да слу
жите Богу а позвани сте на то 
дело;

4. Јер гле, а њива се беласа и при
спела је за б жетву; и ено, онај који 
захвата српом својим у снази сво
јој, исти тај гомила у в спремиште 
да не би страдао, него да донесе 
спасење души својој.

5. А а вера, б нада, в милосрђе и 
г љубав, с д оком упртим на ђ славу 
Божју, оспособљавају га за то 
дело.

6. Сетите се вере, а честитости, 
знања, умерености, б стрпљења, 
братске доброте, побожности, 
милосрђа, в понизности, г мар
љивости.

7. а Иштите и примићете; ку
цајте, и отвориће вам се. Амен.

 20 а 2 Не 30:3–6;  
УиЗ 28:8; 49:24.

  б Морм 3:19–21.
  в 2 Не 31:19;  

Моро 6:4.
  г Моро 7:26, 38.
4 1 а Иса 29:14;  

1 Не 14:7; 22:8;  
УиЗ 6:1; 18:44.  
всп Обнова 
јеванђеља.

 2 а всп Служба.
  б ИНа 22:5;  

1 Сам 7:3;  
УиЗ 20:19; 76:5.

  в всп Срце;  
Ум.

  г 1 Кор 1:8;  
Јаков 1:19;  
3 Не 27:20.

 3 а УиЗ 11:4, 15; 36:5; 
63:57.  
всп Позвати, позван 
од Бога, позив.

 4 а Јн 4:35;  
Алма 26:3–5;  
УиЗ 11:3; 33:3, 7.

  б всп Жетва.
  в 1 Тим 6:19.
 5 а всп Вера.

  б всп Нада.
  в всп Милосрђе.
  г всп Љубав.
  д Пс 141:8;  

Мт 6:22;  
Морм 8:15.

  ђ всп Слава.
 6 а всп Честитост.
  б всп Стрпљење.
  в всп Понизан, 

понизност.
  г всп Марљивост.
 7 а Мт 7:7–8;  

2 Не 32:4.  
всп Молитва.

4. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита његовом оцу, 
Џозефу Смиту ст. у Хармонију, у Пенсилванији, фебруара 
1829. год.

Господња дата Његовом народу 
могла испунити;

20. И да би а Ламанци могли 
доћи до знања очева њихових, и 
да би могли да упознају обећања 

Господња и б верују у јеванђеље 
и в уздају се у заслуге Исуса Хри
ста, и г прославе се вером у ње
гово име, и да би се својим по
кајањем могли спасити. Амен.
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1–10 Ово поколење ће примити 
Господњу реч преко Џозефа 
Смита. 11–18 Три сведока ће по
сведочити о Мормоновој књизи. 
19–20 Речи Господње ће се оби
стинити као и раније. 21–35 
Мартин Харис може да се покаје 
и да буде један од сведока.

Гле, кажем ти, зато што је слуга 
мој а Мартин Харис пожелео до
каз из моје руке, да ти, слуго мој 
Џозефе Смите мл, имаш б плоче о 
којима си посведочио и дао све
дочанство да си их примио од 
мене;

2. А сада, гле, ово ћеш му 
рећи – онај ко ти говораше, рече 
ти: ја, Господ, Бог сам, и дадох 
све ово теби, слуго мој Џозефе 
Смите мл, и заповедих ти да сто
јиш као а сведок за то.

3. И наредих ти да склопиш за
вет са мном, да то не показујеш 
никоме осим а онима којима сам 
ти заповедио; и немаш б моћ над 
њима осим ако ти је не уделим.

4. А ти имаш дар да преводиш 
плоче; и то је први дар који ти 
подарих; и заповедих ти да не 

тежиш другим даровима док се 
не испуни моја сврха са овим; 
јер ти нећу уделити никакве 
друге дарове док се ово не за
врши.

5. Заиста, кажем ти, да ће јао 
доћи становницима земље уко
лико а не послушају речи моје;

6. Јер након тога бићеш а за
ређен и изаћи ћеш и предати 
б речи моје деци човечјој.

7. Гле, ако не а поверују ре
чима мојим, не би поверовали 
ни теби, слуго мој Џозефе, када 
би било могуће да им покажеш 
све ово што ти заповедих.

8. Ах, ово а неверно поколење 
б тврде шије – моја срџба се ра
спалила против њих.

9. Гле, заиста ти кажем, а наме
них ове ствари које ти поверих, 
слуго мој Џозефе, у мудру сврху 
своју, и са тим ће бити упозната 
будућа поколења;

10. Али ће ово поколење имати 
реч моју преко тебе;

11. А уз сведочанство твоје, 
а сведочанство тројице слугу мо
јих, које ћу позвати и заредити 
и којима ћу показати све ово, 

5 1 а УиЗ 5:23–24;  
ИЏС 1:61.

  б всп Златне плоче.
 2 а всп Сведочити, 

сведок.
 3 а 2 Не 27:13. Видети 

такође „Сведочанство 
тројице сведока“ 
и „Сведочанство 
осморице сведока“ на 

уводним страницама 
Мормонове књиге.

  б 2 Не 3:11.
 5 а Јер 26:4–5;  

Алма 5:37–38;  
УиЗ 1:14.

 6 а УиЗ 20:2–3.  
всп Заредити, 
заређење.

  б 2 Не 29:7.

 7 а Лк 16:27–31;  
УиЗ 63:7–12.

 8 а всп Невера.
  б Морм 8:33.  

всп Охолост.
 9 а Алма 37:18.
 11 а 2 Не 27:12;  

Етер 5:3–4;  
УиЗ 17:1–5.

5. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Хармонију, 
у Пенсилванији, марта 1829. год, на захтев Мартина Хариса.
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изаћи ће са речима мојим које 
су дате преко тебе.

12. Да, они ће са сигурношћу 
знати да је то истинито, јер ћу 
им са неба то објавити.

13. Даћу им моћ да виде и 
сагледају све то онако како  
јесте;

14. А а никоме другом нећу уде
лити ту моћ, да прими ово исто 
сведочанство међу овим поко
лењем, у овом почетку изди
зања и изласка б цркве моје из пу
стиње – чисте као в месец, лепе 
као сунце, и страшне као војска 
са барјацима.

15. И сведочанство тројице 
а сведока послаћу о речи мојој.

16. А гле, који год а поверују ре
чима мојим, њих ћу б походити 
в објавама г Духа свога, и они ће 
се по мени д родити, и то водом 
и Духом –

17. А ви морате чекати још 
мало, пошто још нисте а заре
ђени –

18. И њихово сведочанство ће 
ићи на а осуду овог поколења 
уколико отврдну своја срца про
тив њих;

19. Јер ће а бич пустошења 

изаћи међу становнике земље, 
и наставиће да се излива с вре
мена на време, ако се б не покају, 
док се земља не в испразни, и док 
становници њени не буду спа
љени и сасвим уништени светло
шћу мог г доласка.

20. Гле, говорим вам ово, као 
што а говорах људима о уни
штењу Јерусалима; и обисти
ниће се моја б реч у ово време, 
као што се до сада обистиња
вала.

21. А сада ти заповедам, слуго 
мој Џозефе, да се покајеш и хо
даш усправније преда мном, и 
да више не попушташ пред убе
ђивањима људи;

22. И да будеш чврст у а др
жању заповести које ти запове
дих; и ако то чиниш, гле, уде
лићу ти вечни живот, чак и ако 
те б погубе.

23. И сада, поново, говорим 
теби, слуго мој Џозефе, о а чо
веку који жели доказ –

24. Гле, кажем му, он узви
сује себе и није довољно пони
зан преда мном; али ако се по
клони преда мном, и понизи 
се у снажној молитви и вери, 

 14 а 2 Не 27:13.
  б всп Обнова 

јеванђеља;  
Црква Исуса Христа.

  в УиЗ 105:31; 109:73.
 15 а УиЗ 17.  

всп Сведоци за 
Мормонову књигу.

 16 а Етер 4:11.
  б 1 Не 2:16.
  в УиЗ 8:1–3.
  г всп Свети Дух.
  д всп Дар Светог Духа;  

Крштење, крстити;  

Поново рођен, рођен 
од Бога.

 17 а всп Власт;  
Заредити, заређење.

 18 а 1 Не 14:7;  
УиЗ 20:13–15.

 19 а УиЗ 29:8; 35:11;  
43:17–27.  
всп Знаци временски;  
Последњи дани.

  б всп Покајати се, 
покајање.

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

УиЗ 133:41.  
всп Други долазак 
Исуса Христа.

 20 а 1 Не 1:18;  
2 Не 25:9.

  б УиЗ 1:38.
 22 а всп Послушност, 

послушан, 
послушати.

  б Алма 60:13;  
УиЗ 6:30; 135.

 23 а УиЗ 5:1.

УЧЕЊЕ И ЗАВЕТИ 5:12–249



и у искрености срца, уделићу 
му а увид у оно што жели да  
види.

25. А онда ће он рећи на
роду овог поколења: Гле, видех 
оно што Господ показа Џозефу 
Смиту мл, и засигурно а знам да 
је истинито, јер ја то видех, јер 
ми беше показано моћу Божјом, 
а не човечјом.

26. И ја Господ заповедам њему, 
слузи своме Мартину Харису, да 
им не каже ништа више о овоме, 
осим да каже: Видео сам ово, и 
показано ми је моћу Божјом; и 
то су речи које ће рећи.

27. Али ако он то порекне пре
кршиће завет који је склопио са 
мном, и гле, осуђен је.

28. А сада, док се не понизи и 
не призна ми све оно што беше 
радио погрешно, и заветује се 
да ће држати моје заповести, и 
покаже веру у мене, гле, кажем 
му, неће имати таквих виђења, 
јер му нећу уделити да види оно 
о чему говорах.

29. А ако тако буде, заповедам 
ти, слуго мој Џозефе, да му ка
жеш да не чини ништа више, 

и да ме више не узнемирава  
тиме.

30. А ако тако буде, гле, кажем 
ти Џозефе, када преведеш још 
неколико страница стаћеш на 
неко време, све док ти опет не 
заповедим. Онда можеш прево
дити поново.

31. Осим ако тако не учиниш, 
гле, нећеш више дара имати, и 
одузећу оно што ти поверих.

32. А сада, пошто предвиђам 
да ће чекати у заседи да би те 
уништили, да, предвиђам и да 
ако се мој слуга Мартин Харис 
не понизи и не прими доказ из 
моје руке, пашће у преступ.

33. И много је оних који чекају 
у заседи да те а збришу са лица 
земље; и због тога, да би се твоји 
дани продужили, дадох ти ове 
заповести.

34. Да, због тога рекох: Стани, 
и остани миран све док ти не за
поведим, и а обезбедићу ти сред
ства којима можеш остварити 
оно што ти будем заповедио.

35. А ако си а веран у држању 
мојих заповести, бићеш б уздиг
нут у последњи дан. Амен.

 24 а Видети „Сведочан
ство тројице сведока“ 
на уводним стра
ницама Мормонове 
књиге.

 25 а Етер 5:3.
 33 а УиЗ 10:6; 38:13, 28.
 34 а 1 Не 3:7.
 35 а Изл 15:26;  

УиЗ 11:20.

  б Јн 6:39–40;  
1 Сол 4:17;  
3 Не 15:1;  
УиЗ 9:14; 17:8;  
75:16, 22.

6. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту и Оливеру Кауде
рију, у Хармонију, у Пенсилванији, априла 1829. год. Оливер 
Каудери започиње свој посао писара у превођењу Мормонове 
књиге, 7. априла 1829. год. Већ је примио божанску објаву о 
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6 1 а Иса 29:14;  
УиЗ 4; 18:44.

 2 а Јев 4:12;  
Отк 1:16;  
УиЗ 27:1.

  б Хел 3:29;  
УиЗ 33:1.

 3 а Јн 4:35;  
УиЗ 31:4; 33:3; 101:64.

 4 а Отк 14:15–19;  
Алма 26:5;  
УиЗ 11:3–4, 27.

 5 а Мт 7:7–8.

 6 а 1 Не 13:37.
  б всп Сион.
 7 а Алма 39:14;  

УиЗ 68:31.
  б 1 Цар 3:10–13;  

Мт 19:23;  
Јаков 2:18–19.  
всп Богатство;  
Световност.

  в всп Мудрост.
  г УиЗ 42:61, 65.  

всп Тајне Божје.
  д УиЗ 14:7.

 9 а Алма 29:9;  
УиЗ 15:6; 18:14–15; 
34:6.  
всп Мисионарски 
рад;  
Покајати се, покајање.

 10 а УиЗ 63:64.
 11 а УиЗ 102:23;  

ИЏС 1:18, 26.
  б Мт 11:25; 13:10–11;  

Алма 12:9.
  в всп Дар;  

Дарови Духа.

истинитости пророковог сведочанства о плочама на којима је 
урезан запис Мормонове књиге. Пророк је упитао Господа преко 
Урима и Тумима и примио овај одговор.

1–6 Радници на Господњој њиви 
стичу спасење. 7–13 Нема већег 
дара од дара спасења. 14–27 До
каз о истини долази моћу Духа. 
28–37 Погледајте у Христа и чи
ните добро непрестано.

Велико и а чудесно дело ће 
ускоро доћи деци човечјој.

2. Гле, ја сам Бог, осврните се на 
а реч моју, која је жива и моћна, 
б оштрија од двосекла мача, до те 
мере да раставља на пола згло
бове и мождину, зато осврните 
се на речи моје.

3. Гле, њива се а беласа и при
спела је за жетву; стога, ко год 
жели да жање, нека захвата ср
пом својим у снази својој, и жање 
док дан траје, да би сакупио 
благо души својој, вечно спасење 
у царству Божјем.

4. Да, ко год а захвата српом 
својим и жање, њега је Бог по
звао.

5. Дакле, ако а иштите од мене 
примићете; ако куцате отво
риће вам се.

6. Сада, пошто сте искали, гле, 
кажем вам, држите моје запове
сти, и а настојте да успоставите и 
утврдите дело б сионско;

7. а Не тежите б богатству него 
в мудрости, и гле, г тајне божје ће 
вам се разоткрити, а онда ћете 
се обогатити. Гле, онај који има 
д вечни живот, богат је.

8. Заиста, заиста, кажем ти, 
шта год зажелиш од мене биће 
тако; а уколико зажелиш, бићеш 
средство којим ће се учинити 
много доброг у овом поколењу.

9. Ни о чему не говори овом по
колењу осим о а покајању; држи 
моје заповести, и помози да се 
успостави моје дело, према мо
јим заповестима, и бићеш бла
гословен.

10. Јер гле, имаш ти дар и бла
гословен си тим даром. Сети се 
да је он а свет и да долази одо
зго –

11. А ако а упиташ, сазнаћеш 
б тајне које су велике и чудесне; 
зато примењуј в дар свој, да би 
могао открити тајне, и многе 
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привео к знању истине, да, г уве
рио их у неисправност путева 
њихових.

12. Не откривај свој дар ни
коме осим онима који су твоје 
вере. Не поигравај се са оним 
што је а свето.

13. Будеш ли добро чинио, да, 
и а остао б веран до в краја, спаси
ћеш се у царству Божјем, који је 
највећи од свих дарова Божјих; 
јер не постоји већи дар од дара 
г спасења.

14. Заиста, заиста, кажем ти, 
благословен си због онога што 
си чинио; јер си ме а упитао, и 
гле, кад год си ме упитао при
мио си упутства од мога Духа. 
Да не беше тако, не би био ту 
где си сада.

15. Гле, ти знаш да си ме упи
тао и да просветлих а ум твој, а 
сада ти говорим све ово да би 
могао знати да сам те просве
тлио Духом истине;

16. Да, говорим ти, да можеш 
да знаш да нема никога осим 
Бога који а познаје мисли твоје и 
намере б срца твога.

17. Говорим ти ово као доказ – 
да је реч или дело које си ти за
писао а истинито.

18. Зато буди а марљив, б стој уз 
слугу мога Џозефа, верно, у ма 
којим се тешким приликама на
шао речи ради.

19. Опомињи га за грешке ње
гове, а такође примај опомене 
од њега. Буди стрпљив; буди 
разборит; буди умерен; имај 
стрпљења, вере, наде и мило
срђа.

20. Гле, ти си Оливер, и гово
рах ти због жеља твојих; зато 
а скупљај речи ове у срце своје. 
Буди веран и марљив у држању 
заповести Божјих и пригрлићу 
те у наручје љубави своје.

21. Гле, ја сам Исус Христ, 
а Син Божји. Ја сам онај који 
дођох б својима, а моји ме не 
примише. Ја сам в светлост која 
светли у г тами, а тама је не  
схвата.

22. Заиста, заиста, кажем ти, 
ако зажелиш даљи доказ, по
мисли на ноћ када си завапио к 
мени у срцу своме, да би а сазнао 
истину о томе.

23. Зар нисам а умирио ум твој 
по том питању? Који већи б до
каз можеш имати него од Бога?

24. А сада, гле, ти си примио 
доказ; јер ако ти рекох нешто 

 11 г Јак 5:20;  
Алма 62:45;  
УиЗ 18:44.

 12 а Мт 7:6.
 13 а 1 Не 15:24.
  б Мос 2:41;  

Етер 4:19;  
УиЗ 51:19; 63:47.

  в всп Истрајати.
  г всп Спасење.
 14 а всп Молитва.
 15 а всп Ум.
 16 а 1 Дн 28:9;  

Мт 12:25;  
Јев 4:12;  
Мос 24:12;  
3 Не 28:6.  
всп Свезнајући.

  б 1 Цар 8:39.
 17 а УиЗ 18:2.
 18 а всп Марљивост.
  б УиЗ 124:95–96.
 20 а Етер 3:21;  

УиЗ 84:85.
 21 а всп Исус Христ.
  б Јн 1:10–12;  

Дела 3:13–17;  
3 Не 9:16;  
УиЗ 45:8.

  в Јн 1:5;  
УиЗ 10:58.  
всп Светлост, 
светлост Христова.

  г всп Тама, духовна.
 22 а всп Распознавање, 

дар.
 23 а всп Мир.
  б 1 Јн 5:9;  

УиЗ 18:2.
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што ниједан човек не зна, ниси 
ли га примио?

25. И гле, удељујем ти дар, ако 
то желиш од мене, да а преводиш 
баш као слуга мој Џозеф.

26. Заиста, заиста, кажем ти, 
да постоје а записи који садрже 
пуно од јеванђеља мога, које по
вукох због б опакости људи.

27. А сада ти заповедам, да уко
лико имаш добре жеље – жељу 
да скупљаш себи благо на небу – 
онда ћеш помоћи да се на све
тло изнесу, даром твојим, они 
делови а Светог писма што беху 
скривени због безакоња.

28. А сада, гле, дајем теби, и та
кође слузи своме Џозефу, кљу
чеве овог дара, који ће изнети на 
светло ову службу; и на устима 
два или три а сведока свака реч 
ће се успоставити.

29. Заиста, заиста, кажем ти, и 
ако одбаце речи моје, и овај део 
мога јеванђеља и службе, ви сте 
благословени, јер вама не могу 
да учине више него мени.

30. А чак ако вам а учине исто 
што учинише мени, ви сте бла
гословени, јер ћете б боравити са 
мном у в слави.

31. Али ако не а одбаце речи 
моје, које ће се установити б све
дочанством што ће се дати, бла
гословени су, и имаћете тада 
радост у плоду рада свога.

32. Заиста, заиста, кажем 
вам, као што рекох ученицима 
својим, где се двоје или троје 
а скупе у моје име, неким пово
дом, гле, тамо ћу бити б међу 
њима – исто као што сам међу 
вама.

33. а Не бојте се да чините до
бро, синови моји, јер што год да 
б посејете, то ћете и пожњети; 
зато, ако посејете добро, по
жњећете добро као награду 
своју.

34. Зато, не бој се, мало стадо; 
чини добро; нека се земља и па
као удруже против вас, јер уко
лико сте сазидани на а стени мо
јој, они не могу надвладати.

35. Гле, не осуђујем вас; идите 
својим путем и а грех не чините 
више; обављајте разборито по
сао који сам вам заповедио.

36. а Имајте ме на уму непре
стано; не сумњајте, не бојте се.

37. а Погледајте ране што про
бодоше бокове моје, и белеге од 

 25 а Мос 8:13;  
УиЗ 5:4; 9:1–5, 10.

 26 а УиЗ 8:1; 9:2.  
всп Света писма – 
Пророштва о поја
вљивању Светих  
писама.

  б всп Опак, опакост.
 27 а УиЗ 35:20.
 28 а Понз 19:15; 2 Кор 13:1;  

2 Не 27:12–14;  
УиЗ 128:3.

 30 а УиЗ 5:22; 135.  
всп Мученик, 

мучеништво.
  б Отк 3:21.
  в всп Слава.
 31 а 3 Не 16:10–14;  

УиЗ 20:8–15.
  б всп Сведочанство.
 32 а Мт 18:19–20.  

всп Јединство.
  б УиЗ 29:5; 38:7.
 33 а всп Храброст, 

храбар.
  б Гал 6:7–8;  

Мос 7:30–31;  
Алма 9:28; УиЗ 1:10.

 34 а Пс 71:3; Мт 7:24–25;  
1 Кор 10:1–4;  
Хел 5:12;  
УиЗ 10:69; 18:4, 17; 
33:13;  
Мојсије 7:53.  
всп Стена.

 35 а Јн 8:3–11.
 36 а Иса 45:22;  

УиЗ 43:34.
 37 а всп Исус Христ – 

Појављивање 
Христово после 
смрти.
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1–3 Јован љубљени ће живети док 
Господ не дође. 4–8 Петар, Јаков 
и Јован држе кључеве јеванђеља.

И Господ ми рече: а Јоване, љу
бљени мој, шта б желиш? Јер ако 
иштеш оно што желиш, уделиће 
ти се.

2. А ја му рекох: Господе, дај 
ми моћ над а смрћу, да могу да 
поживим и приводим душе к 
теби.

3. И Господ ми рече: Заиста, 
заиста ти кажем, зато што си 
пожелео ово а остаћеш све док 
не дођем у б слави својој, и в про
рицаћеш пред народима, коле
нима, језицима и људима.

4. А тога ради Господ рече 
Петру: Ако хоћу да он остане 
док ја не дођем, шта ти имаш са 
тим? Јер је он пожелео да може 

да приводи душе к мени, а ти си 
пожелео да можеш журно доћи 
к мени у а царство моје.

5. Ја ти кажем, Петре, ово беше 
добра жеља; али је мој љубљени 
пожелео да може да учини више, 
или веће дело међу људима него 
што пре бејаше учинио.

6. Да, он је предузео веће дело; 
зато ћу га начинити попут ра
спламсалог огња и анђела а слу
житеља; он ће служити оним 
б баштиницима спасења који бо
раве на в земљи.

7. И учинићу да служиш њему 
и свом брату Јакову; и вама тро
јици даћу власт ову и а кључеве 
ове службе док не дођем.

8. Заиста вам кажем, добићете 
обојица према жељама вашим, 
јер се а радујете у томе што по
желесте.

 37 б всп Распеће.
  в Мт 5:3, 10;  

3 Не 12:3, 10.
  г всп Царство Божје 

или царство небеско.
7 1 а всп Јован, син 

Зеведејев.
  б 3 Не 28:1–10.
 2 а Лк 9:27.  

всп Смрт, физичка.

 3 а Јн 21:20–23.  
всп Пренесена бића.

  б всп Други долазак 
Исуса Христа;  
Слава.

  в Отк 10:11.
 4 а всп Царство Божје 

или царство небеско.
 6 а УиЗ 130:5.
  б УиЗ 76:86–88.

  в Јн 10:8–11;  
УиЗ 77:14.

 7 а Мт 16:19;  
Дела 15:7;  
ИЏС 1:72.  
всп Кључеви 
свештенства.

 8 а всп Радост.

б клинова на рукама и ногама 
мојим; будите верни, држите 

моје заповести и в баштинићете 
г царство небеско. Амен.

7. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту и Оливеру Каудерију, 
у Хармонију, у Пенсилванији, априла 1829. год, када запиташе 
преко Урима и Тумима да ли је Јован, љубљени ученик, остао 
у телу или је умро. Откривење је преведени приказ записа који 
је Јован сам направио на пергаменту и сакрио.
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1–5 Откривење долази моћу Духа 
Светога. 6–12 Знање тајни Бож
јих и моћ да се преводе древни 
 записи долазе по вери.

а Оливере Каудерију, заиста, 
заиста, кажем ти, засигурно као 
што живи Господ, који је твој 
Бог и твој Откупитељ, задоби
ћеш сигурно б знање о ономе што 
в заиштеш у вери, срцем искре
ним, верујући да ћеш примити 
знање о урезаним старим г запи
сима, који су древни и који са
држе оне делове Светог писма 
о којима говораше д објаве Духа 
мога.

2. Да, гле, а рећи ћу ти у уму 
твоме и у б срцу твоме, в Светим 
Духом, који ће сићи на тебе и 
који ће боравити у срцу твоме.

3. Сада, гле, ово је Дух откри
вења; гле, ово је Дух којим Мој
сије изведе децу Израелову 
преко а Црвеног мора по сувом 
тлу.

4. Дакле, ово је дар твој, при
мени га, и благословен си, јер 

ће те избавити из руку непри
јатеља твојих, а кад не би било 
тако, погубили би те и довели 
твоју душу до уништења.

5. Ах, сети се а речи ових и 
држи моје заповести. Сети се, 
ово је дар твој.

6. Ипак, то није једини твој 
дар; јер имаш други дар, који 
је дар Аронов; гле, он ти рече 
много тога;

7. Гле, нема друге моћи, осим 
моћи Божје, да утиче на то да 
дар Аронов буде са тобом.

8. Дакле, не сумњај, јер то је 
дар Божји; и имаћеш га у ру
кама својим, и чинити чудесна 
дела; и нема моћи која би могла 
да га отргне из руку твојих, јер 
то је дело Божје.

9. И, стога, шта год заиштеш да 
ти кажем кроз њега, уделићу ти 
и имаћеш знање о томе.

10. Сети се да без а вере не би 
могао да чиниш ништа; зато 
ишти с вером. Не поигравај се 
тиме; не б ишти оно што не би 
требало.

8 1 а ИЏС 1:66.  
всп Каудери, Оливер.

  б всп Знање.
  в всп Молитва.
  г УиЗ 6:26–27; 9:2.
  д УиЗ 5:16.

 2 а УиЗ 9:7–9.  
всп Откривење.

  б всп Срце.
  в всп Свети Дух.
 3 а Изл 14:13–22;  

Понз 11:4;  

1 Не 4:2;  
Мос 7:19.  
всп Црвено море.

 5 а Понз 11:18–19.
 10 а всп Вера.
  б УиЗ 88:63–65.

8. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита Оливеру Кау
дерију, у Хармонију, у Пенсилванији, априла 1829. год. У току 
превођења Мормонове књиге, Оливер, који је наставио да служи 
као писар, записујући по пророковом диктату, пожеле да буде 
благословен даром превођења. Господ одговори на његову молбу 
издавањем овог откривења.
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1–6 Други древни записи ће се 
преводити. 7–14 Мормонова 
књига се преводи уз поучавање и 
духовну потврду.

Гле, кажем ти, сине мој, зато 
што ниси а преводио у складу са 
оним што си пожелео од мене, 
и започео си поново да б запису
јеш за слугу мога Џозефа Смита 
мл, стога бих да ти наставиш док 
не завршиш овај запис, који му 
поверих.

2. А онда, гле, а друге б записе 
имам, за које ћу ти дати моћ да 
можеш да помогнеш у њиховом 
превођењу.

3. Буди стрпљив, сине мој, у му
дрости је мојој, и није потребно 
да ти преводиш у садашње време.

4. Гле, дело које си позван да 
учиниш је да пишеш за слугу 
мога Џозефа.

5. А, гле, због тога што ниси на
ставио како си започео, када си 
кренуо да преводиш, одузех ову 
повластицу од тебе.

6. Не а гунђај, сине мој, јер је у 
мудрости мојој да поступим са 
тобом на овај начин.

7. Гле, ти још ниси схватио; 
ти си претпоставио да ћу ти је 
дати, када ниси помислио ни на 
шта друго, сем да треба да ме 
питаш.

8. Али, гле, кажем ти, мораш 
да а проучиш то у уму своме, 
онда мораш да ме б упиташ да 
ли је то исправно, а ако је то ис
правно изазваћу да в груди г горе 

 11 а УиЗ 9:1, 10.
9 1 а УиЗ 8:1, 11.
  б ИЏС 1:67.
 2 а Алудира се на  

додатну преводи
лачку активност,  
која укључује  
превођење Библије и 

Књиге Аврамове од 
стране Џозефа Смита, 
при чему је Оливер 
Каудери служио као 
писар.  
всп Превод Џозефа 
Смита (ПЏС).

  б УиЗ 6:26; 8:1.

 6 а всп Гунђати.
 8 а всп Промишљати.
  б всп Молитва.
  в Лк 24:32.
  г всп Надахнуће, 

надахнути;  
Сведочанство.

9. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита Оливеру Кау
дерију, у Хармонију, у Пенсилванији, априла 1829. год. Оливер 
је опоменут да буде стрпљив и подстакнут да се задовољи пи
сањем, за сада, онога што му преводилац диктира, уместо да 
покушава да преводи.

11. Ишти да би могао упо
знати тајне Божје, и да би могао 
а преводити и примити знање из 
свих ових древних записа који 
беху скривени, који су свети 

и према вери твојој ће ти се  
дати.

12. Гле, ја сам онај који то рече; 
и онај исти који ти говораше од 
почетка. Амен.
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 8 д УиЗ 8:2–3.
 9 а УиЗ 10:2.
 10 а УиЗ 8:11.
 11 а всп Страх, бојати се.

 12 а УиЗ 18:8.
 13 а всп Искушати, 

искушење.
 14 а 1 Кор 16:13.

  б всп Позвати, позван 
од Бога, позив.

  в Алма 13:29;  
УиЗ 17:8.

у теби; стога ћеш д осетити да је 
то исправно.

9. Али ако то није исправно та
ква осећања имати нећеш, него 
ће ти мисли а замрети и због тога 
ћеш заборавити оно што је по
грешно; стога, не можеш писати 
оно што је свето осим ако ти то 
ја нисам дао.

10. А сада, да си знао све ово, 
могао си да а преводиш; ипак, 
није потребно да преводиш сада.

11. Гле, то је било потребно кад 
си започео; али си се а побојао, 

и време је прошло и сада више 
није потребно;

12. Зар не видиш да дадох 
слузи своме а Џозефу довољно 
снаге, како би се то надокна
дило? А никога од вас не осудих.

13. Чини оно што ти заповедих, 
и напредоваћеш. Буди веран и 
не препуштај се а искушењу.

14. Остани чврст у а делу на 
које те б позвах, и неће ти ни 
длака са главе зафалити, и би
ћеш в уздигнут у последњи дан. 
Амен.

10. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту, у Хармонију, у Пен
силванији, вероватно око априла 1829. год, мада су делови тога 
можда примљени већ лета 1828. год. У њему Господ обавештава 
Џозефа о променама које су опаки људи унели у рукопис 116 
страна превода књиге Лехијеве, у Мормоновој књизи. Ове стра
нице рукописа које беху привремено поверене Мартину Харису 
су се изгубиле из његовог поседа (видети увод 3. одсека). Злобан 
план је био да се сачека очекивани поновни превод онога што је 
на украденим странама и да се поквари углед преводиоца по
казујући неслагања до којих су донеле промене. Да је ову опаку 
намеру злобник зачео и да је то било познато Господу још када 
је Мормон, древни Нефијски историчар, начинио сажетак ску
пљених плоча, показано је у Мормоновој књизи (видети Речи 
Мормонове 1:3–7).

1–26 Сотона подстиче опаке 
људе да се противе Господњем 
делу. 27–33 Он настоји да уни
шти душе људске. 34–52 Јеван
ђеље ће ићи Ламанцима и свим 
народима преко Мормонове 

књиге. 53–63 Господ ће успоста
вити цркву своју и јеванђеље 
своје међу људима. 64–70 Саку
пиће покајнике у своју цркву и 
спасиће послушне.
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Сада, гле, кажем ти, зато што 
предаде оне записе за које ти је 
дата моћ да их преводиш а Ури
мом и Тумимом, у руке б опаког 
човека, ти си их изгубио.

2. А такође у исто си време 
изгубио и дар, и помрачио свој 
а ум.

3. Ипак, поново ти је а обно
вљен; зато гледај да будеш веран 
и настави до краја остатак дела 
превођења како си га и започео.

4. Не трчи а брже нити ради 
више него што имаш б снаге и 
обезбеђених средстава да ти 
омогуће да преводиш; али буди 
в марљив до краја.

5. а Моли се увек, да можеш да 
изађеш као победник; да, да мо
жеш да победиш Сотону, и да 
побегнеш из руку слугу сотон
ских које подржавају његово 
дело.

6. Гле, они су настојали да те 
а униште; да, чак и б онај у кога 
си се поуздао настојао је да те 
уништи.

7. А због тога рекох да је опак 
човек, јер је настојао да ти оду
зме оно што ти беше поверено; 
и такође је настојао да уништи 
дар твој.

8. И зато што си предао записе 
у његове руке, гле, опаки људи 
ти их одузеше.

9. Стога, ти их предаде, да, оно 
што је свето, опакости.

10. И гле, а Сотона је подстакао 

њихова срца да промене речи 
које си ти тражио да се запишу, 
или оне које си превео, или које 
изађоше из руку твојих.

11. И гле, кажем ти, зато што су 
изменили речи, оне се читају су
протно од онога што си ти пре
вео и учинио да се запише.

12. И на овај начин, ђаво на
стојаше да направи лукав план, 
како би могао да уништи ово 
дело.

13. Јер је подстакао њихова 
срца да ово чине, да би слагали 
рекавши да су те а ухватили у 
речима које си се претварао да 
преводиш.

14. Заиста, кажем ти, да нећу 
дозволити да Сотона изврши 
своју злу намеру у овоме.

15. Јер гле, он је подстакао њи
хова срца да те наведу да иску
шаваш Господа Бога свога, тра
жећи да то поново преведеш.

16. Онда, гле, они кажу и мисле 
у срцима својим – видећемо да 
ли му Бог даде моћ да преводи; 
ако је тако, даће му моћ поново;

17. А ако му Бог да моћ по
ново, или ако преведе поново, 
или, другим речима, ако обело
дани исте речи, гле, имамо исте 
са нама и изменисмо их;

18. Стога се оне неће слагати, 
а ми ћемо рећи да он лагаше у 
речима својим, и да нема дара 
нити икакве моћи;

19. Зато ћемо уништити њега, а 

10 1 а всп Урим и Тумим.
  б УиЗ 3:1–15.
 2 а всп Ум.
 3 а УиЗ 3:10.
 4 а Мос 4:27.

  б Изл 18:13–26.
  в Мт 10:22.  

всп Марљивост.
 5 а 3 Не 18:15–21.  

всп Молитва.

 6 а УиЗ 5:32–33; 38:13.
  б УиЗ 5:1–2.
 10 а всп Ђаво.
 13 а Јер 5:26.
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 20 а 2 Не 28:20–22.
  б всп Грех.
 21 а УиЗ 112:23–24.
  б всп Опак, опакост.
  в Мојсије 5:13–18.
  г Мос 15:26.  

всп Тама, духовна.
  д Јн 3:18–21;  

УиЗ 29:45.
 22 а 2 Не 2:17–18.
  б всп Искушати, 

искушење.
 23 а Хел 8:25;  

УиЗ 121:23–25.
 25 а 2 Не 2:18; 28:8–9;  

Алма 10:17;  
Мојсије 4:4.  
всп Лагање.

 26 а всп Отпадништво.
  б всп Пакао.
  в ПСол 29:5–6;  

1 Не 14:3.

 27 а Јов 1:7.
  б 2 Не 28:19–23;  

УиЗ 76:28–29.
 28 а всп Обманути, 

обмана.
  б Рим 2:3.  

всп Правда.
 29 а Мт 4:7.
 33 а всп Ђаво.

тако и дело; и учинићемо то да 
се не бисмо постидели на крају, 
и да примимо славу светску.

20. Заиста, заиста, кажем ти да 
је Сотона обузео њихова срца; 
а подстиче их на б безакоње про
тив онога што је добро.

21. А њихова срца су а исква
рена, и пуна б опакости и од
вратности; и више в љубе г таму 
него светлост, јер су им д дела 
зла, зато не ишту од мене.

22. а Сотона их подстиче, да би 
могао да б одведе душе њихове до 
уништења.

23. И тако направи лукав план, 
мислећи да уништи дело Божје; 
али затражићу то из руку њихо
вих, и то ће се окренути на њи
хову срамоту и осуду на а судњи 
дан.

24. Да, он подстиче срца њи
хова на срџбу против овог дела.

25. Да, говори им: Варајте и че
кајте у заседи, да уништите; гле, 
неће нашкодити. И тако им ла
ска, и говори им да није грех а ла
гати да би могли ухватити чо
века у лажи, да би га уништили.

26. И тако им ласка, и а води их 
са собом док не одвуче душе њи
хове у б пакао, и тако их наводи 
да упадну у сопствену в замку.

27. А тако он иде горе и доле, 
а тамо и амо на земљи, настојећи 
да б уништи душе људске.

28. Заиста, заиста, кажем ти, 
јао ће бити ономе који лаже 
да би а обмануо јер претпоста
вља да други лаже да би обма
нуо, јер такви нису изузети од 
б правде Божје.

29. Сада, гле, они променише 
ове речи, јер им Сотона рече: 
Он вас је преварио – и тако им 
се улагује да чине безакоња, да 
те наведу да а кушаш Господа 
Бога свога.

30. Гле, кажем ти да нећеш 
преводити поново речи ове које 
изађоше из руку твојих;

31. Јер, гле, неће они остварити 
своје зле планове да лажу о овим 
речима. Јер гле, уколико обело
даниш исте речи рећи ће да си 
ти слагао и да си се претварао да 
преводиш, и да сам себи против
речиш.

32. А, гле, они ће ово објавити, 
и Сотона ће отврднути срца 
људи да их подстакне на срџбу 
против тебе, да не би поверо
вали речима мојим.

33. Тако а Сотона мисли да 
надвлада твоје сведочанство у 
овом поколењу, како дело не би 
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могло да се обелодани овом по
колењу.

34. Јер гле, ово је мудрост, а 
зато што ти показујем а мудрост 
и дајем ти заповести о овоме, 
шта ћеш учинити, не показуј је 
свету док не извршиш дело пре
вођења.

35. Не чуди се што ти рекох: 
Ово је мудрост, не показуј је 
свету – јер рекох да је не пока
зујеш свету, да би се сачувао.

36. Гле, не кажем да то не мо
жеш да показујеш праведнима;

37. Али пошто не можеш увек 
да просудиш ко је а праведан, 
или не можеш увек да раздво
јиш опаке од праведних, зато ти 
кажем, б стишај се док не оценим 
пригодним да све ово свету обја
вим.

38. А сада, заиста ти кажем, да 
је извештај о а ономе што си запи
сао, а што изађе из руку твојих, 
урезан на б плочама Нефијевим.

39. Да, и сећаш се да је у овим 
записима речено да је детаљнији 
извештај о овоме дат на плочама 
Нефијевим.

40. А сада, зато што је извештај 
који је урезан на плочама Не
фијевим детаљнији по питању 
овога што бих у својој мудрости 
желео да се да на знање људима 
у овом извештају –

41. Дакле, преводићеш урезане 

записе који су на а плочама Не
фијевим, све док не дођеш до 
владавине цара Венијамина, 
или док не дођеш до онога што 
си превео, што си задржао код 
себе.

42. А гле, објавићеш га као за
пис Нефијев, и тако ћу поразити 
оне који променише речи моје.

43. Нећу дозволити да униште 
дело моје; да, показаћу им да је 
мудрост моја већа од лукавства 
ђаволовог.

44. Гле, имају они само део, 
или сажетак извештаја Нефи
јевог.

45. Гле, има много тога уреза
ног на плочама Нефијевим што 
даје већи увид у јеванђеље моје, 
зато, у мудрости је мојој да пре
ведеш овај први део записа Не
фијевих, и објавиш у овом делу.

46. И гле, сав остатак овог а дела 
садржи све оне делове мога б је
ванђеља које свети пророци 
моји, да, и ученици моји, у сво
јим молитвама в пожелеше да се 
обелодане народу овоме.

47. А рекох им да ће им се а уде
лити према б вери њиховој у мо
литвама њиховим;

48. Да, таква беше њихова 
вера – да јеванђеље моје, које 
им дадох да могу проповедати 
у својим данима, може доћи 
до њихове браће а Ламанаца, и 

 34 а всп Мудрост.
 37 а Мт 23:28.
  б Изл 14:14.
 38 а У уводу првог издања 

Мормонове књиге, 
пророк је објаснио да 
је збирка изгубљених 
116 страна преведена 

са дела плоча које 
се називају „Књига 
Лехијева.“

  б всп Плоче.
 41 а РМор 1:3–7.
 46 а всп Мормонова 

књига.
  б всп Јеванђеље.

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

 47 а 3 Не 5:13–15;  
УиЗ 3:19–20.

  б всп Вера.
 48 а Моро 10:1–5;  

УиЗ 109:65–66.
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такође до оних који због неслога 
постадоше Ламанци.

49. Сада, то није све – њихова 
вера у њиховим молитвама беше 
да се и ово јеванђеље обзнани, 
ако буде могуће да други на
роди запоседну ову земљу;

50. И тако они оставише у сво
јим молитвама благослов на ову 
земљу, да ко год поверује у ово 
јеванђеље у овој земљи може да 
има вечни живот;

51. Да, да буде слободна сва
ком народу, колену, језику или 
ма којим људима.

52. И сада, гле, према њиховој 
вери у њиховим молитвама даћу 
овај део јеванђеља мога на знање 
народу моме. Гле, не дајем им 
га да уништи оно што већ при
мише него да га надогради.

53. И тога ради рекох: Ако ово 
поколење не отврдне срца своја, 
успоставићу међу њима цркву 
своју.

54. Сада не кажем то да бих 
уништио цркву своју, већ то ка
жем да бих је изградио;

55. Дакле, ко год припада цр
кви мојој не треба да се а боји, 
јер ће б баштинити в царство не
беско.

56. Али они који ме се не а боје, 
нити држе моје заповести него 
граде себи б цркве да би сти
цали в добитак, да, и сви они који 

опако чине и граде царство ђа
волово – да, заиста, заиста вам 
кажем, то су они које ћу узне
мирити, и учинити да се тресу 
и дрхте до саме сржи.

57. Гле, ја сам Исус Христ, а Син 
Божји. Дођох својима, а моји ме 
не примише.

58. Ја сам а светлост која светли 
у тами, а тама је не схвата.

59. Ја сам онај који рече – а друге 
б овце имам које нису из овог 
стада – ученицима својим, и беху 
многи који ме не в разумеше.

60. А показаћу народу овом да 
имадох и друге овце, и да беху 
огранак а дома Јаковљевог;

61. И изнећу на светло чуде
сна дела њихова, која учинише 
у име моје;

62. Да, такође ћу изнети на све
тло јеванђеље моје које им се 
служаше, и гле, оно неће оспо
рити оно што си ти примио, 
него ће га надоградити, и изнеће 
на светло истините појединости 
а учења мога, да, јединог учења 
које је у мени.

63. А ово чиним да бих успо
ставио јеванђеље моје, да не би 
било толико препирки; да, а Со
тона подбуни срца људи да се 
б препиру о појединостима мога 
јеванђеља; и у томе чине гре
шку, јер в изврћу Света писма и 
не разумеју их.

 55 а всп Страх, бојати се.
  б Мт 5:10.
  в всп Царство Божје 

или царство небеско.
 56 а Проп 12:13–14.
  б всп Ђаво – Црква 

ђаволова.

  в 4 Не 1:26.
 57 а Рим 1:4.
 58 а УиЗ 6:21.
 59 а Јн 10:16.
  б всп Добри пастир.
  в 3 Не 15:16–18.
 60 а всп Виноград 

Господњи.
 62 а 3 Не 11:31–40.
 63 а всп Ђаво.
  б всп Препирка.
  в 2 Пет 3:16.

УЧЕЊЕ И ЗАВЕТИ 10:49–6321



64. Стога, открићу им ову ве
лику тајну;

65. Јер гле, а скупићу их као 
што квочка скупља пилиће своје 
под крила своја; уколико не от
врдну срца своја;

66. Да, ако желе доћи, могу, а и 
да пију слободно а воде живота.

67. Гле, ово је учење моје – ко 
се год покаје и а дође к мени, тај 
је б црква моја.

68. Ко год а прогласи више или 

мање од тога, није од мене, него 
је б против мене; стога није из цр
кве моје.

69. А сада, гле, ко год је из цр
кве моје, и истраје у цркви мо
јој до краја, успоставићу га на 
а стени мојој, и б врата га паклена 
неће надвладати.

70. А сада, сети се речи онога 
који је живот и светлост а света, 
Откупитељ твој, б Господ твој и 
Бог твој. Амен.

 65 а Лк 13:34; 3 Не 10:4–6;  
УиЗ 43:24.

 66 а всп Жива вода.
 67 а Мт 11:28–30.
  б всп Црква Исуса 

Христа.
 68 а 3 Не 11:40.
  б Лк 11:23.
 69 а всп Стена.

  б Мт 16:18;  
2 Не 4:31–32;  
УиЗ 17:8; 128:10.

 70 а всп Светлост, 
светлост Христова.

  б всп Исус Христ.
11 1 а Иса 29:14; УиЗ 4.  

всп Обнова 
јеванђеља.

 2 а 1 Не 15:23–25;  
УиЗ 1:14; 84:43–45.

  б Јев 4:12.
  в Алма 4:19; 31:5.
  г Хел 3:29–30;  

УиЗ 6:2.
 3 а УиЗ 12:3.
  б Лк 18:22; Хел 5:8.
  в 1 Тим 6:19.

11. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита његовом брату 
Хајраму Смиту, у Хармонију, у Пенсилванији, маја 1829. год. 
Ово откривење је примљено преко Урима и Тумима као од
говор на Џозефову молбу и захтев. Историја Џозефа Смита 
указује да је ово откривење примљено после обнове Ароновог 
свештенства.

1–6 Радници у винограду ће стећи 
спасење. 7–14 Тежи мудрости, уз
викуј покајање, уздај се у Духа. 
15–22 Држи заповести, учи Го
сподњу реч. 23–27 Не поричи 
Духа откривења и пророштва. 
28–30 Они који приме Христа 
постају синови Божји.

а Велико и чудесно дело ће 
ускоро доћи међу децу човечју.

2. Гле, ја сам Бог, а осврни се на 

б реч моју, која је жива и в моћна, 
г оштрија од двосекла мача, до 
те мере да растави на пола згло
бове и мождину, зато осврни се 
на реч моју.

3. Гле, њива се а беласа и при
спела је за жетву; стога, ко год 
жели да жање, нека захвата ср
пом својим у снази својој, и жање 
док дан траје, да би б сакупио 
благо души својој, в вечно спа
сење у царству Божјем.
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4. Да, ко год захвата а српом 
својим и жање, њега је Бог по
звао.

5. Дакле, ако а иштеш од мене 
даће ти се; ако куцаш отвориће 
ти се.

6. Сада, пошто заиште, гле, ка
жем ти, држи моје заповести, и 
настој да успоставиш и утврдиш 
дело а сионско;

7. Не тежи а богатству него б му
дрости, и гле, тајне Божје ће ти 
се разоткрити, а онда ћеш се 
обогатити. Гле, онај који има 
вечни живот, богат је.

8. Заиста, заиста ти кажем, 
шта год пожелиш од мене биће 
учињено; а ако пожелиш, бићеш 
средство да се уради много до
брог у овом поколењу.

9. Ни о чему не а говори овом 
поколењу осим о б покајању. 
Држи моје заповести, и по
мози да се успостави моје дело, 
в према мојим заповестима, и би
ћеш благословен.

10. Гле, имаш а дар, или ћеш га 
имати ако то пожелиш од мене 
у вери, срцем б искреним, веру
јући у моћ Исуса Христа, или у 
моћ моју, којом теби говорим.

11. Јер, гле, ја сам онај који го
вори; гле, ја сам а светлост која 
светли у тами, и б моћу својом ти 
дајем речи ове.

12. А сада, заиста, заиста, ка
жем ти, а уздај се у тог б Духа који 
наводи да се чини добро – да, 
да се чини исправно, да се в хода 
г понизно, да се д суди праведно; 
а то је Дух мој.

13. Заиста, заиста, кажем ти, 
уделићу ти од Духа свога, који 
ће а просветлити б ум твој, који ће 
испунити душу твоју в радошћу;

14. А онда ћеш знати, или ћеш 
по томе знати, све оно што заже
лиш од мене, што се односи на 
а праведност, верујући у мене да 
ћеш примити.

15. Гле, заповедам ти да не 
треба да претпостављаш да си 
позван да проповедаш све док 
те не а позовем.

16. Чекај још мало, док не бу
деш имао речи моје, а стену моју, 
цркву моју, и јеванђеље моје, да 
засигурно можеш знати учење 
моје.

17. А онда, гле, према жељама 
твојим, да, и то према вери тво
јој, биће ти учињено.

 4 а Отк 14:15;  
УиЗ 14:3–4.

 5 а всп Молитва.
 6 а Иса 52:7–8;  

УиЗ 66:11.  
всп Сион.

 7 а 1 Цар 3:11–13;  
2 Не 26:31;  
Јаков 2:17–19;  
УиЗ 38:39.

  б всп Мудрост.
 9 а УиЗ 19:21–22.
  б всп Покајати се, 

покајање.

  в УиЗ 105:5.
 10 а УиЗ 46:8–12.
  б Лк 8:15.
 11 а всп Светлост, 

светлост Христова.
  б всп Моћ.
 12 а УиЗ 84:116.  

всп Уздање.
  б Рим 8:1–9;  

1 Јн 4:1–6.
  в всп Ходати, ходати  

са Богом.
  г всп Понизан, 

понизност.

  д Мт 7:1–5;  
Алма 41:14–15.

 13 а УиЗ 76:12.
  б всп Ум.
  в всп Радост.
 14 а всп Праведан, 

праведност.
 15 а ЧВ 1:5.  

всп Власт;  
Позвати, позван од 
Бога, позив.

 16 а УиЗ 6:34.  
всп Стена.
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12. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита Џозефу Најту 
ст, у Хармонију, у Пенсилванији, маја 1829. год. Џозеф Најт 
је поверовао у изјаве Џозефа Смита које се тичу поседовања 
плоча Мормонове књиге и посла превођења који је био у току 

18. Држи моје заповести; сти
шај се; обрати се Духу моме;

19. Да, а приањај уз мене свим 
срцем својим, да би помогао да 
се на светло изнесе све оно о 
чему се говораше – да, превод 
дела мога; буди стрпљив док га 
не извршиш.

20. Гле, ово је дело твоје, да а др
жиш моје заповести, да, свом 
моћу, умом и снагом својом.

21. Не настој да проглашаваш 
реч моју, него прво настој да је 
а примиш, а тада ће се твој језик 
одрешити; онда, ако зажелиш, 
имаћеш Духа мога и реч моју, 
да, моћ Божју за уверавање људи.

22. Али сада, стишај се; проу
чавај а реч моју која изађе међу 
децу човечју, и такође б проуча
вај в реч моју која ће тек изаћи 
међу децу човечју, и то што 
се сада преводи, да, док не до
бијеш све оно што ћу г уделити 
деци човечјој у овом поколењу, 
и тада ће се све томе додати.

23. Гле, ти си а Хајрам, син мој, 
б тражи царство Божје, и све 
остало ће ти се додати, сходно 
ономе што је исправно.

24. а Гради на стени мојој, која 
је б јеванђеље моје;

25. Не поричи Духа а откри
вења, нити Духа б пророштва, јер 
јао је ономе који пориче све ово;

26. Стога, а скупљај то у срцу 
свом све док не буде у мудро
сти мојој да идеш даље.

27. Гле, говорим свима који 
имају добре жеље, и а захватају 
српом својим и жању.

28. Гле, ја сам а Исус Христ, Син 
Божји. Ја сам живот и б светлост 
света.

29. Ја сам онај који дођох сво
јима а моји ме не примише;

30. Али заиста, заиста, кажем 
вам, да ћу свима онима који ме 
приме, дати а моћ да постану 
б синови Божји, а тако и онима 
који верују у име моје. Амен.

 19 а Јаков 6:5;  
УиЗ 98:11.

 20 а всп Послушност, 
послушан, 
послушати.

 21 а Алма 17:2–3;  
УиЗ 84:85.

 22 а ти Библија.
  б всп Света писма – 

Вредност Светих 
писама.

  в ти Мормонова књига.
  г Алма 29:8.
 23 а ИЏС 1:4.
  б Мт 6:33.
 24 а Мт 7:24–27.
  б всп Јеванђеље.
 25 а всп Откривење.
  б Отк 19:10.  

всп Пророштво, 
прорицати.

 26 а Понз 11:18;  

УиЗ 6:20; 43:34;  
ЏС – Мт 1:37.

 27 а всп Мисионарски 
рад.

 28 а всп Исус Христ.
  б всп Светлост, 

светлост Христова.
 30 а Јн 1:12.
  б всп Синови и кћери 

Божје.
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1–6 Радници у винограду ће стећи 
спасење. 7–9 Сви који зажеле и 
оспособе се могу помагати у Го
сподњем делу.

а Велико и чудесно дело ће 
ускоро доћи међу децу човечју.

2. Гле, ја сам Бог, осврни се на 
реч моју, која је жива и моћна, 
оштрија од двосекла мача, до те 
мере да раставља на пола згло
бове и мождину, зато осврни се 
на реч моју.

3. Гле, њива се беласа и при
спела је за жетву; стога, ко год 
жели да жање, нека захвата ср
пом својим у снази својој, и жање 
док дан траје, да би сакупио 
благо души својој, вечно спасење 
у царству Божјем.

4. Да, ко год захвата српом сво
јим и жање, њега је Бог позвао.

5. Дакле, ако иштеш од мене 
примићеш; ако куцаш отвориће 
ти се.

6. Сада, пошто заиште, гле, ка
жем ти, држи моје заповести, и 
настој да успоставиш и утврдиш 
дело сионско;

7. Гле, говорим теби, и такође 
свима који зажеле да успоставе 
и утврде ово дело;

8. А нико не може да помаже у 
овом делу осим оног који је а по
низан и пун б љубави, који има 
в веру, г наду и д милосрђе, који је 
умерен у свему, шта год му се на 
бригу повери.

9. Гле, ја сам светлост и живот 
света, онај који ово говори, стога 
се на то осврни моћу својом, и 
онда си позван. Амен.

12 1 а Видети УиЗ 11:1–6 
за сличне унакрсне 
референце.

 8 а всп Понизан, 
понизност.

  б всп Љубав.

  в всп Вера.
  г всп Нада.
  д всп Милосрђе.

и неколико је пута материјално помагао Џозефу Смиту и ње
говом писару, што им је омогућило да наставе превођење. По 
захтеву Џозефа Најта, пророк упита Господа и прими от
кривење.

13. ОДСЕК
Извод из историје Џозефа Смита који пружа извештај о заре
ђењу пророка и Оливера Каудерија у Ароново свештенство у 
близини Хармонија, у Пенсилванији, 15. маја 1829. год. Заре
ђење беше изведено рукама анђела који се представио као Јован, 
исти онај који се зваше Јован Крститељ у Новом завету. Ан
ђео је објаснио да делује под вођством Петра, Јакова и Јована, 
древних апостола, који држе кључеве вишег свештенства, зва
ног Мелхиседеково свештенство. Џозефу и Оливеру је дато 
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Представљени су кључеви и моћи 
Ароновог свештенства.

Вама, моји другови служитељи, 
у име Месијино а поверавам б све
штенство Ароново, које држи 
кључеве служења в анђела, и 

јеванђеља г покајања, и д крштења 
урањањем за опрост греха; а оно 
се никада више неће одузети са 
земље, све док ђ синови Левијеви 
поново не принесу Господу при
нос у е праведности.

13 1 а ИЏС 1:68–75.  
всп Заредити, 
заређење.

  б УиЗ 27:8; 84:18–34.  
всп Ароново 
свештенство.

  в всп Анђели.
  г всп Покајати се, 

   покајање.
  д всп Крштење, 

крстити.
  ђ Видети запис 

Оливера Каудерија 
о обнови Ароновог 
свештенства на крају 
Историје Џозефа 

   Смита.  
Понз 10:8; 1 Дн 6:48;  
УиЗ 128:24.

  е всп Праведан, 
праведност.

14 1 а Видети УиЗ 11:1–6 
за сличне унакрсне 
референце.

обећање да ће им ово више свештенство бити поверено у право 
време.(Видети одсек 27:7–8, 12.)

14. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита Дејвиду Вит
меру, у Фајету, у Њујорку, јуна 1829. год. Породица Витмер је 
постала веома заинтересована за превођење Мормонове књиге. 
Пророк се настанио у дому Питера Витмера ст. где је боравио 
све док дело превођења не беше приведено крају, и док ауторска 
права не беху осигурана. Тројица синова Витмерових, који су 
сви примили сведочанство о истинитости дела, постали су 
веома забринути по питању својих личних дужности. Ово от
кривење и два која следе (15. и 16. одсек) беху дата као одговор 
на питање преко Урима и Тумима. Дејвид Витмер је касније 
постао један од тројице сведока за Мормонову књигу.

1–6 Радници у винограду ће 
стећи спасење. 7–8 Вечни живот 
је највећи од Божјих дарова. 9–11 
Христ створи небеса и земљу.

а Велико и чудесно дело ће 
ускоро доћи деци човечјој.

2. Гле, ја сам Бог, осврни се на 
реч моју, која је жива и моћна, 
оштрија од двосекла мача, до те 

мере да раставља на пола згло
бове и мождину, зато осврни се 
на реч моју.

3. Гле, њива се беласа и при
спела је за жетву; стога, ко год 
жели да жање, нека захвата ср
пом својим у снази својој, и жање 
док дан траје, да би сакупио 
благо души својој, вечно спасење 
у царству Божјем.
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4. Да, ко год захвата српом сво
јим и жање, њега је Бог позвао.

5. Дакле, ако иштеш од мене 
примићеш; ако куцаш отвориће 
ти се.

6. Настој да успоставиш и 
утврдиш мој Сион. Држи моје 
заповести у свему.

7. А ако а држиш моје запове
сти и б истрајеш до краја има
ћеш в вечни живот, а тај је дар 
највећи од свих дарова Божјих.

8. И догодиће се, да ћеш ако 
упиташ Оца у име моје, веру
јући, примити а Светог Духа, 
који подстицај даје, да би могао 
да стојиш као б сведок за оно што 

ћеш и в чути и видети, и да би 
могао да објавиш покајање овом 
поколењу.

9. Гле, ја сам а Исус Христ, б Син 
в живог Бога, који г створи небеса 
и д земљу, ђ светлост која се не 
може сакрити у е тами;

10. Стога, морам пренети а пу
нину јеванђеља мога од б неје
вреја дому Израеловом.

11. А гле, ти си Дејвид, и по
зван си да помажеш, а будеш ли 
то радио, и веран си, бићеш бла
гословен и духовно и временски, 
и велика ће бити награда твоја. 
Амен.

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

  б всп Истрајати.
  в 2 Не 31:20;  

УиЗ 6:13.  
всп Вечни живот.

 8 а всп Свети Дух.
  б Мос 18:8–10.  

всп Сведочити, 
сведок.

  в Видети „Сведочан
ство тројице сведока“ 
на уводним стра
ницама Мормонове 
књиге.

 9 а Мос 4:2;  
УиЗ 76:20–24.

  б Рим 1:4.
  в Дан 6:26; Алма 7:6;  

УиЗ 20:19.
  г Јн 1:1–3, 14; 3 Не 9:15;  

УиЗ 45:1. 

   всп Створити, 
стварање.

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

всп Светлост, 
светлост Христова.

  е всп Тама, духовна.
 10 а УиЗ 20:8–9;  

ИЏС 1:34.
  б всп Нејевреји.
15 2 а Хел 3:29–30.  

всп Моћ.

15. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита Џону Витмеру, 
у Фајету, у Њујорку, јуна 1829. год, (видети увод 14. одсека). По
рука је интимна и изразито личне природе јер Господ говори оно 
што беше познато само Њему и Џону Витмеру. Џон Витмер 
касније постаје један од осморице сведока за Мормонову књигу.

1–2 Господња рука је над целом 
земљом. 3–6 Проповедање јеван
ђеља и спасавање душа је од нај
веће вредности.

Послушај, слуго мој Џоне, и 

чуј речи Исуса Христа, Господа 
твога и Откупитеља твога.

2. Јер гле, говорим ти оштри
ном и а моћу, јер моја је рука над 
целом земљом.

3. И рећи ћу ти оно што 
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16. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита Питеру Вит
меру мл, у Фајету, у Њујорку, јуна 1829. год. (видети увод 14. од
сека). Питер Витмер мл. касније постаје један од осморице све
дока за Мормонову књигу.

нико не зна осим мене и тебе  
самог –

4. Јер си много пута пожелео да 
од мене сазнаш оно што би било 
од највеће вредности за тебе.

5. Гле, благословен да си због 
тога, и због изношења речи које 
ти дадох према заповестима  
мојим.

6. А сада, гле, кажем ти, оно 
што би било највредније за 
тебе јесте да а објављујеш пока
јање овом народу, да би могао да 
приводиш душе к мени, и да б од
мориш са њима у в царству г Оца 
мога. Амен.

 6 а УиЗ 18:15–16.  
всп Мисионарски рад.

  б всп Покој.

  в всп Царство Божје 
или царство небеско.

  г всп Отац на небу.

16 1 а Видети УиЗ 15 за 
сличне унакрсне 
референце.

1–2 Господња рука је над целом 
земљом. 3–6 Проповедање јеван
ђеља и спасавање душа је од нај
веће вредности.

а Послушај, слуго мој Питере, и 
чуј речи Исуса Христа, Господа 
твога и Откупитеља твога.

2. Јер гле, говорим ти оштри
ном и моћу, јер моја је рука над 
целом земљом.

3. И рећи ћу ти оно што нико 
не зна осим мене и тебе самог –

4. Јер много пута си пожелео 

да од мене сазнаш оно што би 
било од највеће вредности за 
тебе.

5. Гле, благословен да си због 
тога, и због изношења речи које 
ти дадох према заповестима мо
јим.

6. А сада, гле, кажем ти, оно 
што би било највредније за 
тебе јесте да објављујеш пока
јање овом народу, да би могао 
да приводиш душе к мени, и да 
одмориш са њима у царству Оца 
мога. Амен.

17. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита Оливеру Кау
дерију, Дејвиду Витмеру, и Мартину Харису, у Фајету, у Њу
јорку, јуна 1829. год, пре него што су видели урезане плоче које 
садрже запис Мормонове књиге. Џозеф и његов писар, Оливер 
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1–4 Вером ће тројица сведока ви
дети плоче и друге свете пред
мете. 5–9 Христ сведочи о бо
жанској природи Мормонове 
књиге.

Гле, кажем вам да се морате 
ослонити на реч моју, да ћете, 
уколико то чините потпуном 
намером срца, а видети б плоче, 
а такође и оклоп, в мач Лаванов, 
г Урим и Тумим, који беху дати 
д брату Јаредовом на гори, када 
говораше са Господом ђ лицем у 
лице, и е чудесне путоказе који 
беху дати Лехију док беше у пу
стињи, на границама ж Црвеног 
мора.

2. А по вери вашој моћи ћете 
их видети, и то баш по тој вери 
коју имадоше древни пророци.

3. И након што стекнете веру, а 
видите их очима својим, а посве
дочићете о њима, моћу Божјом;

4. А ово чините да слуга мој 
Џозеф Смит мл. не би био уни

штен, да бих могао да испуним 
праведне намере своје зарад 
деце човечје у овом делу.

5. И посведочићете да сте их 
видели, као што их је и слуга мој 
Џозеф Смит мл. видео, јер их је 
моћу мојом видео, а то је зато 
што је веру имао.

6. А он је превео а књигу, и то 
онај б део који му заповедих, и 
као што је Господ и Бог твој жив 
то је истинито.

7. Стога, ви сте примили исту 
моћ, и исту веру, и исти дар као 
он;

8. И ако чините ове последње 
заповести моје, које сам вам дао, 
а врата паклена вас неће надвла
дати; јер је б благодат моја до
вољна за вас, и бићете в уздиг
нути у последњи дан.

9. А ја, Исус Христ, а Господ 
твој и Бог твој, теби ово рекох, 
да бих могао испунити пра
ведне намере своје зарад деце 
човечје. Амен.

17 1 а 2 Не 27:12;  
Етер 5:2–4;  
УиЗ 5:15.  
Видети „Сведочан
ство тројице све
дока“ на уводним 
страницама Мормо
нове књиге.

  б Морм 6:6;  
ИЏС 1:52.  
всп Плоче.

  в 1 Не 4:8–9; 

   2 Не 5:14;  
Јаков 1:10;  
Мос 1:16.

  г всп Урим и Тумим.
  д Етер 3.
  ђ Пос 32:30;  

Изл 33:11;  
Мојсије 1:2.

  е 1 Не 16:10, 16, 26–29;  
Алма 37:38–47.

  ж 1 Не 2:5.
 3 а всп Сведочити;  

Сведочити, сведок.
 6 а всп Мормонова 

књига.
  б 2 Не 27:22;  

3 Не 26:7–10.
 8 а Мт 16:18; 3 Не 11:39;  

УиЗ 10:69.
  б всп Благодат.
  в 1 Не 13:37;  

3 Не 27:14–15, 22;  
УиЗ 9:14.

 9 а всп Господ.

Каудери, сазнаше из превођења плоча Мормонове књиге да ће се 
одредити три посебна сведока (видети Етер 5:2–4; 2. Нефи 11:3; 
27:12). Оливер Каудери, Дејвид Витмер и Мартин Харис беху 
подстакнути надахнутом жељом да буду та три посебна све
дока. Пророк је питао Господа, а ово откривење беше дато као 
одговор преко Урима и Тумима.
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1–5 Света писма показују како 
треба градити цркву. 6–8 Свет 
сазрева у безакоњу. 9–16 Вред
ност душа је велика. 17–25 Да 
би добили спасење, људи мо
рају на себе да преузму име Хри
стово. 26–36 Одређени су позив 
и мисија Дванаесторице. 37–39 
Оливер Каудери и Дејвид Вит
мер морају да нађу Дванаесто
рицу. 40–47 Да би добили спа
сење, људи морају да се покају, 
да се крсте, и да држе заповести.

Сада, гле, због онога што си ти, 
слуго мој Оливере Каудерију, 
зажелео да сазнаш од мене, да
јем ти ове речи:

2. Гле, објавих ти Духом својим 
много пута, да је то што си запи
сао а истинито; стога ти знаш да 
је то истинито.

3. А ако знаш да је то истинито, 
гле, дајем ти заповест, да се осло
ниш на то што је а записано;

4. Јер ту је записано све што 
се тиче утемељивања цркве 
моје, а јеванђеља мога и б стене  
моје.

5. Дакле, ако градиш цркву 
моју на темељу јеванђеља мога 
и стене моје, врата паклена те 
неће надвладати.

6. Гле, а свет сазрева у беза
коњу; и свакако је неопходно 
да се деца човечја подстакну на 
покајање, како б нејевреји тако и 
дом Израелов.

7. Стога, пошто ти беше а кр
штен рукама слуге мога Џозефа 
Смита мл, како му заповедих, 
он испуни оно што му бејах за
поведио.

8. А сада, не чуди се што њега 
позвах своје сврхе ради, сврхе 
која је мени знана; стога, ако 
буде а марљив у б држању запо
вести мојих биће в благословен 
вечним животом; а његово име 
је г Џозеф.

9. А сада, Оливере Каудерију, 
теби говорим, и Дејвиду Вит
меру такође, путем заповести, 
јер, гле, заповедам људима сву
где да се покају, и говорим вама, 
и то као и Павлу моме а апо
столу, јер сте позвани на исти 
позив на који он беше позван.

18 2 а УиЗ 6:15–17.
 3 а УиЗ 98:11.  

всп Света писма – 
Вредност Светих 
писама.

 4 а всп Јеванђеље.
  б всп Стена.

 6 а всп Свет.
  б всп Нејевреји.
 7 а ИЏС 1:70–71.
 8 а всп Марљивост.
  б всп Послушност, 

послушан, 
послушати.

  в всп Благословити, 
благословен, 
благослов.

  г 2 Не 3:14–15.  
всп Смит, Џозеф, мл.

 9 а Рим 1:1.

18. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту, Оливеру Каудерију 
и Дејвиду Витмеру, у Фајету, у Њујорку, јуна 1829. год. Према 
пророку, ово откривење је обелоданило „позивање дванаесторице 
апостола у овим последњим данима, као и упутства која се од
носе на изградњу Цркве.“
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 10 а всп Душа – Вредност 
душе.

  б всп Душа.
 11 а всп Откупитељ.
  б всп Распеће.
  в всп Откупити, 

откупљен, откупљење.
  г Иса 53:4–5.  

всп Помирити, 
помирење.

 12 а всп Васкрсење.
  б УиЗ 19:4–18.  

всп Покајати се, 
покајање.

 13 а Лк 15:7.
 14 а Алма 29:1–2;  

УиЗ 34:5–6; 63:57.

 15 а всп Душа – Вредност 
душе.

 16 а всп Царство Божје 
или царство небеско.

  б Алма 26:11.  
всп Радост.

  в всп Мисионарски 
рад.

 17 а всп Спасење.
 18 а всп Молитва.
  б Јн 15:16.
  в УиЗ 88:63–65.
 19 а всп Вера.
  б всп Нада.
  в всп Милосрђе.
 20 а 2 Тим 2:23–24;  

3 Не 11:29–30.

  б всп Ђаво – Црква 
ђаволова.

 21 а 2 Не 31:13;  
Мос 5:8;  
3 Не 27:5;  
УиЗ 20:37.

  б УиЗ 100:5–8.
  в Рим 12:3.
 22 а всп Крштење, 

крстити.
  б всп Истрајати.
 23 а Мал 1:11;  

Дела 4:12;  
Мос 3:17;  
Хел 3:28–29.

 25 а Мос 5:9–14.

10. Сети се, а вредност б душа је 
велика у очима Божјим;

11. Јер, гле, Господ а Откупитељ 
ваш поднесе б смрт у телу; дакле 
в поднесе г бол свих људи, да би 
сви људи могли да се покају и 
дођу к њему.

12. И а уста поново из мртвих, 
да приведе све људе к себи, уз 
услов б покајања.

13. А колико ли је велика а ра
дост Његова у души која се по
каје!

14. Стога, позвани сте да а уз
викујете покајање овом народу.

15. А ако будете радили свих 
дана својих узвикујући пока
јање овом народу, и приве
дете само једну а душу к мени, 
колико ли ће велика бити ра
дост ваша са њом у царству Оца 
мога!

16. А сада, ако радост ваша 
буде велика због једне душе 
коју приведосте к мени у а цар
ство Оца мога, колико велика ће 
бити ваша б радост ако в приве
дете много душа к мени!

17. Гле, имате јеванђеље моје 

пред собом, и стену моју, и а спа
сење моје.

18. а Иштите од Оца с вером у 
б име моје, верујући да ћете при
мити, и имаћете Светога Духа, 
који објављује све оно што је в по
требно деци човечјој.

19. А ако немате а вере, б наде 
и в милосрђа, не можете ништа 
да учините.

20. Не а препирите се ни са јед
ном црквом, осим ако то није 
б црква ђаволова.

21. Преузмите на себе а име 
Христово, и б говорите истину 
в разборито.

22. А сви они који се покају и 
а крсте у име моје, које је Исус 
Христ, и б истрају до краја, биће 
спашени.

23. Гле, Исус Христ је а име које 
је од Оца дато, и нема другог да
тог имена којим би човек могао 
да се спаси;

24. Стога, свако мора на себе 
преузети име које је од Оца 
дато, јер тим ће именом бити 
названи у последњи дан;

25. Дакле, ако не знају а име 
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 25 б всп Целестијална 
слава.

 26 а УиЗ 90:8–9; 112:4.
 27 а всп Апостол.
  б УиЗ 27:12.
 28 а Мк 16:15–16.
  б всп Јеванђеље.
  в УиЗ 1:2; 42:58.

 29 а 3 Не 11:21–28;  
УиЗ 20:72–74.

 31 а УиЗ 107:23–35.
 32 а Моро 3;  

УиЗ 20:60; 107:58.  
всп Заредити, 
заређење.

  б 2 Пет 1:21;  

УиЗ 68:3–4.
  в УиЗ 20:27.
 34 а всп Света писма.
 35 а УиЗ 1:38.  

всп Глас.
 36 а всп Сведочити.
 38 а всп Дела.
 40 а всп Клањати се.

којим ће се назвати, не могу бо
равити у б царству Оца мога.

26. А сада, гле, има других који 
су позвани да објављују јеван
ђеље моје, и а нејеврејима и Је
врејима;

27. Да, и то дванаесторица; а 
а Дванаесторица ће бити уче
ници моји, и преузеће на себе 
име моје; а Дванаесторица су 
они који ће желети да на себе 
преузму б име моје потпуном на
мером срца.

28. А ако зажеле да преузму на 
себе име моје потпуном наме
ром срца, позвани су да иду це
лим а светом да проповедају б је
ванђеље моје в свакоме створењу.

29. И то су они које заредих да 
а крсте у име моје, према ономе 
што је записано;

30. А имате то што је записано 
пред собом; стога, морате то из
вршити према речима које су за
писане.

31. И сада говорим вама, а Два
наесторици – гле, моја благодат 
је довољна за вас; морате ходати 
усправно преда мном и не гре
шити.

32. А гле, ви сте они које заре
дих да а заређујете свештенике 
и учитеље; да објављујете јеван
ђеље моје, б према моћи Светога 
Духа која је у вама, и сходно 

в позивима и даровима Божјим 
људима;

33. И ја, Исус Христ, Господ 
твој и Бог твој, то рекох.

34. Ове а речи нису од људи 
нити од човека, него од мене; 
стога, треба да посведочите да 
су од мене а не од човека;

35. Јер мој је а глас који их вама 
говори; јер су вам дате Духом 
мојим, и моћу мојом можете их 
читати један другоме; а да то 
није било по мојој моћи не би
сте их имали;

36. Дакле, можете а посведо
чити да чусте глас мој, и знате 
речи моје.

37. А сада, гле, обавезујем тебе, 
Оливере Каудерију, а такође и 
Дејвида Витмера, да тражите 
Дванаесторицу, оне који ће 
имати жеље о којима рекох;

38. И по жељама њиховим и 
а делима њиховим ћете их пре
познати.

39. А када их пронађете, пока
заћете им ово.

40. И пашћете и а клањати се 
Оцу у име моје.

41. А морате да проповедате 
свету, говорећи: Морате да се 
покајете и крстите, у име Исуса 
Христа;

42. Јер сви људи морају да се 
покају и крсте, и не само људи, 
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него и жене, и деца која дођоше 
у доба а урачунљивости.

43. А онда, након што сте ово 
примили, морате држати моје 
а заповести у свему;

44. И рукама вашим учинићу 
а чудесно дело међу децом чове
чјом, б уверавањем многих о гре
сима њиховим, да могу доћи до 
покајања, и да могу доћи у цар
ство Оца мојега.

45. Стога, благослови које вам 
дајем су а изнад свега.

46. А након што примисте ово, 
ако не а држите заповести моје, 
не можете се спасити у царству 
Оца мојега.

47. Гле, ја, Исус Христ, Господ 
ваш и Бог ваш, и Откупитељ 
ваш, моћу Духа мојега то ре
кох. Амен.

 42 а УиЗ 20:71;  
29:47; 68:27.  
всп Извештај, 
урачунљив, 
урачунљивост.

 43 а всп Заповести Божје.
 44 а Иса 29:14;  

УиЗ 4:1.
  б Алма 36:12–19; 62:45.
 45 а УиЗ 84:35–38.
 46 а УиЗ 82:3.

19 1 а Отк 1:8, 11;  
3 Не 9:18;  
УиЗ 35:1; 61:1.  
всп Алфа и Омега.

  б всп Исус Христ.
 2 а Јн 17:4;  

3 Не 11:11.
  б Фил 3:21.
 3 а всп Моћ.
  б Иса 14:12–17;  

1 Јн 3:8; 

   1 Не 22:26;  
УиЗ 88:111–115.

  в всп Свет – Крај света.
  г всп Суд, последњи.
  д всп Дела.
 4 а всп Покајати се, 

покајање.
  б Лк 13:3;  

Хел 14:19.
  в Мојсије 1:3.
 5 а УиЗ 56:4; 58:32.

19. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Манчестеру, 
у Њујорку, вероватно у лето 1829. год. У својој историји, про
рок то представља као „заповест од Бога, а не од човека, дату 
Мартину Харису, од онога који је вечан.“

1–3 Христ има сву моћ. 4–5 Сви 
људи морају да се покају или да 
пате. 6–12 Вечна казна је Божја 
казна. 13–20 Христ је трпео за 
све, да они не би трпели ако се 
буду покајали. 21–28 Проповедај 
јеванђеље покајања. 29–41 Обја
вљуј радосне вести.

Ја сам а Алфа и Омега, б Христ 
Господ; да, ја сам Он, почетак и 
крај, Откупитељ света.

2. Ја, пошто изврших и а сврших 
вољу онога чији сам, и то Очеву 

вољу за мене – учиних то да бих 
све могао да б потчиним себи –

3. Задржавајући сву а моћ, и то 
да бих б уништио Сотону и дело 
његово на в крају света и послед
њег великог судњег дана, који ћу 
донети становницима његовим, 
г судећи свакоме према поступ
цима његовим и д делима које из
врши.

4. А заиста сваки човек мора 
да се а покаје или да б трпи, јер 
ја, Бог, сам в бескрајан.

5. Стога, не а опозивам суд који 
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 5 б Мт 13:42.
  в Мт 25:41–43.
 6 а УиЗ 76:105–106; 

138:59.
  б УиЗ 76:33, 44–45.
 7 а Хел 12:25–26;  

УиЗ 29:44.
 9 а всп Покој.
 10 а Јаков 4:8;  

УиЗ 76:114–116.

  б Мојсије 1:3; 7:35.  
всп Бескрајан.

 11 а Мт 25:46.
 13 а УиЗ 5:2; 10:6–7; 17.
 15 а Алма 36:11–19.
 16 а Алма 11:40–41.  

всп Помирити, 
помирење.

  б всп Милостив, 
милост.

  в всп Опрост греха.
 17 а УиЗ 29:17.
 18 а Лк 22:42–44.
 19 а Јн 17:4; 19:30.
 20 а Бр 5:6–7;  

Мос 26:29;  
УиЗ 58:43; 64:7.  
всп Признати, 
признавање.

 21 а УиЗ 11:9.

ћу донети, него ће јао доћи, 
плач, б јаук, и шкргут зуба, да, 
онима који се нађу са моје в леве 
стране.

6. Ипак, а није записано да неће 
бити краја овом мучењу, него је 
записано б бескрајно мучење.

7. Опет, записано је а вечно про
клетство; стога је то нагла
шеније од других стихова из 
Светих писама, да би могло де
ловати на срца деце човечје, све 
зарад славе имена мога.

8. Стога, разоткрићу вам тајну 
ову, јер је пригодно да је знате 
као што су је моји апостоли 
знали.

9. Говорим вама који сте за ово 
изабрани, баш као да сте једно, 
да можете ући у а покој мој.

10. Јер, гле, а тајна побожности, 
како ли је велика! Јер, гле, ја сам 
бескрајан, а казна која се даје из 
руке моје је бескрајна казна, јер 
б Бескрајни је име моје. Стога –

11. а Вечна казна је Божја казна.
12. Бескрајна казна је Божја ка

зна.
13. Стога, заповедам ти да се 

покајеш, и држиш а заповести 
које прими из руке слуге мога 
Џозефа Смита мл, у име моје;

14. А по мојој свемогућој моћи 
ти их прими;

15. Стога ти заповедам да се 
покајеш – покај се или ћу те уда
рити прутом уста својих, и гне
вом, и срџбом, и твоја ће а тр
пљења бити јака – колико јака 
ти не знаш, колико силна ти не 
знаш, да, како тешка за подно
шење ти не знаш.

16. Јер гле, ја, Бог, а претрпех 
све то за све, да они не б би тр
пели ако се в покају.

17. Али ако се не покају морају 
да а трпе као ја;

18. То трпљење проузрокова 
да ја, и то Бог, највећи од свих, 
дрхтим од бола, и крварим из 
сваке поре, да трпим и телом 
и духом – и пожелех да а не мо
рам да попијем горку чашу и да 
устукнем –

19. Ипак, нека је слава Оцу, ја 
попих и а сврших припрему своју 
зарад деце човечје.

20. Дакле, заповедам ти по
ново да се покајеш, да те не 
бих понизио својом свемогу
ћом моћу; и да а признаш грехе 
своје, да не би трпео ове ка
зне о којима говорах, од којих 
у најмањој, да, чак и у незнат
ној мери, окуси када повукох 
Духа свога.

21. И заповедам ти да не а про
поведаш ништа сем покајања, и 
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 21 б ИЏС 1:42.
 22 а УиЗ 78:17–18.
  б Јев 5:11–14;  

УиЗ 50:40.
 23 а Моро 7:3–4.
  б всп Кротак, 

кроткост.
  в всп Мир.
 24 а всп Исус Христ.
 25 а всп Жудети.
  б Изл 20:17;  

1 Кор 7:2–4.  
всп Прељуба.

 26 а всп Истина.
 27 а всп Нејевреји.
  б всп Јевреји.
  в Омни 1:14–19;  

Мос 25:2–4;  
Хел 8:21;  
3 Не 2:12–16.

  г всп Месија.
 28 а 1 Тим 2:8.  

всп Молитва.
  б УиЗ 20:47, 51; 23:6.
 29 а всп Мисионарски 

рад.

 30 а всп Уздање.
 31 а 2 Тим 2:23–24.
  б всп Вера.
  в всп Опрост греха.
  г всп Крштење, 

крстити.
  д Мт 3:11.
  ђ всп Дар Светог Духа.
 32 а УиЗ 58:26–29.
 33 а всп Заповести Божје.
 34 а Дела 4:34–35.
 35 а всп Дуг.

б не показујеш ово свету док то 
не буде мудро по мени.

22. Јер они не могу да а поднесу 
месо сада, него морају б млеко да 
приме; стога, не смеју знати све 
ово, да не би пропали.

23. Учи од мене, и слушај 
речи моје; а ходај у б кроткости 
Духа мога, и имаћеш в мир у  
мени.

24. Ја сам а Исус Христ, дођох 
по вољи Оца, и чиним вољу Ње
гову.

25. И опет, заповедам ти да не 
а жудиш за б женом ближњега 
свога, нити да тражиш живот 
ближњега свога.

26. И опет, заповедам ти да 
не жудиш за имовином својом, 
него да је великодушно уде
лиш за штампање Мормонове 
књиге, која садржи а истину и 
реч Бож ју –

27. Која је реч моја а нејевре
јима, како би се ускоро могла 
пронети ка б Јеврејима, од којих 
су Ламанци в остатак, да би по
веровали у јеванђење, и да не би 
чекали г Месију да дође кад је Он 
већ дошао.

28. И опет, заповедам ти да 
се а молиш б гласно као и у срцу 

своме; да, пред светом као и у 
тајности, јавно као и у приват
ности.

29. И а објави радосне вести, да, 
прогласи их на горама, и свугде 
на узвишењима, и међу свим на
родима које ћу ти допустити да 
видиш.

30. А то ћеш чинити са свом 
понизношћу, а уздајући се у 
мене, не вређајући оне који те 
вређају.

31. А о а сложеним начелима 
нећеш говорити, него ћеш обја
вљивати покајање и б веру у Спа
ситеља, и в опрост греха г крште
њем, и д огњем, да, и то ђ Светим 
Духом.

32. Гле, ово је велика и по
следња а заповест коју ћу ти дати 
по овом питању; јер је ово до
вољно за твој свакодневни пут, 
све до краја живота твога.

33. А примићеш беду ако пот
цениш а савете ове, да, чак и 
лично уништење и уништење 
имовине своје.

34. а Предај део имовине своје, 
да, и то део земљишта свог, све 
остало што није за издржавање 
породице твоје.

35. Плати а дугове у које си 
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1–16 Мормонова књига доказује 
божанску природу дела послед
њих дана. 17–28 Утврђена су 
учења стварања, пада, помирења 
и крштења. 29–37 Успостављени 
су закони који одређују покајање, 
оправдање, посвећење и крштење. 
38–67 Сажето су изложене 

дужности старешина, свеште
ника, учитеља и ђакона. 68–74 
Откривене су дужности чла
нова, благосиљање деце, и начин 
крштења. 75–84 Дати су приче
сне молитве и прописи о вођењу 
црквеног чланства.

 35 б ти да плати издавање 
првог издања 
Мормонове књиге.

  в ПСол 22:7.
 36 а Мт 19:29.

 37 а УиЗ 58:47; 68:8; 71:7.
  б УиЗ 75:4.
 38 а Лк 18:1;  

2 Не 32:9;  
УиЗ 10:5.

  б ПСол 1:23;  
Дела 2:17.

 41 а всп Понизан, 
понизност.

  б Мт 11:28–30.

20. ОДСЕК
Откривење о вођењу и организацији цркве, дато преко пророка 
Џозефа Смита, у Фајету или његовој близини, у држави Њу
јорк. Делови овог откривења могуће је да су дати најраније у 
лето 1829. год. Потпуно откривење, у то време познато као 
Чланци и завети, вероватно је било записано непосредно након 
6. априла 1830. год. (дана када је црква организована). Пророк је 
написао: „Ми смо добили од Њега [Исуса Христа] следеће, ду
хом пророштва и откривења; који не само да нам је дао пуно 
информација него нам је показао тачан дан на који ћемо, према 
Његовој вољи и заповестима, приступити организовању цркве 
Његове још једном овде на земљи.“

б запао код штампара. Ослободи 
се в ропства.

36. а Напусти кућу и дом свој, 
осим кад будеш зажелео да ви
диш породицу своју;

37. И а говори отворено сва
коме; да, проповедај, опомињи, 
објављуј б истину, и то гласом 
снажним с призвуком радо
сти, узвикујући – Осана, осана, 
благословено да је име Господа 
Бога!

38. а Моли се увек, и б излићу 
Духа свога на тебе, и велики ће 

бити благослов твој – да, чак и 
већи него када би добио богат
ства земаљска и распадљивост у 
истој мери.

39. Гле, зар не можеш читати 
ово а да се не радујеш и не уз
дигнеш срце у весељу?

40. Или можеш ли да идеш 
даље као слепи вођа?

41. Или, можеш ли да будеш 
а понизан и кротак, и да себе др
жиш мудрим преда мном? Да, 
б дођи к мени, Спаситељу своме. 
Амен.
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а Рођење б цркве Христове у овим 
последњим данима, беше хи
љаду осам стотина тридесет го
дина од доласка нашег Господа 
и Спаситеља Исуса Христа у 
телу, она беше исправно в орга
низована и успостављена према 
законима наше земље, вољом и 
заповестима Божјим, у четвр
том месецу, шестога дана ме
сеца који се зове април –

2. А те заповести беху дате Џо
зефу Смиту мл, кога Бог беше 
а позвао и заредио у б апостола 
Исуса Христа, да буде први в ста
решина цркве ове;

3. И Оливеру Каудерију, кога 
је такође Бог позвао, као апо
стола Исуса Христа, да буде 
други старешина цркве ове, и 
да се зареди руком његовом.

4. И ово по благодати Господа 
нашега и Спаситеља Исуса Хри
ста, коме је сва слава, сада и зау
век. Амен.

5. Након што беше објављено 
овом првом старешини да је 
примио опрост греха својих, он 
се опет а уплео у сујете светске;

6. Али након што се покајао, и 
искрено понизио, уз помоћ вере, 
Бог му је служио преко светог 

а анђела, чије б лице беше попут 
светлости, а чија одећа беше чи
ста и бела изнад сваке друге бе
лине;

7. И даде му заповести које га 
надахнуше;

8. И даде му моћ са висина, 
а средствима која беху припре
мљена раније, да преводи Мор
монову књигу;

9. Која садржи записе палог 
народа, и а пунину б јеванђеља 
Исуса Христа за нејевреје и за 
Јевреје;

10. Која је дата са надахнућем, 
и потврђена је а другима преко 
служења анђела, који су је б обја
вили свету –

11. Доказујући свету да су 
Света писма а истинита, и да Бог 
б надахњује људе и позива их на 
Његово в свето дело у овом добу 
и поколењу, као и у древним по
колењима;

12. Тако показујући да је Он 
а исти Бог јуче, данас, и заувек. 
Амен.

13. Стога, пошто имају тако ве
лика сведочанства, по њима ће 
се судити свету, и то многима 
који ће касније доћи до сазнања 
о овом делу.

20 1 а ИЏС 1:2.
  б 3 Не 27:1–8.  

всп Црква Исуса 
Христа светаца 
последњих дана;  
Црква, име цркве.

  в УиЗ 21:3.
 2 а всп Власт;  

Позвати, позван од 
Бога, позив.

  б всп Апостол.
  в всп Старешина.
 5 а ИЏС 1:28–29.

 6 а ИЏС 1:30–35.  
всп Анђели.

  б Мт 28:2–3.
 8 а всп Урим и Тумим.
 9 а ИЏС 1:34.
  б всп Јеванђеље.
 10 а Моро 7:29–32;  

УиЗ 5:11.
  б Видети „Сведочан

ство тројице сведока“ 
и „Сведочанство 
осморице сведока“ на 
уводним страницама 

Мормонове књиге.
 11 а всп Света писма – 

Вредност Светих 
писама.

  б всп Надахнуће, 
надахнути.

  в всп Свети.
 12 а Јев 13:8;  

1 Не 10:18–19;  
Морм 9:9–10;  
УиЗ 35:1; 38:1–4.
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 14 а всп Праведан, 
праведност.

  б всп Вечни живот;  
Узвишење.

 15 а всп Невера.
 17 а УиЗ 76:22–23.
  б ИНа 2:11.  

всп Бог, Божанство.
 18 а всп Створити, 

стварање.
  б Пос 1:26–27;  

Мос 7:27;  
Етер 3:14–17.

 19 а Понз 11:1;  
Мт 22:37;  

Моро 10:32;  
УиЗ 59:5–6.

  б Понз 6:13–15.  
всп Служба.

  в всп Клањати се.
 20 а всп Чулан, чулност.
  б всп Ђаво.
  в всп Природан човек.
 21 а всп Јединородни.
 22 а Мт 4:1–11; 27:40.
 23 а всп Распеће.
  б всп Васкрсење.
 24 а всп Успење.
  б всп Бог, Божанство – 

Бог Отац;  

Отац на небу.
 25 а УиЗ 35:2; 38:4; 45:5, 8; 

68:9; 76:51–53.
  б всп Истрајати.
 26 а УиЗ 39:1–3.
  б Јаков 4:4; 7:11;  

Мос 13:33.
  в Мојсије 5:58.  

всп Свети Дух.
  г всп Исус Христ – 

Пророштва о рођењу 
и смрти Исуса 
Христа.

 27 а УиЗ 18:32.
  б УиЗ 42:17.

14. А они који га приме са ве
ром, и делују у а праведности, 
биће б крунисани вечним живо
том;

15. Али они који отврдну срца 
своја у а невери, и одбију га, 
окренуће се то на њихову соп
ствену осуду –

16. Јер Господ Бог то говори, 
а ми, старешине цркве, чусмо 
и сведочимо о речима славног 
Величанства на висини, коме је 
слава у веке векова. Амен.

17. По томе а знамо да има б Бога 
на небу, који је бесконачан и ве
чан, од вечности до вечности 
исти, непроменљиви Бог, ства
ралац неба и земље, и свега што 
је на њима;

18. И да а створи човека, мушко 
и женско, на своју б слику и по 
обличју своме, створи их;

19. И даде им заповести да 
га а љубе и б служе Му, једином 
живом и истинитом Богу, и да 
Он буде једино биће коме ће се 
в клањати.

20. Али преступом ових светих 
закона човек поста а чулан и б ђа
волски, и поста в пали човек.

21. Дакле, Свемогући Бог даде 

а Јединородног Сина свога, како 
беше написано у Светим пи
смима која су од њега дата.

22. Он трпљаше а искушења али 
се на њих не обазираше.

23. Беше а распет, умре и б устаде 
поново трећег дана;

24. И а успе се на небо, да седне 
здесна б Оцу, да влада свемогу
ћом моћу по вољи Оца;

25. Да би сви они који а пове
рују и буду крштени у Његово 
свето име, и б истрају у вери до 
краја, били спашени –

26. Не само они који поверо
ваше након што Он дође у а зе
ниту времена, у телу, него сви 
они од почетка, и то многи који 
су били пре него што је Он до
шао, који су веровали у речи 
б светих пророка, који су гово
рили када су били надахнути 
в даром Светога Духа, који су 
искрено г сведочили о њему у 
свему, они треба да имају жи
вот вечни,

27. Као и они који би дошли 
касније, који би веровали у а да
рове и позиве од Бога дате Све
тим Духом, који б сведочи о Оцу 
и Сину;
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28. А тај Отац, Син и Свети 
Дух су а један Бог, бесконачан и 
вечан, без краја. Амен.

29. А ми знамо да сви морају 
да се а покају и поверују у име 
Исуса Христа, и да се клањају 
Оцу у Његово име, и да истрају 
у б вери у Његово име до краја, 
иначе се не би могли в спасити у 
царству Божјем.

30. И знамо да је а оправдање 
по б благодати нашега Господа 
и Спаситеља Исуса Христа пра
ведно и истинито;

31. А такође знамо да је а посве
ћење по благодати Господа на
шега и Спаситеља Исуса Христа 
праведно и истинито, за све оне 
који љубе Бога и служе Му свом 
својом б моћу, умом и снагом.

32. Али постоји могућност да 
човек а отпадне од благодати и 
удаљи се од живога Бога;

33. Стога нека се црква при
пази и моли се увек, да не би 
упала у а искушење;

34. Да, чак и они који су посве
ћени нека припазе.

35. А ми знамо да је све ово ис
тинито и сагласно откривењу Јо
вановом, нити је а додато, нити 
одузето од пророштва из његове 

књиге, б Светог писма, или от
кривења која ће од Бога доћи 
касније даром и моћу Светога 
Духа, в гласом Божјим, или слу
жењем анђела.

36. И Господ Бог то рече, а 
част, моћ и слава да се додају 
светом имену његовом, сада и 
увек. Амен.

37. И опет, путем заповести цр
кви о начину крштења – сви они 
који се понизе пред Богом, и по
желе да се а крсте, и иступе са 
б срцем скрушеним и духом рас
кајаним, и посведоче пред цр
квом да се истински покајаше за 
грехе своје, и вољни су на себе 
преузети в име Исуса Христа, 
имајући г одлучност да му служе 
до краја, и истински покажу 
д делима својим да примише од 
Духа Христова за ђ опрост греха 
својих, примиће се крштењем у 
цркву његову.

38. Дужност старешина, све
штеника, учитеља, ђакона и чла
нова Цркве Христове – а апостол 
је старешина, и његов је позив 
да б крсти;

39. И да а заређује друге ста
решине, свештенике, учитеље 
и ђаконе;

 28 а Јн 17:20–22;  
3 Не 11:27, 36.  
всп Бог, Божанство.

 29 а всп Покајати се, 
покајање.

  б всп Вера.
  в всп План откупљења;  

Спасење.
 30 а всп Оправдање, 

оправдати.
  б всп Благодат.
 31 а всп Посвећење.
  б Понз 6:5;  

Моро 10:32.
 32 а всп Отпадништво;  

Побуна.
 33 а всп Искушати, 

искушење.
 35 а Отк 22:18–19.
  б всп Света писма.
  в УиЗ 18:33–36.
 37 а всп Крштење, 

крстити.
  б всп Скрушено срце.
  в Мос 5:7–9; 18:8–10.  

всп Исус 

Христ – Преузимање 
имена Исуса Христа 
на нас.

  г всп Истрајати.
  д Јак 2:18.  

всп Дела.
  ђ всп Опрост греха.
 38 а всп Апостол.
  б 3 Не 11:21–22.
 39 а Моро 3;  

УиЗ 107:58.
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40. И да а служи хлеб и вино – 
симболе тела и крви Христове –

41. И да а потврђује оне који су 
се крстили у цркви, полагањем 
б руку за крштење огњем и в Све
тим Духом, сагласно Светим пи
смима;

42. И да поучава, излаже, кр
сти, опомиње и бди над црквом;

43. И да потврђује цркву по
лагањем руку, и давањем Све
тога Духа;

44. И да преузима вођство на 
свим састанцима.

45. Старешине треба да а држе 
састанке онако како их Дух 
Свети води, према заповестима 
и откривењима Божјим.

46. Дужност а свештеника је да 
проповеда, б поучава, излаже, 
опомиње, крсти и служи при
чест,

47. И да посећује дом свих чла
нова, опомиње их да се а моле 
б гласно и у тајности и да брину о 
свим в породичним дужностима.

48. А може и да а заређује друге 
свештенике, учитеље и ђаконе.

49. И он треба да преузме вођ
ство на састанцима када старе
шина није присутан;

50. Али када је старешина при
сутан, он треба само да пропо
веда, поучава, излаже, опомиње 
и крсти,

51. И да посећује домове свих 

чланова, опомињући их да се 
моле гласно и у тајности и да 
брину о свим породичним ду
жностима.

52. У свим овим дужностима 
свештеник треба да а помогне 
старешини ако прилика тако 
налаже.

53. Дужност а учитеља је да 
б бди над црквом увек, да буде 
са њом и увек је јача;

54. И да се постара да не буде 
безакоња у цркви, нити међу
собне а грубости, нити лажи, 
клеветања, нити б злог говорења;

55. И да се постара да се црква 
често састаје, и такође да се по
стара да сви чланови испуњавају 
своје дужности.

56. И он треба да преузме вођ
ство на састанцима када ста
решина или свештеник није 
присутан –

57. И увек треба да има помоћ, 
у свим својим дужностима, од 
а ђакона, ако прилика налаже.

58. Али нити учитељи нити 
ђакони немају власт да крсте, 
служе причест, или рукопо
лажу;

59. Они, међутим, треба да 
упозоравају, излажу, опомињу, 
поучавају и све позивају да дођу 
Христу.

60. Сваки а старешина, свеште
ник, учитељ, или ђакон треба 

 40 а всп Причест.
 41 а УиЗ 33:11, 14–15; 55:3.
  б всп Руке, полагање 

руку.
  в всп Дар Светог Духа.
 45 а Моро 6:9; УиЗ 46:2.
 46 а УиЗ 84:111; 107:61.  

всп Свештеник, 

Ароново свештенство.
  б всп Поучавати, 

учитељ.
 47 а 1 Тим 2:8.
  б УиЗ 19:28.
  в всп Породица.
 48 а всп Заредити, 

заређење.

 52 а УиЗ 107:14.
 53 а всп Учитељ, Ароново 

свештенство.
  б всп Бдети, стражари.
 54 а 1 Сол 5:11–13.
  б всп Зло говорење.
 57 а всп Ђакон.
 60 а всп Старешина.
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да је заређен према даровима 
и б позивима његовим од Бога; а 
треба да је заређен моћу Све
тога Духа, која је на ономе који 
га заређује.

61. Старешине које чине цр
кву ову Христову треба да се са
стану на конференцији једном 
у три месеца, или с времена на 
време, како се на тој конферен
цији предложи или одреди;

62. А на поменутим конферен
цијама треба да се обављају сви 
црквени послови који су у том 
тренутку неопходни.

63. Старешине треба да приме 
одобрења од других старешина, 
а гласањем цркве којој припадају, 
или на конференцијама.

64. Сваки свештеник, учитељ, 
или ђакон, који је заређен од 
стране свештеника, може тада 
да узме од њега а потврду, која 
ће му када је представи старе
шини, дати право на одобрење, 
које ће га овластити да извр
шава дужности свог позива, или 
то може примити на конферен
цији.

65. Нико не може да се а зареди 
у било коју службу у овој цркви, 
тамо где постоји њен исправно 
организовани огранак, без б гла
сања те цркве;

66. Али председавајуће старе
шине, путујући бискупи, високи 

саветници, високи свештеници 
и старешине могу да имају по
властицу да заређују тамо где не 
постоји огранак цркве да би се 
гласање могло обавити.

67. Сваки председник високог 
свештенства (или председава
јући старешина), а бискуп, ви
соки саветник и б високи свеште
ник, треба да буду заређени под 
вођством в високог савета или на 
генералној конференцији.

68. а Дужност чланова након 
пријема у цркву крштењем – ста
решине и свештеници треба да 
имају довољно времена да им из
ложе све оно што се тиче цркве 
Христове како би то б разумели, 
пре него што узму в причест и 
пре него што их старешине по
тврде г рукополагањем, како би 
све било учињено како треба.

69. А чланови ће показати пред 
црквом, и такође пред стареши
нама, побожним ходом и гово
ром, да су достојни тога, да су 
иза њих а дела и вера сагласни са 
Светим писмима – док ходају у 
б светости пред Господом.

70. Сваки члан цркве Христове 
који има децу треба да их до
веде до старешина пред црквом, 
који ће у име Исуса Христа да 
положе своје руке на њих и да их 
а благослове у Његово име.

71. Нико не може да буде 
 60 б всп Позвати, позван 

од Бога, позив.
 63 а всп Општа сагласност.
 64 а УиЗ 20:84; 52:41.
 65 а всп Заредити, 

заређење.
  б УиЗ 26:2.  

всп Општа сагласност.

 67 а всп Бискуп.
  б всп Високи 

свештеник.
  в всп Високи савет.
 68 а всп Дужност.
  б всп Разумевање.
  в всп Причест.
  г всп Руке, полагање 

руку.
 69 а Јак 2:14–17.
  б всп Светост.
 70 а всп Благословити, 

благословен, 
благослов – 
Благосиљање деце.
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примљен у цркву Христову док 
не дође у доба а урачунљивости 
пред Богом, и док не буде кадар 
да се б покаје.

72. а Крштење треба да се служи 
на овај начин свима онима који 
се покају –

73. Особа која је позвана од 
Бога и има власт од Исуса Хри
ста да крсти, треба да се спусти 
у воду са особом која је дошла 
на крштење, и рећи ће, позива
јући је по имену: Како ми је по
верено од Исуса Христа, крстим 
те у име Оца, и Сина, и Светога 
Духа. Амен.

74. Онда ће је а уронити у воду, 
и исто тако изронити из воде.

75. Потребно је да се црква че
сто састаје ради а узимања хлеба 
и вина у б спомен на Господа 
Исуса;

76. А свештеник или старе
шина ће служити, и то на овај 
а начин ће служити – клекнуће 
са црквом и призваће Оца у све
чаној молитви, говорећи:

77. О Боже, Вечни Оче, молимо 
Те у име Сина Твога, Исуса Хри
ста, да благословиш и посветиш 
а хлеб овај душама свих оних 
који га буду узимали, да га могу 
јести у спомен на тело Сина 
Твога, и б посведочити Теби, О 

Боже, Вечни Оче, да су вољни на 
себе в преузети име Сина Твога, 
и увек га се сећати и г држати 
заповести Његове, које им Он 
даде, да д Дух Његов може увек 
бити с њима. Амен.

78. а Начин на који се служи 
вино – узеће и б чашу, и рећи ће:

79. О Боже, Вечни Оче, молимо 
Те у име Сина Твога, Исуса Хри
ста, да благословиш и посветиш 
ово а вино душама свих оних који 
га буду пили, да чине то у спо
мен на крв Сина Твога, која за 
њих би проливена, да би посве
дочили Теби, о Боже, вечни Оче, 
да се увек сећају Њега, да Дух 
Његов може бити с њима. Амен.

80. Са било којим чланом цр
кве Христове који чини преступ, 
или бива затечен у кривици, по
ступаће се како Света писма на
лажу.

81. Дужност је бројних цркава, 
које чине цркву Христову, да 
пошаљу једног или више својих 
учитеља да присуствују разним 
конференцијама које ће држати 
старешине цркве,

82. Са списком а имена свих 
чланова који су се придружили 
цркви од последње конферен
ције; или да га пошаљу руком 
неког свештеника; тако да прави 

 71 а УиЗ 18:42; 29:47; 
68:25–27.  
всп Извештај, 
урачунљив, 
урачунљивост;  
Крштење, крстити – 
Услови за крштење.

  б всп Покајати се, 
покајање.

 72 а 3 Не 11:22–28.

 74 а всп Крштење, 
крстити – Крштење 
урањањем.

 75 а Дела 20:7.
  б всп Причест.
 76 а Моро 4.
 77 а Лк 22:19.
  б Мос 18:8–10;  

УиЗ 20:37.
  в Мос 5:8–12.

  г всп Послушност, 
послушан, 
послушати.

  д Јн 14:16.
 78 а Моро 5.
  б Лк 22:20.
 79 а УиЗ 27:2–4.
 82 а Моро 6:4.
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списак са свим именима из целе 
цркве може да се чува у књизи 
уз помоћ једног од старешина, 
кога ће остале старешине да по
стављају с времена на време;

83. А такође, ако неко беше 
а избачен из цркве, да се његово 
име избрише из главног записа 
цркве.

84. Сви чланови који се селе 
из цркве где бораве, а ако иду 

у цркву где су непознати, могу 
да понесу писмо које потвр
ђује да су прави чланови и да 
су на добром гласу, чију по
тврду може да потпише било 
који старешина или свештеник 
ако је особа која прима то писмо 
лично упозната са старешином 
или свештеником, или могу да 
је потпишу учитељи и ђакони 
цркве.

 83 а Изл 32:33;  
Алма 5:57;  
Моро 6:7.  
всп Искључење.

21 1 а УиЗ 47:1;  
69:3–8; 85:1.

  б всп Виделац.
  в всп Апостол.

 2 а всп Надахнуће, 
надахнути.

21. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Фајету, у Њу
јорку, 6. априла 1830. год. Ово откривење је дато при организо
вању цркве, наведенога дана, у дому Питера Витмера ст. Уче
ствовали су њих шесторица, који су претходно били крштени. 
Тајним гласањем они изразише своју жељу и решеност да ор
ганизују цркву, према заповестима Божјим (видети 20. одсек). 
Такође гласаше да би прихватили и подржали Џозефа Смита 
мл. и Оливера Каудерија за председавајуће службенике цркве. 
Полагањем руку, Џозеф је онда заредио Оливера за старешину 
цркве, а Оливер је на исти начин заредио Џозефа. Након слу
жења причести, Џозеф и Оливер положише руке на сваког уче
сника понаособ да би им доделили Духа Светога и потврдили 
свакога од њих за члана цркве.

1–3 Џозеф Смит је позван да буде 
виделац, преводилац, пророк, апо
стол и старешина. 4–8 Његова 
реч ће усмеравати дело сионско. 
9–12 Свеци ће веровати његовим 
речима док говори уз помоћ Уте
шитеља.

Гле, треба да се води а запис међу 

вама; а у њему ћеш бити име
нован за б видеоца, преводиоца, 
пророка, в апостола Исуса Хри
ста, старешину цркве по вољи 
Бога Оца, и по благодати вашега 
Господа Исуса Христа,

2. Који беше а надахнут Светим 
Духом да положи темеље њене, 
и изгради је у најсветију веру.
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3. А та а црква беше б организо
вана и успостављена у години 
Господа вашега хиљаду осам 
стотина и тридесетој, четвртог 
месеца, шестога дана месеца 
који се зове април.

4. Дакле, по питању цркве, 
освртаћете се на све а речи ње
гове и заповести које ће вам дати 
кад их прими, ходајући у свој 
б светости преда мном;

5. Јер ћете његове а речи при
мити, као да су из уста мојих, са 
свим стрпљењем и вером.

6. Јер ако ово будете чинили 
а врата вас паклена неће надвла
дати; да, а Господ Бог ће распр
шити моћи б таме пред вама, и 
учиниће да се небеса в протресу 
за ваше добро, и г славу имена 
Његова.

7. Јер овако говори Господ Бог: 
Њега надахнух да покрене дело 
а сионско у силној моћи за добро, 
а његову марљивост познајем, и 
његове молитве чух.

8. Да, плач његов за Сионом 
видех, и учинићу да не тугује 

за њим више, јер дани радовања 
његовог дођоше због а опроста 
греха његових и објављивања 
благослова мојих кроз дела ње
гова.

9. Јер, гле, а благословићу све 
оне који раде у б винограду моме 
моћним благословом, а они ће 
веровати речима његовим, које 
му дадох преко в Утешитеља, 
који г објављује да Исуса д ра
спеше ђ грешни људи због греха 
е света, да, зарад опроста греха 
ж срца раскајаног.

10. Стога је по мојој вољи да га 
ти а заредиш, Оливере Кауде
рију, апостоле мој;

11. Овај је обред за тебе, да бу
деш старешина под руком ње
говом, и да ти он буде а први, да 
би могао да будеш старешина у 
овој цркви Христовој, што носи 
моје име –

12. И први црквени проповед
ник у цркви, и пред светом, да, 
пред нејеврејима; да, и тако го
вори Господ Бог, гле, гле! Пред 
а Јеврејима такође. Амен.

 3 а всп Црква Исуса 
Христа светаца 
последњих дана.

  б УиЗ 20:1.
 4 а всп Света писма.
  б всп Светост.
 5 а УиЗ 1:38.  

всп Подржавање 
црквених вођа;  
Пророк.

 6 а Мт 16:18; УиЗ 10:69.

  б Кол 1:12–13.
  в УиЗ 35:24.
  г всп Слава.
 7 а всп Сион.
 8 а УиЗ 20:5–6.
 9 а 1 Не 13:37;  

Јаков 5:70–76.
  б всп Виноград 

Господњи.
  в всп Утешитељ.
  г всп Сведочити.

  д всп Распеће.
  ђ всп Грех.
  е 1 Јн 2:2.  

всп Свет – Људи који 
не слушају заповести.

  ж всп Скрушено срце.
 10 а всп Заредити, 

заређење.
 11 а УиЗ 20:2.
 12 а 1 Не 13:42;  

УиЗ 19:27; 90:8–9.

22. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Манчестеру, 
у Њујорку, 16. априла 1830. год. Ово откривење је дато цркви 
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1 Крштење је нови и вечни завет. 
2–4 Захтева се крштење од зако
ните власти.

Гле, кажем вам да наредих да се 
сви а стари завети сврше у овоме, 
а ово је б нови и вечни завет, и то 
онај који беше од почетка.

2. Дакле, крсти ли се човек и 
стотину пута ништа му не ко
ристи, јер не можете ући на 

тесна врата по а закону Мојси
јевом, нити са својим б мртвим 
делима.

3. Јер због мртвих дела ваших 
наредих да се овај последњи за
вет и ова црква изграде за мене, 
и то као и у древним време
нима.

4. Стога, уђите на а врата, како 
заповедих, и не б настојте да са
ветујете Бога вашега. Амен.

22 1 а Јев 8:13;  
3 Не 12:46–47.

  б УиЗ 66:2.  
всп Завет;  
Нови и вечни завет.

 2 а Гал 2:16.  
всп Закон Мојсијев.

  б Моро 8:23–26.
 4 а Мт 7:13–14;  

Лк 13:24;  
2 Не 9:41; 31:9, 17–18;  
3 Не 14:13–14.  
всп Крштење, 
крстити.

  б Јаков 4:10.
23 1 а всп Охолост.
  б всп Искушати, 

искушење.
 3 а УиЗ 81:4–5; 108:7.

као последица тога што су неки који су претходно били кр
штени пожелели да се придруже цркви без поновног крштења.

23. ОДСЕК
Низ од пет откривења датих преко пророка Џозефа Смита, у 
Манчестеру, у Њујорку, априла 1830. год, Оливеру Каудерију, 
Хајраму Смиту, Семјуелу Х. Смиту, Џозефу Смиту ст. и Џо
зефу Најту ст. Као резултат искрене жеље пет набројаних 
особа да сазнају своје појединачне дужности, пророк је упитао 
Господа и примио откривење за свакога од њих.
1–7 Ови први ученици су позвани 
да проповедају, опомињу, и јачају 
цркву.

Гле, говорим теби, Оливере, не
колико речи. Гле, благословен 
си, и ниси под осудом. Али пази 
се а охолости, да не би упао у б ис
кушење.

2. Обзнани свој позив цркви, и 
такође пред светом, и твоје ће се 
срце отворити да проповедаш 

истину од сада па надаље и зау
век. Амен.

3. Гле, упућујем ти, Хајраме, 
неколико речи; јер ни ти ниси 
под осудом, и срце ти је отво
рено, а језик ти је разрешен; и 
твој позив је да опомињеш, и да 
а јачаш цркву непрестано. Стога 
ћеш заувек имати дужност 
према цркви, а све то због по
родице твоје. Амен.

4. Гле, упућујем ти неколико 
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речи, а Семјуеле, јер ни ти ниси 
под осудом, а позив твој је да 
опомињеш, и да јачаш цркву; и 
још увек ниси позван да пропо
ведаш пред светом. Амен.

5. Гле, упућујем ти неколико 
речи, Џозефе, јер ни ти ниси под 
осудом, а позив твој је да опоми
њеш и да јачаш цркву, и ово је 
твоја дужност од сада па надаље 
и заувек. Амен.

6. Гле, објављујем ти, Џозефе 

Најту, речима овим, да мораш 
узети а крст свој, при чему мо
раш да се б молиш в гласно пред 
светом, као и у тајности, и у по
родици својој, и међу пријате
љима, и свугде.

7. А гле, твоја је дужност да се 
а придружиш истинитој цркви, 
и да стално усмено опомињеш, 
да би могао да примиш награду 
радникову. Амен.

 4 а ИЏС 1:4.
 6 а Мт 10:38;  

3 Не 12:30.
  б всп Молитва.

  в УиЗ 20:47, 51.
 7 а всп Крштење, 

крстити – 
Неопходност.

24 2 а УиЗ 1:31–32.
 3 а Јаков 1:19; 2:2.
  б УиЗ 26:1; 37:2.
  в УиЗ 70:12.

24. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту и Оливеру Каудерију, 
у Хармонију, у Пенсилванији, јула 1830. год. Иако је протекло 
мање од четири месеца од када је црква организована, прогон је 
постао жесток, и вође су морале да потраже сигурност у при
временом повлачењу. Следећа три откривења су дата у том 
тренутку да би их ојачала, охрабрила и упутила.

1–9 Џозеф Смит је позван да пре
води, проповеда, и излаже Света 
писма. 10–12 Оливер Каудери је 
позван да проповеда јеванђеље. 
13–19 Откривен је закон који 
се односи на чуда, проклетства, 
отресања прашине са ногу, и пу
товања без кесе или торбе.

Гле, позвах те и изабрах да пи
шеш Мормонову књигу, и у слу
жбу моју; и уздигох те из свих 
невоља твојих, и саветовах те, 
тако да си се избавио од свих не
пријатеља својих, и избавио си 
се од моћи сотонске и из таме!

2. Ипак, немаш оправдања за 
своје а преступе; ипак, иди сво
јим путем и не чини грех више.

3. а Величај службу своју; и на
кон што посејеш њиве своје и 
заштитиш их, упути се брзим 
кораком у цркве у б Колсвилу, 
Фајету и Манчестеру, а они ће 
те в издржавати; и благословићу 
их и духовно и временски;

4. Али ако те не буду примили, 
послаћу им проклетство уместо 
благослова.

5. И наставићеш да призиваш 
Бога у име моје, и да запису
јеш оно што ти буде дато преко 
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а Утешитеља, и да излажеш сва 
Света писма цркви.

6. И даће ти се у том тренутку 
оно што ћеш а говорити или пи
сати, а они ће чути, или ћу им 
послати проклетство уместо 
благослова.

7. Јер посветићеш сву своју 
а службу Сиону; и у томе ћеш 
имати снагу.

8. Буди а стрпљив у б невољама, 
јер ћеш их пуно имати; али в ис
трај у њима, јер, гле, ја сам са то
бом, и то све до г краја дана тво
јих.

9. А у временским пословима 
снаге нећеш имати, јер ти то 
није позив. Брини о свом а по
зиву и имаћеш чиме да величаш 
службу своју, и да излажеш сва 
Света писма, и да наставиш да 
полажеш руке и утврђујеш цр
кве.

10. И брат твој Оливер ће на
ставити да износи име моје пред 
светом, а такође и пред црквом. 
И нека не претпоставља да може 
рећи довољно о делу моме; и 
гле, с њим сам до краја.

11. По мени ће имати славу, а 
не сам по себи, било у слабости 
или у снази, било у оковима или 
на слободи.

12. И у сваком тренутку, и на 
сваком месту, отвараће уста 
своја и а објављивати јеванђеље 
моје као гласом б трубе, и дању 
и ноћу. И даћу му снагу каква 
није позната међу људима.

13. Не захтевајте а чуда, сем ако 
вам не б заповедим, осим в исте
ривања г ђавола, д исцељивања 
болесних, против змија ђ отров
ница, и против смртоносних от
рова;

14. А а ово немојте да чините, 
осим ако не траже од вас они 
који то зажеле, да би се Света 
писма испунила; јер ћете то чи
нити према ономе што је запи
сано.

15. И у које год место а уђете, 
и не приме вас у моје име, оста
вићете проклетство уместо бла
гослова, отресањем б прашине са 
ногу својих против њих као све
дочанство, и чишћењем ногу ва
ших покрај пута.

16. И догодиће се да ако ко на
силно на вас стави руке своје, 
заповедићете да буде ударен 
у име моје; и, гле, ударићу га 
према речима вашим, у време 
које ја одредим.

17. А ко законом крене против 
тебе биће проклет законом.

 5 а всп Утешитељ.
 6 а Изл 4:12;  

Мт 10:19–20;  
Лк 12:11–12;  
Хел 5:18–19;  
УиЗ 84:85; 100:5–8;  
Мојсије 6:32.

 7 а всп Служба.
 8 а всп Стрпљење.
  б всп Недаћа.
  в всп Истрајати.

  г Мт 28:20.
 9 а всп Управитељ, 

управљање.
 12 а всп Проповедати.
  б УиЗ 34:6.
 13 а всп Знак;  

Чудо.
  б 1 Не 17:50.
  в Мк 16:17.
  г всп Дух – Зли духови.
  д всп Исцелити, 

исцељења.
  ђ Дела 28:3–9;  

УиЗ 84:71–72;  
124:98–99.

 14 а всп Служење 
болеснима.

 15 а Мт 10:11–15.
  б Мк 6:11;  

Лк 10:11;  
УиЗ 60:15; 75:19–22; 
99:4–5.
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25. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Хармонију, 
у Пенсилванији, јуна 1830. год. (видети увод 24. одсека). Овим 
се откривењем објављује воља Господња Еми Смит, пророко
вој жени.

18. И немој да носиш а кесу ни 
торбу, нити штапове, нити два 
капута, јер ће ти црква дати у 
право време шта ти је потребно 
за храну и за одећу, и за обућу 
и од новца, и за торбу.

19. Јер си позван да а орезујеш 
мој виноград моћном резидбом, 
да, и то последњи пут; да, а та
кође и сви они које си б заредио, 
а чиниће то према овом узорку. 
Амен.

 18 а Мт 10:9–10;  
Лк 10:4;  
УиЗ 84:78–79.

 19 а Јаков 5:61–74;  
УиЗ 39:17; 71:4.

  б всп Заредити, 
заређење.

25 1 а Јн 1:12. 

   всп Синови и кћери 
Божје.

  б всп Царство Божје 
или царство небеско.

 2 а всп Ходати, ходати  
са Богом.

  б всп Честитост.
  в УиЗ 52:42;  

64:30; 101:18.  
всп Сион.

 3 а Мт 9:2.
  б всп Позвати, позван 

од Бога, позив.
 5 а всп Самилост.
 7 а или издвојити. 

всп Издвојити.

1–6 Ема Смит, изабрана жена, 
позвана је да помаже и теши свог 
мужа. 7–11 Позвана је такође да 
записује, излаже Света писма, и 
одабира химне. 12–14 Песма пра
ведника је молитва Господу. 15–
16 Начела послушности у овом 
откривењу се могу применити 
на свакога.

Послушај глас Господа Бога 
свога, док говорим теби, Ема 
Смит, кћери моја; јер заиста ти 
кажем, сви они који а приме је
ванђеље моје су синови и кћери 
у б царству моме.

2. Дајем ти откривење по вољи 
својој; а ако си верна и а ходаш 
путевима б честитости преда 
мном, сачуваћу твој живот, и 
примићеш в баштину у Сиону.

3. Гле, а греси су ти опроштени, 
а ти си изабрана жена, коју б по
звах.

4. Не гунђај зато што то ниси 
видела, јер је то ускраћено теби 
и свету, и мудро је по мени за 
време које долази.

5. А дужност у твом позиву 
биће да а тешиш слугу мога, Џо
зефа Смита мл, мужа твога, у не
вољама његовим, речима утехе, 
у духу кроткости.

6. И поћи ћеш са њим онда 
када он пође, и бићеш му пи
сар, онда када не буде других 
писара, да бих могао да поша
љем слугу свога, Оливера Кау
дерија, где год пожелим.

7. А бићеш а заређена ру
ком његовом да излажеш 
Света писма, и да опомињеш 
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цркву, како ти буде дато Духом  
мојим.

8. Јер ће он положити а руке 
своје на тебе, и примићеш Све
тога Духа, и посветићеш време 
писању, и учењу пуно тога.

9. И не треба да се бојиш, јер 
ће те муж твој подржати у цр
кви; јер ради њих он има а позив, 
да им се све може б открити, шта 
год пожелим, према вери њихо
вој.

10. А заиста ти кажем да оста
виш по страни а све од овога 
б света, и в тражиш оно што при
пада бољем свету.

11. И даће ти се, такође, да на
правиш избор светих а химни, 
како ти буде дато, а што је мени 
угодно, да би се користио у цр
кви мојој.

12. Јер душа моја ужива у а пе
сми од б срца; да, песма правед
ника је молитва мени, и при
миће одговор у виду благослова 
на главама својим.

13. Стога, уздигни срце своје и 
радуј се, и држи се завета које 
си склопила.

14. Настави у духу а кротко
сти, и чувај се б охолости. Нека 
душа твоја ужива у твом мужу, 
и слави која ће сићи на њега.

15. Држи заповести моје не
престано, и примићеш а круну 
б праведности. А ако то не учи
ниш, тамо где сам ја в не можеш 
доћи.

16. И заиста, заиста, кажем ти, 
да је ово а глас мој упућен свима. 
Амен.

 8 а всп Руке, полагање 
руку.

 9 а всп Позвати, позван 
од Бога, позив;  
Пророк.

  б всп Откривење;  
Пророштво, 
прорицати.

 10 а всп Богатство;  
Жудети.

  б всп Световност.
  в Етер 12:4.
 11 а всп Химна.
 12 а 1 Дн 16:9.  

всп Певати.
  б всп Срце.
 14 а всп Кротак, 

кроткост.
  б всп Охолост.
 15 а всп Круна; 

   Узвишење.
  б всп Праведан,  

праведност.
  в Јн 7:34.
 16 а УиЗ 1:38.
26 1 а всп Света писма – 

Вредност Светих 
писама.

  б УиЗ 24:3; 37:2.

26. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту, Оливеру Каудерију 
и Џону Витмеру, у Хармонију, у Пенсилванији, јула 1830. год. 
(видети увод 24. одсека).

1 Поучени су да проучавају Света 
писма и да проповедају. 2 Утвр
ђен је закон опште сагласности.

Гле, кажем вам да би своје 
време требало да посветите 

а проучавању Светих писама, и 
проповедању, и утврђивању цр
кве у б Колсвилу, и извршавању 
својих послова на земљи, свега 
онога што је неопходно, све док 
не будете отишли на запад да 
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1–4 Утврђени су симболи који 
ће се користити при узимању 
причести. 5–14 Христ и Његове 
слуге из свих раздобља ће узи
мати причест. 15–18 Ставите 
на себе цео оклоп Божји.

Послушајте глас Исуса Христа, 
Господа свога, Бога свога, и Спа
ситеља свога, чија је реч а жива 
и моћна.

2. Јер, гле, кажем вам да није 
важно шта ћете јести или пити 
када узимате а причест, уколико 
то чините са оком упртим на 
б славу моју – у спомен Оцу на 
тело моје које беше положено за 
вас, и на в крв моју која беше про
ливена за г опрост греха ваших.

3. Дакле, дајем вам заповест да 
не купујете вино нити жестоко 
пиће од непријатеља својих;

4. Стога, нећете узимати ни
шта што није спремљено као 
ново међу вама; да, у овом цар
ству Оца мога које ће на земљи 
бити изграђено.

5. Гле, ово је мудрост по мени; 
дакле, не чудите се, јер час до
лази када ћу а пити од плода ви
нове лозе са вама на земљи, и са 
б Моронијем, кога вам послах да 
открије Мормонову књигу, која 
садржи пунину вечног јеван
ђеља мога, коме поверих кљу
чеве записа са в дрвета Јефремо
вог;

6. А такође са а Илијом, коме 
поверих кључеве остваривања 
обнове свега што говораху уста 
свих светих пророка од по
станка света, а тиче се послед
њих дана;

7. Такође са Јованом, сином 

27. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту у Хармонију, у Пен
силванији, августа 1830. год. У припреми за верску службу на 
којој ће се служити причест са хлебом и вином, Џозеф је кре
нуо у набавку вина. Сусрео се са небеским гласником и примио 
ово откривење, чији је део записан тада, а остатак следећег 
септембра. На причесним састанцима у цркви сада се кори
сти вода уместо вина.

држите следећу конференцију; 
а тада ће вам бити обзнањено 
шта вам је чинити.

2. А све треба да се чини према 

а општој сагласности у цркви, са 
пуно молитве и вере, јер ћете све 
примити по вери. Амен.

 2 а 1 Сам 8:7;  
Мос 29:26.  
всп Општа 
сагласност.

27 1 а Хел 3:29;  
УиЗ 6:2.

 2 а всп Причест.
  б всп Слава.
  в всп Крв.
  г всп Опрост греха.
 5 а Мт 26:29; Мк 14:25;  

Лк 22:18.

  б ИЏС 1:30–34.
  в Јез 37:16.  

всп Јефрем – Дрво 
Јефремово или 
Јосифово.

 6 а всп Илија.

УЧЕЊЕ И ЗАВЕТИ 26:2–27:7 50



 7 а Лк 1:17–19.
  б Лк 1:13;  

УиЗ 84:27–28.
 8 а УиЗ 13.  

всп Ароново 
свештенство.

  б всп Заредити, 
заређење.

  в Изл 28:1–3, 41;  
УиЗ 107:13.

 9 а 1 Цар 17:1–22;  
2 Цар 1–2;  
УиЗ 2; 110:13–16;  
ИЏС 1:38–39.  
всп Илија пророк.

  б всп Родословље.

 10 а всп Аврамов завет.
 11 а всп Адам.
 12 а ИЏС 1:72.  

всп Мелхиседеково 
свештенство.

  б всп Апостол.
  в Дела 1:8.
 13 а Мт 16:19.
  б всп Кључеви 

свештенства.
  в всп Раздобље.
  г всп Јеванђеље.
  д Јаков 5:71;  

УиЗ 43:28–30.
  ђ Еф 1:9–10;  

УиЗ 112:30; 124:41.

  е УиЗ 84:100.
 14 а Јн 6:37; 17:9, 11;  

3 Не 15:24;  
УиЗ 50:41–42; 84:63.

 15 а Рим 13:12;  
Еф 6:11–18.

  б Мал 3:2;  
УиЗ 87:8.

 16 а Иса 11:5.
  б всп Истина.
  в Иса 59:17.
  г всп Праведан, 

праведност.
  д 2 Не 19:6.
  ђ УиЗ 128:19–21.
 17 а 1 Не 15:24; УиЗ 3:8.

Заријиним, оног Зарије кога је 
он а (Илија) посетио и обећао му 
да ће имати сина, а име његово 
биће б Јован, и биће испуњен ду
хом Илијиним;

8. Тог Јована послах вама, слу
гама мојим, Џозефе Смите мл. 
и Оливере Каудерију да вас за
реди у прво а свештенство које 
сте примили, да можете бити 
позвани и б заређени баш као 
в Арон;

9. А такође и са а Илијом про
роком, коме поверих кључеве 
моћи да б окреће срца очева ка 
деци, и срца деце ка очевима, 
да читава земља не би била уда
рена проклетством;

10. И такође са Јосифом и Јако
вом, и Исаком, и Аврамом, оче
вима вашим, преко којих а обе
ћања остају;

11. А такође са Михајлом, или 
а Адамом, оцем свих, кнезом 
свих, најдревнијим;

12. И са Петром, Јаковом и Јо
ваном, које вам послах, и преко 
којих вас а заредих и потвр
дих да будете б апостоли, и по
себни в сведоци имена мога, и 

да носите кључеве службе своје 
и свега онога што сам њима от
крио;

13. Којима а поверих б кључеве 
царства свога, и в раздобље г је
ванђеља за д последња времена; 
и за ђ пунину времена, у коме ћу 
сакупити све у е једно, оно што је 
на небу и оно што је на земљи;

14. А и са свима онима које ми 
Отац мој а даде из света.

15. Стога, уздигните срца своја 
и радујте се, и опашите бедра 
своја, и преузмите на себе цео 
а оклоп мој, да бисте били спо
собни да поднесете зли дан, на
кон што све учинисте, да бисте 
се могли б одржати.

16. Стојте, дакле, бокова а опа
саних б истином, имајте на себи 
в оклоп г праведности, и ногу обу
вених припремом јеванђеља 
д мира, за које вам послах ђ ан
ђеле своје да вам га повере;

17. И узмите штит вере којим 
ћете моћи да угасите све а распа
љене стреле опакога;

18. И узмите шлем спасења, и 
мач Духа мога, кога ћу излити 
на вас, и реч моју коју ћу вам 
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открити, и будите сложни по 
питању свега што од мене тра
жите, и будите верни док не 

дођем, и бићете а узнесени, како 
бисте б и ви били тамо где сам 
ја. Амен.

 18 а 1 Не 13:37;  
УиЗ 17:8.

  б Јн 14:3.
28 1 а УиЗ 20:3.
  б всп Поучавати, 

учитељ – Поучавање 
са Духом.

  в всп Утешитељ.
 2 а УиЗ 35:17–18; 43:4.
  б 2 Не 3:14–20.  

всп Смит, Џозеф, мл.
 3 а всп Арон, брат 

Мојсијев.
  б всп Власт.

 4 а Изл 4:12–16;  
УиЗ 24:5–6.

 7 а УиЗ 64:5; 84:19.
  б всп Тајне Божје.
 8 а 2 Не 3:18–22;  

УиЗ 30:5–6; 32:1–3.
  б УиЗ 3:19–20.

28. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита Оливеру Кау
дерију, у Фајету, у Њујорку, септембра 1830. год. Хајрам Пејџ, 
члан цркве, имао је неки камен и тврдио је да помоћу њега прима 
откривења која се тичу изградње Сиона и реда у цркви. Неко
лико чланова је било заведено овим тврдњама, па је чак и Оли
вер Каудери подлегао погрешном утицају. Управо пре заказане 
конференције, пророк је ревносно упитао Господа о томе, и сле
дило је ово откривење.

1–7 Џозеф Смит држи кључеве 
тајни, и само он прима откри
вења за цркву. 8–10 Оливер Кау
дери треба да проповеда Ламан
цима. 11–16 Сотона је обмануо 
Хајрама Пејџа и дао му лажна 
откривења.

Гле, кажем теби, а Оливере, да ће 
ти бити дато да те црква слуша 
у свему што их будеш б поуча
вао помоћу в Утешитеља, у вези 
са откривењима и заповестима 
које дадох.

2. Али, гле, заиста, заиста, ка
жем ти, а нико неће бити одре
ђен да прима заповести и от
кривења у цркви овој осим слуге 
мога б Џозефа Смита мл, јер их 
он прима баш као Мојсије.

3. А ти да будеш послушан у 

свему што ћу му дати, баш као 
а Арон, да верно цркви прогла
шаваш заповести и откривења, 
моћу и б влашћу.

4. И ако те Утешитељ икада 
подстакне да а говориш или поу
чаваш, или увек путем заповести 
цркви, можеш то чинити.

5. Али нећеш записивати то 
као заповест, него као мудрост;

6. И нећеш заповедати ономе 
који је глава теби, и глава цр
кви;

7. Јер му дадох а кључеве б тајни, 
и откривења која су запечаћена, 
док им не поставим другога уме
сто њега.

8. А сада, гле, кажем ти да 
треба да идеш код а Ламанаца 
и да им проповедаш б јеванђеље 
моје; а ако приме учења твоја 
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учини да се црква моја успо
стави међу њима; и имаћеш от
кривења, али их не записуј као 
заповест.

9. А сада, гле, кажем ти да није 
откривено, и нема онога који 
зна где ће се а град б Сион изгра
дити, већ ће се то дати касније. 
Гле, кажем ти да ће бити на гра
ницама са Ламанцима.

10. Не напуштај ово место све 
до краја конференције; а слуга 
мој Џозеф Смит треба да буде 
одређен да председава конфе
ренцијом гласом присутних, и 
оно што ти он каже треба да го
вориш.

11. И опет, узећеш брата свога, 
Хајрама Пејџа, а насамо са собом, 
да му кажеш да оно што беше 
написао помоћу тог камена није 

од мене и да га б Сотона в обма
њује.

12. Јер, гле, то не беше њему 
одређено, нити ће се било шта 
одредити икоме из цркве ове у 
супротности са црквеним заве
тима.

13. Јер све мора да се чини у 
реду, и према а општој сагласно
сти у цркви, по молитви вере.

14. И треба да помажеш да се 
све ово разреши, према заветима 
цркве, пре него што започнеш 
своје путовање међу Ламанце.

15. И а даће ти се оно што треба 
да чиниш од тренутка кад одеш, 
па све до дана повратка.

16. А мораш отварати уста 
своја у свако време, да објављу
јеш јеванђеље моје с призвуком 
радости. Амен.

 9 а УиЗ 57:1–3.
  б УиЗ 52:42–43.  

всп Сион.

 11 а Мт 18:15.
  б Отк 20:10.
  в УиЗ 43:5–7.

 13 а всп Општа 
сагласност.

 15 а 2 Не 32:3, 5.

29. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у присуству ше
сторице старешина, у Фајету, у Њујорку, септембра 1830. год. 
Ово откривење је дато неколико дана пре конференције, која је 
почела 26. септембра 1830. год.

1–8 Христ сакупља своје иза
бране. 9–11 Његов долазак на
јављује хиљадугодишњицу. 12–
13 Дванаесторица ће судити 
свим племенима Израело
вим. 14–21 Знаци, невоље и пу
стоши ће претходити другом 
доласку. 22–28 Последње васкр
сење и крајњи суд следе после 

хиљадугодишњице. 29–35 Све је 
духовно у Господу. 36–39 Ђаво и 
војска његова беху збачени са неба 
да искушавају човека. 40–45 Пад 
и помирење доносе спасење. 46–50 
Мала деца су откупљена преко 
помирења.

Послушајте глас Исуса Христа, 
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29 1 а всп ЈА ЈЕСАМ.
  б всп Милостив, 

милост.
  в всп Помирити, 

помирење.
 2 а Мт 23:37;  

3 Не 10:4–6.
  б всп Понизан, 

понизност.
 3 а всп Опростити.
 4 а Алма 29:1–2;  

УиЗ 19:37; 30:9.
 5 а Мт 18:20;  

УиЗ 6:32; 38:7;  
88:62–63.

  б всп Заступник.
  в всп Царство Божје 

или царство 

   небеско.
 6 а Мт 21:22;  

Јн 14:13.
  б Мк 11:24.
  в 3 Не 27:1–2;  

УиЗ 84:1.
 7 а всп Израел – 

Сакупљање Израела.
  б Мк 13:20;  

УиЗ 84:34.  
всп Изабраник.

  в Алма 5:37–41.
  г всп Срце.
 8 а УиЗ 45:64–66; 57:1.
  б УиЗ 58:6–9; 78:7.
  в УиЗ 5:19; 43:17–27.
 9 а 2 Не 20:33; 3 Не 25:1.  

всп Охолост.

  б Наум 1:10;  
Мал 4:1;  
1 Не 22:15, 23;  
ИЏС 1:37.

  в УиЗ 45:57; 63:34, 54; 
64:24; 88:94; 101:23–25; 
133:64.  
всп Земља – Чишћење 
земље.

 10 а всп Други долазак 
Исуса Христа.

 11 а ЏС – Мт 1:37.
  б всп Праведан, 

праведност.
  в всп Исус Христ – 

Хиљадугодишња 
владавина Христова;  
Хиљадугодишњица.

Откупитеља вашега, великог а Ја 
Јесам, чија рука б милостива из
врши в помирење за ваше грехе;

2. Који ће а скупити народ свој 
баш као што квочка скупља пи
лиће своје под крила своја, и то 
све оне који послушају глас мој 
и б понизе се преда мном, и при
зову ме у снажној молитви.

3. Гле, заиста, заиста, кажем 
вам да су вам сада греси ваши 
а опроштени, због тога примате 
све ово; али сетите се да грех не 
чините више, да не би пропаст 
сишла на вас.

4. Заиста, кажем вам да сте ви 
изабрани из света да објављујете 
јеванђеље моје са призвуком ра
дости, као и а гласом трубе.

5. Уздигните срца своја и бу
дите весели, јер ја сам а међу 
вама, и ваш сам б заступник код 
Оца; и његова је добра воља да 
вам да в царство.

6. А као што је записано – Шта 
год будете а искали у б вери, в ује
дињени у молитви сходно запо
вести мојој, примићете.

7. И позвани сте да остварите 
а сакупљање б изабраника мојих, 
јер моји изабраници в чују глас 
мој и неће отврднути г срца своја;

8. Стога, пропис изађе од Оца 
да би они требало да се а саку
пљају на једном месту на лицу 
ове земље, да б припреме срца 
своја и да се припреме у свему 
за дан када се в страдање и пу
стош пошаљу опакима.

9. Јер час је близу и дан је на 
дохват руке када ће земља са
зрети; и сви а охоли и они који 
чине опакости биће попут б стр
њике; и в спалићу их, говори Го
спод над војскама, да не би било 
опакости на земљи;

10. Јер час је близу, а оно што 
су а говорили апостоли моји 
мора се испунити; јер као што 
су говорили тако ће се догодити.

11. Јер ћу себе открити са неба 
моћу и великом славом, са свом 
а војском небеском, и боравити 
у б праведности са људима на 
земљи в хиљаду година, а опаки 
неће остати.
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 12 а всп Апостол.
  б Иса 66:15–16;  

УиЗ 130:7; 133:41.
  в всп Исус Христ – 

Слава Исуса Христа;  
Слава.

  г Мт 19:28;  
Лк 22:30;  
1 Не 12:9;  
Морм 3:18–19.

 13 а УиЗ 43:18; 45:45.
  б УиЗ 76:50.
  в УиЗ 88:97; 133:56.
  г всп Круна;  

Узвишење.

  д УиЗ 76:94–95;  
84:35–39.

 14 а всп Други долазак 
Исуса Христа.

  б Јоило 2:10;  
ЏС – Мт 1:33.

  в всп Знаци временски.
 15 а Мт 13:42.
 16 а Јез 38:22;  

Отк 11:19; 16:21.
 17 а Отк 16:7–11;  

2 Не 30:10;  
ЏС – Мт 1:53–55.  
всп Освета.

  б всп Опак, опакост.

  в 1 Јн 1:7;  
Алма 11:40–41;  
УиЗ 19:16–18.

 19 а Зах 14:12.
 20 а Иса 18:6;  

Јез 39:17;  
Отк 19:17–18.

 21 а всп Ђаво – Црква 
ђаволова.

  б Отк 19:2.
  в Јоило 1:19–20; 2:3;  

УиЗ 97:25–26.  
всп Земља – Чишћење 
земље.

12. И опет, заиста, заиста, ка
жем вам, изађе то као чврст про
пис, по вољи Оца, да ће а апо
столи моји, Дванаесторица која 
беху у служби са мном у Јеруса
лиму, стајати мени здесна на дан 
доласка мога у стубу б огњеном, 
одевени хаљинама праведности, 
са крунама на главама својим, у 
в слави баш као што је моја, да 
г суде целом дому Израеловом, 
и то свима онима који су ме љу
били и држали заповести моје, 
и никоме другом.

13. Јер ће а труба трубити дуго 
и гласно, баш као на гори Си
нају, а цела земља ће се протре
сти, а они ће б изаћи – да, и то 
в мртви који умреше у мени, да 
приме г круну праведности, и 
да буду одевени, д баш као што 
сам ја, да буду са мном, да би
смо били једно.

14. Али, гле, кажем вам да пре 
него што овај велики а дан дође, 
б сунце ће се помрачити, и ме
сец се у крв претворити, а зве
зде са неба пасти, и биће вели
ких в знакова горе на небу и доле 
на земљи;

15. И биће плача и а јаука међу 
мноштвом;

16. И велике градоносне а олује 
биће послате да уништи усеве 
земаљске.

17. И догодиће се да ћу због 
опакости света, извршити 
а освету над б опакима, јер се 
неће покајати; а чаша негодо
вања мога је пуна; јер гле, моја 
их в крв неће очистити ако ме не 
послушају.

18. Стога ћу ја, Господ Бог, по
слати муве на лице земље, које 
ће напасти становнике њене, и 
јешће месо њихово, и учинићу 
да се црви излегу на њима;

19. А језици ће њихови бити 
зауздани да не а изусте ништа 
против мене; а месо ће им от
падати са костију, и очи из шу
пљина својих;

20. И догодиће се да ће их 
а звери шумске и птице небеске 
прождрати.

21. А велика и а одвратна црква, 
која је б курва целе земље, биће 
срушена в огњем прождрљи
вим, како су говорила уста про
рока Језекиља, који је говорио 
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о ономе што се још није дого
дило али засигурно г мора, тако 
жив ја био, јер одвратности неће 
владати.

22. И опет, заиста, заиста, ка
жем вам да када се а хиљаду го
дина наврши, а људи поново 
почну да поричу Бога свога, по
штедећу земљу само на б кратко;

23. И а крај ће доћи, и небо и 
земља ће изгорети и б проћи, 
а биће ново небо и в нова  
земља.

24. Јер ће све старо а проћи, и 
све ће постати ново, чак и небо 
и земља, и сва пунина њихова, и 
људи, и звери, птице небеске, и 
рибе морске;

25. А ни једна а длака, нити 
трун, неће се изгубити, јер то је 
дело руку мојих.

26. Јер, гле, заиста вам кажем, 
пре него што земља прође, а Ми
хајло, мој б арханђео, затрубиће 
у в трубу своју, а онда ће се сви 
мртви г пробудити, јер ће им се 
гробови отворити, и д изаћи ће – 
да, баш сви.

27. А а праведни ће се скупити 
мени б здесна на вечни жи
вот; а опаких мени слева ћу се 

постидети да признам као своје 
пред Оцем;

28. Стога ћу им рећи – а Идите 
од мене, ви проклети, у вечни 
б огањ, припремљен за в ђавола и 
анђеле његове.

29. А онда, гле, кажем вам, ни
када устима својим не објавих да 
ће се вратити, јер а где сам ја они 
не могу доћи, јер немају моћи.

30. Али сетите се да сви моји 
судови нису дати људима, и као 
што речи изађоше из уста мо
јих, тако ће се и испунити, а први 
ће бити последњи, а последњи 
ће бити први у свему што ство
рих речју моћи моје, која је моћ 
Духа мога.

31. Јер моћу Духа свога их 
а створих; да, све, и б духовно и 
временско –

32. Прво а духовно, а онда вре
менско, што је почетак дела 
мога, и поново, прво времен
ско, а онда духовно, што је крај 
дела мога –

33. Говорим вам да можете 
по природи да разумете; али 
за мене моја дела немају а крај, 
нити почетак; већ вам је то дато 
да бисте разумели, јер сте то 

 21 г УиЗ 1:38.
 22 а всп Хиљадугоди

шњица.
  б Отк 20:3;  

УиЗ 43:30–31;  
88:110–111.

 23 а Мт 24:14.  
всп Свет – Крај света.

  б Мт 24:35;  
ЏС – Мт 1:35.

  в всп Земља – Коначно 
стање земље.

 24 а Отк 21:1–4.
 25 а Алма 40:23.

 26 а всп Адам;  
Михајло.

  б всп Арханђео.
  в 1 Кор 15:52–55.
  г всп Бесмртан, 

бесмртност;  
Васкрсење.

  д Јн 5:28–29.
 27 а всп Праведан, 

праведност.
  б Мт 25:33.  

всп Суд, последњи.
 28 а Мт 25:41;  

УиЗ 29:41.

  б УиЗ 43:33.
  в всп Ђаво.
 29 а Јн 7:34;  

УиЗ 76:112.
 30 а Мт 19:30;  

1 Не 13:42.
 31 а всп Створити, 

стварање.
  б Мојсије 3:4–5.
 32 а всп Духовно 

стварање.
 33 а Пс 111:7–8;  

Мојсије 1:4.
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затражили од мене и сложили 
сте се у томе.

34. Стога, заиста вам кажем да 
је све за мене духовно, и никада 
вам не дадох закон који је вре
менски, нити било којем човеку, 
нити деци човечјој, нити Адаму, 
оцу вашему, кога сам створио.

35. Гле, дадох му да а делује сам 
по себи; и дадох му заповест, али 
не дадох му временску заповест, 
јер су моје б заповести духовне; 
нису ни природне нити времен
ске, ни телесне, нити чулне.

36. И догоди се да ђаво ис
куша Адама – јер, гле, а ђаво 
беше пре Адама, јер се б побуни 
против мене, говорећи: Дај ми 
в част своју, која је г моћ моја; и 
такође д трећи део ђ војске небе
ске окрену од мене због њихове 
е слободе избора;

37. А они беху оборени, и тако 
постадоше а ђаво и б анђели ње
гови;

38. И, гле, постоји место које 
је припремљено за њих од по
четка, а то је а пакао.

39. А свакако је неопходно 
да ђаво а искушава децу чове
чју, или не би могли да делују 

сами по себи, јер да никад нису 
имали б горчине не би познавали 
сласт –

40. Дакле, догоди се да ђаво 
искушаваше Адама, и он узе од 
забрањеног а воћа и преступи 
заповест, због чега је постао 
б подложан вољи ђаволовој, јер 
је попустио пред искушењем.

41. Стога, ја, Господ Бог, учи
них да буде а избачен из врта 
б Еденског, из мог присуства, 
због преступа свога, због чега је 
постао в духовно мртав, што је 
прва смрт, и то она иста смрт 
која је последња г смрт, која је ду
ховна, која ће бити проглашена 
опакима када кажем: Одлазите, 
ви д проклети.

42. Јер, гле, кажем вам да ја, 
Господ Бог, дадох Адаму и ње
говом семену, да не а умру вре
менском смрћу, док ја, Господ 
Бог, не пошаљем б анђеле да им 
објаве в покајање и г откупљење, 
преко вере у име д Јединород
нога Сина мога.

43. И тако ја, Господ Бог, одре
дих човеку дане а искушења ње
гових да би по својој природној 
смрти могао да у б бесмртности 

 35 а всп Слобода избора.
  б всп Заповести Божје.
 36 а УиЗ 76:25–26;  

Мојсије 4:1–4.
  б всп Савет на небу.
  в всп Част.
  г Иса 14:12–14;  

УиЗ 76:28–29.
  д Отк 12:3–4.
  ђ УиЗ 38:1; 45:1.  

всп Предсмртни 
живот.

  е всп Слобода избора.
 37 а всп Ђаво.
  б 2 Пет 2:4;  

Јуда 1:6;  
Мојсије 7:26.  
всп Анђели.

 38 а всп Пакао.
 39 а Мојсије 4:3–4.  

всп Искушати, 
искушење.

  б Мојсије 6:55.
 40 а Пос 3:6;  

Мојсије 4:7–13.
  б 2 Не 10:24;  

Мос 16:3–5;  
Алма 5:41–42.

 41 а всп Пад Адама и Еве.
  б всп Еден.

  в всп Смрт, духовна.
  г Алма 40:26.
  д УиЗ 29:27–28;  

76:31–39.
 42 а 2 Не 2:21.  

всп Смрт, физичка.
  б Алма 12:28–30.
  в всп Покајати се, 

покајање.
  г всп Откупити, 

откупљен, откупљење.
  д Мојсије 5:6–8.
 43 а Алма 12:24; 42:10.
  б всп Васкрсење.
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1–4 Дејвид Витмер је укорен због 
недостатка марљивог служења. 
5–8 Питер Витмер мл. треба 
да се придружи Оливеру Кауде
рију на мисији код Ламанаца. 9–
11 Џон Витмер је позван да про
поведа јеванђеље.

Гле, кажем ти, а Дејвиде, да си се 
ти б бојао човека и ниси се в осла
њао на мене за снагу како је тре
бало.

2. Али твоје мисли беху на 
ономе што је а земаљско више 
него на ономе што је од мене, 

 43 в Мојсије 1:39.  
всп Бесмртан, 
бесмртност.

  г всп Вечни живот.
 44 а УиЗ 19:7–12.  

всп Проклетство.
 45 а Јн 3:18–20;  

УиЗ 93:31–32.
  б Мос 2:32–33;  

Алма 3:26–27;  

5:41–42; 30:60.
 46 а Моро 8:8, 12;  

УиЗ 93:38.  
всп Дете, деца.

  б УиЗ 74:7.  
всп Откупити, 
откупљен, откупљење.

 47 а всп Искушати, 
искушење.

  б всп Извештај, 

   урачунљив, 
урачунљивост.

 48 а УиЗ 68:25.
 50 а УиЗ 137:7–10.  

всп Разумевање.
30 1 а всп Витмер, Дејвид.
  б Дела 5:29.
  в 2 Дн 16:7–9.
 2 а УиЗ 25:10.

30. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита Дејвиду Вит
меру, Питеру Витмеру мл. и Џону Витмеру, у Фајету, у Њу
јорку, септембра 1830. год. за време тродневне конференције у 
Фајету, али пре него што су се старешине цркве одвојиле. Прво
битно овај документ је објављен у виду три откривења; пророк 
је то саставио у један одсек за издање Учења и завета из 1835. год.

буде в уздигнут у г вечни живот, 
и то сви који поверују;

44. А они који не поверују, у 
вечно а проклетство; јер не могу 
бити откупљени од духовног 
пада свога, јер се не кају;

45. Јер љубе они таму више 
него светлост, а њихова а дела су 
зла, и примају б плату своју од 
онога кога желе да послушају.

46. Али гле, кажем вам да су 
мала а деца б откупљена од по
станка света преко мог Једино
рођенца;

47. Стога, они не могу згре
шити, јер моћ није дата Сотони 

да а искушава малу децу, све док 
не постану б урачунљива преда 
мном;

48. Јер дато им је по мојој вољи, 
и како ми се свиди, да би се ве
лика дела могла затражити из 
руку а очева њихових.

49. И, опет, кажем вам, зар 
ономе који има знање, нисам 
заповедио да се покаје?

50. А ономе који нема а моћ 
разумевања, остаје на мени да 
чиним оно што је записано. И 
не објављујем вам ништа више 
сада. Амен.
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 3 а всп Промишљати.
 4 а всп Служба;  

Служитељ.
 5 а всп Витмер, Питер, 

мл.
  б УиЗ 32:1–3.
  в УиЗ 11:15.
  г всп Подржавање 

црквених вођа;  
Савет.

 6 а всп Црква Исуса 
Христа светаца 
последњих дана.

  б УиЗ 3:20; 49:24.  
всп Ламанци.

 7 а УиЗ 20:2–3.

 9 а УиЗ 15:6.
  б УиЗ 33:2.
 11 а всп Страх, бојати се;  

Храброст, храбар.
  б Иса 51:7.
  в Мт 28:19–20.

Творца твога, и на службу на 
коју си позван, а ти се ниси освр
тао на Духа мога, нити на оне 
које поставих над тобом, него те 
убедише они којима нисам за
поведао.

3. Стога, остављен си да ме 
упиташ себе ради, и а проми
шљаш о ономе што си примио.

4. А дом твој биће у кући оца 
твога, док ти не издам даље за
повести. И побринућеш се за 
а службу у цркви, и пред светом, 
и у крајевима околним. Амен.

5. Гле, кажем ти, а Питере, да 
треба да б путујеш са својим 
братом Оливером; јер је дошло 
в време када, по мени, треба да 
отвориш уста своја и објављу
јеш јеванђеље моје; стога, не бој 
се, него се г осврћи на речи и 
савете брата свога, које ће ти 
давати.

6. И саосећај са њим у свим 
невољама његовим, увек узди
жући срце своје у молитви и 
вери к мени, за своје и његово 
избављење; јер му ја дадох моћ 

да изграђује а цркву моју међу 
б Ламанцима;

7. И никога не заредих да му 
буде саветник а а над њим у цр
кви, по питању црквених по
слова, осим брата његовог, Џо
зефа Смита мл.

8. Стога, осврни се на ово и 
буди марљив у држању запове
сти мојих, и бићеш благословен 
вечним животом. Амен.

9. Гле, кажем ти, слуго мој 
Џоне, да започнеш од сада да 
а проглашаваш јеванђеље моје, 
као б гласом трубе.

10. А свој посао треба да оба
вљаш код твог брата Филипа Бу
роуза, и у крајевима околним, 
да, где год могу да те чују, све 
док ти не заповедим да их на
пустиш.

11. И читав свој посао обавља
ћеш у Сиону, свом душом сво
јом, од сада па надаље; да, увек 
ћеш отварати уста своја у сврху 
моју, не а бојећи се онога што ти 
б човек може учинити, јер сам ја 
в са тобом. Амен.

31. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита Томасу Б. Маршу, 
септембра 1830. год. Случај се догодио убрзо после конферен
ције цркве (видети увод 30. одсека). Томас Б. Марш се крстио 
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1–6 Томас Б. Марш је позван да 
проповеда јеванђеље и уверио се 
у благостање своје породице. 7–
13 Саветован је да буде стрпљив, 
да се увек моли и да следи Уте
шитеља.

а Томасе, сине мој, благословен 
си због вере своје у дело моје.

2. Гле, имао си много невоља 
због породице своје; ипак, благо
словићу тебе и твоју породицу, 
да, малене твоје; и долази дан 
када ће поверовати и знати ис
тину и бити једно са тобом у цр
кви мојој.

3. Уздигни срце своје и радуј 
се, јер час мисије твоје дође; а је
зик твој ће се одрешити, и обја
вљиваћеш а радосне вести о вели
кој срећи овом поколењу.

4. а Објављиваћеш оно што беше 
откривено слузи моме, Џозефу 
Смиту мл. Започећеш да пропо
ведаш од сада па надаље, да, да 
жањеш на њиви која се б беласа и 
спремна је већ да се спали.

5. Стога, а захватај српом сво
јим свом душом својом, и греси 
ће ти се б опростити, и биће в сно
пљем натоварена леђа твоја, јер 
је г радник достојан плате своје. 

Стога, твоја породица ће жи
вети.

6. Гле, заиста, кажем ти, иди 
од њих само на кратко, и обја
вљуј реч моју, а ја ћу им припре
мити смештај.

7. Да, а отворићу срца људи, и 
они ће те примити. И успоста
вићу цркву руком твојом;

8. И а јачаћеш их и припремити 
за време када ће бити скупљени.

9. Буди а стрпљив у б невољама, 
не говори увредљиво против 
оних који те вређају. Управљај 
в домом својим у кроткости, и 
буди постојан.

10. Гле. кажем ти да ћеш бити 
лекар цркви, али не и свету, јер 
те они неће примити.

11. Иди путем којим ја будем 
хтео, и даће ти се помоћу а Уте
шитеља шта ћеш чинити и куда 
ћеш ићи.

12. а Моли се увек, да не би 
упао у б искушење и изгубио на
граду своју.

13. Буди а веран до краја, и гле, 
ја сам б са тобом. Ове речи нису 
од човека нити од људи, него од 
мене, и то Исуса Христа, Отку
питеља твога, по в вољи Очевој. 
Амен.

31 1 а всп Марш, Томас Б.
 3 а Иса 52:7; Лк 2:10–11;  

Мос 3:3–5.
 4 а Мос 18:19;  

УиЗ 42:12; 52:36.
  б УиЗ 4:4–6.
 5 а Отк 14:15.
  б всп Опростити.
  в УиЗ 79:3.

  г Лк 10:3–11; УиЗ 75:24.
 7 а всп Обраћење, 

обратити се.
 8 а УиЗ 81:5; 108:7.
 9 а всп Стрпљење.
  б всп Недаћа.
  в всп Породица – 

Обавезе родитеља.
 11 а всп Свети Дух;  

Утешитељ.
 12 а 3 Не 18:17–21.  

всп Молитва.
  б всп Искушати, 

искушење.
 13 а всп Истрајати.
  б Мт 28:20.
  в всп Исус Христ – 

Власт.

раније тога месеца и заређен је у старешину цркве пре него што 
је ово откривење дато.
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32 1 а всп Прат, Парли 
Паркер.

  б Мт 11:28–30.
 2 а УиЗ 28:8; 30:5.
  б УиЗ 3:18–20.

 3 а УиЗ 58:60.
  б Мт 18:20;  

УиЗ 6:32; 38:7.
  в всп Заступник.
 4 а 1 Не 15:25;  

УиЗ 84:43–44.
  б УиЗ 28:2.
  в ИЏС 1:74.
  г всп Разумевање.

1–3 Парли П. Прат и Зиба Пи
терсон су позвани да пропове
дају Ламанцима и да се придруже 
Оливеру Каудерију и Питеру 
Витмеру мл. 4–5 Они би тре
бало да се моле да би разумели 
Света писма.

А сада у вези са слугом мојим 
а Парлијем П. Пратом, гле, ка
жем му да је, тако жив ја био, 
моја воља да он објављује јеван
ђеље моје и б учи од мене, да 
буде кротак и смеран у срцу.

2. А оно што му одредих јесте 
да а иде са слугама мојим, Оли

вером Каудеријем и Питером 
Витмером мл, у пустињу међу 
б Ламанце.

3. И а Зиба Питерсон да иде 
са њима, и ја ћу ићи са њима и 
бићу у њиховој б средини; и в за
ступник сам њихов код Оца, и 
ништа их неће надвладати.

4. И а освртаће се они на оно 
што је записано, и неће пола
гати право на друга б откривења; 
и молиће се увек да им то могу 
в разоткрити како би г разумели.

5. И освртаће се на ове речи и 
неће се са њима поигравати, а ја 
ћу их благословити. Амен.

32. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита Парлију П. 
Прату и Зиби Питерсону, у Манчестеру, у Њујорку, почет
ком октобра 1830. год. Старешине цркве су показале велико 
интересовање и жеље у вези са Ламанцима, о чијим је прорек
нутим благословима црква учила из Мормонове књиге. Сходно 
томе, упућена је молба Господу да укаже која је Његова воља 
о томе да ли старешине треба да буду послате индијанским 
племенима на запад. Следило је откривење.

33. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита Езри Тејиру и 
Нортропу Свиту, у Фајету, у Њујорку, октобра 1830. год. При
ликом изношења овог откривења, у историји Џозефа Смита се 
тврди: „Господ. . . је увек спреман да даје упутства онима који 
марљиво траже са вером.“

1–4 Радници су позвани да обја
вљују јеванђеље у једанаестом 

сату. 5–6 Црква је установљена, 
а изабраници ће бити скупљени. 
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7–10 Покајте се, јер је царство 
небеско близу. 11–15 Црква је из
грађена на стени јеванђеља. 16–
18 Припремите се за долазак 
Младожење.

Гле, кажем вама, слуге моје Езра 
и Нортропе, отворите уши своје 
и послушајте глас Господа Бога 
вашег, чија је а реч жива и моћна, 
оштрија од двосекла мача до те 
мере да раставља на пола згло
бове и мождину, душу и дух, 
и распознаје мисли и б намере 
срца.

2. Јер заиста, заиста вам ка
жем, позвани сте да подигнете 
гласове своје као са а призвуком 
трубе, да објавите јеванђеље 
моје изопаченом и поквареном 
поколењу.

3. Јер гле, а њива се беласа и при
спела је за жетву, и б једанаести 
је час, и в последњи пут када ћу 
позвати раднике у мој виноград.

4. А а виноград мој је постао 
б искварен до у танчине; и нико 
не чини в добро осим неколи
цине њих; и они г греше у мно
гим случајевима због д надри
свештенства, и сви имадоше 
искварене умове.

5. И заиста, заиста, кажем вам, 

да а цркву ову б установих и по
звах је да изађе из пустиње.

6. А баш тако ћу а скупити иза
бранике моје са б четири краја зе
маљска, и то све оне који пове
рују у мене, и послушају глас мој.

7. Да, заиста, заиста, кажем 
вам, њива се беласа и приспела 
је за жетву, стога, захватајте ср
повима својим, и жањите свом 
својом моћу, умом и снагом.

8. а Отворите уста своја и ис
пуниће се, и постаћете баш као 
б Нефи из давнина, који путо
ваше из Јерусалима у пустињу.

9. Да, отворите уста своја и не 
устежите се, и биће натоварена 
а снопљем леђа ваша, јер гле, ја 
сам са вама.

10. Да, отворите уста своја 
и испуниће се, говорећи: а По
кајте се, покајте, и припремите 
пут Господу, и поравнајте стазе 
његове, јер је царство небеско 
близу;

11. Да, покајте се и а крстите се, 
свако од вас, за опроштење греха 
ваших; да, крстите се, и то во
дом, а онда долази крштење ог
њем и Светим Духом.

12. Гле, заиста, заиста, кажем 
вам, ово је а јеванђеље моје; и се
тите се да би требало да имају 

33 1 а Јев 4:12;  
Хел 3:29–30.

  б Алма 18:32;  
УиЗ 6:16.

 2 а Иса 58:1.
 3 а Јн 4:35;  

УиЗ 4:4; 12:3; 14:3.
  б Мт 20:1–16.
  в Јаков 5:71;  

УиЗ 43:28.
 4 а всп Виноград 

Господњи.

  б 2 Не 28:2–14;  
Морм 8:28–41.

  в Рим 3:12;  
УиЗ 35:12.

  г 2 Не 28:14.
  д всп Надрисвештен

ство.
 5 а всп Црква Исуса 

Христа светаца 
последњих дана.

  б всп Обнова 
јеванђеља.

 6 а всп Израел – 
Сакупљање Израела.

  б 1 Не 19:15–17.
 8 а УиЗ 88:81.
  б 2 Не 1:26–28.
 9 а Пс 126:6;  

Алма 26:3–5;  
УиЗ 75:5.

 10 а Мт 3:1–3.
 11 а всп Крштење, 

крстити.
 12 а 3 Не 27:13–22.
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веру у мене или се нипошто 
неће моћи спасити;

13. И на овој а стени изградићу 
цркву своју; да, на овој стени 
сте изграђени, а ако наставите, 
б врата вас паклена неће надвла
дати.

14. И сетите се црквених а чла
нака и завета да их држите.

15. А оне који имају веру а по
тврдићете у цркви мојој, полага
њем б руку, и даћу им в дар Све
тог Духа.

16. И Мормонову књигу и 
а Света писма вам дадох на вашу 
б поуку; а моћ Духа мога све 
в оживљава.

17. Дакле, будите верни, мо
лите се увек, имајући лампе до
теране и упаљене, и уље са вама, 
да бисте били спремни за дола
зак а Младожење –

18. Јер гле, заиста, заиста, ка
жем вам, а долазим брзо. Баш 
тако. Амен.

 13 а всп Стена.
  б Мт 16:16–19;  

УиЗ 10:69–70.
 14 а ти УиЗ 20 (видети 

увод 20 одсека).  
УиЗ 42:13.

 15 а УиЗ 20:41.
  б всп Руке, полагање 

руку.
  в всп Дар Светог Духа.
 16 а всп Света писма.
  б 2 Тим 3:16.

  в Јн 6:63.
 17 а Мт 25:1–13.  

всп Младожења.
 18 а Отк 22:20.  

всп Други долазак 
Исуса Христа.

34 1 а всп Прат, Орсон.
 2 а Јн 1:1–5.  

всп Светлост, 
светлост Христова.

 3 а Јн 3:16; 15:13.  
всп Љубав.

  б всп Откупитељ;  
Откупити, откупљен, 
откупљење;  
Помирити, 
помирење.

  в Јн 1:9–12;  
Рим 8:14, 16–17;  
Мојсије 6:64–68.  
всп Синови и кћери 
Божје.

 4 а Јн 20:29.

34. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита Орсону Прату, 
у Фајету, у Њујорку, 4. новембра 1830. год. Брат Прат је у то 
време имао 19 година. Обратио се и крстио када је први пут 
чуо проповедање о обновљеном јеванђељу од свог старијег брата 
Парлија П. Прата, шест недеља раније. Ово откривење је при
мљено у дому Питера Витмера ст.

1–4 Верни постају синови Бож ји 
преко помирења.5–9 Пропове
дање јеванђеља припрема пут за 
Други долазак. 10–12 Пророштво 
долази моћу Духа Светога.

Сине мој а Орсоне, послушај и 
чуј и погледај шта ћу ти ја, Го
спод Бог, рећи, и то Исус Христ 
Откупитељ твој;

2. а Светлост и живот свету, све
тлост која светли у тами, а тама 
је не схвата;

3. Који је толико а љубио свет да 
је б дао живот свој, да би сви они 
који буду веровали могли да по
стану в синови Божји. Стога, ти 
си син мој;

4. И а благословен си јер си по
веровао;
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5. А још си више благословен 
јер те а позвах да проповедаш је
ванђеље моје –

6. Да подигнеш глас свој као с 
призвуком трубе, дуго и гласно, 
и да а узвикујеш покајање изопа
ченом и исквареном поколењу, 
припремајући пут Господу за 
Његов б други долазак.

7. Јер гле, заиста, заиста, ка
жем ти, а време се ближи кад ћу 
доћи у б облаку с моћу и вели
ком славом.

8. А биће то а велики дан у 
време доласка мога, јер ће сви 
народи б дрхтати.

9. Али пре него што тај велики 
дан дође, сунце ће се помра
чити, и месец ће се у крв пре
творити; а звезде ће престати да 
светле, и неке ће пасти, и велика 
уништења чекају опаке.

10. Дакле, подигни глас свој и 
не а устежи се, јер Господ Бог го
вораше; зато проричи, и даће ти 
се б моћу Светога Духа.

11. А ако си веран, гле, бићу са 
тобом све док не дођем –

12. И заиста, заиста, кажем 
ти, долазим брзо. Ја сам Господ 
твој и Откупитељ твој. Баш тако. 
Амен.

 5 а всп Позвати, позван 
од Бога, позив.

 6 а УиЗ 6:9.
  б всп Други долазак 

Исуса Христа.

 7 а Отк 1:3.
  б Лк 21:27.
 8 а Јоило 2:11;  

Мал 4:5;  
УиЗ 43:17–26.  

всп Други долазак 
Исуса Христа.

  б Иса 64:2.
 10 а Иса 58:1.
  б 2 Пет 1:21.

35. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту и Сиднију Ригдону, 
у Фајету или његовој близини, у Њујорку, 7. децембра 1830. 
год. У то време, пророк је скоро свакодневно био заузет радом 
на преводу Библије. Превођење је започето најраније јуна 1830. 
год, а Оливер Каудери и Џон Витмер су служили као писари. 
Пошто су они тада били позвани на друге дужности, Сидни 
Ригдон је од Бога именован да служи као пророков писар у овом 
послу (видети 20. стих). Као предговор записа о овом откри
вењу, историја Џозефа Смита бележи: „У децембру је Сидни 
Ригдон дошао [из Охаја] да упита Господа, а са њим је пошао 
Едвард Партриџ. . . Убрзо након доласка ове двојице браће, овако 
је говорио Господ.“

1–2 Како људи могу да постану 
синови Божји. 3–7 Сидни Ригдон 
је позван да крсти и поверава Све
тог Духа. 8–12 Знаци и чуда се 
остварују вером. 13–16 Господње 

слуге ће млатити народе моћу 
Духа. 17–19 Џозеф Смит држи 
кључеве тајни. 20–21 Изабрани 
ће поднети дан Господњег дола
ска. 22–27 Израел ће се спасити.
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Послушајте глас а Господа Бога 
свога, и то б Алфе и Омеге, по
четка и краја, чији је в смер један 
вечити круг, г истог данас као и 
јуче, и заувек.

2. Ја сам Исус Христ, Син Бож
ји, који беше а распет за грехе 
света, да би сви који б поверују у 
име моје, могли да постану в си
нови Божји, и то г једно у мени 
као што сам ја д једно у Оцу, као 
што је Отац једно у мени, да бу
демо једно.

3. Гле, заиста, заиста, кажем 
слузи свом Сиднију, гледах на 
тебе и твоја дела. Слушах мо
литве твоје, и припремах те за 
веће дело.

4. Благословен си, јер ћеш чи
нити велика дела. Гле, послат 
си, као и а Јован, да припремиш 
пут преда мном, и пред б Или
јом који треба да дође, а да то 
ниси знао.

5. Они које си крстио водом 
за покајање, ипак не а примише 
Светога Духа;

6. А сада, дајем ти заповест да 
их а крстиш водом, и они ће при
мити б Светога Духа полагањем 

в руку баш као и древни апо
столи.

7. И догодиће се да ће се ве
лико дело спроводити на земљи, 
чак и мећу а нејеврејима, јер ће 
се очи свих људи уверити у њи
хово безумље и одвратности.

8. Јер ја сам Бог, и не а ускратих 
руку своју, и показаћу б чуда, 
в знаке и чудеса, свима онима 
који г верују у име моје.

9. А ко год буде искао у име 
моје са а вером, б истериваће в ђа
воле; г исцељиваће болесне; учи
ниће да слепи прогледају, глуви 
да чују и неми да проговоре, а 
хроми да проходају.

10. И време убрзо долази када 
ће се велика дела показати деци 
човечјој;

11. Ипак, а без вере се ништа 
неће показати осим б пустошења 
в Вавилона, оног који учини да 
сви народи пију вино гнева 
г блуда његовог.

12. И а нико не чини добро 
осим оних који су спремни да 
приме пунину јеванђеља мога, 
које послах овом поколењу.

13. Стога, позивам а слабе из 

35 1 а всп Господ.
  б Отк 1:8.  

всп Алфа и Омега.
  в 1 Не 10:19;  

УиЗ 3:2.
  г Јев 13:8;  

УиЗ 38:1–4; 39:1–3.
 2 а всп Распеће.
  б УиЗ 20:25; 45:5, 8.
  в всп Синови и кћери 

Божје.
  г Јн 17:20–23.  

всп Јединство.
  д всп Бог, Божанство.
 4 а Мал 3:1;  

Мт 11:10; 

   1 Не 11:27;  
УиЗ 84:27–28.

  б 3 Не 25:5–6;  
УиЗ 2:1; 110:13–15.

 5 а Дела 19:1–6.
 6 а всп Крштење, 

крстити.
  б всп Дар Светог Духа.
  в всп Руке, полагање 

руку.
 7 а всп Нејевреји.
 8 а Иса 50:2; 59:1.
  б всп Чудо.
  в всп Знак.
  г всп Веровање, 

веровати.

 9 а всп Вера.
  б Мк 16:17.
  в Мк 1:21–45.
  г всп Исцелити, 

исцељења.
 11 а УиЗ 63:11–12.
  б УиЗ 5:19–20.
  в всп Вавилон.
  г Отк 18:2–4.
 12 а Рим 3:10–12;  

УиЗ 33:4; 38:10–11; 
84:49.

 13 а 1 Кор 1:27;  
УиЗ 1:19–23; 124:1.
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света, оне који су б неуки и пре
зрени, да млате народе моћу 
Духа мога;

14. И рука њихова биће рука 
моја, и бићу им а штит и за
штита њихова; и опасаћу бо
кове њихове, и бориће се смело 
за мене; и њихови б непријатељи 
биће под ногама њиховим; и пу
стићу да мач в пада у корист њи
хову, и г огњем гнева свога ћу их 
сачувати.

15. А а сиромашнима и б крот
кима ће се проповедати јеван
ђеље, и они ће в ишчекивати 
време доласка мога, јер оно је 
г сасвим близу.

16. И научиће параболу о а смо
квином дрвету, јер је лето већ 
сада близу.

17. И послах а пунину јеванђеља 
мога руком слуге свога б Џозефа; 
и у слабости га благослових;

18. И дадох му а кључеве тајне о 
ономе што је б запечаћено, чак и 
о ономе што беше од в постанка 
света, и о ономе што ће доћи 
од сада па до доласка мога, ако 
остане са мном, а ако не, другога 
ћу поставити на његово место.

19. Стога, бди над њим да му 
вера не би клонула, и даће му 
се помоћу а Утешитеља, б Светог 
Духа, који све зна.

20. И дајем ти заповест да а пи
шеш за њега; и Света писма ће 
бити дата, баш каква су у гру
дима мојим, за спасење б изабра
ника мојих;

21. Јер чуће а глас мој, и видеће 
ме, и неће спавати, и б поднеће 
дан в доласка мога; јер ће бити 
очишћени, г чисти као што сам 
ја.

22. А сада, кажем а ти, остани 
са њим, и путоваће са тобом; не 
остављај га и засигурно ће се све 
ово испунити.

23. А а када не будете писали, 
гле, биће му дато да прориче; а 
ти ћеш проповедати јеванђеље 
моје и позиваћеш се на б свете 
пророке да би доказао речи ње
гове, како му се буду дале.

24. а Држите све завете и запо
вести којима сте везани; и учи
нићу да се небеса б протресу за 
ваше добро, а в Сотона ће др
хтати и Сион ће се по брдима 
г радовати и цветати;

 13 б Дела 4:13.
 14 а 2 Сам 22:2–3.
  б УиЗ 98:34–38.
  в УиЗ 1:13–14.
  г УиЗ 128:24.
 15 а Мт 11:5.
  б всп Кротак, кроткост.
  в 2 Пет 3:10–13;  

УиЗ 39:23; 45:39;  
Мојсије 7:62.

  г УиЗ 63:53.
 16 а Мт 24:32;  

УиЗ 45:36–38;  
ЏС – Мт 1:38.  
всп Знаци временски.

 17 а УиЗ 42:12.

  б УиЗ 135:3.
 18 а УиЗ 84:19.
  б Дан 12:9; Мт 13:35;  

2 Не 27:10–11;  
Етер 4:4–7; ИЏС 1:65.

  в УиЗ 128:18.
 19 а Јн 14:16, 26; 15:26.  

всп Утешитељ.
  б всп Свети Дух.
 20 а Пророк је у то време 

био заокупљен да 
помоћу откривења 
преводи Библију, при 
чему је Сидни Ригдон 
био позван за писара.

  б всп Изабраник.

 21 а Јоило 2:11;  
УиЗ 43:17–25; 88:90; 
133:50–51.

  б Мал 3:2–3.
  в всп Други долазак 

Исуса Христа.
  г всп Чист, чистоћа.
 22 а УиЗ 100:9–11.
 23 а ти кад год Сидни 

Ригдон није био 
заузет писањем.

  б ти Света писма.
 24 а УиЗ 103:7.
  б УиЗ 21:6.
  в 1 Не 22:26.
  г всп Радост.
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1–3 Господ рукополаже Едварда 
Партриџа посредством Сиднија 
Ригдона. 4–8 Сваки човек који 
прими јеванђеље и свештенство 
позван је да пође и проповеда.

Овако говори Господ Бог, а Моћ
ник Израелов: Гле, кажем ти, 
слуго мој б Едварде, да си бла
гословен, и греси су ти опро
штени, и позвах те да пропове
даш јеванђеље моје као гласом 
трубе;

2. И положићу а руке своје на 
тебе руком слуге мога Сиднија 
Ригдона, и примићеш Духа 
мога, Светога Духа, и то б Уте
шитеља, који ће те научити о 
ономе што је в мирољубиво у 
царству;

3. И објављиваћеш га снажним 
гласом, говорећи: Осана, благо
словено да је име Свевишњега 
Бога.

4. А сада ти овај позив и запо
вест дајем а тиче се свих –

5. Да ће сви они који буду до
шли пред слуге моје Сиднија 
Ригдона и Џозефа Смита мл, 
прихватајући овај позив и запо
вест, бити а заређени и послати 
да б проповедају вечно јеванђеље 
међу народима –

6. Узвикујући покајање, гово
рећи: а Чувајте се овог наопа
ког поколења, изађите из огња, 
мрзећи и б одећу од тела опога
њену.

7. А ова заповест даће се ста
решинама цркве моје, да свако 

 25 а всп Израел.
  б Иса 45:17;  

1 Не 19:15–16; 22:12.
  в всп Кључеви 

свештенства.
 26 а Лк 21:28.
 27 а всп Царство Божје 

или царство небеско.

  б Отк 22:20.
36 1 а всп Исус Христ;  

Јахве.
  б УиЗ 41:9–11.
 2 а всп Руке, полагање 

руку.
  б всп Свети Дух;  

Утешитељ.

  в УиЗ 42:61.
 5 а УиЗ 63:57.  

всп Заредити, 
заређење.

  б всп Проповедати.
 6 а Дела 2:40.
  б Јуда 1:23.

36. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита Едварду 
Партриџу, у околини Фајета, у Њујорку, 9. децембра 1830. 
год. (видети увод 35. одсека). Историја Џозефа Смита бележи 
да је Едвард Партриџ „био узор побожности, и један од Господ
њих великих људи.“

25. А а Израел ће се б спасити 
у време по мени одређено; и 
по в кључевима које сам им дао 
биће вођени, и више нимало 
неће бити пометени.

26. Уздигните срца своја и бу

дите весели, ваше а откупљење се 
ближи.

27. Не бој се, мало стадо, а цар
ство је ваше док не дођем. Гле, 
б долазим брзо. Баш тако. Амен.
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1–4 Свеци су позвани да се саку
пљају у Охају.

Гле, кажем вам да по мени није 
потребно да више а преводите 
све док не одете у Охајо, и то 
због непријатеља и за добро 
ваше.

2. И опет, кажем вам да не 
идете док не испроповедате је
ванђеље моје у тим крајевима, и 
не ојачате цркву где год постоји, 

а посебно у а Колсвилу; јер, гле, 
они ми се моле с пуно вере.

3. И поново, заповест дајем цр
кви, да је потребно по мени да 
се скупе заједно у а Охају, при
премајући се за време када им 
се слуга мој Оливер Каудери 
врати.

4. Гле, овде је мудрост, и нека 
свако а бира за себе док не дођем. 
Баш тако. Амен.

 8 а Мал 3:1.
37 1 а ти превођење 

Библије је већ у 

   поступку.
 2 а УиЗ 24:3; 26:1.
 3 а ти држава Охајо.  

УиЗ 38:31–32.
 4 а всп Слобода избора.

37. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту и Сиднију Ригдону, 
у близини Фајета, у Њујорку, децембра 1830. год. Овде је дата 
прва заповест која се тиче сакупљања у овом раздобљу.

ко је буде прихватио са искре
ношћу срца може да се зареди 
и пошаље, баш као што рекох.

8. Ја сам Исус Христ, Син Бож

ји, стога, опашите бедра своја и 
доћи ћу изненада у а храм свој. 
Баш тако. Амен.

38. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Фајету, у Њу
јорку, 2. јануара 1831. год. Откривење је примљено током кон
ференције цркве.

1–6 Христ је све створио. 7–8 Он 
је међу својим свецима, који ће Га 
ускоро видети. 9–12 Свако тело 
је искварено пред њим. 13–22 Са
чувао је земљу обећања за свеце у 
времену и у вечности. 23–27 Све
цима је заповеђено да буду једно 
и да цене једни друге као браћу. 

28–29 Предвиђају се ратови. 30–
33 Свецима ће бити дата моћ са 
висина да пођу међу све народе. 
34–42 Цркви је заповеђено да се 
брине за сиромашне и оне у по
треби и да тражи богатства веч
ности.
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38 1 а всп ЈА ЈЕСАМ.
  б Отк 1:8.
  в УиЗ 45:1.
  г всп Предсмртни 

живот.
  д Пс 90:2.
 2 а УиЗ 88:41;  

Мојсије 1:35.  
всп Свезнајући.

  б ПСол 5:21;  
2 Не 9:20.

 3 а Пс 33:6–9.  
всп Створити, 
стварање.

 4 а пџс Пос 14:25–40 
(Додатак);  
УиЗ 45:11–14; 

   76:66–67; 84:99–100;  
Мојсије 7:18–21.  
всп Сион.

  б УиЗ 20:25; 35:2; 45:3–5.
  в всп Помирити, 

помирење.
 5 а всп Неправедан, 

неправедност.
  б 2 Пет 2:4;  

Јуда 1:6.  
всп Пакао.

  в всп Суд, последњи.
 7 а УиЗ 1:1.
  б УиЗ 6:32; 29:5.
 8 а Отк 22:4–5.  

всп Други долазак 
Исуса Христа.

  б всп Чист, чистоћа.
  в Мал 3:2.
 9 а Лк 6:20.  

всп Царство Божје 
или царство небеско.

 10 а всп Чисти и нечисти.
  б УиЗ 1:30.
 11 а Иса 1:3–4;  

УиЗ 33:4.
  б Мих 3:6;  

УиЗ 112:23;  
Мојсије 7:61–62.

 12 а Мојсије 7:41.
  б УиЗ 86:3–7.
  в всп Жетва.
  г УиЗ 88:94; 101:65–66.
  д Мт 13:30.

Овако говори Господ Бог ваш, 
и то Исус Христ, велики а Ја Је
сам, Алфа и Омега, б почетак и 
крај, онај који гледаше на ши
роко пространство вечности, и 
на све серафимске в војске небе
ске, г пре него свет беше д ство
рен;

2. Онај који све а зна, јер је б све 
присутно пред очима мојим;

3. Ја сам онај који проговори, 
и свет беше а створен, и све дође 
по мени.

4. Ја сам онај који узе а Сион 
Енохов на груди своје; и заиста, 
кажем, све оне који б вероваху у 
име моје, јер ја сам Христ, и у 
име своје, снагом в крви коју про
лих, заузимах се код Оца за њих.

5. Јер гле, остатак а опаких др
жим у б ланцима таме све до ве
ликога в судњега дана, који ће 
доћи на крају земље;

6. И учинићу тако да опаки 
буду задржани, они који не 
буду чули глас мој него отврдну 
срца своја, и јао, јао, јао, њихова 
је судбина.

7. Јер гле, заиста, заиста, кажем 

вам да су моје а очи на вама. У 
б средини сам вашој, а видети ме 
не можете;

8. Али дан ускоро долази када 
ћете ме а видети, и знати да ја је
сам; јер ће се вео таме ускоро 
раздерати, а онај ко није б очи
шћен неће в поднети тај дан.

9. Стога, опашите бедра своја 
и припремите се. Гле, а царство 
је ваше, а непријатељ вас неће 
надвладати.

10. Заиста, кажем вам, а чисти 
сте, али не сви, и нема никога 
другог са ким сам веома б задо
вољан;

11. Јер свако а тело је искварено 
преда мном; а моћи б таме пре
владавају на земљи, међу децом 
човечјом, у присуству свих вој
ски небеских –

12. Због чега тишина влада, и 
сва вечност а пати, а б анђели че
кају велику заповест да в жању 
доле на земљи, да скупљају г ку
кољ како би се могао д спалити; 
и гле, непријатељ се удружио.

13. А сада вам показујем 
тајну, оно што постоји у тајним 
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одајама, да би се остварило чак 
и ваше а уништење током вре
мена, а ви за то не знадосте;

14. Али сада вам то говорим, и 
благословени сте, не због вашег 
безакоња, нити вашег срца не
вернога, јер заиста неки од вас 
су криви преда мном, али бићу 
милостив слабости вашој.

15. Због тога, будите а јаки од 
сада па надаље, б не бојте се, јер 
је царство ваше.

16. А ради вашег спасења да
дох вам заповест, јер чух ваше 
молитве, а а сиромашни се жа
лише преда мном, и б богате ја 
створих, и свако тело је моје, и 
не в гледам ко је ко.

17. И начиних земљу богатом, 
и гле, она је а подножје моје, 
стога, опет ћу стајати на њој.

18. И ја вам нудим и смиловао 
сам се да вам дам веће богатство, 
чак и земљу обећану, земљу у 
којој теку мед и млеко, на којој 
неће бити проклетства кад Го
спод дође;

19. И даћу је вама као земљу за 
баштину вашу, ако је потражите 
свим срцем својим.

20. А ово ће бити мој завет са 
вама, имаћете је за земљу а ба
штине ваше, и за земљу баштине 

деце ваше заувек, док земља по
стоји, и поседоваћете је опет 
у вечности, никад више неће 
проћи.

21. Али, заиста вам кажем да 
у то време нећете имати цара 
нити владара, јер ћу ја бити а цар 
ваш и бдићу над вама.

22. Стога, чујте глас мој и а сле
дите ме, и бићете б слободан на
род, и нећете имати никаквих 
закона осим мојих када дођем, 
јер сам в законодавац ваш, и шта 
може задржати руку моју?

23. Али, заиста, кажем вам, 
а поучавајте један другога сходно 
служби коју вам одредих;

24. И нека свако а цени брата 
свога као себе, и наступа са б че
ститошћу и в светошћу преда 
мном.

25. И опет, кажем вам, нека 
свако цени брата свога као себе.

26. Јер који би човек међу 
вама, да има дванаест синова, 
на које све исто гледа, и који му 
послушно служе, рекао једноме: 
обуци се у хаљине и седи овде; а 
другоме: обуци се у крпе и седи 
тамо – и погледао на своје си
нове и рекао: ја сам праведан?

27. Гле, ово вам дадох као пара
болу, и она показује какав сам. 

 13 а УиЗ 5:32–33.
 15 а всп Храброст, 

храбар.
  б всп Страх, бојати се – 

Страх од човека.
 16 а Мос 4:16–18.
  б 1 Сам 2:7.
  в Дела 10:34;  

Моро 8:11–12;  
УиЗ 1:34–35.

 17 а 1 Не 17:39;  

Авр 2:7.
 20 а УиЗ 45:58.
 21 а Зах 14:9;  

2 Не 10:14;  
Алма 5:50.

 22 а Јн 10:27.
  б всп Исус Христ – 

Хиљадугодишња 
владавина Христова.

  в Иса 33:22;  
Мих 4:2;  

УиЗ 45:59.
 23 а УиЗ 88:77–79, 118, 122.  

всп Поучавати, 
учитељ.

 24 а Понз 17:20;  
1 Кор 4:6.

  б УиЗ 46:33.  
всп Честитост.

  в всп Светост.
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Кажем вам, будите а једно; а ако 
нисте једно нисте моји.

28. И опет, кажем вам да не
пријатељ у тајним одајама 
тражи а животе ваше.

29. Слушате о а ратовима у да
леким земљама, и кажете да ће 
ускоро бити великих ратова у 
далеким земљама, али не позна
јете срца људи у сопственој зе
мљи.

30. Говорим вам ово због мо
литава ваших; стога, а скупљајте 
б мудрост у грудима својим, да 
вам опакост људска не би от
крила ово опакошћу својом, 
тако што ће говорити ушима ва
шим гласом гласнијим од онога 
што потреса земљу; али ако бу
дете припремљени нећете се бо
јати.

31. И да бисте могли да избег
нете моћ непријатељску, и ску
пите се преда мном као пра
ведан народ, без а мрље и без 
кривице –

32. Стога, у ову сврху дадох 
вам заповест да идете у а Охајо; и 
даћу вам тамо б закон мој; и в да
риваћу вас тамо моћу са висина;

33. А одатле ће сви које год 
желим, а поћи међу све народе, 
и биће им речено шта ће чи
нити, јер имам велико дело у 

приправности, јер ће се Израел 
б спасити, и водићу их где год по
желим, и нема моћи која ће в за
држати руку моју.

34. А сада, дајем цркви у овим 
крајевима заповест, да се од
реде извесни људи, и да се од
реде а гласом цркве;

35. И пазиће на сиромашне и 
оне у потреби, и служиће им 
како би им било а лакше и да не 
би патили; и послаће их тамо где 
им заповедим;

36. И ово ће бити дело њи
хово, да управљају пословима 
око имовине цркве ове.

37. А они који имају имања 
која се не могу продати, нека 
их оставе или издају, већ како 
им се чини да је добро.

38. Гледајте да се све сачува; а 
када људи буду а даривани моћу 
са висина и послати, све ово 
биће скупљено у недрима цркве.

39. А будете ли тражили а бо
гатства која су по вољи Очевој да 
вам их да, бићете најбогатији од 
свих људи, јер ћете имати богат
ства вечности; а свакако је неоп
ходно да б богатством земаљским 
ја располажем; него чувајте се 
в охолости, да не бисте постали 
као древни г Нефијци.

40. И поново, кажем вам, дајем 

 27 а Јн 17:21–23;  
1 Кор 1:10;  
Еф 4:11–14;  
3 Не 11:28–30;  
Мојсије 7:18.  
всп Јединство.

 28 а УиЗ 5:33; 38:13.
 29 а УиЗ 45:26, 63;  

87:1–5; 130:12.
 30 а ЏС – Мт 1:37.

  б всп Мудрост.
 31 а 2 Пет 3:14.
 32 а УиЗ 37:3.
  б УиЗ 42.
  в Лк 24:49;  

УиЗ 39:15; 95:8;  
110:9–10.

 33 а всп Мисионарски рад.
  б Иса 45:17;  

Јер 30:10;  

УиЗ 136:22.
  в Дан 4:35.
 34 а всп Општа сагласност.
 35 а всп Добробит.
 38 а всп Даривање.
 39 а Јаков 2:17–19;  

УиЗ 11:7.
  б Агеј 2:8.
  в всп Охолост.
  г Моро 8:27.
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1–4 Свеци имају моћ да постану 
синови Божји. 5–6 Примање је
ванђеља је примање Христа. 7–
14 Џејмсу Ковилу је заповеђено 
да се крсти и ради у Господњем 
винограду. 15–21 Господње слуге 
треба да проповедају јеванђеље 
пре Другог доласка. 22–24 Они 
који приме јеванђеље биће саку
пљени у времену и у вечности.

Послушај и чуј глас онога који 
је од све а вечности до све вечно
сти, велики б Ја Јесам, и то Исус 
Христ –

2. а Светлост и живот света, све
тлост која светли у тами а тама 
је не схвата;

3. Исти онај који дође својима 

у а зениту времена, а моји ме не 
примише;

4. Али онима који ме примише, 
дадох моћ да постану а синови 
моји; и тако ћу свима онима који 
ме буду примили, дати моћ да 
постану синови моји.

5. И заиста, заиста, кажем ти, 
онај који прима јеванђеље моје, 
мене а прима; а онај који не 
прима јеванђеље моје, мене не 
прима.

6. А ово је а јеванђеље моје – по
кајање и крштење водом, а онда 
долази б крштење огњем и Све
тим Духом, и то Утешитељем, 
који све показује, и в учи о ономе 
што је мирољубиво у царству.

7. А сада, гле, кажем ти, слуго 
 40 а 1 Кор 4:12.
 41 а всп Проповедати.
  б всп Упозоравати, 

упозорење.
 42 а Иса 52:11.
39 1 а Јев 13:8;  

УиЗ 20:12; 35:1; 
38:1–4.

  б Изл 3:14. 

   всп Јахве.
 2 а всп Светлост, 

светлост Христова.
 3 а УиЗ 20:26;  

Мојсије 6:57, 62.
 4 а Јн 1:12.  

всп Синови и кћери 
Божје.

 5 а Јн 13:20.

 6 а всп Јеванђеље;  
Крштење, крстити;  
Покајати се, покајање.

  б всп Поново рођен, 
рођен од Бога;  
Свети Дух.

  в УиЗ 42:61.

39. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита Џејмсу Ковилу, 
у Фајету, у Њујорку, 5. јануара 1831. год. Џејмс Ковил, који је 
служио као методистички свештеник око 40 година, завето
вао се Господу да ће послушати сваку заповест коју му Господ 
буде дао преко пророка Џозефа.

вам заповест, да сваки човек, и 
старешина, и свештеник, и учи
тељ, а и члан, треба да моћу 
својом, трудом а руку својих, 
припреми и изврши оно што 
заповедих.

41. И нека ваше а проповедање 

буде глас б упозорења, сваког чо
века ближњему свому, у благо
сти и у кроткости.

42. И а удаљите се од опаких. 
Чувајте се. Будите чисти ви који 
носите посуде Господње. Баш 
тако. Амен.
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 7 а УиЗ 40:1.
 9 а Мт 13:22.
 10 а УиЗ 40.  

всп Крштење, 
крстити.

 11 а всп Израел – 
Сакупљање Израела.

 12 а 2 Кор 12:9.

 13 а Мт 20:1–16.
  б Иса 52:8.
  в УиЗ 117:7.
 15 а УиЗ 38:32; 95:8;  

110:8–10.
  б УиЗ 1:2.
  в всп Мисионарски 

рад.

 17 а Јаков 5:61–75;  
УиЗ 24:19.

 18 а всп Исус Христ – 
Судија.

 20 а всп Други долазак 
Исуса Христа.

 21 а Мт 24:36.
  б ЏС – Мт 1:40.

мој а Џејмсе, проматрах дела 
твоја и познајем те.

8. И заиста, кажем ти, срце је 
твоје сада исправно преда мном 
у ово време; а, гле, положих ве
лике благослове на главу твоју;

9. Ипак, ти виде велику тугу, 
јер си ме одбацио пуно пута због 
охолости и а световних брига.

10. Али, гле, дани твог изба
вљења су дошли, ако послушаш 
глас мој, који ти каже: устани и 
а крсти се, и спери грехе своје, 
призивајући име моје, и прими
ћеш Духа мога, и толики благо
слов какав још никад ниси упо
знао.

11. А ако то учиниш, припре
мио сам те за веће дело. Пропо
ведаћеш пунину јеванђеља мога, 
које послах у ове последње дане, 
завет који послах да а повратим 
народ мој, који је од дома Из
раелова.

12. И догодиће се да ће моћ 
а почивати на теби; да ћеш имати 
велику веру, и бићу са тобом и 
ићи ћу пред лицем твојим.

13. Позван си да а радиш у ви
нограду моме, и да изграђујеш 
цркву моју, и да б успоставиш 
Сион, да се може по брдима ра
довати и в цветати.

14. Гле, заиста, заиста, ка
жем ти, ниси позван да идеш у 

источне земље, него си позван 
да идеш у Охајо.

15. А уколико се народ мој 
скупи у Охају, сачувах за њих 
а благослове какви нису познати 
међу децом човечјом и они ће се 
излити на главе њихове. И одатле 
ће људи поћи међу б све в народе.

16. Гле, заиста, заиста, кажем 
вам, да ме народ у Охају при
зива са пуно вере, мислећи да ћу 
зауставити руку своју да не бих 
судио народима, али не могу по
рећи речи своје.

17. Стога, заузмите се моћу 
својом и зовите верне раднике 
у мој виноград, да би се могао 
а орезати по последњи пут.

18. А уколико се покају и 
приме пунину јеванђеља мога, и 
постану посвећени, зауставићу 
руку а суда свога.

19. Стога, идите даље, узвику
јући гласом гласним, говорећи: 
Царство небеско је близу; узви
кујући: Осана! Благословено да 
је име Свевишњега Бога.

20. Идите и крстите водом, 
припремајући пут преда мном 
за време када ћу а доћи;

21. Јер време је близу; а дан и 
час нико не б зна; али ће заси
гурно доћи.

22. А онај који ово прими мене 
прима; и биће они скупљени 
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преда мном у времену и у веч
ности.

23. И поново, догодиће се да 
ћете на све оне које будете кр
стили водом, положити а руке 

своје, и примиће б дар Светога 
Духа, и в ишчекиваће знаке г до
ласка мога, и познаће ме.

24. Гле, долазим брзо. Баш 
тако. Амен.

 23 а всп Руке, полагање 
руку.

  б всп Дар Светог Духа.
  в Отк 3:3; 

   УиЗ 35:15; 45:39–44.
  г 2 Пет 3:10–14.
40 1 а УиЗ 39:7–11.
 2 а Мк 4:16–19.

  б Мт 13:20–22.  
всп Прогонити, 
прогон.

  в всп Отпадништво.

40. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту и Сиднију Ригдону, у 
Фајету, у Њујорку, 6. јануара 1831. год. Као предговор запису овог 
откривења, историја Џозефа Смита бележи: „Пошто је Џејмс 
[Ковил] одбацио реч Господњу, и вратио се својим претходним 
убеђењима и људима, Господ даде мени и Сиднију Ригдону сле
деће откривење“ (видети одсек 39).
1–3 Страх од прогона и световне 
бриге доводе до одбијања јеван
ђеља.

Гле, заиста вам кажем, да срце 
слуге мога а Џејмса Ковила беше 
исправно преда мном, јер ми се 
заветовао да ће послушати реч 
моју.

2. А а прими он реч са радошћу, 
али га Сотона одмах искуша; и 
страх од б прогона и световне 
бриге утицаше на њега да в од
баци ту реч.

3. Стога прекрши он завет мој, 
и остаје на мени да учиним са 
њим како сматрам да је добро. 
Амен.

41. ОДСЕК
Откривење дато цркви преко пророка Џозефа Смита, у 
Киртланду, у Охају, 4. фебруара 1831. год. Ово откривење 
даје упутства пророку и црквеним старешинама да се моле 
да би примили Божји „закон“ (видети одсек 42). Џозеф Смит 
је управо био стигао у Киртланд из Њујорка, а Лиман Копли, 
члан цркве у близини Томпсона, у Охају, „захтевао је да браћа 
Џозеф и Сидни [Ригдон]. . .живе са њим, а он ће им опремити 
домове и обезбедити намирнице.“ Следеће откривење појашњава 
где би Џозеф и Сидни требало да живе и у њему се говори о по
зиву Едварда Партриџа да буде први бискуп цркве.

УЧЕЊЕ И ЗАВЕТИ 39:23–40:3 74



1–3 Старешине ће водити цркву 
Духом откривења.4–6 Истински 
ученици ће примити и држати 
Господњи закон. 7–12 Едвард 
Партриџ је именован за бискупа 
у цркви.

Послушај и чуј, о народе мој, 
говори Господ и Бог ваш, ви које 
са уживањем а благосиљам најве
ћим од свих благослова, ви који 
ме чујете; а вас који ме не чујете 
б проклећу највећом од свих кле
тви, јер в преузимасте име моје.

2. Послушајте, о ви старешине 
цркве моје које позвах, гле, да
јем вам заповест, да се скупите 
заједно и а сложите око речи 
моје;

3. И молитвом вере своје при
мићете а закон мој, да бисте 
знали како да управљате црквом 
мојом и радили све исправно 
преда мном.

4. И бићу ваш а владар када б до
ђем; и гле, долазим брзо, и гле
дајте да се закон мој држи.

5. Онај који а прими закон мој и 
б спроводи га, тај је мој ученик, а 
онај који каже да га прима а не 
спроводи, тај није мој ученик, 
и биће в избачен из вашег при
суства;

6. Јер није прикладно да се оно 
што припада деци царства даје 
онима који нису достојни, или 
а псима, или да се б бисери бацају 
пред свиње.

7. И поново, прикладно је да се 
слузи моме Џозефу Смиту мл. 
сагради а дом, у коме ће живети 
и б преводити.

8. И поново, прикладно је да 
слуга мој Сидни Ригдон живи 
како му се чини да је добро, под 
условом да држи моје заповести.

9. И поново, позвах слугу мога 
а Едварда Партриџа; и дајем за
повест да буде одређен гласом 
цркве, и заређен за б бискупа у 
цркви, да остави трговину своју 
и све своје време в проводи ра
дећи у цркви;

10. Да надгледа све оно што 
ће му бити одређено законима 
мојим онога дана када их будем 
дао.

11. А ово зато што је његово 
срце чисто преда мном, јер је он 
попут а Натанаила из давнина, у 
коме нема б лукавости.

12. Ове су речи вама дате, и чи
сте су преда мном; стога, пазите 
како их држите, јер ће одговор
ност за њих пасти на душе ваше 
на дан суда. Баш тако. Амен.

41 1 а всп Благословити, 
благословен, 
благослов.

  б Понз 11:26–28;  
1 Не 2:23.

  в УиЗ 56:1–4;  
112:24–26.

 2 а всп Јединство.
 3 а УиЗ 42.
 4 а Зах 14:9; УиЗ 45:59.  

всп Исус Христ – 

   Хиљадугодишња 
владавина Христова.

  б всп Други долазак 
Исуса Христа.

 5 а Мт 7:24.
  б Јак 1:22–25;  

УиЗ 42:60.
  в УиЗ 50:8–9.  

всп Искључење.
 6 а Мт 15:26.
  б Мт 7:6.

 7 а УиЗ 42:71.
  б ти преводи Библију. 

УиЗ 45:60–61.
 9 а УиЗ 36:1.
  б УиЗ 72:9–12;  

107:68–75.  
всп Бискуп.

  в УиЗ 51.
 11 а Јн 1:47.
  б всп Лукавство, 

превара.
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1–10 Старешине су позване да 
проповедају јеванђеље, крсте об
раћенике, и изграђују цркву.11–12 
Они морају бити позвани и заре
ђени и да поучавају начелима је
ванђеља која се налазе у Светим 
писмима. 13–17 Требало би да 
поучавају и проричу моћу Духа. 
18–29 Свецима је заповеђено да 
не убијају, не краду, не лажу, не 
буду пожудни, не чине прељубу 
и не говоре зло о другима. 30–39 
Изложени су закони којима се 
регулише посвећивање имовина. 
40–42 Осуђују се охолост и до
колица. 43–52 Болесни треба да 
буду исцељени преко служења 
и помоћу вере. 53–60 Света пи
сма управљају црквом и треба 
да се проглашавају свету. 61–
69 Место Новог Јерусалима и 
тајне царства ће бити откри
вени.70–73 Посвећене имовине 
треба да се користе за издржа
вање црквених службеника. 74–
93 Изложени су закони који се 
тичу блуда, прељубе, убијања, 
крађе, и признавања греха.

Послушајте, о ви, старешине 

цркве моје, који се скуписте у 
име моје, и то Исуса Христа, 
Сина Бога живога, Спаситеља 
света; јер верујете у име моје и 
држите заповести моје.

2. Поново вам кажем, послу
шајте и чујте и извршавајте а за
кон који ћу вам дати.

3. Јер заиста кажем, пошто се 
скуписте заједно према а запове
сти коју вам дадох, и сложисте 
се по овом б питању, и заискасте 
од Оца у име моје, баш тако ћете 
примити.

4. Гле, заиста, кажем вам, дајем 
вам ову прву заповест, да пођете 
у име моје, сви ви, осим слугу 
мојих Џозефа Смита мл. и Сид
нија Ригдона.

5. А њима дајем заповест да 
пођу на кратко, и биће им дато 
моћу а Духа када ће се вратити.

6. И поћи ћете у моћи Духа 
мога, проповедајући јеван
ђеље моје, а двојица по двојица, 
у име моје, уздижући глас свој 
као с призвуком трубе, прогла
шавајући реч моју као анђели  
Божји.

7. И поћи ћете крстећи водом, 

42 2 а УиЗ 58:23.  
всп Закон.

 3 а УиЗ 38:32.

  б Мт 18:19.
 5 а всп Свети Дух.
 6 а Мк 6:7.  

всп Мисионарски 
рад.

42. ОДСЕК
Откривење из два дела дато преко пророка Џозефа Смита, у 
Киртланду, у Охају, 9. и 23. фебруара 1831. год. Први део који 
садржи стихове од 1. до 72, примљен је у присуству дванаесто
рице старешина и као испуњење Господњег обећања датог прет
ходно да ће се дати „закон“ у Охају (видети одсек 38:32). Други 
део садржи стихове од 73. до 93. Пророк истиче да ово откри
вење „садржи закон цркве.“
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 9 а УиЗ 57:1–2.
  б Етер 13:2–11;  

УиЗ 45:66–71; 84:2–5;  
Мојсије 7:62;  
ЧВ 1:10.  
всп Нови Јерусалим.

  в всп Израел – 
Сакупљање Израела.

  г Зах 8:8.
 10 а УиЗ 41:9–11; 124:19.
  б УиЗ 64:40.
 11 а всп Проповедати.
  б всп Заредити, 

заређење;  
Позвати, позван од 
Бога, позив.

  в всп Власт;  
Свештенство.

 12 а всп Старешина.
  б Мос 18:19–20;  

УиЗ 52:9, 36.  
всп Поучавати, 
учитељ.

  в всп Библија.
  г всп Мормонова 

књига;  
Света писма – 
Вредност Светих 
писама.

  д всп Јеванђеље.
 13 а ти УиЗ 20 (видети 

увод 20 одсека).

 14 а УиЗ 63:64.  
всп Молитва.

  б всп Поучавати, 
учитељ – Поучавање 
са Духом;  
Свети Дух.

 15 а УиЗ 42:56–58.
 16 а 1 Кор 2:10–14;  

УиЗ 68:2–4.  
всп Утешитељ.

 18 а Изл 20:13–17;  
Мт 5:21–37;  
2 Не 9:35;  
Мос 13:21–24;  
3 Не 12:21–37.

  б всп Убиство.

говорећи: Покајте се, покајте се, 
јер је царство небеско близу.

8. И одавде ћете поћи у крајеве 
ка западу; а у оној мери у којој 
нађете оне који ће вас примити, 
изградићете цркву моју у сва
ком крају –

9. Све док не дође време када 
ће вам се објавити са висина, 
када ће а град б Нови Јерусалим 
бити припремљен, да бисте се 
в скупили у једно, да будете мој 
г народ, а ја ћу бити ваш Бог.

10. И опет, кажем вам, да слуга 
мој а Едвард Партриџ делује у 
служби коју му одредих. И до
годиће се да ће ако преступи 
б други бити постављен на ње
гово место. Баш тако. Амен.

11. Поново вам кажем да се 
неће никоме дати да пође да 
а проповеда јеванђеље моје или 
да изграђује цркву моју, осим 
ономе који је б заређен од онога 
који има в власт, а познато је цр
кви да он има власт и да је ис
правно заређен од црквених по
главара.

12. И опет, а старешине, све

штеници и учитељи цркве ове 
б поучаваће начелима јеванђеља 
мога, која су у в Библији и г Мор
моновој књизи, у којој је пунина 
д јеванђеља.

13. И гледаће они да се при
државају а завета и црквених 
чланака, и то ће бити њихова 
учења, како буду били вођени 
Духом.

14. И Дух ће вам се дати а мо
литвом вере; а ако не примите 
б Духа, нећете моћи да поуча
вате.

15. И настојаћете да све ово 
чините како вам заповедих у 
складу са поучавањима вашим, 
све док пунина а Светих писама 
мојих не буде дата.

16. И док будете подизали гла
сове своје помоћу а Утешитеља, 
говорићете и прорицати како 
будем сматрао да је добро;

17. Јер гле, Утешитељ зна све, и 
сведочи о Оцу и Сину.

18. А сада, гле, говорим цркви. 
Не а убиј, а онај који б убије неће 
имати опроштај у овом свету, 
нити у свету који ће доћи.
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19. И опет, кажем, не убиј, а 
онај који убије, а умреће.

20. Не а кради; а онај који 
украде и не покаје се, биће из
бачен.

21. Не а лажи; онај који лаже, а 
не покаје се, биће избачен.

22. а Љуби жену своју свим ср
цем својим, и б приони уз њу и 
ни уз једну другу.

23. А онај који са а пожудом по
гледа жену веру пориче, и неће 
имати Духа, а ако се не покаје 
биће избачен.

24. Не чини а прељубу; а онај 
који чини прељубу и не покаје 
се, биће избачен.

25. Али ономе који почини 
превару и а покаје се свим срцем 
својим, окане је се, и не чини је 
више, б опрости му;

26. Али ако је почини а поново, 
неће му се опростити, него ће 
бити избачен.

27. Не а говори зло о ближњему 
свом, нити му чини штету.

28. Знаш да су закони моји о 
овоме дати у Светим писмима 
мојим; онај који згреши а не по
каје се, биће а избачен.

29. Ако ме а љубиш б служићеш 
ми и в држаћеш све заповести 
моје.

30. И гле, сетићеш се а сиро
машних, и б посветићеш део 
имовине своје за в издржавање 
њихово, оно што имаш да им 
уделиш, заветом и уговором 
који се не може прекршити.

31. А уколико а уделиш од 
иметка свога б сиромашном, 
мени ћеш учинити; и биће по
ложено пред в бискупом цркве 
моје и његових саветника, дво
јице старешина, или високих 
свештеника, које ће он одре
дити, или их је одредио и г из
двојио у ту сврху.

32. И догодиће се, да након што 
се то положи пред бискупа цр
кве моје, и након што он прими 
потврду у вези са а посвећивањем 
имовине цркви мојој, да се она 
не може одузети од цркве, сагла
сно заповестима мојим, свако ће 
ми бити б одговоран, в управитељ 
над сопственом имовином или 
над оним што је примио посве
ћењем, у мери у којој је довољно 
за њега и његову г породицу.

 19 а всп Смртна казна.
 20 а всп Красти, крађа.
 21 а всп Лагање;  

Поштен, поштење.
 22 а всп Брак, женити;  

Љубав.
  б Пос 2:23–24;  

Еф 5:25, 28–33.
 23 а Мт 5:28;  

3 Не 12:28;  
УиЗ 63:16.  
всп Пожуда.

 24 а всп Прељуба.
 25 а всп Покајати се, 

покајање.
  б Јн 8:3–11.  

всп Опростити.
 26 а 2 Пет 2:20–22;  

УиЗ 82:7.
 27 а всп Оговарање.
 28 а всп Искључење.
 29 а Јн 14:15, 21.
  б всп Служба.
  в всп Послушност, 

послушан, 
послушати.

 30 а Мос 4:16–26;  
Алма 1:27.  
всп Сиромашан.

  б всп Посветити, закон 
посвећења.

  в всп Добробит.

 31 а Мос 2:17.  
всп Милостиња, 
давање милостиње.

  б всп Сиромашан.
  в всп Бискуп.
  г всп Издвојити.
 32 а УиЗ 51:4.
  б УиЗ 72:3–11.  

всп Извештај, 
урачунљив, 
урачунљивост.

  в всп Управитељ, 
управљање.

  г УиЗ 51:3.
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 33 а УиЗ 42:55; 51:13; 
119:1–3.

 35 а всп Нови Јерусалим;  
Сион.

 36 а УиЗ 36:8.
  б Мал 3:1.
 37 а УиЗ 41:5; 50:8–9.  

всп Искључење.
  б всп Посветити, закон 

посвећења.
 38 а Мт 25:34–40.  

всп Добробит;  
Милосрђе.

 40 а ПСол 16:5.  
всп Охолост.

  б всп Скромност.
 42 а УиЗ 68:30–32.  

всп Докон, доколица.

 43 а всп Болестан, болест.
 44 а всп Руке, полагање 

руку;  
Служење болеснима.

  б Рим 14:8; Отк 14:13;  
УиЗ 63:49.

 45 а 1 Јн 4:16, 20–21.
  б всп Љубав.
  в Алма 28:11–12.

33. И опет, буде ли имовине у 
рукама цркве, или било ког по
јединца њеног, веће него што је 
потребно за њихово издржавање 
након овог првог посвећивања, 
оно што је а преостало, да се по
свети бискупу, и држаће се да се 
служи онима који немају, с вре
мена на време, да би свако коме 
је потребно могао бити обилно 
обезбеђен и примио према же
љама својим.

34. Стога, остатак да се држи у 
мом спремишту, да се служи си
ромашнима и онима у потреби, 
како одреди високи савет у цр
кви, и бискуп и његов савет.

35. И у сврху куповине земљи
шта за општу корист цркве, и 
градњу домова службе, и из
грађивања а Новог Јерусалима 
о чему ће касније бити откри
вено –

36. Да би се мој заветни на
род могао скупити у једно тога 
дана када а дођем у свој б храм. 
А ово чиним зарад спасења на
рода мога.

37. И догодиће се да ће онај 
који згреши и не покаје се бити 
а избачен из цркве моје, и неће 
примити назад оно што је б по
светио сиромашнима и онима у 
потреби из цркве моје, или дру
гим речима, мени –

38. Јер колико год а чините 
најмањем међу њима, мени чи
ните.

39. Јер ће се догодити да ће се 
оно што говорах устима про
рока мојих испунити; јер ћу 
посветити богатства оних који 
прихвате јеванђеље моје међу 
нејеврејима, сиромашнима на
рода мога који су из дома Из
раеловог.

40. И опет, не буди а охол у 
срцу свом; нека ти б одећа буде 
обична, а лепота њена, лепота 
рада руку твојих;

41. И нека се све чини у чи
стоти преда мном.

42. Не буди а докон; јер онај 
који је докон нека не једе хлеб 
нити носи одећу радникову.

43. И ко год је међу вама а боле
стан, и нема веру да се исцели, 
али верује, нека се негује са свом 
благошћу, биљем и благом хра
ном, и то не руком непријатељ
ском.

44. А старешине цркве, двојица 
или више њих, треба да се по
зову, и да се моле и положе своје 
а руке на њих у име моје; и ако 
умру у мени ће б умрети, а ако 
живе у мени ће живети.

45. а Живите заједно у б љубави, 
тако да в плачете због губитка 
оних који умиру, а посебно због 
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оних који немају г наду у славно 
васкрсење.

46. А догодиће се да они који 
умру у мени неће окусити а смрт, 
јер ће им она бити б слатка;

47. А они који у мени не умру, 
јао њима, јер је горка смрт њи
хова.

48. И опет, догодиће се да ће 
онај који има а веру у мене да 
ће се б исцелити, а није му в од
ређено да умре, бити исцељен.

49. Онај који веру има да ће ви
дети, видеће.

50. Онај који веру има да ће 
чути, чуће.

51. Хром који има веру да ће 
скочити, скочиће.

52. А они који немају веру да 
то чине, али верују у мене, имају 
моћ да постану а синови моји; и 
уколико не прекрше закон мој, 
б подносићеш слабости њихове.

53. Стој на месту а управништва 
свога.

54. Не узимај одећу брата 
свога; плати за то што примиш 
од брата свога.

55. А ако а стекнеш више од 
онога што би било за издржа
вање твоје, даћеш га у б спре
миште моје, да би се све могло 

чинити према ономе како  
рекох.

56. Ишти, и моја ће ти а Света 
писма бити дата као што одре
дих, и биће б сачувана на сигур
ном;

57. А потребно је да не гово
риш о њима, и не поучаваш их 
све док их не примиш у потпу
ности.

58. И заповест вам дајем да 
њима онда поучавате све људе; 
јер њима треба да буду поучени 
а сви народи, колена, језици и 
људи.

59. Прихвати оно што си при
мио, што ти беше дато у мојим 
Светим писмима као закон, да 
буде мој закон који ће упра
вљати црквом мојом.

60. И онај који а чини сходно 
томе спасиће се, а онај који не 
чини тако биће б проклет ако 
тако настави.

61. Будете ли искали, прима
ћете а откривење за откривењем, 
б сазнање за сазнањем, да бисте 
могли знати в тајне и оно што је 
г мирољубиво – оно што доноси 
д радост, оно што доноси вечни 
живот.

62. Иштите, и биће вам откри

 45 г 1 Кор 15:19–22.  
всп Нада.

 46 а всп Смрт, физичка.
  б Отк 14:13.
 48 а УиЗ 46:19.  

всп Вера.
  б всп Исцелити, 

исцељења.
  в Проп 3:1–2;  

Дела 17:26;  
Јев 9:27;  
УиЗ 122:9.

 52 а всп Синови и кћери 

Божје.
  б Рим 15:1.  

всп Заједништво.
 53 а всп Управитељ, 

управљање.
 55 а УиЗ 82:17–19; 119:1–3.
  б УиЗ 42:34; 51:13.
 56 а УиЗ 45:60–61.
  б всп Света писма – 

Вредност Светих 
писама.

 58 а УиЗ 1:2.
 60 а УиЗ 41:5.  

всп Послушност, 
послушан, 
послушати.

  б Мојсије 5:15.  
всп Проклетство.

 61 а всп Откривење.
  б Авр 1:2.  

всп Знање;  
Сведочанство.

  в УиЗ 63:23.  
всп Тајне Божје.

  г УиЗ 39:6.
  д всп Радост.
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вено у време које ја одредим где 
ће се а Нови Јерусалим изгра
дити.

63. И гле, догодиће се да ће 
слуге моје бити послате на ис
ток и на запад, на север и на југ.

64. И баш сада, нека онај који 
иде на исток поучава оне који 
буду обраћени да беже на а за
пад, а то као последица онога 
што долази на земљу, и б тајних 
савеза.

65. Гле, поштујте све ово, и ве
лика ће бити награда ваша, јер 
вам је дато да знате тајне цар
ства, али свету није дато да их 
зна.

66. Поштујте законе које сте 
примили и будите верни.

67. А примићете касније цр
квене а завете, који ће бити до
вољни да вас утемеље, и овде и 
у Новом Јерусалиму.

68. Зато, онај коме недостаје 
а мудрости, нека иште од мене, 
и даћу му је обилно и нећу га 
укорити.

69. Уздигните срца своја и ра
дујте се, јер вам је дато а царство, 
или другим речима, б кључеви 
цркве. Баш тако. Амен.

70. а Свештеници и б учитељи 
треба да имају своја в управни
штва, као и чланови.

71. А породице старешина или 

високих свештеника који су од
ређени да помажу бискупу као 
саветници у свему, треба да се 
издржавају од имовине која је 
а посвећена бискупу, зарад до
бра сиромашних, и у остале 
сврхе, како је поменуто раније;

72. Или треба да приме пра
ведну надокнаду за сву њихову 
службу, било управљања или 
неку другу, како се буде сма
трало да је најбоље или како од
луче саветници и бискуп.

73. И бискуп, такође, нека 
прими подршку, или праведну 
надокнаду за сву његову службу 
у цркви.

74. Гле, заиста вам кажем, да 
све оне међу вама, који су се ра
стали од свог супружника због 
а блуда, или исто тако, ако вам 
посведоче у свој смерности срца 
да је тако, нећете избацити из 
вашег присуства;

75. Али ако сазнате да су неки 
напустили своје супружнике 
због а прељубе, и сами су кривци, 
а њихови супружници су живи, 
биће б избачени из вашег прису
ства;

76. И опет, кажем вам, треба да 
будете а будни и пажљиви, и све 
истражите, да не примите међу 
вама такве ако су венчани;

77. А ако нису венчани, нека се 

 62 а УиЗ 57:1–5.
 64 а УиЗ 45:64.
  б всп Тајни савези.
 67 а УиЗ 82:11–15.
 68 а Јак 1:5.  

всп Мудрост.
 69 а всп Царство Божје 

или царство небеско.
  б Мт 16:19;  

УиЗ 65:2.  
всп Кључеви 
свештенства.

 70 а всп Свештеник, 
Ароново свештенство.

  б всп Учитељ, Ароново 
свештенство.

  в всп Управитељ, 
управљање.

 71 а всп Посветити, закон 
посвећења.

 74 а всп Блуд;  
Сексуална 
неморалност.

 75 а всп Прељуба.
  б всп Искључење.
 76 а всп Бдети, стражари.
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покају за све грехе своје или их 
нећете примити.

78. И опет, свако ко припада 
овој цркви Христовој, нека гледа 
да држи све заповести и завете 
у цркви.

79. И догодиће се, ако неко 
међу вама а убије, биће предат 
или ће се са њим поступати 
према законима земље; јер се
тите се да за њега нема опро
штаја; а то ће се доказивати 
према законима земље.

80. И ако неко почини пре
љубу, судиће му се пред двоји
цом старешина цркве, или више 
њих, и свака реч ће се устано
вити против њега помоћу два 
сведока из цркве, а не неприја
теља; али боље је ако има више 
од два сведока.

81. Ипак ће он бити осуђен 
устима два сведока; а старе
шине ће тај случај поставити 
пред цркву, и црква ће подићи 
руке своје против њега, да би се 
са њим поступало по законима 
Божјим.

82. А ако је могуће, потребно 
је и да бискуп буде присутан.

83. И тако ћете поступати у 
свим случајевима који се изнесу 
пред вас.

84. А ако човек или жена 

пљачкају, треба да се предају 
закону земље.

85. И ако а украду, треба да се 
предају закону земље.

86. И ако а слажу, треба да се 
предају закону земље.

87. И ако чине неки вид бе
закоња, треба да се предају за
кону, и то Божјем.

88. И ако те твој а брат или се
стра б увреди, поведи их са собом 
насамо; и ако они то в признају, 
измирите се.

89. А ако не признају преда
ћеш их цркви, не члановима, већ 
старешинама. И то треба да се 
ради на састанку, а не пред све
том.

90. А ако твој брат или сестра 
увреде многе, треба да се а укоре 
пред многима.

91. И ако ико увреди јавно, 
треба да се укори јавно, да би 
се постидео. А ако не призна, 
треба да се преда закону Бо
жјем.

92. А ако ико увреди тајно, 
треба да се укори тајно, да би 
имао прилику да призна тајно 
ономе кога је увредио, и Богу, да 
црква не би говорила прекорно 
о њему.

93. И тако треба да поступате 
у свему.

 79 а всп Убиство.
 85 а всп Красти, крађа.
 86 а всп Лагање;  

Поштен, поштење.

 88 а всп Браћа, брат;  
Сестра.

  б Мт 18:15–17.
  в всп Признати, 

признавање.
 90 а всп Укорити, прекор.

43. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Киртланду, у 
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1–7 Откривења и заповести до
лазе само преко оног који је за 
то одређен. 8–14 Свеци су посве
ћени када делују са свом свето
шћу пред Господом. 15–22 Ста
решине су послате да узвикују 
покајање и припремају људе за ве
лики дан Господњи. 23–28 Господ 
позива људе сопственим гласом 
и преко сила природе. 29–35 Хи
љадугодишњица и свезивање Со
тоне ће доћи.

О, послушајте, ви старешине цр
кве моје, и приклоните ухо ре
чима које ћу вам говорити.

2. Јер гле, заиста, заиста, кажем 
вам да сте примили заповест као 
а закон цркви мојој, преко њега 
кога одредих вама да бисте при
мили б заповести и откривења из 
руке моје.

3. А ово засигурно треба да 
знате – да нема никога другог 
вама одређеног да прима запо
вести и откривења све док не 
буде узет, уколико а остане у 
мени.

4. Али заиста, заиста, кажем 
вам да а никоме другом неће 

бити одређен овај дар сем ако 
то није преко њега; јер ако буде 
одузет од њега, он ће само имати 
моћ да постави другога на своје 
место.

5. И ово треба да вам буде за
кон, да ни од кога ко дође пред 
вас не примате учења као от
кривења или заповести;

6. А ово вам дајем да не бисте 
били а обманути, да бисте могли 
знати да нису од мене.

7. Јер заиста вам кажем да ће 
онај који је од мене а заређен ући 
на б врата и бити заређен како 
вам пре рекох, да поучава овим 
откривењима која сте примили 
и која ћете примити преко њега, 
кога ја одредих.

8. И сада, гле, дајем вам запо
вест, да када се будете окупили 
а упућујете и просвећујете једни 
друге, како бисте знали како да 
делујете и водите цркву моју, 
како да делујете по питању за
кона и заповести мојих, које вам 
дадох.

9. И тако ћете бити упућени у 
законе цркве моје, и бити а по
свећени оним што сте примили, 

43 2 а УиЗ 42.
  б всп Заповести Божје;  

Откривење.
 3 а Јн 15:4.
 4 а УиЗ 28:2–3.
 6 а УиЗ 46:7. 

   всп Обманути, 
обмана.

 7 а всп Заредити, 
заређење.

  б Мт 7:13–14;  
2 Не 9:41; 31:9, 17–18;  

3 Не 14:13–14;  
УиЗ 22.

 8 а УиЗ 88:77.
 9 а всп Посвећење.

Охају, фебруара 1831. год. У ово време неки чланови цркве беху 
узнемирени због лажних тврдњи неких да су откровитељи. 
Пророк упита Господа и прими ово саопштење упућено старе
шинама цркве. Први део се тиче питања црквене управе; сле
дећи део садржи упозорење које старешине цркве треба да дају 
народима земље.
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 10 а Алма 12:10.
  б Мк 4:25.
 11 а всп Грех.
 12 а всп Подржавање 

црквених вођа.
 13 а всп Тајне Божје.
 14 а всп Чист, чистоћа.
 15 а всп Мисионарски 

рад.
  б всп Поучавати, 

учитељ – Поучавање 
са Духом.

 16 а всп Надахнуће, 
надахнути.

  б всп Посвећење.
  в Лк 24:49;  

УиЗ 38:32;  
95:8–9; 110:8–10.

 17 а Мал 4:5;  
УиЗ 2:1;  
34:6–9.

  б УиЗ 29:8.  
всп Други долазак 
Исуса Христа.

 18 а Јоило 2:11;  
УиЗ 133:50.

  б Јоило 2:10; 3:16;  
УиЗ 45:48.

  в УиЗ 88:87.
  г УиЗ 29:13; 45:45.
  д всп Васкрсење.
  ђ УиЗ 76:85;  

88:100–101.
  е Морм 9:13–14.
 21 а 2 Не 27:2;  

УиЗ 88:90.

и обавезаћете се да делујете у 
свој светости преда мном –

10. Да би вам у мери у којој 
ово чините, слава била а надо
дата царству које сте примили. 
У мери у којој то не чините, 
б одузеће вам се чак и оно што 
сте примили.

11. Очистите а безакоње које је 
међу вама; посветите се преда 
мном;

12. А ако желите славе цар
ства, одредите слугу мога Џо
зефа Смита мл. и а подржите га 
преда мном молитвом вере.

13. И опет, кажем вам, да уко
лико желите а тајне царства, 
обезбедите му храну и одећу, 
и шта год му је потребно да из
врши дело које му заповедих;

14. А ако то не будете чинили, 
он ће остати са онима који су 
га примили, како бих могао да 
задржим за себе а чист народ 
преда мном.

15. Поново кажем, послушајте 
ви старешине цркве моје, које 
одредих: Нисте послати да би
сте били поучени, већ да бисте 
а поучавали децу човечју ономе 
што ставих у руке ваше моћу 
б Духа мога;

16. И бићете а поучени са ви

сина. б Посвећујте се и бићете 
в даривани моћу, како бисте чи
нили баш као што рекох.

17. Послушајте, јер гле, а велики 
б дан Господњи је близу.

18. Јер долази дан када ће се 
Господ огласити а гласом својим 
са неба; небеса ће се б протре
сти и земља в задрхтати, а г труба 
Бож ја ће трубити дуго и гласно, 
и рећи ће успаваним народима: 
Ви свеци д устаните и живите; ви 
грешници ђ останите и е спавајте 
док не позовем поново.

19. Стога опашите бедра своја 
да се не бисте нашли међу опа
кима.

20. Подигните гласове своје и 
не устежите се. Позивајте на
роде да се покају, и старе и 
младе, и робове и слободне, го
ворећи: Припремите се за ве
лики дан Господњи;

21. Јер ако ја, који сам човек, 
подигнем глас свој и позивам 
вас да се покајете, а ви ме мр
зите, шта ћете рећи када дође 
дан када ће се а громови огла
сити гласовима својим с краја 
земље, зборећи ушима свих који 
живе, говорећи – Покајте се, и 
припремите за велики дан Го
сподњи?
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 24 а Мт 23:37;  
3 Не 10:4–6.

  б всп Побуна.
 25 а Хел 12:2–4.
  б Мт 23:34.  

всп Пророк.
  в УиЗ 7:6;  

130:4–5.
  г Јер 24:10;  

Амос 4:6;  
УиЗ 87:6;  
ЏС – Мт 1:29.

  д всп Милостив, 
милост.

  ђ всп Бесмртан, 

бесмртност;  
Вечни живот;  
Спасење.

 28 а Јаков 5:71;  
УиЗ 33:3.  
всп Виноград 
Господњи.

 29 а всп Други долазак 
Исуса Христа.

 30 а всп Хиљадугоди
шњица.

 31 а 1 Не 22:26.  
всп Ђаво.

  б УиЗ 45:55; 84:100; 
88:110.

  в Отк 20:3;  
Јаков 5:77;  
УиЗ 29:22.

  г всп Свет – Крај света.
 32 а всп Праведан, 

праведност.
  б 1 Кор 15:51–52;  

УиЗ 63:51;  
101:31.  
всп Васкрсење.

 33 а Мт 3:12.
  б всп Исус Христ – 

Судија.
 34 а всп Спаситељ.
  б ЏС – Мт 1:37.

22. Да, и опет, када муње за
светле од истока ка западу, 
и огласе се гласовима својим 
свима живима, и учине да уши 
свих који чују забрује, говорећи 
ове речи – Покајте се, јер велики 
дан Господњи дође?

23. И опет, Господ ће се огла
сити гласом својим са неба, го
ворећи: Послушајте, о ви народи 
земаљски, и чујте речи онога 
Бога који вас створи.

24. О, ви народи земаљски, ко
лико често хтедох да вас скупим 
као што а квочка скупља пилиће 
своје под крила своја, а ви не 
б хтедосте!

25. Колико често вас а позивах 
устима б слугу својих, и в служе
њем анђела, и гласом својим, и 
гласом громова, и гласом муња, 
и гласом бура, и гласом земљо
треса, и градоносних олуја, и 
гласом г глади и помора сваке вр
сте, и великим звуком трубе, и 
гласом осуде, и гласом д милости 
целога дана, и гласом славе и ча
сти и богатства вечног живота, 
и хтедох да вас спасим ђ вечним 
спасењем, али ви не хтедосте!

26. Гле, дан дође, када је чаша 
гнева мог негодовања пуна.

27. Гле, заиста вам кажем да су 
ово речи Господа Бога вашега.

28. Стога, радите, а радите у 
мом винограду по последњи 
пут – јер последњи пут позивам 
становнике земље.

29. Јер, у по мени одређено 
време, а доћи ћу на земљу ради 
суђења, и мој народ ће бити от
купљен и владаће са мном на зе
мљи.

30. Јер ће велика а Хиљадугоди
шњица, о којој говорах устима 
слугу мојих, доћи.

31. Јер ће а Сотона бити б свезан, 
а када се поново одреши владаће 
само на в кратко, а тада долази 
г крај земље.

32. А онај који живи у а правед
ности б измениће се у трен ока, и 
земља ће проћи као у огњу.

33. И опаки ће отићи у неуга
сиви а огањ, а њихов крај нико на 
земљи не зна, нити ће знати, све 
док не дођу на б суд преда мном.

34. Послушајте речи ове. Гле, 
ја сам Исус Христ, а Спаситељ 
света. б Скупљајте ово у срца 

УЧЕЊЕ И ЗАВЕТИ 43:22–3485



своја, и нека в достојанства веч
ности г почивају у д умовима ва
шим.

35. Будите а трезвени. Држите 
све заповести моје. Баш тако. 
Амен.

 34 в УиЗ 84:61; 100:7–8.
  г всп Промишљати.
  д всп Ум.
 35 а Рим 12:3;  

УиЗ 18:21.

44 2 а Дела 2:17.
 3 а всп Проповедати.
 4 а всп Обраћење, 

обратити се.
  б УиЗ 98:5–7.

 5 а 2 Не 4:33.
 6 а Јак 1:27. 

всп Добробит;  
Самилост.

44. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту и Сиднију Ригдону, у 
Киртланду, у Охају, крајем фебруара 1831. год. Како би се ис
поштовали изложени захтеви, црква је одредила да се конфе
ренција одржи почетком следећег јуна.
1–3 Старешине треба да се сакупе 
на конференцији.4–6 Треба да се 
организују према законима земље 
и да се брину за сиромашне.

Гле, тако говори Господ вама 
слугама мојим, потребно је по 
мени да се старешине цркве моје 
сазову заједно, са истока и са за
пада, са севера и са југа, писмом 
или на неки други начин.

2. И догодиће се да ћу, уко
лико буду верни, и испоље веру 
у мене, излити а Духа свога на 
њих онога дана када се буду 
окупили.

3. И догодиће се да ће они 
поћи у крајеве околне, и а про
поведати покајање народима.

4. А многи ће се а обратити, 
тако да ћете стећи моћ да се ор
ганизујете б према законима чо
вечјим;

5. Како ваши а непријатељи не 
би имали моћ над вама; да би
сте могли да будете сачувани у 
свему; да би вам се омогућило 
да држите законе моје; да би се 
уништила свака веза којом не
пријатељ настоји да уништи на
род мој.

6. Гле, кажем вам да морате да 
а посећујете сиромашне и оне у 
потреби и служите им како би
сте им олакшали, како би били 
збринути док се све не учини 
у складу са мојим законом који 
сте примили. Амен.

45. ОДСЕК
Откривење дато цркви преко пророка Џозефа Смита, у 
Киртланду, у Охају, 7. марта 1831. год. Као предговор записа 
овог откривења, историја Џозефа Смита бележи да је „у овој 
епохи цркве. . . много лажних извештаја. . . и бесмислених 
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1–5 Христ је наш заступник код 
Оца. 6–10 Јеванђеље је глас који 
ће припремити пут пред Госпо
дом. 11–15 Господ је примио к 
себи Еноха и његову браћу. 16–
23 Христ открива знаке свог до
ласка како је дато на гори Ма
слинској. 24–38 Јеванђеље ће се 
обновити, времена нејевреја ће 
се испунити, и болест ће опу
стошити земљу. 39–47 Знаци, 
чуда, и васкрсења ће се догодити 
приликом Другог доласка. 48–
53 Христ ће стајати на гори 
Маслинској, а Јевреји ће видети 
ране на рукама и ногама Њего
вим. 54–59 Господ ће владати за 
време Хиљадугодишњице. 60–62 
Пророк је поучен да започне пре
вођење Новог завета, преко кога 
ће се обзнанити важне информа
ције. 63–75 Свецима је заповеђено 
да се скупе и изграђују Нови Је
русалим у који ће доћи људи из 
свих народа

Послушајте, о народе а цркве 
моје, којима је б царство дато; 
послушајте и приклоните ухо к 
Њему који положи темеље зе
мљи, који в створи небеса и сву 

војску њихову, и по коме беше 
створено све што живи, креће 
се, и постоји.

2. И опет кажем, послушајте 
глас мој, да вас а смрт не би су
стигла; и у б часу када не ми
слите лето ће проћи, в жетва се 
завршити, а душе ваше неће 
бити спашене.

3. Послушајте Њега који је а за
ступник код Оца, који брани 
дело ваше пред Њим –

4. Говорећи: Оче, погледај а тр
пљења и смрт онога који б грех 
не почини, са којим ти беше 
веома задовољан; погледај крв 
сина свога која је проливена, крв 
онога кога предаде да би Ти сам 
могао бити в прослављен;

5. Стога, Оче, поштеди ову 
браћу моју која а верују у име 
моје, како би могла доћи к мени 
и имати б вечни живот.

6. Послушај, о народе цркве 
моје, и ви старешине послушајте 
заједно, и слушајте глас мој до
кле год се а данас говори, и не от
врђујте срца ваша;

7. Јер заиста вам кажем да сам 
ја а Алфа и Омега, почетак и 
крај, светлост и живот света – 

45 1 а всп Црква Исуса 
Христа.

  б УиЗ 50:35.
  в Јер 14:22;  

3 Не 9:15;  
УиЗ 14:9.  
всп Створити, 
стварање.

 2 а Алма 34:33–35.

  б Мт 24:44.
  в Јер 8:20;  

УиЗ 56:16.  
всп Жетва.

 3 а УиЗ 62:1.  
всп Заступник.

 4 а УиЗ 19:18–19.  
всп Помирити, 
помирење.

  б Јев 4:15.
  в Јн 12:28.
 5 а УиЗ 20:25;  

35:2; 38:4.
  б Јн 3:16.
 6 а Јев 3:13;  

УиЗ 64:23–25.
 7 а Отк 1:8; 21:6;  

УиЗ 19:1.

прича било објављено. . . и кружило. . . да би се људи спречили 
да истражују дела, или прихвате веру. . . Али на радост све
таца. . . примих оно што следи.“
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б светлост која светли у тами а 
тама је не схвата.

8. Дођох својима, а моји ме не 
примише; али свима онима који 
ме примише дадох а моћ да чине 
многа б чуда, и да постану в си
нови Божји; и баш онима који 
г верују у име моје дадох моћ да 
добију д вечни живот.

9. И тако послах мој а вечни 
б завет у свет, да буде светлост 
свету, и да буде в узор мом на
роду, и за г нејевреје да га по
траже, и да буде д гласник пред 
лицем мојим како би припре
мио пут преда мном.

10. Стога, приђите к њему, 
а са оним који приђе распра
вљаћу као са онима у древним 
данима, и показаћу им а јаке раз
логе своје.

11. Стога, послушајте заједно 
и дозволите ми да вам покажем 
мудрост моју – мудрост онога за 
кога кажете да је Бог а Енохов, и 
браће његове,

12. Који беху а издвојени са зе
мље, и примљени к мени – б град 
сачуван до дана када ће правед
ност доћи – дана кога су ишче
кивали сви свети људи, а нису га 

нашли због опакости и одврат
ности;

13. И признаше да беху а ту
ђинци и дошљаци на земљи;

14. Али носе а обећање да ће га 
наћи и видети у телима својим.

15. Стога, послушајте и распра
вићу то са вама, и говорићу вам 
и прорицати, као онима у древ
ним данима.

16. А показаћу пуно тога као 
што сам а показао ученицима 
својим док сам стајао испред 
њих у телу, и казивао им, гово
рећи: Пошто сте ме питали о 
б знацима доласка мога, онога 
дана када дођем у слави својој 
на облацима небеским, да испу
ним обећања која сам дао оче
вима вашим,

17. Зато што сте сматрали да 
је дуго а одсуство б духова ваших 
од тела ваших ропство, пока
заћу вам како ће дан откупљења 
доћи, а исто тако и в обнова г ра
сејаног Израела.

18. И сада погледајте храм овај 
који је у Јерусалиму, који зовете 
домом Божјим, а непријатељи 
ваши кажу да никада неће па
сти.

 7 б Јн 1:5.
 8 а Мт 10:1.  

всп Моћ.
  б всп Чудо.
  в всп Синови и кћери 

Божје.
  г всп Вера;  

Веровање, веровати.
  д УиЗ 14:7.
 9 а всп Нови и вечни 

завет.
  б Јер 31:31–34;  

Морм 5:20.
  в 2 Не 29:2.

  г Иса 42:6;  
2 Не 10:9–18.

  д Мал 3:1.
 10 а Иса 41:21;  

УиЗ 50:10–12.
 11 а Мојсије 7:69.
 12 а пџс Пос 14:30–34 

(Додатак);  
УиЗ 38:4;  
Мојсије 7:21.

  б Мојсије 7:62–64.  
всп Сион.

 13 а Јев 11:13;  
1 Пет 2:11.

 14 а Јев 11:8–13;  
Мојсије 7:63.

 16 а Мт 24;  
Лк 21:7–36;  
ЏС – Мт 1.

  б всп Други долазак 
Исуса Христа.

 17 а УиЗ 138:50.
  б всп Дух.
  в всп Израел – 

Сакупљање Израела.
  г 1 Не 10:12–14.  

всп Израел – 
Расејавање Израела.
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19. Али, заиста, кажем вам да 
ће пустош доћи овом поколењу 
као лопов у ноћи, а овај ће народ 
бити уништен и расејан међу 
све народе.

20. А овај храм који сада ви
дите биће срушен тако да неће 
остати ни камен на камену.

21. И догодиће се да ово поко
лење Јевреја неће проћи све док 
се сва она пустош о којој вам го
ворах по питању њих не догоди.

22. Кажете да знате да а крај 
света долази; исто тако кажете 
да знате да ће небеса и земља 
проћи;

23. И о томе заиста говорите, 
јер је то тако; али ово о чему вам 
говорах неће проћи док се све 
не испуни.

24. А ово вам говорах о Јеруса
лиму; и кад тај дан дође, оста
так ће бити а расејан међу све 
народе;

25. Ипак ће бити а сакупљени 
поново; али ће остати све док се 
времена б нејевреја не буду ис
пунила.

26. А а тога дана чуће се о б ра
товима и гласинама о ратовима, 
и цела земља ће бити узбуркана, 
а срца људска ће в премрети, и 
рећи ће да Христ г одлаже свој 
долазак све до краја земље.

27. И љубав људска ће се 

охладити, а безакоња биће у 
обиљу.

28. А када времена а нејевреја 
дођу, б светлост ће синути онима 
који седе у тами, и то ће бити 
пунина мога јеванђеља;

29. Али га они не а примају; јер 
не опажају светлост, и окрећу 
своја б срца од мене због в про
писа људских.

30. А у том поколењу ће вре
мена нејевреја бити испуњена.

31. И биће оних из тог поко
лења, који неће проћи док не 
виде прекомерно а бичевање; 
јер ће болест опустошити земљу.

32. Али ће моји ученици а ста
јати на светим местима, и неће 
се померати; а међу опакима 
људи ће подизати гласове своје 
и б проклињати Бога и умирати.

33. И биће а земљотреса на 
различитим местима, и пуно 
пустоши; ипак, људи ће отвр
днути срца своја преда мном, и 
узеће б мач, један против другог, 
и убијаће један другога.

34. А сада, кад ја, Господ, гово
рах ове речи ученицима својим, 
они се узнемирише.

35. И рекох им: Не будите а узне
мирени, јер, када се све то догоди, 
можете знати да ће се обећања 
која вам беху дата испунити.

36. А када светлост почне да се 
 22 а всп Свет – Крај света.
 24 а 2 Не 25:15.
 25 а Нем 1:9;  

Иса 11:12–14;  
1 Не 22:10–12;  
2 Не 21:12–14.

  б Лк 21:24.
 26 а всп Последњи дани.
  б УиЗ 87;  

ЏС – Мт 1:23.
  в Лк 21:26.
  г 2 Пет 3:3–10.
 28 а 1 Не 15:13.
  б всп Обнова 

јеванђеља;  
Светлост, светлост 
Христова.

 29 а Јн 1:5.

  б Мт 15:8–9.
  в УиЗ 3:6–8; 46:7;  

ИЏС 1:19.
 31 а УиЗ 5:19–20; 97:22–25.
 32 а УиЗ 101:21–22, 64.
  б Отк 16:11, 21.
 33 а УиЗ 43:18; 88:87–90.
  б УиЗ 63:33.
 35 а Мт 24:6.
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помаља, десиће им се оно што се 
десило у параболи коју ћу вам 
показати –

37. Гледате и проматрате а смо
квино дрвеће, и видите га очима 
својим, и кажете да када почне 
да листа, и лишће му је још увек 
нежно, да је лето сасвим близу;

38. Баш тако ће се десити тога 
дана када виде све ово, а онда ће 
знати да је час близу.

39. И догодиће се да ће онај 
који ме се буде а бојао б ишче
кивати да дође велики в дан Го
сподњи, и чак г знаци доласка 
д Сина Човечјег.

40. И видеће знаке и чуда, јер 
ће бити показани на небесима, 
и на земљи.

41. И видеће крв, и а огањ и пу
шење дима.

42. И пре него што дан Го
сподњи дође, а сунце ће се по
мрачити, и месец ће се у крв 
претворити, а звезде са неба па
сти.

43. А остатак ће бити сакупљен 
на ово место;

44. И онда ће ме тражити, и гле, 
ја ћу доћи; и видеће ме на обла
цима небеским, одевеног моћу и 
великом а славом; са свим светим 

анђелима; а они који ме не буду 
б ишчекивали, биће искључени.

45. Али пре него што мишица 
Господња падне, анђео ће затру
бити у а трубу своју, а свеци који 
буду спавали б прићи ће да се су
сретну са мном на в облаку.

46. Стога, уколико сте спавали 
у а миру, благословени сте; јер 
ако ме сада погледате и знате да 
ја јесам, баш тако ћете б доћи к 
мени и душе ваше ће в живети, а 
откупљење ваше ће бити савр
шено; и свеци ће доћи са четири 
краја земље.

47. Онда ће а мишица Господња 
пасти на народе.

48. И онда ће Господ ставити 
ногу своју на а гору ову, а она ће 
се на две раздвојити, а земља ће 
б задрхтати, и тетураће се тамо и 
амо, и небеса в ће се протрести.

49. А Господ ће се огласити гла
сом својим, и сви крајеви земљ
ски ће чути; и народи земаљски 
ће а туговати, а они који се буду 
смејали, видеће лудост своју.

50. И невоља ће сустићи по
другљивца, а подсмевач ће 
бити уништен; и они који тра
жаху безакоње биће сасечени и 
у огањ бачени.

 37 а Мк 13:28;  
Лк 21:29–31.

 39 а УиЗ 10:55–56.  
всп Послушност, 
послушан, 
послушати;  
Страх, бојати се – 
Страх од Бога.

  б 2 Пет 3:10–13;  
УиЗ 35:15–16;  
Мојсије 7:62.

  в всп Други долазак 

Исуса Христа.
  г всп Знаци временски.
  д всп Син Човечји.
 41 а УиЗ 29:21; 97:25–26.
 42 а Јоило 2:10;  

Отк 6:12;  
УиЗ 88:87; 133:49.

 44 а всп Исус Христ – 
Слава Исуса Христа.

  б Мт 24:43–51;  
Мк 13:32–37.

 45 а УиЗ 29:13; 43:18.

  б УиЗ 88:96–97.  
всп Васкрсење.

  в 1 Сол 4:16–17.
 46 а Алма 40:12.
  б Иса 55:3.
  в всп Вечни живот.
 47 а УиЗ 1:12–16.
 48 а Зах 14:4.
  б УиЗ 43:18; 88:87.
  в Јоило 3:16;  

УиЗ 49:23.
 49 а УиЗ 87:6.
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51. А онда ће ме а Јевреји б по
гледати и рећи: Какве су ово 
ране на рукама твојим и ногама 
твојим?

52. Онда ће знати да сам ја 
Господ; јер ћу им рећи: Ово 
су ране којима бејах а рањен у 
дому пријатеља својих. Ја сам 
онај који беше уздигнут. Ја сам 
Исус који беше б распет. Ја сам 
Син Божји.

53. И а заплакаће онда због бе
закоња својих; а потом ће јади
ковати што прогањаше б цара 
свога.

54. А онда ће народи а незна
божаца бити откупљени, а 
они који нису познавали закон 
имаће удео у првом б васкрсењу; 
и биће в подношљиво за њих.

55. И а Сотона ће бити б свезан, 
да не би имао места у срцима 
деце човечје.

56. А тога а дана, када дођем у 
слави својој, парабола коју го
ворах о десет б девица ће се ис
пунити.

57. Јер они који су мудри и 
примише а истину, и преузеше 
Светога Духа као свог б вођу, и 
не бејаху в обманути – заиста, 

кажем вам, неће бити посечени 
и у г огањ бачени, него ће под
нети тај дан.

58. А а земља ће им бити дата за 
б баштину; и намножиће се и по
стаће јаки, а деца ће им в расти 
без греха на г спасење.

59. Јер ће Господ бити а посред 
њих, а Његова слава ће бити на 
њима, и биће њихов цар и њихов 
б законодавац.

60. И сада, гле, кажем ти, неће 
ти бити дато да знаш ништа 
више о овом поглављу, док се 
а Нови завет не преведе, а у њему 
ће све ово бити обзнањено;

61. Стога, допуштам ти да га 
сада преводиш, како би могао 
да се припремиш за оно што ће 
доћи.

62. Јер заиста вам кажем да вас 
велике ствари чекају;

63. Чујете о а ратовима у туђим 
земљама; али, гле, кажем вам, 
они су близу, чак и пред вашим 
вратима, и за непуно година чу
ћете о ратовима у сопственим 
земљама.

64. Стога ја, Господ, рекох да 
се скупите из а источних земаља, 
скупите се заједно ви старешине 

 51 а всп Јевреји.
  б Зах 12:10.
 52 а Зах 13:6.
  б всп Распеће.
 53 а Отк 1:7.
  б Лк 23:38;  

Јн 19:3, 14–15.
 54 а Јез 36:23; 39:21.
  б всп Васкрсење.
  в УиЗ 75:22.
 55 а всп Ђаво.
  б Отк 20:2;  

1 Не 22:26;  
УиЗ 43:31; 88:110.

 56 а всп Други долазак 
Исуса Христа.

  б Мт 25:1–13;  
УиЗ 63:54.

 57 а всп Истина.
  б всп Свети Дух.
  в ЏС – Мт 1:37.
  г УиЗ 29:7–9;  

63:34; 64:23–24; 
101:22–25.

 58 а всп Хиљадугоди
шњица.

  б Мт 5:5.
  в УиЗ 63:51; 101:29–31.

  г всп Спасење.
 59 а УиЗ 29:11;  

104:59.
  б Пос 49:10;  

Зах 14:9;  
УиЗ 38:21–22.

 60 а всп Превод Џозефа 
Смита (ПЏС). Видети 
такође извод из 
превода Библије 
Џозефа Смита.

 63 а УиЗ 38:29; 87:1–5; 
130:12.

 64 а УиЗ 42:64.
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цркве моје; пођите у западне зе
мље, позивајте становнике да се 
покају, а уколико се покају, гра
дите ми цркве.

65. И једним срцем и једним 
умом, скупљајте богатства своја 
да бисте могли да а купите ба
штину која ће вам касније бити 
одређена.

66. А зваће се а Нови Јерусалим, 
б земља в мира, град г уточишта, 
сигурно место за свеце Свеви
шњега Бога;

67. И а слава Господња ће бити 
тамо, и ужас Господњи ће бити 
тамо, толики да опаки неће 
доћи тамо, и зваће се Сион.

68. И догодиће се међу опа
кима, да ће свако ко не потегне 
мач свој против ближњега свога 
свакако морати да побегне у 
Сион ради сигурности.

69. А биће у њему а скупљених 
из сваког народа под небом; и 
биће то једини људи који неће 
ратовати једни против других.

70. А ово ће се говорити међу 
опакима: Не идимо у битку про
тив Сиона, јер су становници 
његови страшни; стога им се не 
можемо одупрети.

71. И догодиће се да ће се пра
ведни скупити из свих народа, и 
доћи ће у Сион, певајући песме 
вечне радости.

72. А сада кажем вам, спреча
вајте да све ово изађе у свет све 
док то не буде потребно по мени, 
да бисте могли извршити ово 
дело у очима народа, и у очима 
непријатеља ваших, да не би мо
гли да знају дела ваша све док не 
извршите оно што вам заповедих.

73. Како би када сазнају за 
њега, могли размишљати о томе.

74. Јер када се Господ појави, 
биће им а страшан, како би страх 
могао да их обузме, и стајаће по
даље и дрхтаће.

75. И сви ће се народи бојати 
због ужаса Господњег, и његове 
велике моћи. Баш тако. Амен.

 65 а УиЗ 63:27.
 66 а Етер 13:5–6;  

Мојсије 7:62;  
ЧВ 1:10.  
всп Нови Јерусалим;  
Сион.

  б УиЗ 57:1–3.
  в всп Мир.
  г Иса 4:6;  

УиЗ 115:6.
 67 а УиЗ 64:41–43;  

97:15–18.  

всп Исус Христ – 
Слава Исуса Христа.

 69 а Понз 30:3;  
Јер 32:37–39;  
УиЗ 33:6.

 74 а Соф 2:11.

46. ОДСЕК
Откривење дато цркви преко пророка Џозефа Смита, у 
Киртланду, у Охају, 8. марта 1831. год. У овој раној епохи цр
кве, јединствени образац за вођење црквених служби још увек 
није био развијен. Ипак, обичај примања само чланова и најис
кренијих истраживача на састанке причешћа и остале скупове 
цркве постао је некако општи. Ово откривење изражава вољу 
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46 1 а 2 Тим 3:16–17.
 2 а Алма 6:1.
  б Моро 6:9;  

УиЗ 20:45.
 3 а 3 Не 18:22–25.  

всп Заједништво.
 4 а всп Црква Исуса 

Христа.
  б 3 Не 18:26–32. 

   всп Причест.
 6 а ти за потврђивање 

оних који су недавно 
крштени.

 7 а Јак 1:5–6;  
УиЗ 88:63.

  б всп Светост.
  в всп Промишљати.
  г Пс 100;  

Алма 34:38.  
всп Захвалан, 
захвалити, 
захваљивање.

  д 1 Тим 4:1–4;  
УиЗ 43:5–7.

  ђ всп Ђаво.
  е УиЗ 3:6–7; 45:29.
 8 а 1 Кор 12:31.

1–2 Старешине треба да воде са
станке према вођству Светога 
Духа. 3–6 Они који траже ис
тину не би требало да буду ис
кључени из причесних служби. 
7–12 Иштите од Бога и настојте 
добити дарове Духа. 13–26 На
бројани су неки од ових дарова. 
27–33 Црквеним вођама је дата 
моћ да распознају дарове Духа.

Послушај, о народе цркве моје, 
јер заиста вам кажем да вам је о 
овоме говорено за вашу а корист 
и поуку.

2. Али упркос свему ономе што 
је написано, увек је било дато 
а старешинама цркве моје од по
четка, и увек ће бити, да б воде 
све састанке како буду вођени и 
усмеравани Светим Духом.

3. Ипак, заповеђено вам је да 
никада не а избацујете никога са 
ваших јавних састанака, који се 
буду одржавали пред светом.

4. Такође вам је заповеђено да 
не избацујете никога ко припада 
а цркви са ваших причесних са
станака; ипак, ако ко преступи, 
нека б не узима причест све док 
се не измири.

5. И опет кажем вам, не би 

требало да са ваших причесних 
састанака истерујете никога ко 
искрено тражи царство – гово
рим ово о онима који нису из 
цркве.

6. И опет кажем вам, о вашим 
а састанцима посвећења, да уко
лико има некога ко није из цр
кве, ко искрено тражи царсто, 
не истерујте га.

7. Већ вам је заповеђено у 
свему да а иштете од Бога, који 
даје обилно; а оно што вам Дух 
сведочи је баш оно што бих хтео 
да чините свом б светошћу срца, 
ходећи усправно преда мном, 
в разматрајући крај свог спасења, 
чинећи све са молитвом и г за
хваљивањем, да не бисте били 
д заведени злим духовима, или 
учењима ђ ђаволовим, или е за
повестима људским; јер су неке 
од људи, а друге од ђавола.

8. Стога, чувајте се да не бисте 
били обманути; и да не бисте 
били обманути искрено а тежите 
најбољим даровима, увек се се
ћајући због чега су дати;

9. Јер заиста, кажем вам, 
дати су на корист онима који 
ме љубе и држе све заповести 
моје, и ономе који настоји да 

Господњу која се односи на председавање и вођење састанака и 
Његово упутство за тражење и распознавање дарова Духа.
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тако чини; да сви могу имати 
користи који траже или ишту 
од мене, који ишту, а не зарад 
а знака да би б трошили у пожу
дама својим.

10. И опет, заиста, кажем вам, 
ја бих да се увек сећате, и увек 
имате на а уму свом који су ти 
б дарови, који су дати цркви.

11. Јер се не дају сви дарови сва
коме; јер има пуно дарова, а а сва
коме се дар даје Духом Божјим.

12. Некоме се даје један, дру
гоме се даје други, како би сва
коме били од користи.

13. Некима се даје Светим Ду
хом да а знају да је Исус Христ 
Син Божји, и да беше распет 
због греха света.

14. Другима се даје да а верују 
њиховим речима, како би та
кође могли да имају вечни жи
вот ако наставе да буду верни.

15. И опет, некима се даје Све
тим Духом да познају а разлике у 
служби, како буде мило истоме 
Господу, и по Господњој вољи, 
који прилагођава своју милост 
према околностима у којима су 
деца човечја.

16. И опет, некима се Светим 
Духом даје да препознају разли
чита деловања, да ли су од Бога, 

како би објаве Духа могле бити 
дате на корист свакоме.

17. И опет, заиста, кажем вам, 
некима се даје, Духом Божјим, 
реч а мудрости.

18. Другоме се даје реч а знања, 
да свако може бити поучаван да 
буде мудар и да има знање.

19. И опет, некима се даје да 
имају а веру да буду исцељени;

20. А другима се даје да имају 
веру да а исцељују.

21. И опет, некима се даје да 
чине а чуда;

22. И другима се даје да а про
ричу;

23. А другима да а распознају 
духове.

24. И опет, некима се даје да го
воре а језицима;

25. А другима се даје да тумаче 
језике.

26. И сви ови а дарови долазе 
од Бога, на корист б деци Божјој.

27. И а бискупу цркве, и онима 
које ће Бог одредити и заредити 
да бдију над црквом и да буду 
старешине цркве, даће им се да 
б распознају све ове дарове како 
не би било никога међу вама 
који се изјашњава да је од Бога, 
а да није.

28. И догодиће се да ће онај 

 9 а всп Знак.
  б Јак 4:3.
 10 а всп Ум.
  б 1 Кор 14:12.  

всп Дарови Духа.
 11 а 1 Кор 12:4–11.
 13 а всп Сведочанство.
 14 а 3 Не 12:2.  

всп Веровање, 
веровати.

 15 а Моро 10:8.
 17 а Моро 10:9. 

всп Мудрост.
 18 а всп Знање.
 19 а УиЗ 42:48–52.  

всп Вера.
 20 а всп Исцелити, 

исцељења.
 21 а всп Чудо.
 22 а всп Пророштво, 

прорицати.
 23 а Мојсије 1:13–15.
 24 а всп Језици, дар 

језика.
 26 а Моро 10:8–19.
  б всп Синови и кћери 

Божје.
 27 а всп Бискуп.
  б всп Распознавање, 

дар.
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који иште у а Духу, примити у 
Духу;

29. Јер некима се може дати да 
имају све те дарове, како би били 
поглавари, да би сваки члан мо
гао имати користи од тога.

30. Онај који а иште у б Духу, 
иште по в вољи Божјој, стога 
ће му бити учињено баш како 
иште.

31. И опет, кажем вам, све се 

мора чинити у име Христово, 
што год се чини у Духу;

32. И Духом морате искази
вати а захвалност Богу за све 
благослове којима сте благо
словени.

33. И морате наступати са а че
ститошћу и б светошћу преда 
мном непрестано. Баш тако. 
Амен.

 28 а УиЗ 88:64–65.
 30 а УиЗ 50:29.
  б всп Свети Дух.
  в 2 Не 4:35.
 32 а 1 Дн 16:8–15;  

1 Сол 1:2;  

Алма 37:37;  
УиЗ 59:7, 21.  
всп Захвалан, 
захвалити, 
захваљивање.

 33 а всп Честитост.

  б всп Светост.
47 1 а УиЗ 69:2–8; 85:1–2.
 4 а всп Свети Дух;  

Утешитељ.

47. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Киртланду, у 
Охају, 8. марта 1831. год. Џон Витмер, који је служио као про
роков књиговођа, у почетку је оклевао када је упитан да служи 
као црквени историчар и записничар уместо Оливера Кауде
рија. Написао је: „Радије не бих да то чиним, али гледам да се 
испоштује Господња воља и ако Он то жели, желео бих да Он 
то објави преко Џозефа Видеоца.“ Након што је Џозеф Смит 
примио ово откривење, Џон Витмер је прихватио службу која 
му је одређена и служио у њој.
1–4 Џон Витмер је одређен да 
води историју цркве и да запи
сује за пророка.

Гле, потребно је по мени да 
слуга мој Џон пише и води пра
вилну а историју, и помаже теби, 
слуго мој Џозефе, у исписивању 
свега онога што ће ти се дати, 
све док се не позове на даље ду
жности.

2. Опет, заиста ти кажем да он 

може подизати глас свој на са
станцима, кад год то буде било 
потребно.

3. И опет, кажем ти да ће му 
бити одређено да води црквене 
записе и историју непрестано; 
јер одредих Оливеру Каудерију 
другу службу.

4. Стога, биће му дато, у мери 
у којој је веран, од стране а Уте
шитеља, да ово пише. Баш тако. 
Амен.
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1–3 Свеци у Охају треба да по
деле своја земљишта са својом 
браћом. 4–6 Свеци треба да ку
пују земљишта, изграђују град, 
и следе савет својих председава
јућих службеника.

Потребно је да за сада останете 
у својим местима боравка, у 
складу са својим околностима.

2. И уколико имате земљишта, 
а поделите их браћи из источних 
крајева;

3. А уколико немате земљи
шта, нека их купују сада у краје
вима околним, како им се чини 
да је добро, јер је свакако неоп
ходно да у ово време имају где 
да живе.

4. Свакако је неопходно да са
чувате сав новац који можете, 
и да стекнете све што можете 

у праведности, како би за неко 
време могли да се оспособите да 
а купујете земљу баштине, б чак 
и град.

5. Место још увек неће бити от
кривено; али након што браћа 
ваша дођу са истока а извесни 
људи ће бити одређени, и биће 
им дато да б сазнају за место, или 
ће им то бити откривено.

6. И биће им одређено да ку
пују земљишта, и да започну да 
полажу темељ а града; а онда 
ћете почети да се сакупљате са 
вашим б породицама, свако уз 
своју породицу, према околно
стима вашим, и како вам буде 
одређено од стране председни
штва и бискупа цркве, према за
конима и заповестима које сте 
примили, и које ћете касније 
примити. Баш тако. Амен.

48 2 а всп Добробит.
 4 а УиЗ 57:4–5.
  б УиЗ 42:35–36; 

   45:65–67.
 5 а УиЗ 57:6–8.
  б УиЗ 57:1–3.

 6 а всп Нови Јерусалим.
  б УиЗ 51:3.

48. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Киртланду, у 
Охају, 10. марта 1831. год. Пророк је упитао Господа о начину 
поступања у прибављању земљишта за насељавање светаца. 
Ово беше важно у погледу на сеобу чланова цркве из источних 
делова Сједињених Држава, да би испоштовали Господњу запо
вест да се скупе у Охају (видети одсеке 37:1–3; 45:64).

49. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита Сиднију Ригдону, 
Парлију П. Прату, и Лиману Коплију, у Киртланду, у Охају, 
7. маја 1831. год. Лиман Копли је прихватио јеванђеље али се 
још увек држао неких учења Дрхтаваца (Уједињено друштво ве
рујућих у Христово поновно појављивање) којима је претходно 
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1–7 Дан и час Христовог доласка 
остаће непознат све док не дође. 
8–14 Људи се морају покајати, 
веровати у јеванђеље, и покора
вати се обредима како би дости
гли спасење. 15–16 Брак је одре
ђен од Бога. 17–21 Одобрено је 
јести месо. 22–28 Сион ће цве
тати а Ламанци ће процвасти 
као ружа пре Другог доласка.

Послушајте реч моју, слуге 
моје Сидни, Парли, и Лимане; 
јер гле, заиста, кажем вам, да
јем вам заповест да идете и Др
хтавцима а проповедате јеван
ђеље моје које примисте, баш 
као што га примисте.

2. Гле, кажем вам, да они желе 
да знају истину делимично, а 
не у потпуности, јер нису а ис
правни преда мном и морају се 
покајати.

3. Стога, шаљем вас, слуге моје 

Сидни и Парли, да им пропове
дате јеванђеље.

4. И слуга мој Лиман треба да 
буде заређен за ово дело, како 
би могао да расправља са њима, 
не о ономе што је примио од 
њих, него о ономе чему ћете га 
ви, слуге моје, а поучити; а ако 
тако чини благословићу га, у су
протном неће напредовати.

5. Овако говори Господ; јер ја 
сам Бог, и а послах мог Једино
родног Сина у свет зарад б отку
пљења света, и прогласих да ће 
се они који га приме спасити, а 
да ће они који га не приме бити 
в проклети –

6. И учинише а Сину Човечјем 
баш како пожелеше; а он прими 
моћ своју б здесна в славе Божје, и 
сада влада на небесима, и владаће 
док не сиђе на земљу како би 
подложио све непријатеље г под 
ноге своје, што је сасвим близу –

49 1 а всп Проповедати.
 2 а Дела 8:21.
 4 а всп Истина;  

Јеванђеље.
 5 а Јн 3:16–17;  

УиЗ 132:24.  
всп Исус 

   Христ – Власт.
  б всп Откупитељ;  

Откупити, откупљен, 
откупљење.

  в всп Проклетство.
 6 а всп Син Човечји.
  б Дела 7:55–56;  

УиЗ 76:20–23.
  в всп Исус Христ – 

Слава Исуса Христа.
  г 1 Кор 15:25;  

УиЗ 76:61.

припадао. Једно од веровања Дрхтаваца беше да се Христов Други 
долазак већ догодио и да се Он појавио у облику жене, Ан Ли. 
Крштење водом се није сматрало неопходним. Одбацивали су 
брак и веровали су у живот по потпуном целибату. Неки Др
хтавци су забрањивали конзумирање меса. Као предговор овом 
откривењу историја Џозефа Смита бележи: „Да бисмо имали 
савршеније разумевање по овом питању, упитах Господа и при
мих следеће.“ Откривење оповргава неке од основних схватања 
Дрхтаваца. Раније споменута браћа су однела примерак откри
вења у заједницу Дрхтаваца (у близини Кливленда, у Охају) и 
прочитала им у потпуности, али су га они одбили.
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 7 а Мт 24:36;  
Мк 13:32–37;  
Отк 16:15;  
УиЗ 133:11.

 8 а Гал 3:22;  
Мос 16:3–5.

  б Јев 13:2;  
3 Не 28:25–29.

 9 а Пос 17:7; УиЗ 66:2.  
всп Нови и вечни 
завет.

 10 а Зах 2:11;  
УиЗ 45:66–69;  
97:18–21.

  б Иса 60:14.
  в Мт 23:12.

 11 а всп Мисионарски 
рад.

 13 а 3 Не 27:19–20.
 14 а всп Дар Светог Духа.
  б всп Руке, полагање 

руку.
 15 а 1 Тим 4:1–3.
  б Пос 2:18, 24;  

1 Кор 11:11.  
всп Брак, женити.

 16 а Јаков 2:27–30.
  б Пос 2:24;  

Мт 19:5–6.
  в всп Земља – Створена 

за човека.
 17 а Мојсије 3:4–5.  

всп Створити, 
стварање.

  б всп Предсмртни 
живот.

 18 а ти забрањивати 
коришћење.

  б Пос 9:3;  
1 Тим 4:1–3.

 19 а УиЗ 89:10–13.
 20 а Дела 4:32;  

УиЗ 51:3; 70:14; 78:6.
  б всп Световност.
 21 а пџс Пос 9:10–15 

(Додатак).
 22 а всп Други долазак 

Исуса Христа.

7. Ја, Господ Бог, то рекох; али 
час и а дан нико не зна, ни ан
ђели на небу неће знати док не 
дође.

8. Стога, желим да се сви људи 
покају, јер су сви у а греху, осим 
оних које примих к себи, б светих 
људи за које не знате.

9. Стога, кажем вам да вам по
слах вечни а завет свој, и то онај 
који беше од почетка.

10. А оно што обећах то испу
них, и а народи земаљски ће се 
томе б клањати; и, ако не сами 
од себе, пашће доле, јер оно што 
је сада узвишено само од себе, 
биће в подложено силом.

11. Стога, дајем вам заповест да 
а идете међу овај народ, и гово
рите им, као и мој древни апо
стол, чије име беше Петар:

12. Верујте у име Господа 
Исуса, који беше на земљи, и 
који ће доћи, почетак и крај;

13. а Покајте се и крстите у име 
Исуса Христа, према светој за
повести, за опрост греха;

14. И ко год чини тако при
миће а дар Светога Духа, пола
гањем б руку старешина цркве.

15. И опет, заиста, кажем вам, 
ко год а забрањује венчавање није 
заређен од Бога, јер је б брак од
ређен од Бога човеку.

16. Стога, законито је да он 
има једну а жену, и њих двоје 
биће б једно тело, а све ово како 
би в земља могла да испуни сврху 
свога стварања;

17. И како би могла да се на
пуни по мери човековој, сходно 
његовом а стварању б пре него 
што свет беше створен.

18. И ко год а забрањује да се 
једе б месо, да га човек не једе, 
није заређен од Бога;

19. Јер гле, а звери пољске и 
птице небеске, и оно што по
тиче из земљи, одређено је на 
употребу човеку за храну и за 
одећу, и да би их могао имати 
у изобиљу.

20. Али није одређено да један 
а поседује више од другога, стога 
б свет лежи у греху.

21. И јао ће бити ономе који 
а пролива крв или расипа месо 
без потребе.

22. И опет, заиста вам кажем, 
да Син Човечји не а долази у 
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облику жене, нити као човек 
који путује по земљи.

23. Стога, не дајте се а обманути, 
него наставите у постојаности, 
б ишчекујући да се небеса про
тресу, и да земља задрхти и те
тура се као пијанац тамо и амо, и 
да се в долине узвисе, и да се г горе 
изравнају, и да оно неравно по
стане равно – а све то када анђео 
затруби у д трубу своју.

24. Али пре него што велики 
дан Господњи дође, а Јаков ће 
цветати у пустињи, а Ламанци 
ће б процвасти као руже.

25. Сион ће а цветати по б бр
дима и радовати се на горама, 
и биће сакупљени на место које 
им одредих.

26. Гле, кажем вам, пођите 
како вам заповедих; покајте 
се за све грехе своје; а иштите 
и примићете; куцајте и отво
риће вам се.

27. Гле, ићи ћу пред вама и 
бити а иза вас; и бићу б међу вама, 
и нећете се в постидети.

28. Гле, Ја сам Исус Христ, и 
долазим а брзо. Баш тако. Амен.

 23 а Мт 24:4–5.
  б 2 Пет 3:12;  

УиЗ 45:39.
  в Иса 40:4;  

УиЗ 109:74.
  г Мих 1:3–4.
  д Мт 24:29–31.

 24 а 3 Не 5:21–26.
  б Иса 35:1;  

2 Не 30:5–6;  
3 Не 21:22–25;  
УиЗ 3:20; 109:65.

 25 а УиЗ 35:24.
  б Пос 49:26;  

2 Не 12:2–3.
 26 а УиЗ 88:63.
 27 а Иса 52:12.
  б 3 Не 20:22.
  в 1 Пет 2:6;  

УиЗ 84:116.
 28 а УиЗ 1:12.

50. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Киртланду, 
у Охају, 9. маја 1831. год. Историја Џозефа Смита бележи да 
неки од старешина нису разумели појаву различитих духова 
на земљи и да је ово откривење дато као одговор на његово по
себно питање о томе. Такозвани духовни феномени нису били 
редак случај међу члановима, од којих су неки тврдили да су 
примали виђења и откривења.

1–5 Многи лажни духови су на 
земљи. 6–9 Јао лицемерима и 
онима који су искључени из цр
кве. 10–14 Старешине треба да 
проповедају јеванђеље Духом. 15–
22 И проповедници и слушаоци 
требају да буду просветљени Ду
хом. 23–25 Оно што не просве
ћује није од Бога. 26–28 Верни су 
поседници свега. 29–36 Молитве 

оних који су прочишћени су усли
шене. 37–46 Христ је добри па
стир и стена Израелова.

Послушајте, о старешине цр
кве моје, приклоните ухо гласу 
живог Бога; обратите пажњу на 
речи мудрости које ће вам бити 
дате, сходно ономе што сте тра
жили и са чим сте се сложили по 
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питању цркве, и духова који су 
се разишли по земљи.

2. Гле, заиста, кажем вам, да 
има пуно духова који су а лажни 
духови, који сиђоше на земљу, 
варајући свет.

3. А такође а Сотона настоји да 
вас превари, како би могао да 
вас уништи.

4. Гле, ја, Господ, вас прома
трах, и видех одвратности у цр
кви која је а преузела име моје.

5. Али благословени су они 
који су верни и а истрајни, било 
у животу или у смрти, јер ће ба
штинити вечни живот.

6. Али јао онима који су а вара
лице и лицемери, јер, тако рече 
Господ, привешћу их на суд.

7. Гле, заиста, кажем вам, има 
а лицемера међу вама, који пре
варише неке, што даде б моћ 
в противнику; али гле, г такви ће 
бити поново приведени.

8. Али ће лицемери бити от
кривени и а искључени, било у 
животу или у смрти, према мо
јој вољи, и јао њима који су ис
кључени из цркве моје, јер их је 
свет надвладао.

9. Стога, нека се свако пази да 
не би чинио оно што није исти
нито и праведно преда мном.

10. А сада дођите, рече Го
спод, Духом, старешинама цр
кве своје, и да а расправљамо за
једно, како бисте разумели;

11. Хајде да се расправљамо 
баш као човек са човеком, ли
цем у лице.

12. Сада, када се човек распра
вља, други га разуме, јер се рас
правља као човек; баш тако ћу 
ја, Господ, расправљати са вама 
како бисте могли а разумети.

13. Стога, вам ја, Господ поста
вљам ово питање – за шта сте а за
ређени?

14. Да проповедате јеванђеље 
моје а Духом, и то б Утешитељем 
који беше послат да поучава ис
тини.

15. А онда примисте а духове 
које нисте разумели, и прими
сте их као да су од Бога, и да ли 
сте у томе оправдани?

16. Гле, треба да одговорите на 
ово питање сами; ипак, бићу вам 
милостив; онај који је слаб међу 
вама од сада ће постати а јак.

17. Заиста, кажем вам, онај који 
је од мене заређен и послат да 
а проповеда реч истине Утеши
тељем, у Духу истине, да ли про
поведа б Духом истине или на 
неки други начин?

50 2 а УиЗ 129.  
всп Дух – Зли 
духови.

 3 а Лк 22:31;  
3 Не 18:18.

 4 а всп Исус Христ – 
Преузимање имена 
Исуса Христа на 
нас.

 5 а всп Истрајати.
 6 а всп Обманути, 

обмана.

 7 а Мт 23:13–15;  
Алма 34:28.

  б Мос 27:8–9.
  в всп Ђаво.
  г ти они који су били 

обманути.
 8 а УиЗ 1:14; 56:3; 64:35.  

всп Искључење.
 10 а Иса 1:18; УиЗ 45:10.
 12 а УиЗ 1:24.
 13 а всп Заредити, 

заређење.

 14 а УиЗ 43:15.  
всп Поучавати, 
учитељ – Поучавање 
са Духом.

  б всп Утешитељ.
 15 а всп Распознавање, 

дар.
 16 а Етер 12:23–27.
 17 а всп Мисионарски 

рад; Проповедати.
  б УиЗ 6:15. всп Истина;  

Свети Дух.
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18. А ако је то урађено на неки 
други начин, није од Бога.

19. И опет, онај који прима реч 
истине, да ли је прима Духом 
истине или на неки други на
чин?

20. Ако је то урађено на неки 
други начин, није од Бога.

21. Дакле, зашто не можете да 
разумете и знате, да онај који 
прима реч Духом истине прима 
је онако како је проповедана, 
Духом истине?

22. Стога, онај који проповеда 
и онај који прима, разумеју је
дан другога, и обоје су а просве
ћени и б радују се заједно.

23. А оно што не просвећује 
није од Бога, него је а тама.

24. Оно што је од Бога, а све
тлост је; а онај који прими све
тлост, и б настави у Богу, прима 
в још светлости; а та светлост по
стаје све светлија и светлија све 
до дана савршеног.

25. И опет, заиста, кажем вам, 
и кажем то како бисте знали а ис
тину, како бисте могли да оте
рате таму из своје присутности;

26. Онај који је заређен од Бога 
и послат, тај је одређен да буде 
а највећи, премда је он најмањи 
и б слуга свима.

27. Стога, он је а поседник свега; 

јер је све под њим, и на небу и на 
земљи, живот и светлост, Дух и 
б моћ, послани вољом Оца преко 
Исуса Христа, Сина Његовог.

28. Али нико не може да посе
дује све ово док се не а опере и 
б очисти од сваког греха.

29. А ако сте опрани и очи
шћени од сваког греха, а иска
ћете шта год зажелите у име 
Христово и биће вам учињено.

30. Али знајте ово, даће вам се 
оно што ћете заискати; а пошто 
сте одређени да будете а погла
вари, духови ће вам бити под
ложни.

31. Стога, догодиће се да ако 
видите да се појављује а дух кога 
не можете разумети, и не при
мите тога духа, упитаћете Оца 
у име Христово; а ако вам он не 
даје тога духа, онда можете да 
знате да није од Бога.

32. И биће вам дата а моћ над 
тим духом; и прогласићете ја
ким гласом томе духу да није од 
Бога –

33. Не а погрдном оптужбом, 
да не бисте били савладани, ни 
б хвалисањем нити радовањем, 
да не бисте били спопаднути 
њиме.

34. Онај који прима од Бога, 
нека сматра да је то од Бога; и 

 22 а 1 Кор 14:26.
  б Јн 4:36.
 23 а всп Тама, духовна.
 24 а 1 Јн 2:8–11;  

Моро 7:14–19;  
УиЗ 84:45–47; 88:49.  
всп Светлост, светлост 
Христова.

  б Јн 15:4–5, 10.
  в 2 Не 28:30.

 25 а Јн 8:32.
 26 а Мт 23:11.
  б Мк 10:42–45.  

всп Служба.
 27 а УиЗ 76:5–10, 53–60; 

84:34–41.
  б всп Моћ.
 28 а 3 Не 19:28–29;  

УиЗ 88:74–75.  
всп Посвећење;  

Чист, чистоћа.
  б 1 Јн 1:7–9.
 29 а Хел 10:5; УиЗ 46:30.  

всп Молитва.
 30 а всп Власт.
 31 а 1 Јн 4:1.  

всп Дух – Зли духови.
 32 а Мт 10:1.
 33 а Јуда 1:9.
  б УиЗ 84:67, 73.
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нека се радује јер га Бог сматра 
достојним да прима.

35. А освртањем на све ово и 
деловањем по ономе што сте 
примили, и по ономе што ћете 
касније примити – а царство вам 
је од Оца дато, и б моћ да прева
зиђете све што није од њега од
ређено –

36. И гле, заиста, кажем вам, 
благословени сте ви који сада 
слушате ове речи моје устима 
слуге мога, јер су вам греси ваши 
а опроштени.

37. Нека слуга мој Џозеф 
Вејкфилд, са ким сам веома за
довољан, и слуга мој а Парли П. 
Прат походе цркве и јачају их 
речју б опомене;

38. А такође нека слуга мој Џон 
Корил, и све слуге моје одређене 
у ову службу, раде у а винограду, 
и нека их нико не спречава да 
чине то што им ја одредих –

39. Стога, у овоме слуга мој 

а Едвард Партриџ није оправ
дан; ипак нека се покаје и биће 
му опроштено.

40. Гле, ви сте као дечица и не 
можете сада а поднети све ово; 
морате б расти у в благодати и 
знању г истине.

41. а Не бојте се, б дечице, јер сте 
моји, и ја в превладах свет, а ви сте 
од оних које ми мој Отац г даде;

42. И нико од оних које ми мој 
Отац даде неће се а изгубити.

43. А Отац и ја а једно смо. Ја 
сам у Оцу и Отац у мени; и у 
мери у којој ме примисте, ви сте 
у мени и ја у вама.

44. Стога, ја сам међу вама, и 
а добар сам пастир, и б камен Из
раелов. Онај који гради на овој 
в стени г никада неће пропасти.

45. А долази дан када ћете 
чути мој глас и а видети ме, и 
знати да ја јесам.

46. а Бдите, дакле, како бисте 
били б спремни. Баш тако. Амен.

 35 а всп Царство Божје 
или царство небеско.

  б 1 Јн 4:4;  
УиЗ 63:20, 47.

 36 а УиЗ 58:42–43.  
всп Опростити.

 37 а всп Прат, Парли 
Паркер.

  б УиЗ 97:3–5.
 38 а всп Виноград 

Господњи.
 39 а всп Партриџ, Едвард.
 40 а 3 Не 17:2–3;  

УиЗ 78:17–18.

  б 1 Кор 3:2–3;  
УиЗ 19:22–23.

  в всп Благодат.
  г всп Истина.
 41 а 1 Јн 4:18.
  б всп Синови и кћери 

Божје.
  в Јн 16:33.
  г Јн 10:27–29; 17:2;  

3 Не 15:24;  
УиЗ 27:14; 84:63.

 42 а Јн 17:12;  
3 Не 27:30–31.

 43 а Јн 17:20–23;  

3 Не 11:35–36.  
всп Бог, Божанство.

 44 а Јн 10:14–15.  
всп Добри пастир.

  б Пос 49:24;  
1 Пет 2:4–8.  
всп Угаони камен.

  в 1 Кор 10:1–4.  
всп Исус Христ;  
Стена.

  г Хел 5:12.
 45 а УиЗ 67:10–13.
 46 а всп Бдети, стражари.
  б Алма 34:32–33.

51. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Томпсону, у 
Охају, 20. маја 1831. год. Тада, селећи се из источних држава, 
свеци почеше да стижу у Охајо, и постало је неопходно да се 
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1–8 Едвард Партриџ је одређен да 
се бави питањима управништва и 
имовине. 9–12 Свеци треба да по
ступају поштено и да се трети
рају једнако. 13–15 Треба да имају 
спремиште које је на располагању 
бискупу и да се старају о имовини 
према закону Господњем. 16–20 
Охајо треба да буде привремено 
место за сакупљање.

Послушајте ме, говори Господ 
Бог ваш, и говорићу слузи своме 
а Едварду Партриџу, и дати му 
упутства; јер је свакако неоп
ходно да прими упутства како 
да организује овај народ.

2. Јер се свакако морају орга
низовати према а законима мо
јим; у противном, биће искљу
чени.

3. Стога, нека слуга мој Едвард 
Партриџ, и они које је он иза
брао, са којима сам веома за
довољан, одреде овим људима 
свакоме свој део, свакоме а под
једнако према бројности његове 
породице, према околностима 
његовим и жељама и б потребама 
његовим.

4. И нека слуга мој Едвард 
Партриџ, када одреди некоме 
његов део, дâ потврду која ће му 

осигурати тај део, да га кори
сти, и то ово право и баштину 
у цркви, све док не сагреши и 
док се не урачуна недостојним 
гласом цркве, према законима 
и а заветима црквеним, да при
пада цркви.

5. А ако сагреши и не буде се 
сматрао достојним да припада 
цркви, неће имати моћ да по
лаже право на тај део који је по
светио бискупу за сиромашне и 
оне у потреби цркве моје; дакле, 
неће му остати тај дар, него ће 
само полагати право на онај део 
који му је преписан.

6. И тако ће све бити обезбе
ђено, а према б законима земље.

7. И нека оно што припада 
овом народу њему буде и наме
њено.

8. А што се тиче а новца који 
остане овом народу – нека 
буде одређен заступник овом 
народу, да узме б новац и обез
беди храну и одећу, сходно же
љама овог народа.

9. И нека свако поступа а по
штено, и изједначи се са дру
гима из овог народа, и прими 
једнако, да би били б једно, баш 
како вам заповедих.

10. И нека се оно што припада 
51 1 а всп Партриџ, 

Едвард.
 2 а УиЗ 42:30–39; 105:5.  

всп Посветити,  
закон посвећења.

 3 а УиЗ 49:20.
  б Дела 2:44–45; 

   4 Не 1:2–3.
 4 а ти одсек 20 је назван: 

Чланци и Заповести 
цркве Христове.  
УиЗ 33:14; 42:13.  
всп Завет.

 6 а 1 Пет 2:13;  

УиЗ 98:5–7.
  б УиЗ 58:21–22.
 8 а УиЗ 84:104.
  б УиЗ 104:15–18.
 9 а всп Поштен, поштење.
  б УиЗ 38:27. 

всп Јединство.

организује њихов смештај. Како је овај подухват био посебно 
део бискупове службе, бискуп Едвард Партриџ је тражио упут
ство о њему, и пророк је упитао Господа.
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1–2 Одлучено је да се следећа кон
ференција одржи у Мисурију. 3–8 
Одређено је да извесне старешине 
путују заједно. 9–11 Старешине 

треба да поучавају ономе што 
су пророци и апостоли напи
сали. 12–21 Они који су просве
тљени Духом доносе плод славе 

 10 а ти други огранак 
цркве, не друга 
верска заједница.

 12 а всп Општа 
сагласност.

 13 а УиЗ 42:55.  
всп Спремиште.

  б УиЗ 42:33–34, 55; 
82:17–19.

 15 а УиЗ 51:2.
 16 а ти Киртланд, област 

Охаја.
 18 а ти узорак.
 19 а Мт 24:45–47.  

всп Управитељ, 
управљање.

  б всп Радост.
 20 а Отк 22:6–16.
  б Мт 24:44.

52. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита старешинама 
цркве, у Киртланду, у Охају, 6. јуна 1831. год. Конференција је 
била одржана у Киртланду и трајала је од 3. до 6. јуна. На овој 
конференцији су обављена прва својствена заређења у службу 
високог свештеника, а неке објаве лажних и обмањујућих ду
хова беху откривене и прекорене.

овом народу не одузима и даје 
а другој цркви.

11. Стога, ако друга црква 
жели да добије новац ове цр
кве, нека плати овој цркви по
ново према томе како се буду 
договорили.

12. А ово ће бити учињено 
преко бискупа или заступника, 
који ће бити одређен а гласом 
цркве.

13. И опет, нека бискуп одреди 
место за а спремиште у овој цр
кви; и нека све, и у новцу и у 
храни, што није б неопходно за 
потребе овог народа, буде у ру
кама бискупа.

14. И нека он такође сачува за 
своје потребе, и потребе своје 
породице, јер ће бити заузет 
обављањем овог посла.

15. И тако удељујем овом 

народу повластицу да се орга
низују према а законима мојим.

16. И посвећујем им а ову зе
мљу на кратко, док ја, Господ, не 
обезбедим за њих нешто друго, и 
не заповедим им да иду одавде;

17. А час и дан им још није дат, 
стога нека поступају са овом зе
мљом као да ће ту бити годи
нама, и то ће им се окренути на 
добро њихово.

18. Гле, ово ће бити а пример 
слузи моме Едварду Партриџу, 
за друга места, за све цркве.

19. И ко се нађе да је веран, 
праведан и мудар а управитељ, 
ући ће у б радост Господа свога, 
и баштиниће вечни живот.

20. Заиста, кажем вам, ја сам 
Исус Христ, који а долази брзо, 
у б часу када не мислите. Баш 
тако. Амен.
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и мудрости. 22–44 Неким ста
решинама је одређено да, док пу
тују на конференцију у Мисури, 
иду и проповедају јеванђеље.

Гле, овако говори Господ старе
шинама које а позва и изабра у 
овим последњим данима, гласом 
Духа свога –

2. Говорећи: Ја, Господ, обзна
нићу вам оно што желим да чи
ните од сада па до следеће кон
ференције, која ће се одржати 
у Мисурију, у а земљи коју ћу 
б посветити свом народу, који је 
в остатак Јаковљев, и онима који 
су наследници према г завету.

3. Стога, заиста, кажем вам, 
нека слуге моје, Џозеф Смит мл. 
и Сидни Ригдон отпутују чим 
обаве припреме за напуштање 
својих домова, и упуте се ка зе
мљи Мисури.

4. А уколико ми буду верни, 
биће им обзнањено шта ће чи
нити;

5. И биће им, уколико буду 
верни, обзнањена а земља ба
штине ваше.

6. А уколико не буду верни, 
биће искључени, и то по мојој 
вољи, како будем сматрао да је 
добро.

7. И опет, заиста, кажем вам, 
нека слуга мој Лајмен Вајт и 

слуга мој Џон Корил убрзају 
своје путовање;

8. А такође и слуга мој Џон 
Мурдок, и слуга мој Хајрам 
Смит, нека отпутују у исто ме
сто преко Детроита.

9. И нека отпутују отуда про
поведајући реч успут, не гово
рећи а ништа друго осим онога 
што б пророци и апостоли на
писаше, и онога чему их поучи 
в Утешитељ кроз молитву вере.

10. Нека иду а двојица по дво
јица, и нека проповедају успут 
на сваком скупу, крстећи б во
дом, и полагањем в руку покрај 
воде.

11. Јер овако говори Господ, 
скратићу дело своје ради а пра
ведности, јер долазе дани када 
ћу послати суд до победе.

12. И нека се слуга мој Лајмен 
Вајт чува, јер Сотона жели да га 
а решета као плеву.

13. И гле, онај који је а веран 
биће постављен за владара над 
многима.

14. И опет, даћу вам узорак у 
свему, да не бисте били обма
нути; јер Сотона је свуда на зе
мљи, и иде обмањујући народе –

15. Стога, онај који се моли, 
чији дух је а раскајан, њега б при
хватам ако се покорава в обре
дима мојим.

52 1 а всп Позвати, позван 
од Бога, позив.

 2 а УиЗ 57:1–3.
  б УиЗ 58:57; 84:3–4.
  в Пс 135:4;  

3 Не 5:21–26.
  г Авр 2:6–11.  

всп Аврамов завет.
 5 а УиЗ 57:1–3.

 9 а Мос 18:19–20.
  б УиЗ 42:12; 52:36.  

всп Света писма.
  в всп Поучавати, 

учитељ – Поучавање 
са Духом; Свети Дух;  
Утешитељ.

 10 а Мк 6:7; УиЗ 61:35.
  б Јн 1:26.

  в Дела 8:14–17.
 11 а Рим 9:28.
 12 а Лк 22:31;  

3 Не 18:17–18.
 13 а Мт 25:23;  

УиЗ 132:53.
 15 а всп Скрушено срце.
  б УиЗ 97:8.
  в всп Обреди.
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16. Онај који говори, чији дух 
је раскајан, чија реч је кротка и 
поучна, такав је од Бога ако се 
покорава обредима мојим.

17. И опет, онај који дрхти под 
мојом моћу, биће а ојачан, и ра
ђаће плодове славе и б мудрости, 
према откривењима и истинама 
које вам дадох.

18. И опет, онај који је надвла
дан и не а рађа плодове, и то по 
овом узорку, није од мене.

19. Стога, по овом узорку ћете 
а распознавати духове у свим 
случајевима под целим небом.

20. А дођоше дани да се љу
дима а чини према вери њиховој.

21. Гле, ова заповест се даје 
свим старешинама које изабрах.

22. И опет, заиста, кажем вам, 
нека слуга мој а Томас Б. Марш 
и слуга мој Езра Тејир такође 
отпутују, проповедајући реч 
успут, у ову исту земљу.

23. И опет, нека слуга мој Ај
зек Морли и слуга мој Езра Бут 
отпутују, проповедајући реч 
успут, у ову исту земљу.

24. И опет, нека слуге моје 
а Едвард Партриџ и Мартин Ха
рис отпутују са слугама мојим 
Сиднијем Ригдоном и Џозефом 
Смитом мл.

25. Нека слуге моје Дејвид Вит
мер и Харви Витлок такође от
путују и проповедају успут, у 
ову исту земљу.

26. И нека слуге моје а Парли П. 
Прат и б Орсон Прат отпутују и 
проповедају успут, и то у ову 
исту земљу.

27. И нека слуге моје Соло
мон Хенкок и Симеон Картер 
такође отпутују у ову исту зе
мљу, и проповедају успут.

28. Нека слуге моје Едсон Фулер 
и Џејкоб Скот такође отпутују.

29. Нека слуге моје Ливај В. 
Хенкок и Зебеди Колтрин та
кође отпутују.

30. Нека слуге моје Рејнолдс 
Кахун и Семјуел Х. Смит такође 
отпутују.

31. Нека слуге моје Вилер Бол
двин и Вилијам Картер такође 
отпутују.

32. И нека слуге моје а Њуел 
Најт и Села Џ. Грифин буду 
обојица заређени, и такође от
путују.

33. Да, заиста кажем, нека сви 
они отпутују на једно место, 
различитим путевима, и нека 
нико не гради на а темељима 
другог, нити да путује трагом 
неког другог.

34. Онај који је веран, тај ће 
бити сачуван и благословен 
многим а плодовима.

35. И опет, кажем вам, нека 
слуге моје Џозеф Вејкфилд и Со
ломон Хамфри отпутују у земље 
на истоку;

36. Нека раде са својим поро
 17 а УиЗ 66:8;  

133:58.
  б всп Мудрост.
 18 а Мт 3:10.
 19 а всп Распознавање, 

дар.

 20 а Мт 8:5–13.
 22 а УиЗ 56:5.  

всп Марш, Томас Б.
 24 а всп Партриџ, Едвард.
 26 а всп Прат, Парли 

Паркер.

  б всп Прат, Орсон.
 32 а УиЗ 56:6–7.
 33 а Рим 15:20.
 34 а Јн 15:16;  

УиЗ 18:15–16.
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1–3 Позив и избор у цркви за Сид
нија Гилберта је да буде заређен у 
старешину. 4–7 Такође треба да 
служи као бискупов заступник.

Гле, кажем ти, слуго мој Сидни 
Гилберте, да чух твоје молитве; 
и ти ми се обрати да би ти било 
обзнањено, од Господа Бога 

 36 а Мос 18:19–20;  
УиЗ 52:9.

  б Јн 3:11.
  в всп Веровање, 

веровати.
 37 а Мт 25:25–30.
 38 а УиЗ 79:1.

  б всп Свештеник, 
Ароново свештенство.

 39 а Алма 6:1.
  б всп Идолопоклон

ство.
 40 а УиЗ 104:15–18.  

всп Сиромашан.

  б всп Добробит.
 41 а УиЗ 20:64.
 42 а всп Сион.
  б УиЗ 25:2;  

57:1–3.
 43 а всп Радост.
 44 а УиЗ 88:96–98.

дицама, а проглашавајући ни о 
чему другом него о пророцима 
и апостолима, оно што б видеше 
и чуше и у шта сигурно в верују, 
како би се пророштва могла ис
пунити.

37. Као последица преступа, 
нека се оно што беше подарено 
Химену Басету а одузме од њега, 
и положи на главу Симонса Рај
дера.

38. И опет, заиста, кажем вам, 
нека Џеред Картер буде а заре
ђен у свештеника, а такође нека 
и Џорџ Џејмс буде заређен у 
б свештеника.

39. Нека остале старешине 
а бдију над црквама, и прогла
шавају реч у крајевима окол
ним; и нека се труде сопственим 
рукама како се не би б идолопо
клонство и опакост упражња
вали.

40. И сети се у свему а сирома
шних и оних у б потреби, боле
сних и оних у невољи, јер онај 
који не чини све ово, тај није мој 
ученик.

41. И опет, нека слуге моје Џо
зеф Смит мл. и Сидни Ригдон 
и Едвард Партриџ понесу са 
собом а препоруку из цркве. И 
нека буде једна написана и за 
слугу мога Оливера Каудерија.

42. И тако, баш као што рекох, 
ако сте верни скупићете се да се 
радујете у земљи а Мисури, која 
је земља б баштине ваше, а која је 
сада земља непријатеља ваших.

43. Али, гле, ја, Господ, пожу
рићу да изградим град у право 
време, и крунисаћу верне а ра
дошћу и весељем.

44. Гле, ја сам Исус Христ, син 
Божји, и а уздићи ћу их у по
следњи дан. Баш тако. Амен.

53. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита Алџернону Сид
нију Гилберту, у Киртланду, у Охају, 8. јуна 1831. год. По за
хтеву Сиднија Гилберта, пророк је упитао Господа о задужењу 
и позиву брата Гилберта у цркви.
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1–6 Свеци се морају држати је
ванђеоског завета да би добили 
милост. 7–10 Морају бити стр
пљиви у невољама.

Гле, овако говори Господ, и то 
а Алфа и Омега, почетак и крај, 

и то онај који беше б разапет за 
грехе света –

2. Гле, заиста, заиста ти кажем, 
слуго мој Њуеле Најте, треба да 
останеш одлучан у служби коју 
ти одредих.

3. А ако браћа твоја желе да 
53 1 а всп Изабраник;  

Избор;  
Позив и избор.

 2 а всп Распеће.
  б всп Свет; 

   Световност.
 3 а всп Опрост греха.
  б всп Руке, полагање 

руку.
 4 а УиЗ 57:6, 8–10, 14–15; 

   84:113.
 7 а всп Истрајати.
54 1 а Отк 1:8; УиЗ 19:1.  

всп Алфа и Омега.
  б всп Распеће.

54. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита Њуелу Најту, 
у Киртланду, у Охају, 10. јуна 1831. год. Чланови цркве који су 
живели у Томпсону, у Охају, беху подељени по питању посвећи
вања имовине. Појавиле су се себичност и похлепа. Након своје 
мисије међу Дрхтавцима (видети увод у одсек 49), Лиман Ко
пли је прекршио свој завет да посвети своју велику фарму за ме
сто баштине свецима који долазе из Колсвила, у Њујорку. Као 
последица, Њуел Најт (вођа чланова који су живели у Томп
сону) и друге старешине дођоше код пророка питајући како да 
поступе. Пророк је упитао Господа и примио ово откривење, 
које заповеда члановима из Томпсона да напусте фарму Лимана 
Коплија и запуте се у Мисури.

твога, о твом а избору и позиву 
у цркви, коју ја, Господ, успоста
вих у овим последњим данима.

2. Гле, ја, Господ, који беше а ра
запет за грехе света, дајем ти за
повест да се б оставиш света.

3. Преузми на себе заређење 
моје, и то у старешину, да про
поведаш веру и а покајање и 
б опрост греха, према речи мо
јој, и примање Светога Духа по
лагањем руку;

4. А исто тако да будеш а за
ступник у цркви овој тамо где 

ти бискуп одреди, према запове
стима које ће бити дате касније.

5. И опет, заиста, кажем ти, пу
товаћеш са слугама мојим Џо
зефом Смитом мл. и Сиднијем 
Ригдоном.

6. Гле, ово су први обреди које 
ћеш примити; а остатак ће се об
знанити касније, према твоме 
раду у винограду моме.

7. И опет, ја бих да научиш да 
се спасава само онај који а ис
траје до краја. Баш тако. Амен.
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1–3 Вилијам В. Фелпс је позван и 
изабран да се крсти, да се зареди 
у старешину, и да проповеда је
ванђеље. 4 Такође треба да пише 
књиге за децу у црквеним шко
лама. 5–6 Треба да путује у Ми
сури, који ће бити област њего
вог деловања.

Гле, овако ти говори Господ, слуго 
мој Вилијаме, да, и то Господ над 
целом а земљом, позван си и иза
бран, а након што будеш б крштен 
водом, ако то учиниш са оком 
упртим на славу моју, греси ће 
ти бити опроштени и примићеш 
Светог Духа полагањем в руку;

 3 а всп Понизан, 
понизност.

 4 а УиЗ 42:30–39.  
всп Посветити, закон 
посвећења.

  б УиЗ 58:32–33.
 5 а Мт 18:6–7.
 6 а всп Милостив, 

милост.

 8 а УиЗ 52:42.
 9 а 1 Сол 4:11.
 10 а всп Стрпљење.
  б Отк 22:12.  

всп Други долазак 
Исуса Христа.

  в ПСол 8:17.  
всп Молитва.

  г Мт 11:28–30. 

   всп Покој.
55 1 а Понз 10:14;  

1 Не 11:6;  
2 Не 29:7.

  б всп Крштење, 
крстити.

  в всп Руке, полагање 
руку.

55. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита Вилијаму В. 
Фелпсу, у Киртланду, у Охају, 14. јуна 1831. год. Вилијам В. 
Фелпс, штампар, и његова породица су тек стигли у Киртланд, 
и пророк је тражио од Господа податке о њему.

избегну своје непријатеље, нека 
се покају за све своје грехе, и по
стану заиста а понизни и раска
јани преда мном.

4. И зато што је а завет који 
склопише са мном прекршен, 
баш тако постаде б бескористан 
и неделотворан.

5. А јао ономе по коме овај 
а преступ долази, јер би за њега 
боље било да се утопио у ду
бини морској.

6. Али благословени су они 
који су се држали завета и при
државали се заповести, јер ће 
добити а милост.

7. Стога, пођите сада и напу
стите земљу, да ваши неприја

тељи не би дошли до вас; и отпу
тујте, и одредите кога желите да 
вам буде вођа, и да плаћа за вас.

8. И тако треба да отпутујете у 
крајеве ка западу, у земљу а Ми
сури, до границе са Ламанцима.

9. А након што завршисте пу
товање, гле, кажем вам, настојте 
да се а издржавате као остали, 
док не припремим место за вас.

10. И опет, будите а стрпљиви 
у страдањима док не б дођем, 
и, гле, долазим брзо, а моја на
града је код мене, и они који ме 
на време буду в тражили , наћи 
ће г спокој душама својим. Баш 
тако. Амен.
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55 2 а всп Опрост греха.
 4 а УиЗ 88:118;  

109:7, 14.
 5 а Амос 9:15.
56 1 а УиЗ 41:1.

  б Иса 10:3–4;  
Морм 9:2;  
УиЗ 1:13–14; 124:10.

 2 а Лк 14:27.
  б 1 Пет 2:21;  

2 Не 31:10–13;  
Моро 7:11.  
всп Исус Христ – 
Пример Исуса 
Христа.

2. А онда ћеш бити заређен ру
ком слуге мога Џозефа Смита 
мл, да будеш старешина у цр
кви овој, да проповедаш пока
јање и а опрост греха крштењем 
у име Исуса Христа, Сина жи
вог Бога.

3. И свима онима на које поло
жиш руке своје, ако су раскајани 
преда мном, имаћеш моћ да даш 
Светог Духа.

4. И опет, бићеш одређен да 
помажеш слузи моме Оливеру 
Каудерију у послу штампања, и 
у сакупљању и писању а књига 

за школе у цркви овој, како би 
мала деца могла да приме упут
ства преда мном како је мени 
угодно.

5. И опет, заиста, кажем ти, у 
ту сврху ћеш отпутовати са слу
гом мојим Џозефом Смитом мл. 
и Сиднијем Ригдоном, како би 
се могао а укоренити у земљи ба
штине своје да би извршио ово 
дело.

6. И опет, нека слуга мој Џозеф 
Коу такође отпутује са њима. 
Остатак ће се обзнанити ка
сније, и то по мојој вољи. Амен.

56. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Киртланду, 
у Охају, 15. јуна 1831. год. Овим откривењем се укорава Езра 
Тејир због непослушности претходном откривењу („заповест“ 
која припада 8. стиху), које је Џозеф Смит примио за њега, поу
чавајући Тејира у погледу његових дужности на фарми Фреде
рика Џ. Вилијамса, где је и живео. Следећим откривењем се та
кође повлачи Тејиров позив да путује за Мисури са Томасом Б. 
Маршом (видети одсек 52:22).
1–2 Свеци морају да узму крст 
свој и следе Господа да би стекли 
спасење. 3–13 Господ даје запове
сти и повлачи их, а непослушни 
су искључени. 14–17 Јао бога
тима који не помажу сирома
шнима, и јао сиромашнима чија 
срца нису скрушена. 18–20 Бла
гословени су сиромашни који су 
чисти у срцу, јер ће баштинити 
земљу.

Послушај, о народе који а преу
зимаш име моје, говори Господ 
Бог ваш, јер гле, срџба се моја 
распалила против побуњених, 
и осетиће мишицу моју и него
довање моје, на дан б похођења и 
гнева над народима.

2. А онај који неће да узме 
а крст свој и да ме б следи, и да 
држи моје заповести, неће се 
спасити.
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3. Гле, ја Господ, заповедам, а 
онај који не а послуша биће б ис
кључен у време које ја одредих, 
након што сам заповедио, а за
повест је прекршена.

4. Стога ја, Господ, дајем запо
вест и а повлачим је, како сма
трам да је добро, и све ће ово 
бити одговор на главама б побу
њених, говори Господ.

5. Стога, повлачим заповест 
која је дата слугама мојим а То
масу Б. Маршу и Езри Тејиру, и 
дајем нову заповест слузи своме 
Томасу, да брзо отпутује у зе
мљу Мисури, а мој слуга Села Џ. 
Грифин ће такође ићи са њим.

6. Јер гле, повлачим заповест 
која је дата слузи моме Сели Џ. 
Грифину и Њуелу Најту, као по
следицу тврдоглавости мога на
рода који је у Томпсону и њихо
вих побуна.

7. Стога, нека слуга мој Њуел 
Најт остане са њима, и сви који 
желе да иду могу ићи, који су 
раскајани преда мном, и водиће 
их у земљу коју им одредих.

8. И опет, заиста вам кажем, 
да слуга мој Езра Тејир мора да 
се покаје због своје а охолости, 
и због своје себичности, и по
слуша пређашњу заповест коју 
му дадох о месту на коме живи.

9. А буде ли ово чинио, јер 
неће бити дељења земљишта, 

још увек ће бити одређен да иде 
у земљу Мисури.

10. У супротном треба да узме 
новац који је дао, и напусти место 
, и биће а искључен из цркве моје, 
говори Господ Бог над војскама;

11. И мада небо и земља прођу, 
ове речи неће а проћи, него ће се 
испунити.

12. А пошто слуга мој Џозеф 
Смит мл. свакако мора да дâ 
новац, гле, ја Господ, ћу му пла
тити поново у земљи Мисурију, 
како би они од којих буде при
мио били заузврат награђени 
према ономе како чине;

13. Јер према ономе како чине, 
примиће, и то у виду земљишта 
за баштину своју.

14. Гле, овако говори Господ 
свом народу – много тога мо
рате учинити и због много чега 
се покајати, јер гле, ваши греси 
се успеше к мени, и нису опро
штени, јер настојите да се а саве
тујете на свој начин.

15. А срца вам нису задовољна. 
И не слушате истину, него а ужи
вате у неправедности.

16. Јао вама а богаташима, који 
не б дајете иметак свој в сирома
шнима, јер ће ваше г богатство 
нагризати душу вашу, а овако 
ће бити јадиковање ваше у дан 
похођења, и суда, и негодо
вања: д Жетва је прошла, лето се 

 3 а всп Послушност, 
послушан, 
послушати.

  б УиЗ 1:14–16; 50:8.
 4 а УиЗ 58:31–33.
  б всп Побуна.
 5 а всп Марш, Томас Б.
 8 а всп Охолост.

 10 а всп Искључење.
 11 а 2 Не 9:16.
 14 а Јаков 4:10.
 15 а Алма 41:10;  

3 Не 27:11.
 16 а Јер 17:11;  

2 Не 9:30.
  б всп Милостиња, 

давање милостиње.
  в ПСол 14:31;  

Алма 5:55–56.  
всп Сиромашан.

  г Јак 5:3.
  д Јер 8:20;  

Алма 34:33–35;  
УиЗ 45:2.
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1–3 Индепенденс, у Мисурију, ме
сто је за град Сион и храм. 4–7 
Свеци треба да купују земљишта 
и да приме баштину у тој обла
сти. 8–16 Сидни Гилберт треба 
да отвори продавницу, Вилијам. 
В. Фелпс треба да буде штампар, 
а Оливер Каудери треба да уреди 
материјал за објављивање.

Послушајте, о старешине цр
кве моје, говори Господ Бог ваш, 
који сте се скупили, према мо
јим заповестима, у овој земљи, 
која је земља а Мисури, која је 
б земља коју вам одредих и в по
светих за г сакупљање светаца.

2. Стога, ово је земља обећања, 
и а место града б Сиона.

 17 а Мос 4:24–27;  
УиЗ 42:42; 68:30–32.

  б всп Жудети.
 18 а Мт 5:3, 8;  

Лк 6:20;  
3 Не 12:3.  
всп Сиромашан.

  б всп Скрушено срце.
  в всп Царство Божје 

или царство небеско.
  г всп Земља.
 19 а Отк 22:12; УиЗ 1:10.
 20 а Мт 5:5;  

УиЗ 45:56–58.

57 1 а УиЗ 52:42.
  б УиЗ 29:7–8; 45:64–66.
  в УиЗ 61:17.
  г всп Израел – 

Сакупљање Израела.
 2 а УиЗ 28:9; 42:9, 62.
  б всп Сион.

57. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Сиону, у 
округу Џексон, у Мисурију, 20. јула 1831. год. У складу са Го
подњом заповешћу да путују у Мисури, где би преко Њега от
крили „земљу баштине своје“ (52. одсек), старешине су путо
вале из Охаја до западних граница Мисурија. Џозеф Смит је 
разматрао стање код Ламанаца и запитао се: Када ће пустиња 
процветати попут руже? Када ће Сион бити изграђен у слави, 
и где ће твој храм стајати, где ће сви народи пристизати у по
следњим данима? Затим је примио ово откривење.

завршило, а моја душа није спа
шена!

17. Јао вама а сиромашнима, 
чија срца нису скрушена, чији 
духови нису раскајани, и чији 
стомаци нису задовољни, и чије 
се руке не уздржавају да се до
могну туђег добра, чије су очи 
пуне б похлепе, и који нећете да 
радите сопственим рукама!

18. Али су благословени а си
ромашни који су чисти у срцу, 
чија су срца б скрушена, и чији је 
дух раскајан, јер ће гледати како 

в царство Божје долази у моћи и 
великој слави на њихово изба
вљење, јер ће обиље г земље бити 
њихово.

19. Јер гле, Господ ће доћи, и 
а награда ће ићи са њим, и на
градиће свакога, а сиромашни 
ће се радовати;

20. А њихово потомство ће а ба
штинити земљу из поколења у 
поколење, у веке векова. И сада 
престајем да вам говорим. Баш 
тако. Амен.
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3. И овако говори Господ, Бог 
ваш, ако сте вољни да примите 
мудрост, овде је мудрост. Гле, 
место које се сада зове Индепен
денс је средишње место, а место 
за а храм лежи западно, на пар
цели која није далеко од суднице.

4. Стога, мудро је да свеци а ку
пују земљу, и све пределе који се 
налазе на западу, и то све до гра
нице која се простире тачно из
међу б Јевреја и нејевреја.

5. И такође сваки предео који 
се граничи са преријом, у мери 
у којој су у могућности да а ку
пују земљишта. Гле, ово је му
дрост, да га могу б задобити за 
вечну баштину.

6. И нека слуга мој Сидни Гил
берт делује у служби коју му од
редих, да прима новац, као а за
ступник цркве, да би куповао 
земљу у свим крајевима окол
ним, у мери у којој то може да 
се чини у праведности, и како 
мудрост налаже.

7. И нека слуга мој а Едвард 
Партриџ делује у служби коју 
му одредих, и б дели свецима њи
хову баштину, баш како запове
дих, а такође и они које је одре
дио да му помажу.

8. И опет, заиста, кажем вам, 
нека се слуга мој Сидни Гилберт 
смести овде, и отвори продав
ницу, како би могао да продаје 

робу поштено, ради стицања 
новца за куповину земљишта за
рад добра светаца, и ради сти
цања свега онога што може уче
ницима бити потребно како би се 
сместили на место баштине своје.

9. А такође нека слуга мој 
Сидни Гилберт добије одо
брење – гле, овде је мудрост, и 
ко год чита нека разуме – да 
такође може да шаље робу на
роду, и то преко оних који ће 
као службеници бити запослени 
да му помажу.

10. И тако опскрби свеце моје, 
како би моје јеванђеље могло да 
се проповеда онима који седе у 
а тами и у пределима и б сенкама 
смрти.

11. И опет, заиста, кажем вам, 
нека се слуга мој а Вилијам В. 
Фелпс смести овде, и буде по
стављен за б штампара у цркви.

12. И гле, ако свет прими ње
гове списе – гле, овде је му
дрост – нека стиче све што може 
да стекне у праведности, зарад 
добра светаца.

13. И нека му слуга мој а Оли
вер Каудери помаже, баш као 
што заповедих, где год му ја од
редим, да умножава, и да ис
правља, и бира, како би све мо
гло бити исправно преда мном, 
како ће Духом бити потврђено 
преко њега.

 3 а УиЗ 58:57;  
97:15–17.

 4 а УиЗ 48:4.
  б ти назив Јевреји 

се овде односи на 
Ламанце, а нејевреји 
на беле насељенике.

 5 а УиЗ 58:49, 51;  
101:68–74.

  б УиЗ 56:20.
 6 а УиЗ 53.
 7 а УиЗ 58:24.  

всп Партриџ, Едвард.
  б УиЗ 41:9–11;  

58:14–18.
 10 а Иса 9:2; Мт 4:16.  

всп Тама, духовна.
  б Пс 23:4.
 11 а всп Фелпс, Вилијам В.
  б УиЗ 58:37, 40–41.
 13 а всп Каудери, Оливер.
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14. И тако нека се они о којима 
говорах сместе у земљи Сиону, 
што брже могу, са својим поро
дицама, да чине све оно што го
ворах.

15. А сада о сакупљању – Нека 
бискуп и заступник обаве при
преме за оне породице којима 

беше заповеђено да дођу у ову 
земљу, што је пре могуће, и сме
сте их на место баштине њи
хове.

16. А осталим старешинама 
и члановима даља упутства ће 
бити дата касније. Баш тако. 
Амен.

58 1 а УиЗ 57:1–8.
 2 а Мос 2:22.
  б 1 Пет 4:6.
  в 2 Сол 1:4.

  г всп Недаћа.
 3 а всп Бог, Божанство.
  б всп Слава.
 4 а Пс 30:5; УиЗ 101:2–7; 

103:11–14; 109:76.
  б всп Благословити, 

благословен, 
благослов.

58. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Сиону, у 
округу Џексон, у Мисурију, 1. августа 1831. год. Раније, прве 
недеље после доласка пророка и његових сарадника у округ Џек
сон, у Мисурију, била је одржана верска служба на којој су два 
члана била примљена крштењем. Током те недеље, дошли су 
неки свеци из Колсвила, из огранка Томсон и неки други (ви
дети 54. одсек). Многи су били жељни да сазнају која је воља 
Господња за њих на новом месту окупљања.

1–5 Они који истрају у страда
њима биће крунисани славом. 6–
12 Свеци треба да се припремају 
за свадбу Јагњетову и вечеру Го
сподњу. 13–18 Бискупи су судије 
у Израелу. 19–23 Свеци треба 
да поштују законе земље. 24–29 
Људи треба да користе своју сло
боду избора да чине добро. 30–33 
Господ заповеда и опозива. 34–43 
Да би се покајао, човек мора да 
призна своје грехе и одрекне их 
се. 44–58 Свеци треба да купују 
своју баштину и скупљају се у 
Мисурију. 59–65 Јеванђеље мора 
да се проповеда сваком створењу.

Послушајте, о ви старешине 

цркве моје, и приклоните ухо 
речима мојим, и сазнајте вољу 
моју за вас, и за а земљу ову у коју 
вас послах.

2. Јер заиста, кажем вам, бла
гословен је онај који а држи моје 
заповести, било у животу или 
у б смрти; а онај који је в веран у 
г страдањима, његова је награда 
већа у царству небеском.

3. Ви не можете видети својим 
природним очима, за сада, на
мере а Бога вашега о ономе што 
ће доћи касније, и б славу која 
ће следити након многих стра
дања.

4. Јер након многих а стра
дања долазе б благослови. Стога, 
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 4 в всп Круна;  
Узвишење.

  г Рим 8:17–18;  
УиЗ 136:31.

 5 а Понз 11:18–19.
 6 а УиЗ 29:8.
  б всп Сведочанство.
 7 а всп Сион.
 8 а всп Сиромашан.

  б Иса 25:6.
 11 а Мт 22:1–14;  

Отк 19:9;  
УиЗ 65:3.

  б Лк 14:16–24.
 13 а Мих 4:2.
 14 а всп Партриџ, Едвард.
 15 а 1 Кор 10:12.
 17 а УиЗ 107:72–74.  

всп Бискуп.
  б всп Синови и кћери 

Божје.
 18 а всп Пророк.
 21 а Лк 20:22–26;  

УиЗ 98:4–10;  
ЧВ 1:12.  
всп Влада, владавина.

долази дан када ћете бити в кру
нисани великом г славом; још 
није дошао час, али је сасвим 
близу.

5. Сетите се овога што вам пре 
рекох, да бисте то а усадили у 
срце, као и примили оно што 
следи.

6. Гле, заиста, кажем вам, ради 
тога вас послах – да бисте били 
послушни, и да бисте своја срца 
могли а припремити да б посве
доче о ономе што ће доћи.

7. А такође да бисте могли 
бити почаствовани полагањем 
темеља, и сведочењем о земљи 
на којој ће а Сион Божји стајати.

8. И такође да би се мрсна го
зба могла припремити за а сиро
машне; да, гозба мрсна, са чи
стим вином без б талога, да би 
земља знала да ће се речи из 
уста пророка испунити.

9. Да, вечера дома Господњег, 
добро припремљена, на коју ће 
сви народи бити позвани.

10. Прво, богати и учени, му
дри и племенити;

11. А после тога долази дан 
моћи моје; онда ће сиромашни, 
хроми, слепи и глуви, доћи на 
а свадбу Јагњетову, и јести б ве
черу Господњу, припремљену 
за велики дан који ће доћи.

12. Гле, ја, Господ, то рекох.

13. И како би а сведочанство 
могло изаћи из Сиона, да, из 
уста града баштине Божје –

14. Да, ради тога вас послах 
овамо, и одабрах свог слугу 
а Едварда Партриџа и поверих 
му мисију у овој земљи.

15. Али ако се не покаје за своје 
грехе, који су невера и заслепље
ност срца, нека пази да не а падне.

16. Гле, ова мисија му се даје, и 
неће му се дати поново.

17. И ко год је у овој мисији по
стављен је да буде а судија у Из
раелу, као што беше у древним 
данима, да раздели земљу ба
штине Божје б деци његовој;

18. И да суди свом народу по 
сведочанству праведних и уз 
помоћ саветника својих, према 
законима царства који су дати 
преко а пророка Божјих.

19. Јер заиста вам кажем, мој 
закон треба да се држи у овој 
земљи.

20. Нека нико не мисли да је 
владар; већ нека Бог влада над 
оним који суди, по савету воље 
своје, или, другим речима, над 
оним који саветује или седи на 
судијској столици.

21. Нека нико не крши а законе 
земље, јер онај који се држи за
кона Божјег нема потребу да 
крши законе земље.
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 22 а всп Исус Христ;  
Месија;  
Хиљадугодишњица.

 23 а всп Закон.
 24 а УиЗ 51:13; 70:7–11.
 26 а Мт 24:45–51;  

УиЗ 107:99–100.
 27 а всп Дела;  

Марљивост.
 28 а всп Слобода избора.
 29 а всп Проклетство.
 30 а Иса 45:9–10;  

Хел 12:6.
 31 а УиЗ 1:37–38; 82:10.
 32 а УиЗ 56:3–4.
 33 а УиЗ 29:45.
 35 а УиЗ 42:30–32.
 37 а УиЗ 57:11–12.

22. Стога, будите подложни 
властима које владају, док не за
влада а Он чије је право да влада 
и док не потчини све неприја
теље под ноге своје.

23. Гле, а закони које примисте 
из руке моје, закони су цркве, 
и у том светлу ћете их држати. 
Гле, овде је мудрост.

24. А сада, како говорах о слузи 
моме Едварду Партриџу, ова зе
мља је земља његовог боравишта 
и оних које он одреди за савет
нике своје; и такође земља бора
вишта онога кога одредих да се 
стара о а спремишту моме;

25. Дакле, нека доведу своје по
родице у ову земљу, већ како се 
буду саветовали међу собом и 
са мном.

26. Јер гле, није прикладно да ја 
заповедам у свему; јер онај кога 
треба на све приморавати, тај 
је а немаран, а не мудар слуга; 
стога не прима никакву награду.

27. Заиста кажем, људи би тре
бало да се а брижно заузимају за 
оно што је добро, и да чине много 
тога по слободној вољи својој, и 
да остваре много праведности;

28. Јер у њима је моћ којом а де
лују сами по себи. И уколико 
буду чинили добро, нипошто 
неће изгубити награду своју.

29. Али онај који не чини ни
шта док му се не заповеди, и 
прима заповест сумњичава срца, 

и држи је немарно, тај је а про
клет.

30. Ко сам ја што а створих чо
века, рече Господ, да сматрам 
недужним оног који не послуша 
заповести моје?

31. Ко сам ја, говори Господ, да 
а обећам а не испуним?

32. Ја заповедам а људи не слу
шају; ја а опозивам и они не при
мају благослове.

33. Онда они говоре у срцима 
својим: Ово није дело Господње, 
јер се његова обећања нису ис
пунила. Али јао таквима, јер њи
хова награда вреба а одоздо, а не 
одозго.

34. А сада дајем даља упутства 
о овој земљи.

35. У мудрости је мојој да слуга 
мој Мартин Харис буде пример 
цркви, а полагањем свог новца 
пред бискупа цркве.

36. Такође, ово је закон за сва
ког човека који дође у ову земљу 
да прими баштину; и он ће ра
сполагати својим новцем како 
закон прописује.

37. И то је мудрост, да се ку
пују земљишта у Индепенденсу, 
за спремиште, као и за а штам
парију.

38. И друга упутства о слузи 
моме Мартину Харису ће му се 
дати Духом, тако да може при
мити баштину своју како сма
тра да је добро;
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39. И нека се покаје за грехе 
своје, јер он тражи а хвалу света.

40. И такође, нека слуга мој 
а Вилијам В. Фелпс обавља слу
жбу коју сам му одредио, и 
прими баштину своју у земљи.

41. А такође, треба да се по
каје, јер ја, Господ, нисам задо
вољан њиме јер тежи да се ис
тиче, и није довољно кротак 
преда мном.

42. Гле, ономе који се а покајао 
за своје грехе, б опроштено му је, 
и ја, Господ, више их се не в се
ћам.

43. По овоме можете знати да 
ли ће се неко покајати за грехе 
своје – гле, а признаће их и б од
рећи ће их се.

44. И сада, заиста, говорим о 
преосталим старешинама цр
кве моје; још није време, и још 
много година ће проћи док не 
приме своју баштину у овој зе
мљи, осим уколико то не зажеле 
молитвом вере, само како им то 
Господ буде одредио.

45. Јер, гле, они ће а скупљати 
народе из свих крајева земаљ
ских.

46. Стога, сакупите се, а они 
који нису одређени да остану у 
овој земљи, нека проповедају је
ванђеље у крајевима околним, а 
после тога нека се врате кућама 
својим.

47. Нека успут проповедају и 
а износе сведочанство о истини 
на сваком месту, и нека позивају 
богате, угледне и неугледне, и 
сиромашне да се покају.

48. И нека саграде а цркве, уко
лико се становници земље по
кају.

49. И нека гласом цркве буде 
одређен представник, у цркви у 
Охају, да прима новац за купо
вину земљишта у а Сиону.

50. А мом слузи Сиднију 
Ригдону дајем заповест, да а на
прави нацрт земље Сиона, и из
јаву о вољи Божјој, како му Дух 
буде обзнанио.

51. А писмо и признаница, да 
се покажу свим црквама ради 
сакупљања новца, да се преда 
бискупу на руке, његове или 
његовог представника, како се 
њему чини добро или како он 
упути, да се земљишта баштине 
купују за децу Божју.

52. Јер, гле, заиста, кажем вам, 
Господ жели да ученици, а и 
деца човечја отворе срца своја, 
и то како би купили све обла
сти ове земље, што је пре могуће.

53. Гле, овде је мудрост. Нека 
тако чине јер у супротном неће 
примити никакву а баштину, 
осим проливањем крви.

54. И опет, уколико је земља 
набављена, нека буду послати 

 39 а 2 Не 26:29;  
УиЗ 121:34–37.

 40 а всп Фелпс, Вилијам В.
 42 а всп Покајати се, 

покајање.
  б Иса 1:18.  

всп Опростити.

  в Иса 43:25.
 43 а УиЗ 19:20; 64:7.  

всп Признати, 
признавање.

  б УиЗ 82:7.
 45 а Понз 33:17.  

всп Израел – 

Сакупљање Израела.
 47 а УиЗ 68:8.
 48 а ти огранци цркве.
 49 а всп Сион.
 50 а УиЗ 63:55–56.
 53 а УиЗ 63:27–31.
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 57 а УиЗ 57:3;  
84:3–5, 31;  
97:10–17.

 58 а всп Општа 

сагласност.
 59 а всп Сведочанство.
 60 а всп Укорити, прекор.
 64 а всп Проповедати.

  б всп Знак.
 65 а всп Други долазак 

Исуса Христа.

59. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Сиону, у 
округу Џексон, у Мисурију, 7. августа 1831. год. Пре овог от
кривења земља је била посвећена, по упутствима од Господа, а 
и место за изградњу будућег храма. Дана када је ово откривење 
примљено, умрла је Поли Најт, жена Џозефа Најта ст, први 

сваковрсни радници у ову зе
мљу, да раде за свеце Божје.

55. Нека се сви послови про
писно обављају, и нека се пред
ности ове земље изложе с вре
мена на време, преко бискупа 
или представника цркве.

56. И нека се дело окупљања не 
спроводи у журби, нити у бегу; 
него нека се одвија у складу са са
ветима старешина цркве датим 
на конференцијама, према знању 
које примају с времена на време.

57. И нека слуга мој Сидни 
Ригдон благослови и посвети 
ову земљу, и место за изградњу 
а храма Господу.

58. И нека се сазове конферен
ција; а после тога нека се слуге 
моје Сидни Ригдон и Џозеф 
Смит мл. врате, а и Оливер Кау
дери са њима, да заврше оста
так послова које сам им одредио 
на њиховој сопственој земљи, а 
остатак како се буде а одредило 
на конференцијама.

59. И нека се нико не враћа из 
ове земље ако не а сведочи успут, 
о ономе што зна и у шта заси
гурно верује.

60. Нека се оно што је пода
рено Зиби Петерсону одузме од 
њега; и нека и даље буде члан 
цркве и ради својим сопственим 
рукама, са браћом, док не буде 
довољно а укорен за своје грехе; 
јер их још не признаје, и мисли 
да их сакрије.

61. Нека преостале старешине 
ове цркве, који долазе у ову зе
мљу, од којих су неки веома 
благословени чак и преко сваке 
мере, такође држе конферен
цију у овој земљи.

62. И нека слуга мој Едвард 
Партриџ води конференцију 
коју они буду држали.

63. И нека се и они врате, успут 
проповедајући јеванђеље, сведо
чећи о ономе што им је откри
вено.

64. Јер, заиста, глас мора да се 
шири са овог места по целом 
свету, и то до најудаљенијих де
лова земље – јеванђеље се мора 
а проповедати свакоме створењу, 
а б знаци ће пратити оне који ве
рују.

65. И гле, Син Човечји а долази. 
Амен.
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59 1 а Мт 6:22–24;  
УиЗ 88:67.

 2 а Мт 5:5;  
УиЗ 63:20, 48–49.

  б Отк 14:13.  
всп Рај;  
Смрт, физичка.

  в всп Круна;  
Узвишење.

  г Јн 14:2;  
УиЗ 72:4; 76:111;  
81:6; 98:18.

 3 а Пос 4:12;  
Мојсије 5:37.

 4 а УиЗ 42:61; 

   76:7; 98:12;  
121:26–29.  
всп Откривење.

  б всп Достојан, 
достојност.

  в всп Марљивост.
 5 а Понз 11:1;  

Мт 22:37;  
Моро 10:32;  
УиЗ 20:19.  
всп Љубав.

  б всп Срце.
  в всп Служба.
 6 а всп Заједништво.
  б всп Красти, крађа.

  в всп Прељуба.
  г всп Убиство.
 7 а Пс 92:1;  

Алма 37:37;  
УиЗ 46:32.  
всп Захвалан, 
захвалити, 
захваљивање.

 8 а всп Жртва.
  б всп Праведан, 

праведност.
  в всп Скрушено срце.
 9 а Јак 1:27.
  б всп Шабат.
 10 а всп Клањати се.

1–4 Верни свеци у Сиону ће бити 
благословени. 5–8 Они љубе Го
спода и служе му и држе Његове 
заповести. 9–19 Држањем Го
сподњег дана светим, свеци су 
благословени материјално и ду
ховно. 20–24 Праведнима је обе
ћан мир у овом животу и вечни 
живот у свету који ће доћи.

Гле, говори Господ, благосло
вени су они који дођоше у ову 
земљу а оком упртим на славу 
моју, у складу са заповестима 
мојим.

2. Јер они који живе а баштиниће 
земљу, а они који б умру одмо
риће се од свих напора својих, њи
хова дела ће ићи за њима и биће 
в крунисани у г становима Оца мо
јега које сам припремио за њих.

3. Да, благословени су они чије 
ноге дотичу земљу Сиона, они 
што послушаше јеванђеље моје; 
јер ће бити награђени добрим 
стварима са земље, а она ће ра
ђати у пуној а снази.

4. А такође ће бити крунисани 
благословима одозго, да, мно
штвом заповести, и а откриве
њима у право време – они што су 
б верни и в марљиви преда мном.

5. Стога, дајем им заповест, 
говорећи: а Љуби Господа Бога 
свога свим б срцем својим, свом 
моћу, умом и снагом својом; и 
у име Исуса Христа Му в служи.

6. Љуби а ближњега свога као 
самога себе. Не б кради; нити 
чини в прељубу, не г убиј, нити 
чини ишта попут тога.

7. а Захваљуј Господу Богу своме 
у свему.

8. Приноси а жртву Господу 
Богу своме у б праведности, и то 
жртву срца скрушена и в духа 
раскајана.

9. И да можеш потпуније др
жати себе а неукаљаним од света, 
иди у дом молитве и приноси 
причести своје на б свети дан мој.

10. Јер заиста је ово дан одре
ђен да се одмориш од својих дела 
и да се а посветиш Свевишњему.

члан цркве која је умрла у Сиону. Рани чланови цркве су опи
сали ово откривење као „упутство свецима како да се држе Ша
бата и како да посте и да се моле.“
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11. Ипак, приносићеш завете 
своје у праведности свакога дана 
и сваког тренутка.

12. Али запамти да на овај, Го
сподњи дан, приносиш а при
носе и причести Свевишњему, 
б признавајући своје грехе својој 
браћи и пред Господом.

13. И тога дана нећеш радити 
ништа друго, само припремај 
храну своју у простоти срца да 
твој а пост буде савршен, или, 
другим речима, да твоја б радост 
буде потпуна.

14. Заиста, ово је пост и моли
тва, или другим речима, радо
вање и молитва.

15. И уколико чините ово са 
а захвалношћу, б весела в срца и 
лица, без пуно г смеха, јер то је 
грех, већ задовољна срца и ве
села лица –

16. Заиста кажем, уколико 
тако чините, обиље са земље 
је ваше, звери пољске и птице 
небеске, оно што се по дрвећу 
пење и хода по земљи;

17. Да, и биље, и добра што их 
земља рађа, било за храну или 
одећу, или за куће, или стаје, 

или воћњаке, или баште, или 
винограде;

18. Да, све оно што а земља рађа, 
све у своје време, створено је за 
корист и употребу човекову, да 
задовољи око и обрадује срце;

19. Да, за храну и одећу, за 
укус и мирис, да ојача тело и 
разгали душу.

20. И угодно је Богу што даде 
све ово човеку; јер их са овом 
сврхом створи, да се користе 
са расуђивањем, умерено, и без 
принуде.

21. И човек ни у чему не а вређа 
Бога, нити се против кога ње
гов гнев распаљује, осим оних 
који б не признају његову руку 
у свему, и не послушају његове 
заповести.

22. Гле, ово је по закону и про
роцима; стога, не узнемиравајте 
ме више тиме.

23. Али знајте да ће онај који 
чини дела а праведности при
мити своју б награду, в мир на 
овом свету, и г вечни живот, у 
свету који ће доћи.

24. Ја, Господ, то рекох, а Дух 
сведочи. Амен.

 12 а ти приноси, било 
да су у времену, 
талентима, или 
средствима, у служби 
Богу и ближњима. 
всп Жртва.

  б всп Признати,  
признавање.

 13 а всп Пост, постити.

  б всп Радост.
 15 а всп Захвалан, 

захвалити, 
захваљивање.

  б Изл 25:2; УиЗ 64:34.
  в ПСол 17:22.
  г УиЗ 88:69.
 18 а всп Земља.
 21 а всп Увредити.

  б Јов 1:21.
 23 а всп Праведан, 

праведност.
  б всп Благословити, 

благословен, 
благослов.

  в Мт 11:28–30.  
всп Мир.

  г УиЗ 14:7.

60. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Индепен
денсу, у округу Џексон, у Мисурију, 8. августа 1831. год. Овом 
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1–9 Старешине треба да про
поведају јеванђеље на скупо
вима опаких.10–14 Не треба да 
траће своје време, нити да скри
вају таленте своје.15–17 Могу 
опрати своје ноге као сведочан
ство против оних који одбаце је
ванђеље.

Гле, овако говори Господ старе
шинама цркве своје, који треба 
убрзо да се врате у земљу из које 
су дошли: Гле, годи ми што до
ђосте овде;

2. Али са некима нисам задово
љан, јер не отварају а уста своја, 
него б скривају таленат који им 
дадох, због в страха од људи. Јао 
таквима, јер се срџба моја распа
лила против њих.

3. И догодиће се, ако ми нису 
више верни, биће им а одузето 
чак и оно што имају.

4. Јер ја, Господ, владам на не
бесима горе, и међу а војскама 
земаљским; и у тај дан када са
купим б драгуље своје, сви ће 
знати шта је то што потврђује 
моћ Божју.

5. Али, заиста, говорићу вам о 
вашем путовању у земљу из које 
дођосте. Нека се направи или 
купи пловило, како вам се чини 
да је добро, мени је свеједно, и 

што пре отпутујте у место звано 
Сент Луис.

6. А отуда нека слуге моје, 
Сидни Ригдон, Џозеф Смит мл. 
и Оливер Каудери отпутују у 
Синсинати;

7. И у овом месту нека подигну 
глас свој и објављују реч моју 
снажним гласовима, без гнева и 
не сумњајући, подижући свете 
руке над њима. Јер могу да вас 
начиним а светима, а греси су 
вам ваши б опроштени.

8. И нека остали отпутују из 
Сент Луиса, двојица по двојица, 
и проповедају реч на скуповима 
опаких, не журећи, све док се не 
врате у цркве из којих су дошли.

9. А све то зарад добробити цр
кава; с том намером их послах.

10. И нека слуга мој а Едвард 
Партриџ удели део од новца који 
му дадох старешинама мојим ко
јима је заповеђено да се врате;

11. А онај који је у могућности, 
нека га врати преко заступника; 
а онај који није, од њега се то 
неће захтевати.

12. И сада говорим о осталима 
који ће доћи у ову земљу.

13. Гле, беху послати да про
поведају јеванђеље моје на ску
повима опаких; стога, дајем им 
овакву заповест понаособ: Не 

60 2 а Еф 6:19–20.
  б Лк 8:16, 18.
  в Мт 25:14–30.  

всп Страх, бојати 
се – Страх од човека.

 3 а Мк 4:25;  
УиЗ 1:33.

 4 а Алма 43:50.
  б Иса 62:3;  

Зах 9:16;  

Мал 3:17;  
УиЗ 101:3.

 7 а всп Светост.
  б всп Опростити.
 10 а всп Партриџ, Едвард.

приликом, старешине које су путовале у округ Џексон и уче
ствовале у посвећењу земље и места за храм пожелеше да знају 
шта би требало да раде.
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1–12 Господ је прогласио многа 
уништења на водама. 13–22 Јован 
је проклео ове воде, и уништи
тељ плови површином њиховом. 
23–29 Неки имају моћ да запо
ведају водама. 30–35 Старешине 
треба да путују по двојица и про
поведају јеванђеље. 36–39 Треба 
да се припреме за долазак Сина 
Човечјег.

Гледајте, и чујте глас онога који 
има сву а моћ, који је од вечности 
до вечности, и то б Алфа и Омега, 
почетак и крај.

2. Гле, заиста овако вам говори 
Господ, о старешине цркве моје, 
који се скуписте на ово место, 
чији су греси сада опроштени, 
јер ја, Господ, а опраштам грехе, 
и б милостив сам онима који 
в признају грехе своје понизних 
срца;

3. Али заиста вам кажем, да 
није потребно да ова цела група 
мојих старешина брзо плови во
дама, док становници на обе 
стране пропадају у невери.

4. Ипак, дозволих то да бисте 
могли сведочити, гле, пуно је 

 13 а УиЗ 42:42.  
всп Докон, доколица.

  б Мт 25:24–30;  
УиЗ 82:18.

 14 а ПСол 14:29.
 15 а Мт 10:14; 

   Лк 9:5;  
Дела 13:51;  
УиЗ 24:15; 75:20; 
84:92.

61 1 а всп Моћ.
  б всп Алфа и Омега.

 2 а Мос 4:10–11.  
всп Опростити.

  б всп Милостив, 
милост.

  в всп Признати, 
признавање.

61. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, на обали реке 
Мисури, на Меклвејновом превоју, 12. августа 1831. год. На 
свом повратку у Киртланд, пророк и десеторица старешина 
су путовали реком Мисури у кануима. Трећег дана путовања, 
искусили су многе опасности. Старешина Вилијам В. Фелпс 
је у виђењу на јави видео уништитеља како плови у моћи по
вршином вода.

а траћи време своје, нити скривај 
б таленат свој да се за њега не зна.

14. А након што дођеш у зе
мљу Сион, и прогласиш реч 
моју, треба да се брзо вратиш, 
проглашавајући реч моју на ску
повима опаких, без журбе, ни у 
а гневу, нити се препирући.

15. И отреси а прашину с ногу 
својих против оних који те не 
приме, не у присуству њиховом, 

да их не би изазвао, него у тај
ности; и опери ноге своје, као 
сведочанство против њих на дан 
суда.

16. Гле, то вам је довољно, и 
воља је онога који вас је послао.

17. И устима слуге мога Џо
зефа Смита мл. биће обзнањено 
о Сиднију Ригдону и Оливеру 
Каудерију. Остатак касније. 
Баш тако. Амен.
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 7 а всп Фелпс, Вилијам В.
 8 а всп Укорити, прекор.
  б всп Опак, опакост.

 13 а УиЗ 21:6.
  б всп Заповести Божје.
 14 а Пос 1:20.

  б Отк 8:8–11.
 17 а Мојсије 4:23.

опасности на водама, а биће их 
још више;

5. Јер ја, Господ, у срџби сво
јој прогласих многа уништења 
на водама, да, и то посебно на 
овим водама.

6. Ипак, свако тело је у рукама 
мојим, а онај који је веран међу 
вама неће изгинути од ових 
вода.

7. Стога, потребно је да слуга 
мој Сидни Гилберт и слуга мој 
а Вилијам В. Фелпс похитају свом 
задатку и мисији.

8. Ипак, нећу дозволити да 
се одвајате док не будете а уко
рени за све своје грехе, како би
сте били једно, да не бисте изги
нули у б опакости;

9. Али сада, заиста кажем, по
требно је по мени да се одвојите. 
Стога нека се слуге моје Сидни 
Гилберт и Вилијам В. Фелпс при
друже својој претходној групи и 
нека ужурбано отпутују како би 
испунили своју мисију, и са ве
ром ће све превладати.

10. И ако су верни биће сачу
вани, и ја, Господ, бићу са њима.

11. А остали нека узму оно што 
је потребно од одеће.

12. Нека слуга мој Сидни Гил
берт понесе оно што вам није 
потребно, према вашем дого
вору.

13. И сада, гле, за ваше а добро 
дајем вам б заповест о овоме; и 
ја, Господ, расправљаћу са вама 
као са онима из древних дана.

14. Гле, ја, Господ, у почетку 
благослових а воде; али у по
следње дане, устима слуге мог 
Јована, б проклех их.

15. Стога, доћи ће дани да нико 
неће бити безбедан на водама.

16. И говориће се у данима 
који долазе да нико неће моћи 
да дође у земљу Сион преко 
вода, осим онога који је испра
ван у срцу.

17. И како ја, Господ, у почетку 
а проклех земљу, баш тако у по
следњим данима је благослових, 
у право време, за употребу све
цима мојим, како би могли ужи
вати у њеном изобиљу.

18. А сада вам дајем заповест, 
а оно што кажем једноме ка
жем свима, да упозорите вашу 
браћу о овим водама, да не пу
тују њима, да не би њихова вера 
пропала и да не би били ухва
ћени у замку;

19. Ја, Господ, то прогласих, и 
уништитељ плови на њиховој 
површини, и не повлачим оно 
што прогласих.

20. Ја, Господ, разгневих се на 
вас јуче, али данас се мој гнев 
одвратио.

21. Стога, они за које рекох да 
би требало да журно отпутују – 
поново вам кажем, нека журно 
отпутују.

22. А мени је свеједно, после 
неког времена, уколико испу
њавају своју мисију, било да иду 
водом или копном; нека буде 
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 25 а Бр 9:18.
 27 а всп Моћ;  

Свештенство.
 31 а Алма 37:31;  

Хел 13:14;  
УиЗ 101:11.

 33 а всп Проповедати;  
Сведочити.

 34 а 2 Не 9:44; Јаков 2:2;  
Мос 2:28.

 35 а всп Мисионарски 
рад.

 36 а Јн 13:33.
  б Мт 18:20.
  в Иса 41:15–17;  

1 Не 21:14–15.
 37 а УиЗ 50:35.
 38 а всп Бдети, стражари.

онако како им се укаже сходно 
њиховом каснијем расуђивању.

23. А сада, о слугама мојим, Сид
нију Ригдону, Џозефу Смиту мл. 
и Оливеру Каудерију, нека не до
лазе поново водама, сем каналом, 
док путују ка својим домовима; 
или другим речима не смеју да 
путују водама, сем каналом.

24. Гле, ја, Господ, одредих на
чин путовања светаца мојих, и 
гле, ово је начин – да након што 
напусте канал, путују копном, 
с обзиром да им је заповеђено 
да путују и иду до земље Сиона;

25. А то треба да чине попут 
деце Израелове, а постављајући 
шаторе дуж пута.

26. И гле, ову заповест ћете 
пренети свој вашој браћи.

27. Ипак, ономе коме се даје 
а моћ да заповеда водама, њему 
се даје моћ Духом да зна све Ње
гове путеве;

28. Стога, нека чини како му 
Дух живог Бога заповеда, било 
на копну или на водама, јер је на 
мени како ћу касније поступити.

29. А вама се даје усмерење за 
свеце, или пут за свеце табора 
Господњега.

30. И опет, заиста, кажем вам, 
слуге моје, Сидни Ригдон, Џозеф 
Смит мл. и Оливер Каудери, не 
смеју отварати уста своја на ску
повима опаких док не стигну у 
Синсинати;

31. А тамо морају да подигну 
гласове своје ка Богу против 
тог народа, да, ка Њему чија се 
срџба распалила против њихове 
опакости, народа који је сасвим 
а сазрео за уништење.

32. А одатле нека путују на 
скупове браће своје, јер је већ 
сада пожељније да делују међу 
њима него на скуповима опаких.

33. А сада, по питању оста
лих, нека путују и а проглаша
вају реч на скуповима опаких, 
онако како им је дато;

34. И уколико тако чине 
а опраће одећу своју, и биће без 
мрље преда мном.

35. И нека путују заједно, или 
а по двојица, како им се чини 
да је добро, само нека се слуга 
мој Рејнолдс Кахун, и слуга мој 
Самуел Х. Смит, са којима сам 
веома задовољан, не раздвајају 
док се не врате својим кућама, 
а ово у мудру сврху моју.

36. И сада, заиста, кажем вам, а 
шта кажем једноме, кажем свима, 
развеселите се а дечице, јер сам 
б међу вама, и нисам вас в оставио;

37. А пошто се понизисте 
преда мном, благослови а цар
ства су ваши.

38. Опашите бедра своја и бу
дите а будни и трезвени, ишче
кивајући долазак Сина Човечјег, 
јер Он долази у онај час кад не 
мислите.
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 39 а всп Молитва.
  б всп Искушати, 

искушење.
62 1 а УиЗ 45:3–4.  

всп Заступник.
  б Јев 2:18;  

Алма 7:12.

  в всп Искушати, 
искушење.

 3 а Лк 12:8–9.  
всп Сведочанство.

  б всп Књига живота.
  в УиЗ 84:61.
 4 а УиЗ 57:1–2.

 5 а всп Мисионарски 
рад.

 6 а Етер 3:12.
 7 а всп Захвалан, 

захвалити, 
захваљивање.

62. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, на обали реке 
Мисури у Черитону, у Мисурију, 13 августа 1831. год. Тога 
дана су пророк и његова група, који су путовали од Индепен
денса ка Киртланду, срели неколико старешина које су путо
вале у земљу Сион, и након радосног поздрава, примљено је ово 
откривење.

39. а Молите се увек да не 
упаднете у б искушење, да би
сте могли поднети дан доласка 

Његовог, било у животу или 
смрти. Баш тако. Амен.

1–3 Сведочанства су записана на 
небу. 4–9 Старешине морају да 
путују и проповедају према соп
ственом нахођењу и како им Дух 
налаже.

Гледајте, и чујте, о старешине 
цркве моје, говори Господ Бог 
ваш, и то Исус Христ, ваш а за
ступник, који зна слабости чо
вечје и како да б помогне онима 
који су у в искушењу.

2. И заиста су моје очи на 
онима који још нису отишли у 
земљу Сион, стога ваша мисија 
још није завршена.

3. Ипак, благословени сте, јер 
је а сведочанство које дадосте 
б записано на небу да га анђели 
гледају, и радују се над вама, а 
в греси ваши су вам опроштени.

4. А сада наставите своје пу
товање. Сакупите се у земљи 
а Сиону, и држите састанак и 

радујте се заједно, и принесите 
причест Свевишњему.

5. А онда се можете вратити 
да посведочите, да, и то сви за
једно, или по двојица, како вам 
се буде чинило да је добро, мени 
је свеједно, само будите верни, 
и а објављујте радосне вести ста
новницима земље, или на скупо
вима опаких.

6. Гле, ја, Господ, скупих вас 
заједно да би се обећање могло 
испунити, како би верни међу 
вама били сачувани и радовали 
се заједно у земљи Мисури. Ја, 
Господ, обећавам вернима и не 
могу а лагати.

7. Ја, Господ, вољан сам, ако 
било ко од вас зажели да јаше 
коње, или мазге, или да се вози 
запрегом, примиће тај благо
слов, ако га из руке Господње 
прими срцем а захвалним на 
свему.
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8. Ово остаје на вама да чините 
по сопственом нахођењу и како 
вас Дух води.

9. Гле, а царство је ваше. И гле, 
и ето, б са вернима сам увек. Баш 
тако. Амен.

 9 а УиЗ 61:37.
  б Мт 28:20.

63 2 а всп Побуна.
 3 а всп Смрт, физичка.

63. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Киртланду, 
у Охају, 30. августа 1831. год. Пророк, Сидни Ригдон и Оливер 
Каудери су се вратили у Киртланд 27. августа са своје посете 
Мисурију. У историји Џозефа Смита даје се опис овог откри
вења: „У овим раним данима цркве, постојала је велика жеља 
да се прими реч Господња по питању свега онога што се на било 
који начин тиче нашег спасења; а пошто је земља Сион тада 
била најважнија временска тема, ја упитах Господа за даље 
информације о сакупљању светаца, куповини земље и другим 
питањима.“

1–6 Дан гнева ће доћи опакима. 
7–12 Знаци долазе по вери. 13–
19 Прељубници у срцу ће пори
цати веру и бити бачени у језеро 
огњено. 20 Верни ће примити ба
штину на преображеној земљи. 
21 Пун извештај о догађајима на 
Гори преображења још није от
кривен. 22–23 Одани примају 
тајне царства. 24–31 Треба да 
се купују места за баштину у 
Сиону. 32–35 Господ даје проглас 
о ратовима, и опаки погубљују 
опаке. 36–48 Свеци треба да се 
сакупљају у Сиону и да обезбеде 
новац за његову изградњу. 49–54 
Благослови су осигурани за верне 
приликом Другог доласка, вас
крсења, и за време Хиљадугоди
шњице. 55–58 Ово је дан упозо
рења. 59–66 Господње име узалуд 
употребљавају они који га кори
сте без власти.

Послушајте, о народе, отворите 
срца своја и приклоните ухо из
далека, и слушајте, ви који себе 
називате народом Господњим, 
и чујте реч Господњу и Његову 
вољу за вас.

2. Да, заиста, кажем, чујте реч 
онога чија се срџба распалила 
против опаких и а побуњених.

3. Чија је воља да узме оне које 
жели а узети, и сачува у животу 
оне које жели сачувати.

4. Који изграђује по сопстве
ној вољи и жељи и уништава кад 
год му се прохте, и може да баци 
душу доле у пакао.

5. Гле, ја, Господ, оглашавам се 
гласом својим, и он мора да се 
послуша.

6. Стога, заиста кажем, нека 
опаки припазе, и нека се побу
њени боје и дрхте, и нека невер
ници затворе уста своја, јер ће 
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им а дан гнева доћи као б вихор, и 
свако тело ће в знати да сам ја Бог.

7. А онај који тражи знаке, ви
деће а знаке, али не на спасење.

8. Заиста, кажем вам, има оних 
међу вама који траже знаке, и 
беше таквих још од почетка;

9. Али гле, вера не долази по 
знацима, него знаци прате оне 
који верују.

10. Да, знаци долазе а вером, не 
вољом човечјом, нити жељом, 
него вољом Божјом.

11. Да, знаци долазе вером, 
кроз моћна дела, јер без а вере 
нико не може угодити Богу, и 
на кога се Бог расрди тај није 
омиљен, стога, таквима Он не 
показује знаке, осим у б гневу на 
в осуду њихову.

12. Стога, ја, Господ, нисам за
довољан онима који су тражили 
знаке и чуда да би добили веру, 
а не за добро људи на славу моју.

13. Ипак, дајем заповести, а 
многи се окренуше од мојих за
повести и не држаше их.

14. Међу вама беху а прељуб
ници и прељубнице, неки од 
њих су се окренули од вас, а 
други су остали са вама и они 
ће касније бити откривени.

15. Нека се такви припазе и 
брзо покају, у супротном ће суд 

сићи на њих као замка, и њихова 
безумља ће се објавити, а њихова 
дела ће их пратити у очима на
рода.

16. И заиста, кажем вам, као 
што вам пре рекох, онај који с 
а пожудом б погледа жену, или 
уколико неко почини в прељубу 
у свом срцу, неће имати Духа, 
него ће веру порећи и страхо
ваће.

17. Стога, ја, Господ, рекох да 
ће а плашљивци, и неверници, и 
сви б лажљивци, и ко год љуби и 
в чини лаж, и блудник, и врачар, 
имати удела у том г језеру огње
ном и сумпорном, које је д друга 
смрт.

18. Заиста кажем, да неће 
имати удео у а првом васкрсењу.

19. А сада гле, ја, Господ, ка
жем вам да нисте а оправдани, 
због тога што их има међу вама.

20. Ипак, онај који а истраје у 
вери и чини моју вољу, тај ће 
превладати, и примиће б ба
штину на земљи када дође дан 
преображења;

21. Када а земља буде б преобра
жена, и то према узорку који 
беше показан апостолима мојим 
на в гори, о чему потпуни изве
штај још нисте примили.

22. А сада, заиста, кажем вам, 
 6 а всп Други долазак 

Исуса Христа; Правда.
  б Јер 30:23.
  в Иса 49:26.
 7 а УиЗ 46:9. всп Знак.
 10 а Моро 7:37. всп Вера.
 11 а Јев 11:6.
  б УиЗ 35:11.
  в УиЗ 88:65.
 14 а УиЗ 42:24–25.
 16 а всп Пожуда.

  б Мт 5:27–28;  
УиЗ 42:23–26.

  в всп Прељуба.
 17 а Отк 21:8.
  б всп Лагање.
  в Отк 22:15; УиЗ 76:103.
  г Отк 19:20;  

2 Не 9:8–19, 26; 28:23;  
Јаков 6:10;  
Алма 12:16–18;  
УиЗ 76:36. всп Пакао.

  д всп Смрт, духовна.
 18 а Отк 20:6.
 19 а всп Оправдање, 

оправдати.
 20 а УиЗ 101:35.
  б Мт 5:5;  

УиЗ 59:2; 88:25–26.
 21 а всп Земља – Коначно 

стање земље.
  б всп Свет – Крај света.
  в Мт 17:1–3.
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да као што рекох да ћу вам об
знанити моју вољу, гле, обзна
нићу је, не путем заповести, јер 
има много оних који не гледају 
да држе моје заповести.

23. Али ономе који држи моје 
заповести даћу а тајне царства 
мога, и оне ће у њему бити из
вор б живе воде, која в тече ка веч
ном животу.

24. И сада, гле, ово је воља 
Господа Бога вашега за Ње
гове свеце, да треба да се за
једно окупе у земљи Сиону, не 
у журби, да не би било пометње, 
која доноси помор.

25. Гле, земљу а сионску – ја, Го
спод, држим у својим рукама;

26. Ипак, ја, Господ, дајем а Це
зару оно што је Цезарово.

27. Стога, ја, Господ, желим 
да купујете земљишта, како би 
имали предност над светом, 
како би право било на вашој 
страни пред светом, како се они 
не би разгневили.

28. Јер а Сотона усади у њихова 
срца срџбу према вама, и жељу 
да проливају крв.

29. Стога, земљу сионску не
ћете добити другачије осим ку
повином или крвљу, у супрот
ном неће бити баштине за вас.

30. Ако је то куповином, гле, 
благословени сте;

31. А ако је то крвљу, пошто 

вам је забрањено да проливате 
крв, ето, непријатељи ваши су 
над вама, и бићете бичевани од 
града до града, и од синагоге до 
синагоге, и само неколицина ће 
остати да прими баштину.

32. Ја, Господ, срдит сам на 
опаке, ускраћујем Дух свој ста
новницима земље.

33. Заклех се у гневу своме, и 
прогласих а ратове на лицу зе
маљском, а опаки ће погубљи
вати опаке, и страх ће се уса
дити у свакога;

34. И а свеци ће тешко побећи, 
ипак, ја, Господ, са њима сам, и 
б сићи ћу посред неба из прису
ства Оца мога и прожети в опаке 
неугасивим г огњем.

35. И гле, још није тако, али 
биће ускоро.

36. Стога, зато што ја, Господ, 
прогласих све ово лицем земаљ
ским, моја је воља да се свеци 
скупе у земљи Сиону;

37. И да свако преузме а пра
ведност у руке своје и верност 
на бокове своје, и подигне б глас 
упозорења становницима земље, 
и прогласи и речју и збегом да 
ће в пустош доћи на опаке.

38. Стога, нека се ученици моји 
у Киртланду, који бораве на овој 
фарми, постарају за своје вре
менске потребе.

39. Нека се слуга мој Титус 
 23 а Алма 12:9–11;  

УиЗ 42:61; 84:19; 
107:18–19.

  б всп Жива вода.
  в Јн 4:14.
 25 а всп Сион.
 26 а Лк 20:25;  

УиЗ 58:21–23.  

всп Влада, владавина.
 28 а всп Ђаво.
 33 а всп Рат.
 34 а всп Светац.
  б всп Други долазак 

Исуса Христа.
  в Мт 3:12;  

2 Не 26:6;  

УиЗ 45:57; 64:24; 
101:23–25, 66.  
всп Опак, опакост.

  г всп Огањ.
 37 а всп Праведан, 

праведност.
  б УиЗ 1:4.
  в Иса 47:11.

УЧЕЊЕ И ЗАВЕТИ 63:23–39 128



Билингс, реши земље о којој се 
стара, како би се припремио да 
следећег пролећа отпутује у зе
мљу Сион, са онима који бораве 
на њој, изузев оних које ћу задр
жати за себе, који неће ићи док 
им не заповедим.

40. И нека се сав новац који 
може да се уштеди, мени је све
једно да ли је мали или велики, 
пошаље у земљу Сион, онима 
које одредих да га приме.

41. Гле, ја, Господ, ћу дати 
слузи своме Џозефу Смиту мл. 
моћ која ће му омогућити да 
а распозна Духом који од њих ће 
ићи у земљу Сион, а који од мо
јих ученика ће остати.

42. Нека слуга мој Њуел К. 
Витни задржи своју радњу, или 
другим речима, радњу којом 
управља, још за кратко.

43. Ипак, нека да сав новац 
који може дати, да би се послао 
у земљу Сион.

44. Гле, све то је у његовим ру
кама, нека чини шта је мудро.

45. Заиста кажем, нека буде од
ређен као заступник ученицима 
који ће остати, и нека буде заре
ђен да има ову власт;

46. А сада брзо посети цркве, 
излажући им све ово, са слугом 
мојим Оливером Каудеријем. 
Гле, ово је моја воља, да стичете 

новац баш онако како вас упу
тих.

47. Онај који је а веран и ис
траје, превладаће свет.

48. Онај који шаље драгоцено
сти у земљу Сион, примиће а ба
штину у овом свету, а дела ње
гова ће га пратити, а исто тако 
и награда у свету који ће доћи.

49. Да, и благословени су мр
тви који су а умрли у Господу, 
од сада па надаље, када Господ 
дође, и старо б прође, и све по
стане ново, в устаће из мртвих и 
неће поново г умрети, и примиће 
баштину пред Господом, у све
том граду.

50. А онај који буде жив када 
Господ дође, и задржи веру, 
а благословен је, ипак, одређено 
му је да б умре у старости својој.

51. Стога, деца а ће б расти док 
не остаре, стари ће умирати, 
али неће заспати у праху, него 
ће се в изменити у трен ока.

52. Стога, у ту су сврху апо
столи проповедали свету вас
крсење мртвих.

53. Ово су ствари које морате 
ишчекивати, и говорити на 
Господњи начин, оне су сада 
а близу, у времену које ће доћи, и 
то на дан доласка Сина Човечјег.

54. И до тог часа биће лудих 
а девица међу мудрима, а тога 

 41 а всп Распознавање, 
дар.

 47 а Мос 2:41;  
УиЗ 6:13.

 48 а УиЗ 101:18.
 49 а Отк 14:13;  

УиЗ 42:44–47.
  б 2 Кор 5:17.
  в всп Васкрсење.

  г Отк 21:4;  
Алма 11:45;  
УиЗ 88:116.  
всп Бесмртан, 
бесмртност.

 50 а всп Благословити, 
благословен, 
благослов.

  б всп Смрт, физичка.

 51 а всп Хиљадугоди
шњица.

  б Иса 65:20–22;  
УиЗ 45:58; 101:29–31.

  в 1 Кор 15:51–52;  
УиЗ 43:32.

 53 а УиЗ 35:15.
 54 а Мт 25:1–13;  

УиЗ 45:56–59.
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 54 б Мос 16:2.
 55 а всп Ригдон, Сидни.
  б всп Охолост.
 56 а УиЗ 58:50.
 57 а УиЗ 4:3–6.
  б УиЗ 18:14–15.  

всп Мисионарски 

рад;  
Упозоравати, 
упозорење.

 59 а 1 Кор 2:10.
 60 а всп Алфа и Омега.
 61 а всп Богохуљење.
 64 а всп Свети.

  б всп Дубоко 
поштовање.

  в УиЗ 42:14.
 65 а всп Молитва.
 66 а 2 Кор 4:17.
  б Рим 8:18;  

УиЗ 58:4; 136:31.

часа долази потпуно раздвајање 
праведних и опаких, и тога дана 
послаћу анђеле своје да б иско
рене опаке и баце их у неуга
сив огањ.

55. А сада гле, заиста, кажем 
вам, ја, Господ, нисам задовољан 
слугом својим а Сиднијем Ригдо
ном; он се б узвисио у свом срцу, 
и није примао савете, него је жа
лостио Духа;

56. Стога је његов а запис не
прихватљив Господу, и треба да 
начини други, а ако га Господ не 
прими, гле, неће остати у слу
жби коју му одредих.

57. И опет, заиста вам кажем, 
а они који пожеле у срцу своме, у 
кроткости, да б упозоравају гре
шнике на покајање, нека буду 
заређени да имају ову власт.

58. Јер ово је дан упозорења, а 
не дан многих речи. Јер мени, 
Господу, не сме се ругати у по
следњим данима.

59. Гле, ја сам одозго, а моћ 
моја лежи доле. Ја сам над свиме, 
и у свему, и кроз све, и а истра
жујем све, и долази дан када ће 
све бити подложно мени.

60. Гле, ја сам а Алфа и Омега, 
и то Исус Христ.

61. Стога, нека се сви пазе како 
узимају у своја уста а име моје –

62. Јер гле, заиста кажем, да 
има многих који су под осудом, 
који користе име Господње, и 
користе га узалуд, немајући 
власт.

63. Стога, нека се у цркви по
кају за грехе своје, и ја, Господ 
ћу их поседовати, у супротном 
биће искључени.

64. Сетите се тога да је оно што 
долази одозго а свето, и мора 
се б помињати са пажњом, и уз 
подстицај Духа, и у томе нема 
осуде, и примате Духа в моли
твом, стога, без овога, осуда 
остаје.

65. Нека слуге моје, Џозеф 
Смит мл. и Сидни Ригдон, по
траже себи дом, као што су 
преко а молитве поучени Духом.

66. Ово остаје да се превазиђе 
кроз стрпљење, како би могли да 
приме вечну и од свега а прете
жнију б славу, у супротном, већу 
осуду. Амен.

64. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита старешинама 
цркве, у Киртланду, у Охају, 11. септембра 1831. год. Про
рок се спремао да се пресели у Хајрам, у Охају, да настави са 
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1–11 Свецима је заповеђено да 
праштају један другоме, да не 
би остао на њима већи грех. 12–
22 Непокајани треба да се до
веду пред цркву. 23–25 Онај који 
плаћа десетину неће изгорети 
приликом Господњег доласка. 26–
32 Свеци су упозорени да избе
гавају дуг. 33–36 Побуњеници ће 
бити избачени из Сиона. 37–40 
Црква ће судити народима. 41–
43 Сион ће цветати.

Гле, овако вам говори Господ, 
Бог ваш, о старешине цркве моје, 
послушајте и чујте, и примите 
моју вољу за вас.

2. Јер заиста, кажем вам, же
лим да а превладате свет, стога ћу 
имати б самилости према вама.

3. Има оних међу вама који 
згрешише, али заиста кажем, 
само овај пут, зарад а славе моје, 
и спасења душа, б опростих вам 
ваше грехе.

4. Бићу милостив према вама, 
јер сам вам дао царство.

5. А а кључеви тајни царства 
неће се одузети од слуге мога 
Џозефа Смита мл. средствима 
које сам одредио, док год живи, 

уколико се покорава б обредима 
мојим.

6. Има оних који су тражили 
прилику да се побуне против 
њега без разлога.

7. Ипак, згрешио је, али заи
ста вам кажем, ја, Господ, а опра
штам грехе онима који их б при
знају преда мном и затраже 
опроштај, који нису починили 
в смртни грех.

8. Ученици моји су, у древним 
данима, тражили а прилике да 
нападају једни друге и нису 
опраштали један другоме у сво
јим срцима, а због тог зла беху 
ожалошћени и жестоко б укора
вани.

9. Стога, кажем вам, да треба 
да а праштате један другоме, јер 
онај који не б прашта свом брату 
преступе његове стоји осуђен 
пред Господом, јер у њему остаје 
већи грех.

10. Ја, Господ, а опростићу коме 
хоћу, али од вас се захтева да 
б праштате свим људима.

11. И треба да кажете у својим 
срцима – нека Бог а пресуди из
међу мене и тебе, и награди те 
према б делима твојим.

64 2 а 1 Јн 5:4.
  б всп Самилост.
 3 а Мојсије 1:39.
  б Иса 43:25.
 5 а УиЗ 28:7; 84:19.  

всп Кључеви 
свештенства.

  б всп Обреди.

 7 а всп Опрост греха;  
Опростити.

  б Бр 5:6–7;  
УиЗ 19:20; 58:43.  
всп Признати, 
признавање.

  в УиЗ 76:31–37.
 8 а всп Препирка.

  б всп Укорити, прекор.
 9 а Мк 11:25–26; УиЗ 82:1.
  б Мт 6:14–15; Еф 4:32.
 10 а Изл 33:19; Алма 39:6;  

УиЗ 56:14.
  б Мос 26:29–31.
 11 а 1 Сам 24:13.
  б 2 Тим 4:14.

превођењем Библије, које је запоставио док је био у Мисурију. 
Група браће којима је било заповеђено да путују у Сион (у Ми
сурију) озбиљно се бавила припремањем да отпутује у октобру. 
Откривење је примљено у оваквим ужурбаним околностима.
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12. А онога који се не покаје за 
грехе своје, и не призна их, до
вешћете пред а цркву, и посту
паћете са њим како вам Свето 
писмо налаже, било на основу 
заповести или откривења.

13. А ово ћете чинити како би 
Бог био прослављен – не зато 
што не праштате, немајући са
милости, него да бисте били 
оправдани у очима закона, да 
не бисте увредили онога који је 
ваш Законодавац –

14. Заиста кажем, у ту ћете 
сврху чинити ово.

15. Гле, ја, Господ, разгневих 
се на Езру Бута који беше слуга 
мој, а исто тако и на слугу свога 
Ајзека Морлија, јер нису др
жали закон мој, нити заповест;

16. Они су тражили зло у ср
цима својим, и ја, Господ, пову
као сам свог Духа. а Осудили су 
као зло оно у чему не беше зла, 
ипак опростих слузи своме Ај
зеку Морлију.

17. И такође слуга мој а Едвард 
Партриџ, гле, згрешио је, и б Со
тона настоји да уништи душу 
његову, али када им се све ово 
обзнани, и покају се за зло, биће 
им опроштено.

18. А сада, заиста кажем да је 
по мени потребно да се слуга мој 
Сидни Гилберт, након неколико 

недеља, врати својим пословима, 
и заступништву у земљи Сион;

19. А оно што је видео и чуо 
може да се обзнани ученицима 
мојим, да не би пропали. И у ту 
сврху рекох све ово.

20. И опет, кажем вам, да слуга 
мој Ајзек Морли не може бити 
а искушан више него што може 
да поднесе, и погрешно вас са
ветује на вашу штету, дао сам 
заповест да његова фарма треба 
да се прода.

21. Моја је воља да слуга мој 
Фредерик Џ. Вилијамс не продаје 
своју фарму, јер ја, Господ хоћу 
да остане јако упориште у земљи 
Киртланду, у периоду од пет го
дина, у коме нећу уништити 
опаке, да бих тако неке спасио.

22. А након тог дана, ја, Господ 
нећу сматрати а кривим оне који 
буду отвореног срца ишли у зе
мљу Сион, јер ја, Господ, захте
вам б срца деце човечје.

23. Гле, сада ће се звати а да
нас све до б доласка Сина Чове
чјег, и заиста то је дан в жртве, и 
дан плаћања десетине мога на
рода, јер онај који плаћа г десе
тину неће д изгорети приликом 
доласка Његовог.

24. Јер након данас, долази 
а спаљивање – ово је начин на 
који Господ говори – јер заиста 

 12 а УиЗ 42:80–93.
 16 а 2 Не 15:20;  

УиЗ 121:16.
 17 а всп Партриџ, Едвард.
  б всп Ђаво.
 20 а всп Искушати, 

искушење.
 22 а всп Кривица.
  б Изл 35:5;  

УиЗ 59:15;  
64:34.

 23 а УиЗ 45:6;  
64:24–25.

  б всп Други долазак 
Исуса Христа.

  в всп Жртва.
  г Мал 3:10–11.  

всп Десетак, 

десетина.
  д Мал 4:1;  

3 Не 25:1;  
ИЏС 1:37.

 24 а Иса 66:15–16.  
всп Земља – Чишћење 
земље;  
Свет – Крај света.

УЧЕЊЕ И ЗАВЕТИ 64:12–24 132



кажем, сутра ће сви б охоли и 
који чине опакости бити као 
стрњика, и спалићу их, јер ја сам 
Господ над војскама, и нећу по
штедети никога ко остане у в Ва
вилону.

25. Стога, ако у мене верујете, 
радићете докле год данас траје.

26. И није прикладно да слуге 
моје, а Њуел К. Витни и Сидни 
Гилберт, продају своју б радњу 
и оно што поседују овде, јер то 
није у мудрости све док остали 
из цркве, који су остали овде, не 
оду у земљу Сион.

27. Гле, речено је у мом закону, 
или забрањено, да упадате у а ду
гове код ваших непријатеља;

28. Али гле, никада није ре
чено да Господ не треба да узме 
када зажели, и плати како му се 
чини да је добро.

29. Стога, пошто сте заступ
ници, на Господњем сте задатку, 
и све што радите по вољи Го
сподњој је посао Господњи.

30. И он вас постави да се бри
нете о свецима мојим у овим по
следњим данима, како би стекли 
а баштину у земљи Сиону.

31. И гле, ја, Господ, објављујем 
вам да ће је примити, а моје су 
а речи сигурне и неће б заказати.

32. Али се све мора догодити у 
своје време.

33. Стога, не а посустајте да чи
ните добро, јер ви полажете те
меље за велико дело. А из б малог 
произилази оно што је велико.

34. Гле, Господ а захтева б срце 
и вољан ум, а вољни и в послу
шни ће јести од добара из зе
мље Сиона у овим последњим 
данима.

35. А а побуњеници ће бити б ис
кључени из земље Сиона, и биће 
отпуштени, и неће баштинити 
земљу.

36. Јер, заиста вам кажем да 
побуњеници нису од крви а Је
фремове, стога ће бити иско
рењени.

37. Гле, ја, Господ, начиних цр
кву своју у овим последњим да
нима попут судије што седи на 
брежуљку, или на узвишењу, да 
суди народима.

38. Јер ће се догодити да ће ста
новници Сиона а судити о свему 
у Сиону.

39. И показаће лажљивце и ли
цемере, и знаће се ко су они који 
нису а апостоли и пророци.

40. А чак ће и а бискуп, који 
је б судија, и његови саветници, 
уколико нису верни у свом 

 24 б Мал 3:15;  
2 Не 12:12; 23:11.  
всп Охолост.

  в УиЗ 1:16.  
всп Вавилон.

 26 а всп Витни, Њуел К.
  б УиЗ 57:8.
 27 а всп Дуг.
 30 а УиЗ 63:48.
 31 а Мк 13:31;  

2 Не 31:15;  
УиЗ 1:37–38.

  б УиЗ 76:3.
 33 а Гал 6:9.
  б УиЗ 123:16.
 34 а Мих 6:8.
  б Понз 32:46;  

ИНа 22:5;  
Морм 9:27.  
всп Срце.

  в Иса 1:19.  
всп Послушност, 
послушан, 
послушати.

 35 а всп Побуна.
  б УиЗ 41:5;  

50:8–9; 56:3.  
всп Искључење.

 36 а Понз 33:16–17.
 38 а Иса 2:3–4;  

УиЗ 133:21.
 39 а Отк 2:2.  

всп Апостол.
 40 а всп Бискуп.
  б УиЗ 58:17;  

107:72–74.
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 40 в всп Управитељ, 
управљање.

  г УиЗ 107:99–100.
 41 а всп Сион.
  б УиЗ 45:67; 84:4–5; 

97:15–20.  
всп Слава.

 42 а всп Барјак.
 43 а Иса 60:14;  

УиЗ 97:19–20.
65 1 а Иса 40:3; Мт 3:3; 

   Јн 1:23.
 2 а Мт 16:19;  

УиЗ 42:69.  
всп Кључеви 
свештенства.

  б УиЗ 90:1–5.
  в Дан 2:34–45.
  г Пс 72:19.  

всп Данило – Књига 
пророка Данила;  
Последњи дани.

 3 а Мт 22:1–14;  
Отк 19:9;  
УиЗ 58:11.

  б всп Младожења.
 5 а Мт 24:30.
  б Пс 93:1.
  в всп Слава.
  г Дан 2:44.
 6 а всп Царство Божје 

или царство небеско.
  б Отк 11:15.

в управљању бити осуђени, а 
г други ће бити постављени на 
њихово место.

41. Јер, гле, кажем вам да ће 
а Сион цветати, а б слава Го
сподња ће бити на њему;

42. И биће а барјак људима, и 

долазиће к њему из сваког на
рода под небом.

43. А доћи ће дан када ће на
роди земаљски а дрхтати због 
њега, и бојати се због страхови
тих људи његових. Господ рече 
ово. Амен.

65. ОДСЕК
Откривење о молитви дато преко пророка Џозефа Смита, у 
Хајраму, у Охају, 30. октобра 1831. год.

1–2 Кључеви царства Божјег су 
поверени човеку на земљи, и је
ванђеоско дело ће победити. 3–
6 Царство Хиљадугодишњице ће 
доћи и придружити се царству 
Божјем на земљи.

Послушајте, и ево, глас онога 
који је послат са висина, који је 
силан и моћан, који иде до свих 
крајева земље, да, чији је глас упу
ћен људима – а Припремите пут 
Господу, поравнајте стазе његове.

2. а Кључеви б царства Божјег 
су поверени човеку на земљи, и 
одатле ће се јеванђеље котрљати 
све до крајева земље, као што ће 
се в камен који је одваљен са горе 
без руку котрљати док не г по
пуни целу земљу.

3. Да, глас узвикује – При
премите пут Господу, припре
мите а вечеру Јагњетову, будите 
спремни за б Младожењу.

4. Молите се Господу, призи
вајте његово свето име, обзна
ните његова дивна дела међу на
родима.

5. Призивајте Господа, како 
би се његово царство раширило 
по земљи, како би становници 
њени могли да га приме и како 
би били припремљени за дан 
који долази, када ће Син Чове
чји а сићи посред неба, б одевен 
у светлост в славе своје, да се су
сретне са г царством Божјим које 
је успостављено на земљи.

6. Стога, нека се а царство Бож
је шири, да би б царство небеско 
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1–4 Вечни завет је пунина јеван
ђеља. 5–8 Старешине треба да 
проповедају, сведоче и распра
вљају са људима. 9–13 Верна све
штеничка служба осигурава ба
штину вечног живота.

Гле, овако говори Господ слузи 
своме Вилијаму Е. Меклелину – 
Благословен си, у мери у којој си 
се одвратио од својих безакоња, 
и примио истине моје, говори 
Господ Откупитељ твој, Спаси
тељ света, и то свих оних који 
а поверују у име моје.

2. Заиста, кажем ти, благосло
вен си јер си примио мој а вечни 
завет, и то пунину јеванђеља 
мога, послату деци човечјој, 
да би имали б живот и постали 
судеоници славе која ће се от
крити у последњим данима, као 
што су записали пророци и апо
столи у древним данима.

3. Заиста, кажем ти, слуго мој 

Вилијаме, да си очишћен, али не 
у потпуности, покај се, дакле, за 
све оно што није угодно очима 
мојим, говори Господ, јер Го
спод ће ти то а показати.

4. И сада, заиста, ја, Господ, по
казаћу ти шта од тебе желим, 
или која је моја воља за тебе.

5. Гле, заиста ти кажем да је 
моја воља да а проглашаваш је
ванђеље моје од земље до земље 
и од града до града, да, у оним 
крајевима околним у којима 
није проглашавано.

6. Не задржавај се много дана 
на овом месту; не иди у земљу 
Сион још увек; али у оној мери 
у којој можеш да пошаљеш, по
шаљи; другим речима, не мисли 
на имовину своју.

7. а Иди у источне земље, из
носи б сведочанство свугде, свим 
људима и у синагогама њихо
вим, водећи расправу са љу
дима.

 6 в 1 Дн 29:11; Мт 6:13.
66 1 а Јн 1:12. 

всп Веровање, 
веровати.

 2 а всп Нови и вечни 
завет.

  б Јн 10:10; 3 Не 5:13.
 3 а Јаков 4:7;  

Етер 12:27.
 5 а Мк 16:15.
 7 а УиЗ 75:6.
  б всп Сведочанство.

66. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Хајраму, у 
Охају, 29. октобра 1831. год. Вилијам Е. Меклелин је упутио 
молбу Господу у тајности да му се обзнане преко пророка од
говори на пет питања, које Џозеф Смит није знао. На захтев 
Меклелина, пророк је упитао Господа и примио ово откривење.

могло да дође, како би Ти, о 
Боже, могао бити  прослављен, 
како на небу тако и на земљи, 
како би непријатељи в  Твоји 

били потчињени; јер је Твоја 
част, моћ и слава у веке  векова. 
Амен.
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8. Нека слуга мој Самуел Х. 
Смит иде са тобом, и не оста
вљај га, и дај му упутства своја; 
а онај који је веран биће а ојачан 
свугде; и ја, Господ, ићи ћу са 
тобом.

9. Полажи своје а руке на бо
лесне, и б опоравиће се. Не вра
ћај се док те ја, Господ не поша
љем. Буди стрпљив у невољама. 
в Ишти, и примићеш; куцај и от
вориће ти се.

10. Настој да не будеш оптере
ћен. Остави сву неправедност. 

Не чини а прељубу – искушење 
које те је узнемиравало.

11. а Држи се казивања ових, јер 
су истинита и верна; и величај 
службу своју, и одведи многе у 
б Сион са в песмама вечне радо
сти на главама њиховим.

12. а Настави тако све до краја, 
и имаћеш б круну вечног живота 
здесна Оца мога, који је пун бла
годати и истине.

13. Заиста, овако говори Го
спод а Бог твој, Откупитељ твој, 
и то Исус Христ. Амен.

 8 а УиЗ 52:17; 133:58.
 9 а всп Руке, полагање 

руку;  
Служење болеснима.

  б Мт 9:18.  
всп Исцелити, 
исцељења.

  в Јак 1:5.
 10 а всп Прељуба.
 11 а УиЗ 35:24.
  б УиЗ 11:6.
  в Иса 35:10;  

УиЗ 45:71.  
всп Певати.

 12 а 2 Тим 3:14–15;  
2 Не 31:20.

  б Иса 62:3;  
Мт 25:21;  
1 Пет 5:4.

 13 а всп Бог, Божанство – 
Бог Син.

67. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Хајраму, у 
Охају, почетком новембра 1831. год. На овој посебној конфе
ренцији се указала прилика да се разговара о објављивању от
кривења која су већ примљена од Господа преко пророка Џозефа 
Смита и да се делује у складу са њима (видети увод 1. одсека). 
Вилијам В. Фелпс је претходно успоставио црквену штампа
рију у Индепенденсу, у Мисурију. На конференцији је одлучено 
да се откривења објаве у Book of Commandments (Књизи запове
сти) и да се штампају у тиражу од 10,000 примерака (што је 
касније због непредвиђених потешкоћа смањено на 3,000 при
мерака). Многи од браће поделише свечано сведочанство да су 
откривења тада сажета за издавање заиста истинита, како је 
посведочено Светим Духом изливеним на њих. Историја Џо
зефа Смита бележи да су се након примања откривења које је 
познато као 1. одсек, повели неки разговори о језику коришће
ном у откривењима. Уследило је ово откривење.
1–3 Господ слуша молитве и 
бди над својим старешинама. 

4–9 Изазива најмудријег да на
пише нешто налик најмањем од 
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Његових откривења. 10–14 Верне 
старешине ће бити оживљене 
Духом и видеће лице Божје.

Гледајте и чујте, о а старешине 
цркве моје, које се скуписте за
једно, чије молитве чух, и чија 
срца познајем, и чије жеље до
преше до мене.

2. Гле, и ево, моје а очи су на 
вама, и небеса и земља су у мо
јим рукама, и богатства вечно
сти су на мени да их дајем.

3. Настојали сте да верујете да 
треба да примите благослов који 
вам је понуђен; али гле, заиста 
вам кажем да беше а страха у ва
шим срцима, а то је разлог због 
ког га не примисте.

4. А сада ја, Господ, дајем вам 
а сведочанство о истинитости 
ових заповести које леже пред 
вама.

5. Очи ваше беху на слузи моме 
Џозефу Смиту мл. и његов а језик 
познавасте, и његове несаврше
ности познавасте; и тражили сте 
у срцима својим знање како би
сте се могли изразити језиком 
бољим од његовог; и за то знате.

6. Сада, потражите у Књизи за
повести, и то најмању од њих, 
и одредите а најмудријега међу 
вама;

7. Или, ако међу вама има икога 
који ће начинити једну равну тој, 
онда сте оправдани говорећи да 
не знате да су истините;

8. Али ако не можете начи
нити једну равну њој, под осу
дом сте ако не а посведочите да 
су истините.

9. Јер знате да у њима нема 
неправедности, и да оно што је 
а праведно долази одозго, од Оца 
б светлости.

10. И опет, заиста вам кажем 
да је то ваша повластица, и дајем 
обећање вама који сте заређени 
у ову службу, уколико се лишите 
а љубоморе и б страхова, и в пони
зите се преда мном, јер нисте до
вољно понизни, г вео ће се разде
рати и д видећете ме и знати да 
ја јесам – не телесним нити при
родним умом, него духовним.

11. Јер а нико никада није ви
део Бога у телу, сем ако није био 
оживљен Духом Божјим.

12. Нити би било који а приро
дан човек могао поднети при
суство Божје, нити по телесном 
уму.

13. Не можете поднети прису
ство Божје сада, нити служење 
анђела; стога, будите и даље 
а стрпљиви док не постанете б са
вршени.

67 1 а всп Старешина.
 2 а Пс 34:15.
 3 а всп Страх, бојати се.
 4 а всп Истина;  

Сведочанство.
 5 а УиЗ 1:24.
 6 а 2 Не 9:28–29, 42.
 8 а всп Сведочити, 

сведок.
 9 а Моро 7:15–18.
  б Јак 1:17; 

   УиЗ 50:24;  
84:45; 88:49.

 10 а всп Љубоморан, 
љубомора.

  б всп Страх, бојати се.
  в всп Понизан, 

понизност.
  г всп Вео.
  д УиЗ 88:68; 93:1; 97:16.
 11 а пџс Изл 33:20, 23 

(Додатак);  

Јн 1:18; 6:46;  
пџс 1 Јн 4:12 
(Додатак);  
УиЗ 84:19–22;  
Мојсије 1:11, 14.

 12 а Мос 3:19.  
всп Природан човек.

 13 а Рим 2:7. 
всп Стрпљење.

  б Мт 5:48;  
3 Не 12:48.
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14. Не дозволите да вам старе 
мисли навиру; а када поста
нете а достојни, у време које ја 

одредим, видећете и знати оно 
што вам је поверено рукама слуге 
мога Џозефа Смита мл. Амен.

 14 а всп Достојан, 
достојност.

68 1 а всп Свети Дух.
 3 а 2 Пет 1:21; 

   УиЗ 18:32;  
42:16; 100:5.

 4 а всп Откривење;  
Свети Дух.

  б Рим 1:16.
 6 а Иса 41:10.

1–5 Речи старешина када су под
стакнути Светим Духом су 
Свето писмо. 6–12 Старешине 
треба да проповедају и крсте, а 
знаци ће пратити оне који ис
крено верују. 13–24 Прворођени 
међу синовима Ароновим може 
да служи као председавајући би
скуп (то јест, да држи кључеве 
председавања као бискуп) под вођ
ством Првог председништва. 25–
28 Родитељима је заповеђено да 
поучавају јеванђељу своју децу. 
29–35 Свеци треба да се придр
жавају Шабата, да раде марљиво, 
и моле се.

Слуга мој, Орсон Хајд, је сво
јим заређењем позван да про
глашава вечно јеванђеље, а Ду
хом живога Бога, од народа до 
народа, и од земље до земље, 
на скуповима опаких, у синаго
гама њиховим, расправљајући 

се и излажући им сва Света пи
сма.

2. И гле, и ево, ово је пример 
свима онима који беху заређени 
у ово свештенство, којима је од
ређена мисија да иду –

3. И ово је пример њима, да 
треба да а говоре онако како су 
подстакнути Светим Духом.

4. А шта год буду говорили 
подстакнути а Светим Духом 
биће Свето писмо, биће воља 
Господња, биће наум Господњи, 
биће реч Господња, биће глас Го
сподњи, и б моћ Божја на спасење.

5. Гле, ово је обећање Господње 
вама, о слуге моје.

6. Стога, орасположите се, и 
не а бојте се, јер ја, Господ, сам 
са вама, и стајаћу поред вас; и 
сведочићете о мени, и то Исусу 
Христу, да сам Син живога Бога, 
да сам био, да јесам, и да ћу доћи.

7. Ово је реч Господња теби, 

68. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Хајраму, у 
Охају, 1. новембра 1831. год, као одговор на молитву да се наум 
Господњи обзнани по питању Орсона Хајда, Лука С. Џонсона, 
Лајмена Е. Џонсона и Вилијама Е. Меклелина. Мада је део овог 
откривење био упућен овој четворици, већи део се односи на целу 
цркву. Ово откривење се раширило према упутству Џозефа 
Смита када је објављено у издању Учења и завета из 1835. год.
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 7 а всп Хајд, Орсон.
 8 а УиЗ 1:2; 63:37.
  б всп Мисионарски 

рад; Проповедати.
  в Мк 16:15.
  г всп Власт.
  д всп Крштење, 

крстити.
 9 а Мк 16:16; УиЗ 20:25.
  б всп Спасење.
  в всп Проклетство.
 10 а всп Знак.

 11 а всп Знаци временски.
 12 а УиЗ 1:8; 132:49.  

всп Запечатити, 
печаћење.

 14 а всп Бискуп.
 15 а УиЗ 72:1.
  б всп Прво 

председништво.
  в всп Арон, брат 

Мојсијев.
 16 а УиЗ 107:15–17.  

всп Ароново 

свештенство.
 17 а всп Кључеви 

свештенства.
 18 а Изл 40:12–15;  

УиЗ 84:18;  
107:13–16, 70–76.

 19 а всп Високи 
свештеник.

  б всп Бискуп.
 20 а всп Помазати.
  б всп Заредити, 

заређење.

слуго мој а Орсоне Хајде, и та
кође слузи моме Луку Џонсону, 
и слузи моме Лајмену Џонсону, 
и слузи моме Вилијаму Е. Ме
клелину, и свим верним старе
шинама цркве моје –

8. а Идите по целом свету, б про
поведајте јеванђеље сваком 
в створењу, делујући у г власти 
коју вам дадох, д крстећи у име 
Оца, и Сина, и Светог Духа.

9. И а онај који поверује и крсти 
се, б спасиће се, а онај који не по
верује биће в проклет.

10. И онај који поверује биће 
благословен а знацима који ће 
уследити, баш као што је запи
сано.

11. А вама ће бити дато да 
знате а знаке времена, и знаке 
доласка Сина Човечјег;

12. И биће вам дата моћ да све 
оне о којима отац посведочи а за
печатите за вечни живот. Амен.

13. А сада, што се тиче питања 
придодатих заветима и запове
стима, то су ова –

14. Остаје за касније, у време 
одређено од Господа, да други 
а бискупи буду издвојени у цр
кви, да служе баш као и први;

15. Стога они морају бити а ви
соки свештеници који су достојни, 

и одређени од стране б Првог 
председништва Мелхиседековог 
свештенства, осим ако нису до
словни потомци в Аронови.

16. А ако су дословни потомци 
а Аронови имају законито право 
на бискупство, ако су прворо
ђени међу синовима Ароновим;

17. Јер прворођенац задржава 
право да председава овим све
штенством, и на а кључеве или 
власти истог.

18. Нико нема законито право 
на ову службу, да држи кључеве 
овог свештенства, осим ако није 
а дословни потомак и прворође
нац Аронов.

19. Али, пошто а високи свеште
ник Мелхиседековог свештенства 
има власт да служи у свим ни
жим службама, може обављати 
службу б бискупа када се не може 
наћи дословни потомак Аронов, 
уз услов да је позван и издвојен и 
заређен да има ову власт, рукама 
Првог председништва Мелхисе
дековог свештенства.

20. А дословни потомак Аро
нов, такође, мора да буде име
нован од стране овог председ
ништва, и да се покаже да је 
достојан, и а помазан и б заређен 
рукама овог председништва, у 
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супротном није законито овла
шћен да обавља службу у свом 
свештенству.

21. Али, на основу прогласа 
по питању преношења њихових 
права у свештенству од оца на 
сина, они могу да затраже своје 
помазање ако било када могу до
казати своју лозу, или је утврде 
откривењем од Господа полага
њем руку претходно поменутог 
председништва.

22. И опет, ниједном бискупу 
или високом свештенику, који 
ће бити издвојен за ову службу, 
неће бити суђено нити ће бити 
осуђиван за било који преступ, 
осим пред а Првим председни
штвом цркве.

23. А уколико се установи да 
је крив пред овим председни
штвом, сведочанством које се 
не може оборити, биће осуђен;

24. И ако се покаје а опростиће 
му се, према заветима и запове
стима цркве.

25. И опет, уколико а родитељи 
имају децу у Сиону, или у било 
ком од организованих б кочића 
његових, и не в поучавају их да 
разумеју учења о покајању, вери 
у Христа, Сина Бога живога, и 
крштењу и дару Духа Светога 
полагањем руку, када наврше 

г осам година, нека д грех буде 
на главама родитеља.

26. Јер ће ово бити закон ста
новницима а Сиона, или било ко
јим његовим кочићима који су 
организовани.

27. И њихова деца треба да 
се а крсте за б опрост греха сво
јих када наврше в осам година, 
и приме полагање руку.

28. И треба такође да поуча
вају своју децу да се а моле, и хо
дају усправно пред Господом.

29. А становници Сиона треба 
да се придржавају дана а Шабата 
и држе га светим.

30. И становници Сиона та
кође треба да се сете својих по
слова, у мери у којој им је одре
ђено да раде, у свој верности; 
јер ће нерадник бити запамћен 
пред Господом.

31. Сада, ја, Господ, нисам за
довољан становницима Сиона, 
јер има а нерадника међу њима; 
деца њихова расту у б опакости; 
и не в теже искрено богатствима 
вечности, него су им очи пуне 
похлепе.

32. Тога не би требало да буде, 
и мора се уклонити од њих; 
стога, нека слуга мој Оливер 
Каудери понесе ова казивања у 
земљу Сион.

 22 а всп Прво 
председништво.

 24 а всп Опростити.
 25 а всп Породица – 

Обавезе родитеља.
  б всп Кочић.
  в всп Поучавати, 

учитељ.
  г УиЗ 18:42;  

20:71.
  д Јаков 1:19;  

УиЗ 29:46–48.
 26 а всп Сион.
 27 а всп Крштење, 

крстити.
  б всп Опрост греха.
  в всп Извештај, 

урачунљив, 

урачунљивост.
 28 а всп Молитва.
 29 а УиЗ 59:9–12.  

всп Шабат.
 31 а всп Докон, доколица.
  б всп Опак, опакост.
  в УиЗ 6:7.
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33. И заповест им дајем – да 
онај који се не а моли пред Го
сподом у пригодно време, нека 
буде б запамћен пред судијом на
рода мога.

34. Ова су а казивања истинита 
и верна; стога, не кршите их, 
нити б одузимајте од њих.

35. Гле, ја сам а Алфа и Омега, 
и б долазим брзо. Амен.

 33 а всп Молитва.
  б всп Судити, суд;  

Укорити, прекор.
 34 а Отк 22:6.
  б УиЗ 20:35; 93:24–25.

 35 а всп Алфа и Омега.
  б УиЗ 1:12.
69 1 а всп Каудери, 

Оливер.
 2 а всп Витмер, Џон.

 3 а УиЗ 47:1–3;  
85:1.

 4 а всп Савет.
 5 а всп Управитељ, 

управљање.

69. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Хајраму, у 
Охају, 11. новембра 1831. год. Сажетак откривења који је на
мераван да се убрзо објави одобрен је на посебној конференцији 
од 1. до 2. новембра. Трећег новембра је додато откривење које 
се овде појављује као одсек 133, касније названо Додатак. Оли
вер Каудери је претходно био одабран да носи рукопис сажетих 
откривења и заповести у Индепенденс, у Мисури, на штампање. 
Такође је требало да понесе са собом новац који је приложен за 
изградњу цркве у Мисурију. Ово откривење упућује Џона Вит
мера да се придружи Оливеру Каудерију а и усмерава Витмера 
да путује и сакупља историјски материјал као део свог позива 
црквеног историчара и записничара.

1–2 Џон Витмер треба да се 
придружи Оливеру Каудерију 
на путу за Мисури. 3–8 Такође 
треба да проповеда и да сакупља, 
бележи и пише историјске по
датке.

Послушајте ме, говори Господ 
Бог ваш, зарад добробити слуге 
мога а Оливера Каудерија. Није 
у мудрости мојој да се њему по
вере заповести и новац како би 
их носио у земљу Сион, осим 
ако неко ко је одан и веран не 
иде са њим.

2. Стога, моја је воља да слуга 

мој, а Џон Витмер, иде са слугом 
мојим Оливером Каудеријем;

3. И исто тако да он настави 
записивање и бележи а историју 
свега важног што ће запазити и 
што зна о цркви мојој;

4. И такође да прими а савет и 
помоћ слуге мога Оливера Кау
дерија и других.

5. И такође, слуге моје које су 
на земљи треба да пошаљу из
вештаје о свом а управљања у зе
мљу Сион;

6. Јер ће земља Сион бити се
диште и место где ће се све при
мати и спроводити у дело.
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7. Ипак, нека слуга мој Џон 
Витмер често путује из места у 
место, и из цркве у цркву, како 
би могао што лакше да стекне 
знање –

8. Проповедајући и излажући, 
пишући, умножавајући, бира

јући и стичући све што ће бити 
за добробит цркве, и за млада 
поколења која ће расти у земљи 
а Сиону, да је поседују из поко
лења у поколење, у веке векова. 
Амен.

 8 а всп Сион. 70 3 а 1 Кор 4:1; УиЗ 72:20.

70. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Хајраму, у 
Охају, 12. новембра 1831. год. Историја Џозефа Смита бележи 
да су одржане четири посебне конференције од 1. до 12. новем
бра закључно са тим датумом. На последњем од ових скупова, 
разматрана је велика важност откривења која ће касније бити 
објављена као Book of Commandments (Књига заповести), а онда и 
Учења и завета. Ово откривење је дато након што су на конфе
ренцији изгласали да су откривења „вредна цркви попут блага 
читаве земље.“ Историја Џозефа Смита се односи према от
кривењима као према „основи цркве у овим последњим данима, 
и добробити свету, показујући да су кључеви тајни царства на
шег Господа поново поверени човеку.“

1–5 Управитељима је одређено да 
објављују откривења. 6–13 Они 
који се баве духовним стварима 
достојни су плате своје. 14–18 
Свеци би требало да буду једнаки 
у свему што је временско.

Гледајте, и чујте, о становници 
Сиона, и сви ви народи цркве 
моје који сте далеко, и послу
шајте реч Господњу коју да
јем слузи своме Џозефу Смиту 
мл. и слузи своме Мартину Ха
рису, и слузи своме Оливеру 
Каудерију, и слузи своме Џону 
Витмеру, и слузи своме Сид
нију Ригдону, и слузи своме 

Вилијаму В. Фелпсу, путем за
повести.

2. Јер дајем им заповест; стога 
послушајте и чујте, јер овако им 
говори Господ –

3. Ја, Господ, одредио сам их 
и заредио да буду а управитељи 
над откривењима и заповестима 
која сам им дао и која ћу им ка
сније дати;

4. А извештај овог управништва 
захтеваћу од њих на дан суда.

5. Стога их задужих, а ово је 
њихов посао у цркви Божјој, да 
управљају њима и свим пита
њима везаним за њих, да, и до
битима од њих.
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6. Стога, дајем им заповест, да 
их не дају ни цркви, нити свету;

7. Ипак, у мери у којој приме 
више него што им је довољно у 
складу са њиховим потребама и 
жељама, нека се дâ у а спреми
ште моје;

8. А та добит ће бити посве
ћена становницима Сиона, и по
колењима њиховим, у мери у ко
јој постану а наследници према 
законима царства.

9. Гле, ово је оно што Господ 
захтева од свакога у његовом 
а управљању, баш као што ја, Го
спод, одредих или ћу касније од
редити свакоме.

10. И гле, нико није изузет од 
овог закона ко припада цркви 
живога Бога;

11. Да, ни бискуп, нити а за
ступник који се стара о Господ
њем спремишту, нити онај који 
је одређен да управља у ономе 
што је временско.

12. Онај који је одређен да 
служи у духовном, тај је а до
стојан плате своје, баш као они 
који су одређени да управљају 

служењем у ономе што је вре
менско;

13. Да, чак обилније, и то 
обиље им се умножава објавама 
Духа.

14. Ипак, у ономе што је вре
менско будите а једнаки, и то не 
преко воље, у супротном обиље 
објава Духа ће вам бити ускра
ћено.

15. Сада, ову а заповест дајем 
слугама својим на њихову ко
рист док остају, ради објаве 
благослова мојих на главама 
њиховим, и награде за њихову 
б марљивост и ради њихове си
гурности;

16. Ради хране и а одеће; ради 
баштине; ради кућа и земљи
шта, у којима их год околно
стима ја, Господ, будем сместио, 
и где год их ја, Господ, будем по
слао.

17. Јер беху верни у а много 
чему, и чињаху добро у оној 
мери у којој нису згрешили.

18. Гле, ја, Господ, а милостив 
сам и благословићу их, и имаће 
радост у томе. Баш тако. Амен.

 7 а УиЗ 72:9–10.
 8 а УиЗ 38:20.
 9 а всп Управитељ, 

управљање.
 11 а УиЗ 57:6.

 12 а Лк 10:7.
 14 а УиЗ 49:20.  

всп Посветити, закон 
посвећења.

 15 а Понз 10:12–13.

  б всп Марљивост.
 16 а УиЗ 59:16–20.
 17 а Мт 25:21–23.
 18 а всп Милостив, 

милост.

71. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту и Сиднију Ригдону, 
у Хајраму, у Охају, 1. децембра 1831. год. Пророк је наставио 
да преводи Библију са Сиднијем Ригдоном као својим писаром 
све док није примио ово откривење, када је превод привремено 
оставио по страни како би могли да испуне упутство у њему 
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1–4 Џозеф Смит и Сидни Ригдон 
су послати да проповедају јеван
ђеље. 5–11 Непријатељи цркве 
биће постиђени.

Гле, овако вам говори Господ, 
слуге моје Џозефе Смите мл. и 
а Сидни Ригдону, време је заи
ста дошло да је пригодно и по 
мени потребно да отварате уста 
своја б проповедајући јеванђеље 
моје, оно што је од царства, из
лажући в тајне његове из Светих 
писама, према том делу Духа и 
моћи које ће вам се дати, и то по 
мојој вољи.

2. Заиста, кажем вам, пропо
ведајте свету у крајевима окол
ним, и у цркви такође, на неко 
време, и то док вам не буде об
знањено до када.

3. Заиста, мисија коју вам дајем 
је привремена.

4. Стога, радите у мом вино
граду. Позивајте становнике 

земаљске, и сведочите, и при
премите пут заповестима и от
кривењима која ће доћи.

5. Сада гле, ово је мудрост; ко 
чита, нека то а разуме и б прими;

6. Јер ономе који прима даће 
се још а обилније, и то од моћи.

7. Стога, а постидите неприја
теље своје; позивајте их да се б са
стану са вама и јавно и у приват
ности; и уколико будете верни 
њихова срамота ће се испољити.

8. Стога, нека изнесу своје јаке 
разлоге против Господа.

9. Заиста, овако вам говори 
Господ – никакво а оружје ско
вано против вас неће бити де
лотворно;

10. И ако ико подигне глас 
свој против вас биће постиђен 
у време које ја одредим.

11. Стога, држите моје запо
вести; оне су истините и верне. 
Баш тако. Амен.

71 1 а всп Ригдон, Сидни.
  б всп Мисионарски 

рад.
  в УиЗ 42:61, 65.

 5 а всп Разумевање.
  б Алма 12:9–11.
 6 а Мт 13:12.
 7 а Мојсије 7:13–17.

  б УиЗ 63:37;  
68:8–9.

 9 а Иса 54:17.

72. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Киртланду, у 
Охају, 4. децембра 1831. год. Неколико старешина и чланова цр
кве се скупило ради учења својих дужности и да буду даље про
светљени учењима цркве. Овај одсек је сажетак три откривења 
која су примљена истога дана. Стихови од 1. до 8. откривају да 

дато. Браћа треба да иду да проповедају како би ублажила не
пријатељска осећања која су се развила против цркве као ре
зултат објављивања неких писама написаних од стране Езре 
Бута, отпадника.
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1–8 Старешине треба да дају 
извештај о свом управљању би
скупу. 9–15 Бискуп се стара о 
спремишту и брине за сирома
шне и оне у потреби. 16–26 Би
скупи треба да потврђују достој
ност старешина.

Послушајте и чујте глас Го
сподњи, о ви који сте се оку
пили, ви који сте а високи све
штеници цркве моје, којима су 
дати б царство и моћ.

2. Јер заиста овако говори Го
спод, по мени је потребно да вам 
буде одређен а бискуп, или да то 
буде неко од вас, у цркви у овом 
делу Господњег винограда.

3. И заиста мудро сте посту
пили по овом питању, јер Го
спод захтева да се из руке сва
ког а управитеља даје б извештај 
о његовом в управљању, и у вре
мену и у вечности.

4. Јер онај који је веран и а му
дар у времену рачуна се достој
ним да баштини б станове које 
му је припремио мој Отац.

5. Заиста, кажем вам, старе
шине цркве у овом делу а вино

града мога даће извештај о свом 
управљању бискупу, кога ћу ја 
одредити за овај део винограда 
мога.

6. О свему овоме треба да се 
води запис, и да се достави би
скупу у Сиону.

7. А дужност а бискупа биће от
кривена путем заповести које су 
дате, и гласом конференције.

8. И сада, заиста, кажем вам, 
слуга мој а Њуел К. Витни је онај 
који треба да буде одређен и за
ређен да има ову власт. Ово је 
воља Господа Бога вашега, Отку
питеља вашега. Баш тако. Амен.

9. Реч Господња, уз закон који 
беше дат, открива дужност би
скупа који беше одређен у цр
кви у овом делу винограда, и 
заиста гласи овако –

10. Да се стара о Господњем 
а спремишту; да прима средства 
цркве у овом делу винограда;

11. Да прими извештај старе
шина како раније беше запове
ђено; и да им а служи према же
љама њиховим, а они ће платити 
оно што приме, у мери у којој су 
у могућности да плате;

72 1 а УиЗ 68:14–19.
  б всп Царство 

Божје или царство 
небеско.

 2 а всп Бискуп.
 3 а всп Управитељ, 

управљање.

  б УиЗ 42:32;  
104:11–13.

  в Лк 19:11–27.
 4 а Мт 24:45–47.
  б УиЗ 59:2.
 5 а всп Виноград 

Господњи.

 7 а УиЗ 42:31; 46:27; 
58:17–18;  
107:87–88.

 8 а всп Витни, Њуел К.
 10 а УиЗ 70:7–11; 78:3.  

всп Спремиште.
 11 а УиЗ 75:24.

ће Њуел К. Витни бити позван за бускупа. Потом је позван и 
заређен, после чега су примљени стихови од 9. до 23, који дају 
додатну информацију о дужностима бискупа. Касније су дати 
стихови од 24. до 26, обезбеђујући упутства која се тичу са
купљања Сиона.
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12. Како би ово такође могло 
да буде посвећено за добробит 
цркве, сиромашнима и онима у 
потреби.

13. А за онога који а нема да 
плати, направиће се извештај и 
однеће се бискупу у Сиону, који 
ће платити дугове с оним што Го
спод буде ставио у руке његове.

14. И напори верних који раде 
у духовноме, у служењу јеван
ђеља и онога што је од царства 
цркви и свету, биће надокнада 
за дуг према бискупу у Сиону;

15. Стога то долази из цркве, 
јер према а закону свако ко дође 
у Сион мора све да положи пред 
бискупа у Сиону.

16. А сада, заиста, кажем вам, 
да сваки старешина у овом делу 
винограда мора да дâ извештај о 
свом управљању бискупу у овом 
делу винограда –

17. а Потврда од судије, то јест 
бискупа, у овом делу винограда, 
бискупу у Сиону, чини свакога 
прихватљивим, и све задово
љава, за баштину, да би био при
мљен као мудри б управитељ и 
као верни радник;

18. У супротном га бискуп у 
Сиону неће примити.

19. А сада, заиста, кажем вам, 
сваки старешина који буде да
вао извештај бискупу цркве у 
овом делу винограда треба да 

буде препоручен од стране цр
кве или цркава, у којима ради, 
како би могао себе и своје изве
штаје начинити прихватљивим 
у сваком погледу.

20. И опет, нека слуге моје које 
су одређене за управитеље над 
а књижевним питањима у цркви 
мојој имају право на помоћ јед
ног или више бискупа у свему –

21. Како би а откривења могла 
бити објављена, и досегла све до 
крајева земље; како би такође 
могли стећи средства која ће 
бити од користи цркви у свему;

22. Како би себе учинили при
хватљивим у свему, и били ура
чунати у мудре управитеље.

23. А сада, гле, ово ће бити 
пример за све распрострањене 
огранке цркве моје, у којој год зе
мљи буду успостављени. И сада 
завршавам казивање своје. Амен.

24. Неколико речи уз законе 
царства, које се односе на чла
нове цркве – оне који су а одре
ђени Светим Духом да иду у 
Сион и оне који имају повла
стицу да иду у Сион –

25. Нека понесу бискупу по
тврду тројице старешина цр
кве, или потврду бискупа;

26. У супротном, онај који иде 
у земљу Сион неће се урачунати 
у мудрог управитеља. Ово је та
кође и пример. Амен.

 13 а всп Сиромашан.
 15 а УиЗ 42:30–31.  

всп Посветити, закон 
посвећења.

 17 а УиЗ 20:64, 84.
  б УиЗ 42:32.
 20 а УиЗ 70:3–5.
 21 а всп Учење и завети.

 24 а всп Позвати, позван 
од Бога, позив.
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1–2 Старешине треба да наставе 
да проповедају. 3–6 Џозеф Смит 
и Сидни Ригдон треба да наставе 
да преводе Библију док је не за
врше.

Јер заиста, овако говори Господ, 
по мени је потребно да а они на
ставе да проповедају јеванђеље, 
и да опомињу цркве у крајевима 
околним, до конференције;

2. А онда, гле, биће им обзна
њене, а гласом конференције, њи
хове појединачне мисије.

3. Сада, заиста вам кажем слуге 
моје, Џозефе Смите мл. и Сидни 

Ригдону, говори Господ, а по
требно је да поново б преводите;

4. И у мери у којој је могуће, да 
проповедате у крајевима окол
ним све до конференције; а по
сле тога потребно је да наста
вите дело превођења док га не 
завршите.

5. И нека ово буде узорак ста
решинама док не добију даље 
знање, баш као што је написано.

6. Овога пута вам ништа више 
не дајем. а Опашите бедра своја 
и будите трезвени. Баш тако. 
Амен.

73 1 а ти други који су 
били на мисијама; 
видети УиЗ 57–68.

 2 а УиЗ 20:63.
 3 а ти Џозефу и 

   Сиднију је раније 
било заповеђено 
да престану са 
превођењем Библије 
и да проповедају 

јеванђеље. УиЗ 71:2.
  б УиЗ 45:60–61; 76:15.  

всп Превод Џозефа 
Смита (ПЏС).

 6 а 1 Пет 1:13.

73. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту и Сиднију Ригдону, у Хај
раму, у Охају, 10. јануара 1832. год. Још од почетка претходног де
цембра, пророк и Сидни Ригдон су се бавили проповедањем и тако 
су много постигли умањујући негативна осећања која су се поди
гла против цркве (видети увод 71. одсека).

74. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту, у округу Вејн, у Њу
јорку, 1830. год. Непосредно пре организовања цркве, искрсла су 
питања о прикладном начину крштења, која су подстакла про
рока да тражи одговоре на ту тему. Историја Џозефа Смита 
бележи да је ово откривење објашњење 1. посланице Коринћа
нима 7:14, стиха који се често користио за правдање крштења 
мале деце.

1–5 Павле саветује цркву из 
свог времена да не држи закон 

Мојсијев. 6–7 Мала деца су света 
и посвећена помирењем.
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Јер се муж а неверник посвети 
женом, и жена неверница се по
свети мужем; иначе би ваша деца 
била нечиста, а сада су света.

2. Сада, у данима апостолским 
закон обрезања се спроводио 
међу свим Јеврејима који нису 
веровали у јеванђеље Исуса 
Христа.

3. И догоди се да се тамо по
диже велика а препирка међу 
људима око закона б обрезања, 
јер је муж неверник желео да 
се његова деца обрезују и да по
стану подложни в закону Мојси
јевом, који је испуњен.

4. И догоди се да су се деца, по
што беху подизана да буду под
ложна закону Мојсијевом, освр
тала на а предања својих очева и 

нису веровала у јеванђеље Хри
стово, због чега посташе несвета.

5. Стога, тога ради је апостол 
писао цркви, дајући им запо
вест, не од Господа, него своју, 
да верник не треба да буде а сје
дињен са неверником; осим ако 
се б закон Мојсијев не уклони 
међу њима,

6. Како би деца њихова могла 
да остану необрезана; и како би 
њихова предања била уклоњена, 
која кажу да мала деца нису 
света; јер било је тога међу Је
врејима;

7. Али мала а деца јесу б света, јер 
су в посвећена преко г помирења 
Исуса Христа; а то је оно што је у 
Светим писмима назначено.

74 1 а 1 Кор 7:14–19.
 3 а Дела 15:1–35;  

Гал 2:1–5.
  б всп Обрезање.
  в всп Закон Мојсијев.
 4 а всп Предања.

 5 а всп Брак, женити – 
Мешани верски брак.

  б 2 Не 25:24–27.
 7 а Моро 8:8–15;  

УиЗ 29:46–47; 137:10.
  б всп Свети.

  в всп Спасење – 
Спасење деце.

  г всп Помирити, 
помирење.

75. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Амхерсту, у 
Охају, 25. јануара 1832. год. Овај одсек садржи два посебна от
кривења (прво у стиховима 1 до 22 а друго у стиховима 23 до 
36) датих истога дана. Повод је била конференција на којој је 
Џозеф Смит био подржан и заређен за председника високог све
штенства. Неке старешине су пожелеле да науче нешто више 
о својим непосредним дужностима. Следила су ова откривења.

1–5 Верне старешине које пропо
ведају јеванђеље ће стећи вечни 
живот. 6–12 Моли се да при
миш Утешитеља, који поучава 
о свему. 13–22 Старешине ће 

судити онима који одбију њи
хову поруку. 23–36 Породице ми
сионара треба да приме помоћ 
од цркве.
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Заиста, заиста, кажем вам, 
ја који говорим а гласом Духа 
свога, и то б Алфа и Омега, Го
спод ваш и Бог ваш –

2. Послушајте, о ви који дадо
сте имена своја да изађете да 
проповедате јеванђеље моје, и 
да а орезујете б виноград мој.

3. Гле, кажем вам да је моја 
воља да пођете а не да се за
државате, нити да будете а до
кони већ да радите свом моћу 
својом –

4. Уздижите гласове своје као 
са призвуком трубе, а проглаша
вајући б истину сходно откриве
њима и заповестима које вам да
дох.

5. И тако, уколико сте верни 
бићете натоварени многим а сно
пљима, и б крунисани в чашћу, и 
г славом, и д бесмртношћу, и ђ веч
ним животом.

6. Дакле, заиста, кажем слузи 
моме Вилијаму Е. Меклелину, 
а повлачим мисију коју му дадох 
да иде у источне земље;

7. И дајем му нову мисију и 
нову заповест, у којој га ја, Го
спод, а укоравам због б гунђања 
у срцу његовом;

8. А згрешио је; ипак, опра
штам му и кажем му поново: 
Иди у јужне земље.

9. И нека слуга мој Лук Џон
сон иде са њим, и проглашава 
оно што им заповедих –

10. Призивајући име Господње 
за а Утешитеља, који ће их поуча
вати свему што им је потребно –

11. а Молећи се увек да не 
клону; а уколико ово чине, бићу 
са њима и то до краја.

12. Гле, ово је воља Господа Бога 
вашега за вас. Баш тако. Амен.

13. И опет, заиста овако го
вори Господ, нека слуга мој 
а Орсон Хајд и слуга мој б Се
мјуел Х. Смит отпутују у земље 
на истоку и проглашавају оно 
што им заповедих; и уколико 
су верни, гле, бићу в са њима и 
то до краја.

14. И опет, заиста кажем слузи 
своме Лајмену Џонсону, и слузи 
своме а Орсону Прату, они треба 
такође да отпутују у земље на 
истоку; и гле, и ево, са њима сам 
такође, и то до краја.

15. И опет, кажем слузи своме 
Ејси Додсу, и слузи своме Кал
всу Вилсону, да и они треба да 
отпутују у земље на западу, и 
проповедају јеванђеље моје, баш 
како им заповедих.

16. А онај који је веран ће све 
превазићи, и биће а узвишен у 
последњи дан.

75 1 а всп Откривење.
  б Отк 1:8.  

всп Алфа и Омега.
 2 а Јаков 5:62.
  б всп Виноград 

Господњи.
 3 а всп Докон, 

доколица.
 4 а всп Мисионарски 

рад.

  б УиЗ 19:37.
 5 а Пс 126:6; Алма 26:5.
  б всп Круна.
  в всп Част.
  г всп Слава.
  д всп Бесмртан, 

бесмртност.
  ђ всп Вечни живот.
 6 а УиЗ 66.
 7 а всп Укорити, прекор.

  б всп Гунђати;  
Мисли.

 10 а Јн 14:26.  
всп Утешитељ.

 11 а 2 Не 32:9.
 13 а всп Хајд, Орсон.
  б всп Смит, Семјуел Х.
  в Мт 28:19–20.
 14 а всп Прат, Орсон.
 16 а УиЗ 5:35.
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17. И опет, кажем слузи своме 
Мејџору Н. Ешлију, и слузи 
своме Буру Ригсу, нека и они 
отпутују и то у земље на југу.

18. Да, нека сви они отпутују, 
како им заповедих, идући од 
куће до куће, и од села до села, 
и од града до града.

19. И у коју год кућу уђете, 
а они вас приме, оставите свој 
благослов на ту кућу.

20. И у коју год кућу уђете, 
а они вас не приме, удаљите 
се брзо из те куће, и а отресите 
прашину с ногу својих као све
дочанство против њих.

21. И бићете испуњени а радо
шћу и весељем; и знајте ово, да 
ћете на дан суда ви бити б судије 
онима из те куће, и осудити их;

22. И биће подношљивије не
знабожцима на дан суда, него 
тој кући; дакле, а опашите бе
дра своја и будите верни, и пре
вазићи ћете све, и бити уздиг
нути у последњи дан. Баш тако. 
Амен.

23. И опет, овако вам говори 
Господ, о старешине цркве моје, 
који дадосте имена своја како би
сте сазнали Његову вољу за вас –

24. Гле, кажем вам да је ду
жност цркве да помаже у издр
жавању породица, и то да из
држава породице оних који су 
позвани и свакако је неопходно 
да се пошаљу у свет да прогла
шавају јеванђеље свету.

25. Стога, ја, Господ, дајем вам 
ову заповест, да обезбедите сме
штај за ваше породице, у оној 
мери у којој су ваша браћа 
вољна да отворе своја срца.

26. И нека сви они који могу 
да обезбеде смештај за своје по
родице, и њихово издржавање 
од стране цркве, не пропусте да 
иду у свет, било на исток или на 
запад, или на север, или на југ.

27. Нека ишту и примиће, ку
цају и отвориће им се, и биће им 
обзнањено са висина, и то а Уте
шитељем, куда да иду.

28. И опет, заиста вам кажем 
да свако ко је у обавези да а обез
беди своју б породицу, нека је 
обезбеди, и нипошто неће изгу
бити круну своју; и нека ради 
у цркви.

29. Нека свако буде а марљив у 
свему. А б нерадник неће имати 
места у цркви, сем ако се не по
каје и исправи путеве своје.

30. Стога, нека слуга мој Си
меон Картер и слуга мој Емер 
Харис буду уједињени у служби;

31. А и слуга мој Езра Тејир и 
слуга мој а Томас Б. Марш;

32. Такође слуга мој Хајрам 
Смит и слуга мој Рејнолдс Кахун;

33. И такође слуга мој Дани
јел Стентон и слуга мој Сејмор 
Брунсон;

34. И такође слуга мој Силве
стер Смит и слуга мој Гидеон 
Картер;

 20 а Мт 10:14;  
Лк 10:11–12;  
УиЗ 24:15; 60:15.

 21 а Мт 5:11–12.
  б всп Судити, суд.

 22 а Еф 6:14;  
УиЗ 27:15–18.

 27 а 2 Не 32:5; УиЗ 8:2.  
всп Свети Дух.

 28 а 1 Тим 5:8;  

УиЗ 83:2.
  б всп Породица.
 29 а всп Марљивост.
  б всп Докон, доколица.
 31 а всп Марш, Томас Б.
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1–4 Господ је Бог. 5–10 Тајне цар
ства ће се открити свима који 
су верни. 11–17 Сви ће изаћи при
ликом васкрсења праведних или 
неправедних. 18–24 Становници 
многих светова су рођени синови 
и кћери Божји преко Помирења 
Исуса Христа. 25–29 Један ан
ђео Божји паде и поста ђаво. 30–
49 Синови пропасти трпе вечно 
проклетство, а сви остали до
стижу неки ниво славе. 50–70 
Описана је слава и награда уз
вишених у целестијалном цар
ству. 71–80 Описани су они који 
ће баштинити терестријално 

царство. 81–113 Објашњен је ста
тус оних у телестијалној, те
рестријалној и целестијалној 
слави. 114–119 Верни могу да виде 
и разумеју тајне царства Божјег 
моћу Светог Духа.

а Послушајте, о небеса, и при
клони ухо, о земљо, и радујте се 
становници њихови, јер Господ 
је б Бог, а осим њега в нема другог 
г Спаситеља.

2. а Велика је мудрост Његова, 
б чудесни су путеви Његови, 
и обим дела Његових нико не 
може открити.

76 1 а Иса 1:2.
  б Јер 10:10.  

всп Бог, Божанство – 

   Бог Син.
  в Иса 43:11; Оси 13:4.
  г всп Спаситељ.

 2 а 2 Не 2:24;  
УиЗ 38:1–3.

  б Отк 15:3.

76. ОДСЕК
Виђење дато пророку Џозефу Смиту и Сиднију Ригдону, у Хај
раму, у Охају, 16. фебруара 1832. год. Као предговор записа овог 
виђења, историја Џозефа Смита бележи: „Након мог повратка 
са конференције у Амхерсту, наставио сам превођење Светог 
писма. Из различитих откривења која су била примљена, било 
је очигледно да су многе важне ствари које се односе на чове
чје спасење биле одузете из Библије, или су изгубљене пре него 
што су сабране. Било је очигледно из оних истина које су прео
стале, да ако Бог награђује свакога према делима учињеним у 
телу, појам ‘небо’ које је намењено за вечни дом светаца, мора 
обухватати више царстава. Према томе. . . док смо преводили 
Јеванђеље по Јовану, старешина Ригдон и ја имали смо следеће 
виђење.“ У време када је дато ово виђење, пророк је преводио Је
ванђеље по Јовану 5:29.

35. Такође слуга мој Раглс Ејмс 
и слуга мој Стивен Барнет;

36. И слуга мој Мајка Б. Велтон 

и слуга мој Иден Смит. Баш 
тако. Амен.
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3. Његове а намере не пропа
дају, нити би ико могао да зау
стави руку Његову.

4. Од вечности до вечности, 
а исти је, а године његове никад 
не б пролазе.

5. Јер овако говори Господ – ја, 
Господ, а милостив сам и благо
наклон према онима који ме се 
б боје, и уживам поштујући оне 
који ми в служе у праведности и 
у истини до краја.

6. Велика ће бити награда њи
хова и вечна ће бити а слава њи
хова.

7. А њима ћу а открити све 
б тајне, да, све скривене тајне 
царства мога из древних дана, 
и за доба која долазе, обзнанићу 
им угодну вољу своју о свему 
што се односи на царство моје.

8. Да, чак ће и чудеса вечно
сти они познавати, и показаћу 
им оно што долази, чак и деша
вања у многим поколењима.

9. И а мудрост њихова ће бити 
велика, а њихово б разумевање ће 
досегнути небо; и пред њима ће 
мудрост мудрих в пропадати, а 
разумевање разборитих биће 
узалудно.

10. Јер а Духом својим ћу их 
б просветлити, и в моћу својом об
знанићу им тајне воље своје – да, 
чак и оно што г око не виде, нити 
ухо чу, нити уђе у срце човечје.

11. Док смо ми, Џозеф Смит мл. 
и Сидни Ригдон, били а у Духу 
шеснаестог дана фебруара ме
сеца, у години Господњој хиљаду 
осамсто тридесет и другој –

12. Моћу а Духа наше б очи беху 
отворене и наше разумевање 
беше просветљено, како бисмо 
видели и разумели оно што је 
од Бога –

13. Чак и оно што беше од по
четка, пре него што света беше, 
што Отац одреди, преко свог 
Јединородног Сина, који беше 
у наручју Очевом, и то од а по
четка;

14. О коме ми сведочимо; а све
дочанство које дајемо је пунина 
јеванђеља Исуса Христа, који је 
Син, кога видесмо и са којим 
а разговарасмо у небеском б ви
ђењу.

15. Јер док смо радили на делу 
а превођења, које нам је Господ 
одредио, дошли смо до двадесет 
деветог стиха, петог поглавља 

 3 а 1 Цар 8:56;  
УиЗ 1:38; 64:31.

 4 а Јев 13:8; УиЗ 35:1; 
38:1–4; 39:1–3.

  б Пс 102:25–27;  
Јев 1:12.

 5 а Изл 34:6; Пс 103:8.  
всп Милостив, 
милост.

  б Понз 6:13;  
ИНа 4:23–24.  
всп Дубоко 
поштовање;  
Страх, бојати се.

  в УиЗ 4:2.
 6 а всп Целестијална 

слава.
 7 а УиЗ 42:61;  

59:4; 98:12;  
121:26–33.

  б всп Тајне Божје.
 9 а всп Мудрост.
  б всп Разумевање.
  в Иса 29:14;  

2 Не 9:28–29.
 10 а Моро 10:5.
  б всп Откривење;  

Сведочанство.

  в всп Моћ.
  г Иса 64:4;  

1 Кор 2:9;  
3 Не 17:15–17;  
УиЗ 76:114–116.

 11 а Отк 1:10.
 12 а всп Преображење.
  б УиЗ 110:1; 137:1; 

138:11, 29.
 13 а Мојсије 4:2.
 14 а УиЗ 109:57.
  б всп Виђење.
 15 а всп Превод Џозефа 

Смита (ПЏС).
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 16 а Јн 5:28.
  б всп Син Човечји.
 17 а всп Дела.
  б всп Васкрсење.
  в Дела 24:15.
 19 а всп Промишљати.
 20 а всп Исус Христ – 

Слава Исуса Христа.
  б Дела 7:56.
  в всп Бог, Божанство – 

Бог Отац.
 21 а Мт 25:31;  

УиЗ 130:6–7;  
136:37.

  б всп Посвећење.
  в всп Клањати се.

 22 а всп Сведочанство.
  б УиЗ 20:17.
 23 а всп Исус Христ – 

Појављивање 
Христово после 
смрти.

  б всп Бог, Божанство – 
Бог Отац.

  в Јн 1:14.  
всп Јединородни.

 24 а Јев 1:1–3;  
3 Не 9:15;  
УиЗ 14:9; 93:8–10.

  б Мојсије 1:31–33; 7:30.  
всп Створити, 
стварање.

  в Дела 17:28, 29;  
Јев 12:9.  
всп Синови и кћери 
Божје.

 25 а УиЗ 29:36–39;  
Мојсије 4:1–4.  
всп Ђаво.

 26 а Иса 14:12–17.  
всп Луцифер.

 27 а Лк 10:18.
 28 а Отк 12:9.
  б всп Ђаво.
  в всп Рат на небу.
 29 а Отк 13:7;  

2 Не 2:18;  
28:19–23.

Јеванђеља по Јовану, које нам 
беше дато како следи –

16. У вези са васкрсењем мр
твих, о онима који ће а чути глас 
б Сина Човечјег:

17. И изаћи ће они који су чи
нили а добро, у б васкрсењу в пра
ведних, а они који су чинили 
зло, у васкрсењу неправедних.

18. И то нас наведе да се зачу
димо, јер нам то беше дато Ду
хом.

19. И док смо а дубоко разми
шљали о овоме, Господ дотакну 
очи нашег разумевања и оне се 
отворише, а слава Господња за
сја около.

20. И видесмо а славу Сино
вљеву, б здесна в Оцу, и прими
смо од пунине Његове;

21. И видесмо свете а анђеле, и 
оне који су б посвећени пред пре
столом Његовим, како се кла
њају Богу, и Јагњету, који Му се 
в клањају у веке векова.

22. А сада, након много сведо
чанстава о Њему датих, ово је 
а сведочанство, и то последње, 
које дајемо о Њему: Да Он 
б живи!

23. Јер а видесмо Га, и то здесна 
б Богу; и чусмо глас што сведочи 
да је Он в Јединорођенац Очев –

24. Да се по а Њему, и преко 
Њега, и од Њега, б светови ства
рају и беху створени, а станов
ници њихови су рођени в синови 
и кћери Божје.

25. А ово такође видесмо, и све
дочимо, да један а анђео који беше 
на власти у присуству Бож јем, 
који се побуни против Једино
родног Сина кога је Отац љубио 
и који беше у наручју Очевом, 
беше протеран доле из прису
ства Бога и Сина,

26. И беше назван Пропаст, јер 
небеса плакаше над њим – он 
беше а Луцифер, син зоре.

27. И видесмо, и ено, он а паде! 
Паде, и то син зоре!

28. И док смо још увек били у 
Духу, Господ нам заповеди да 
запишемо виђење; јер видесмо 
Сотону, ту стару а змију, и то 
б ђавола, који се в побуни против 
Бога, и настојаше да одузме цар
ство Бога нашег и Христа Ње
говог –

29. Стога, он поведе а рат 
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 31 а всп Отпадништво.
 32 а всп Синови пропасти.
  б УиЗ 76:26;  

Мојсије 5:22–26.
 34 а Мт 12:31–32.  

всп Опростити.
 35 а 2 Пет 2:20–22;  

Алма 39:6.  
всп Неопростив грех.

  б Јев 6:4–6;  
1 Не 19:7;  
УиЗ 132:27.

 36 а Отк 19:20;  

20:10; 21:8;  
2 Не 9:16; 28:23;  
Алма 12:16–18;  
УиЗ 63:17.

 37 а всп Смрт, духовна.
 38 а всп Синови пропасти.
 39 а ти откупљен; видети 

стих 38. Сви ће 
васкрснути. Видети  
Алма 11:41–45.  
всп Оживети.

  б всп Васкрсење.
  в всп Исус Христ.

 40 а 3 Не 27:13–22.  
всп Јеванђеље;  
План откупљења.

 41 а всп Распеће.
  б Иса 53:4–12;  

Јев 9:28.
  в 1 Јн 2:1–2.
  г всп Посвећење.
  д всп Откупити, 

откупљен, откупљење.
 42 а всп Спасење.
 44 а УиЗ 19:6–12.
  б всп Проклетство.

против светаца Божјих, и оп
коли их.

30. И имадосмо виђење о тр
пљењима оних против којих је 
повео рат и надвладао их, зато 
нам дође овакав глас Господњи:

31. Овако говори Господ о 
онима који познају моћ моју, и 
беху судеоници њени, а дозво
лили су да буду а надвладани 
моћу ђаволовом, и да порекну 
истину и супротставе се моћи 
мојој –

32. То су они који су а синови 
б пропасти, о којима рекох да би 
им било боље да се никада нису 
ни родили;

33. Јер су они посуђе гнева, 
проклети да трпе гнев Божји, са 
ђаволом и анђелима његовим у 
вечности;

34. За које рекох да им нема 
а опроштаја у овом свету, нити 
у свету који ће доћи –

35. Јер а порекоше Светог Духа 
након што су га примили, и по
рекоше Јединородног Сина 
Очевог, јер Га б распеше у себи 
и јавно Га изложише сраму.

36. Ово су они који одлазе у а је
зеро огњено и сумпорно, са ђа
волом и његовим анђелима –

37. И једини над којима ће 
друга а смрт имати било какву 
моћ;

38. Да, заиста, а једини који 
неће бити откупљени у времену 
одређеном од Господа, након 
трпљења гнева Његовог.

39. Јер ће сви остали бити а из
нети б васкрсењем мртвих, преко 
победе и славе в Јагњетове, који 
беше погубљен, који беше у на
ручју очевом пре него што све
тови беху створени.

40. И ово је а јеванђеље, радо
сна вест, која нам гласом са не
беса сведочи –

41. Да дође Он на свет, и то 
Исус, да буде а распет ради 
света, и да б понесе грехе в света, 
и да г посвети свет, и д прочисти 
га од сваке неправедности;

42. Да би се преко Њега сви, 
које Отац подложи моћи Њего
вој и створи по Њему, а спасили;

43. Који прославља Оца, и спа
шава сва дела руку својих, изузев 
оних синова пропасти који по
ричу Сина након што га је Отац 
открио.

44. Стога Он све спашава сем 
њих – њих ће захватити а беско
начна б казна, која је бескрајна 
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казна, која је вечна казна, да вла
дају са в ђаволом и анђелима ње
говим у вечности, где г црв њихов 
не умире, и огањ се не гаси, што 
је мука њихова –

45. А а крај њен, ни место њено, 
нити муку њихову, нико не по
знаје;

46. Нити то беше откривено, 
нити јесте, нити ће се икоме от
крити, осим онима који су су
деоници тога;

47. Ипак, ја Господ, показах то 
у виђењу многима, али сада за
тварам ту тему;

48. Стога, крај, ширину, ви
сину, а дубину, и беду тога, они 
не разумеју, нити било ко осим 
оних којима је б одређена ова 
в осуда.

49. И чусмо глас, говорећи: За
пишите виђење, јер гле, ово је 
крај виђења о трпљењу безбо
жних.

50. И опет сведочимо – јер ви
десмо и чусмо, а ово је а сведо
чанство јеванђеља Христовог о 
онима који ће изаћи у б васкр
сењу праведних –

51. То су они који примише све

дочанство о Исусу, и а поверо
ваше у име Његово и беху б кр
штени по в узору на укоп Његов, 
бивајући г спуштени у воду у име 
Његово, а ово према заповести 
коју Он даде –

52. Како би држањем запове
сти били а опрани и б очишћени 
од свих греха својих, и примили 
Светог Духа полагањем в руку 
онога који је г заређен и запеча
ћен да има ову д моћ;

53. И који све надвладају ве
ром, и а запечате се б Светим Ду
хом обећања, које Отац излива 
на оне који су праведни и исти
нити.

54. То су они који су црква а Пр
ворођенчева.

55. То су они у чије руке Отац 
а све предаде –

56. То су они који су а свеште
ници и цареви, који примише 
од пунине Његове, и од славе 
Његове;

57. И а свештеници су Свеви
шњега, по реду Мелхиседеко
вом, који беше по реду б Ено
ховом, који беше по в реду 
Јединородног Сина.

 44 в всп Ђаво.
  г Иса 66:24;  

Мк 9:43–48.
 45 а УиЗ 29:28–29.
 48 а Отк 20:1.
  б ти изрећи, упутити.
  в Алма 42:22.
 50 а всп Сведочанство.
  б всп Васкрсење.
 51 а УиЗ 20:25–27, 37.
  б всп Крштење, 

крстити.
  в УиЗ 128:13.
  г Рим 6:3–5. 

всп Крштење, 

крстити – Крштење 
урањањем.

 52 а 2 Не 9:23;  
Моро 8:25–26.

  б всп Чист, чистоћа.
  в всп Дар Светог Духа;  

Руке, полагање руку.
  г всп Заредити, 

заређење.
  д всп Власт.
 53 а всп Запечатити, 

печаћење.
  б Еф 1:13;  

УиЗ 88:3–5.  
всп Свети Дух 

обећања.
 54 а Јев 12:23;  

УиЗ 93:21–22.  
всп Прворођенац.

 55 а 2 Пет 1:3–4;  
УиЗ 50:26–28;  
84:35–38.

 56 а Изл 19:6;  
Отк 1:5–6; 20:6.

 57 а всп Свештеник, 
Мелхиседеково 
свештенство.

  б Пос 5:21–24.  
всп Енох.

  в УиЗ 107:1–4.
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 58 а Пс 82:1, 6;  
Јн 10:34–36.  
всп Човек, људи – 
Човек, могућност да 
постане као Небески 
Отац.

  б всп Синови и кћери 
Божје.

  в УиЗ 121:32.  
всп Бог, Божанство.

 59 а Лк 12:42–44;  
3 Не 28:10;  
УиЗ 84:36–38.

 60 а Отк 3:5; 21:7.
 61 а Јн 5:41–44;  

1 Кор 3:21–23.
  б 2 Не 33:6;  

Алма 26:11–16.  
всп Слава.

  в УиЗ 49:6.
 62 а Пс 15:1–3; 24:3–4;  

1 Не 15:33–34;  
Мојсије 6:57.

  б УиЗ 130:7.  
всп Вечни живот.

 63 а УиЗ 88:96–98.  
всп Други долазак 
Исуса Христа.

  б Мт 24:30.
  в УиЗ 58:22.  

всп Исус Христ – 
Хиљадугодишња 
владавина Христова.

 64 а Отк 20:6.
 65 а всп Васкрсење.
 66 а Иса 24:23;  

Јев 12:22–24;  
Отк 14:1;  
УиЗ 84:2; 133:56.

  б всп Сион.
 67 а УиЗ 45:9–12.
  б Јев 12:23;  

УиЗ 76:53–54.  
всп Прворођенац.

 68 а всп Књига живота.
  б всп Исус Христ – 

Судија.
 69 а УиЗ 129:3; 138:12.
  б Моро 10:32–33.
  в всп Нови и вечни 

завет.
  г всп Помирити, 

помирење.
  д всп Крв.
 70 а УиЗ 88:28–29; 131:1–4; 

137:7–10.  
всп Целестијална 
слава.

  б УиЗ 137:1–4.
  в Мт 13:43.
 71 а УиЗ 88:30.  

всп Терестријална 
слава.

58. Стога, како је записано, 
они су а богови, и то б синови 
в Божји –

59. Стога, а све је њихово, било 
живот или смрт, или оно што је 
садашње или оно што ће доћи, 
све је њихово и они су Христови, 
а Христ је Божји.

60. И они ће све а надвладати.
61. Стога, нека нико не а слави 

човека, него нека радије б слави 
Бога, који ће в потчинити све не
пријатеље под ноге своје.

62. Такви ће а пребивати у б при
суству Бога и Христа Његовог у 
веке векова.

63. То су а они које ће Он пове
сти са собом, када буде б дошао 
на облацима небеским да в влада 
на земљи над народом својим.

64. То су они који ће имати 
удео у а првом васкрсењу.

65. То су они који ће изаћи у 
а васкрсењу праведних.

66. То су они који приступише 
а гори б Сиону, и у град живога 

Бога, небеско место, најсветије 
од свих.

67. То су они који дођоше у 
друштву безброј анђела, на оп
шти скуп и у цркву а Енохову, и 
б Прворођенчеву.

68. То су они чија су имена 
а записана на небу, где су Бог и 
Христ б судије свима.

69. То су они који су а праведни, 
б усавршени преко Исуса, по
средника в новог завета, који је 
извршио ово савршено г поми
рење проливањем сопствене 
д крви.

70. То су они чија су тела а це
лестијална, чија је б слава в сун
чева, и то слава од Бога, најви
шег од свих, за коју је записано 
да је слична сунцу на небеском 
своду.

71. И опет, видесмо а терестри
јални свет, и гле и ево, ово су они 
који су терестријални, чија се 
слава разликује од славе цркве 
Прворођенчеве која је примила 
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пунину Очеву, баш као што се 
слава б месечева разликује од 
сунца на небеском своду.

72. Гле, то су они који умреше 
а без б закона;

73. А такође и они који су а ду
хови људи задржаних у б там
ници, које је Син посетио, и 
в проповедао им г јеванђеље, како 
би им било суђено као људима 
у телу;

74. Који нису примили а сведо
чанство о Исусу у телу, него су 
га примили касније.

75. То су они који су часни 
људи на земљи, који беху засле
пљени лукавством човечјим.

76. То су они који примају од 
славе Његове, али не од пунине 
Његове.

77. То су они који примају од 
присуства Синовљевог, али не 
и од пунине Очеве.

78. Стога, они су а тела тере
стријална, а не тела целести
јална, и разликују се у слави 
као што се месец разликује од 
сунца.

79. То су они који нису а храбри 
у сведочанству о Исусу; стога, 
не стичу круну у царству Бога 
нашега.

80. А сада, ово је крај виђења 
које добисмо о терестријалном, 
које нам Господ заповеди да 

запишемо док бејасмо још увек 
у Духу.

81. И опет, видесмо славу а те
лестијалну, чија је слава мања, 
баш као што се слава звезда раз
ликује од славе месеца на небе
ском своду.

82. То су они који не примише 
јеванђеље Христово, нити а све
дочанство о Исусу.

83. То су они који не поричу 
Светог Духа.

84. То су они који су прогнани 
доле у а пакао.

85. То су они који неће бити от
купљени од а ђавола све до б по
следњег васкрсења, док Господ, 
и то Христ в Јагње, не буде завр
шио дело своје.

86. То су они који не примају од 
пунине Његове у вечном свету, 
него од Светог Духа преко слу
жења терестријалних;

87. А терестријални преко 
а служења целестијалних.

88. А телестијални га примају 
и служењем анђела који су од
ређени да им служе, или који 
су одређени да им буду духови 
служитељи; јер ће бити наслед
ници спасења.

89. А тако ми видесмо, у не
беском виђењу, славу телести
јалну, која надмашује свако ра
зумевање;

 71 б 1 Кор 15:40–41.
 72 а УиЗ 137:7, 9.
  б всп Закон.
 73 а Алма 40:11–14.  

всп Дух.
  б УиЗ 88:99; 138:8.  

всп Пакао;  
Спасење за мртве.

  в 1 Пет 3:19–20; 4:6;  

УиЗ 138:28–37.
  г всп Јеванђеље.
 74 а всп Сведочанство.
 78 а 1 Кор 15:40–42.
 79 а УиЗ 56:16.
 81 а УиЗ 88:31. 

всп Телестијална 
слава.

 82 а УиЗ 138:21.

 84 а 2 Не 9:12;  
Алма 12:11.  
всп Пакао.

 85 а всп Ђаво.
  б Алма 11:41;  

УиЗ 43:18;  
88:100–101.

  в всп Јагње Божје.
 87 а УиЗ 138:37.
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90. И нико то не зна осим онога 
коме је Бог то открио.

91. И тако видесмо славу те
рестријалну која у свему над
машује славу телестијалну, и то 
у слави, и у моћи, и у сили, и у 
власти.

92. И тако видесмо славу целе
стијалну, која све надмашује – 
где Бог, и то Отац, влада на пре
столу у веке векова;

93. Пред чијим престолом се 
све клања у понизном а дубоком 
поштовању, и слави Га у веке ве
кова.

94. Они који пребивају у а при
суству Његовом су црква б Прво
рођенчева; и виде као што су ви
ђени, и в знају као што су знани, 
примајући од пунине Његове и 
г благодати Његове;

95. И чини их а једнакима у 
моћи, и у сили, и у власти.

96. А слава целестијална је 
једна, баш као што је слава 
а сунца једна.

97. И слава терестријална је 
једна, баш као што је слава ме
сеца једна.

98. И слава телестијална је 
једна, баш као што је слава зве
зда једна; јер као што се једна 
звезда разликује од друге звезде 
по слави, баш тако се по слави 

разликују један од другога у те
лестијалном свету;

99. Јер то су они који су а Па
влови, Аполови и Кифини.

100. То су они који кажу да су 
неки од овога а неки од онога – 
неки Христови, и неки Јованови, 
а неки Мојсијеви, и неки Или
јини, а неки Исаијини, и неки 
Исаије пророка а неки Енохови;

101. Али нису примили је
ванђеље, нити сведочанство о 
Исусу, ни пророке, нити а вечни 
завет.

102. Коначно, то су сви они који 
се неће скупити са свецима, да би 
били а узети у б цркву Прворођен
чеву, и примљени на облак.

103. То су а они који су б ла
жљивци, и врачари, и в прељуб
ници, и блудници и ко год љуби 
лаж и лаже.

104. То су они који трпе а гнев 
Божји на земљи.

105. То су они који трпе а освету 
вечнога огња.

106. То су они који су бачени 
доле у а пакао и б трпе гнев в Све
могућег Бога, све до г пунине 
времена, када Христ буде д пот
чинио све непријатеље под ноге 
своје, и ђ усавршио дело своје;

107. Када буде предао царство, 
и представио га Оцу, неокаљано, 

 93 а всп Дубоко 
поштовање.

 94 а УиЗ 130:7.
  б всп Прворођенац.
  в 1 Кор 13:12.
  г всп Благодат.
 95 а УиЗ 29:13; 78:5–7; 

84:38; 88:107;  
132:20.

 96 а 1 Кор 15:40–41.

 99 а 1 Кор 3:4–7, 22.
 101 а всп Нови и вечни 

завет.
 102 а 1 Сол 4:16–17;  

УиЗ 88:96–98.
  б УиЗ 78:21.
 103 а Отк 21:8;  

УиЗ 63:17–18.
  б всп Лагање.
  в всп Прељуба.

 104 а всп Проклетство.
 105 а Јуда 1:7.
 106 а всп Пакао.
  б УиЗ 19:3–20.
  в УиЗ 87:6.
  г Еф 1:10.
  д 1 Кор 15:24–28.
  ђ Јев 10:14.
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говорећи: Надвладах и а изгазих 
б кацу сам, и то кацу жестине 
гнева Свемогућег Бога.

108. Онда ће бити крунисан 
круном славе своје, и седеће на 
а престолу моћи своје да влада у 
веке векова.

109. Али гле, и ево, видесмо 
славу и становнике телестијал
ног света, да су безбројни као 
звезде на своду небеском, или 
као песак на обали морској;

110. И чусмо глас Господњи 
како говори: Сви ће повити ко
лена, и сваки језик ће а признати 
Њега, који седи на престолу у 
веке векова;

111. Јер ће им се судити према 
делима њиховим, и свако ће 
примити према а делима својим, 
сопствену власт своју, у б стано
вима који су припремљени;

112. И биће слуге Свевишњега; 
али а где Бог и Христ б пребивају 
не могу доћи, ни у веке векова.

113. Ово је крај виђења које 

имадосмо, које нам је запове
ђено да запишемо док смо још 
увек били у Духу.

114. Али, а велика су и чудесна 
дела Господња, и б тајне царства 
Његовог које нам је показао, која 
надмашују свако разумевање у 
слави, и у сили, и у власти;

115. Која нам заповеди да не за
писујемо док смо још увек били 
у Духу, и о којима није а зако
нито да ико говори;

116. Нити је ико а способан да 
их обзнани, јер се могу видети 
и б разумети само моћу Светога 
Духа, коју Бог дарује онима који 
Га љубе, и очисте се пред Њим;

117. Којима удељује ову повла
стицу да виде и знају себе ради;

118. Како би моћу и објавом 
Духа, док су у телу, могли да 
поднесу Његово присуство у 
свету славе.

119. И нека је Богу и Јагњету 
слава, и част, и власт у веке ве
кова. Амен.

 107 а Отк 19:15;  
УиЗ 88:106; 133:46–53.

  б Пос 49:10–12;  
Иса 63:1–3.

 108 а УиЗ 137:3.
 110 а Фил 2:9–11;  

Мос 27:31.

 111 а Отк 20:12–13.  
всп Дела.

  б Јн 14:2;  
УиЗ 59:2; 81:6.

 112 а УиЗ 29:29.
  б Отк 21:23–27.
 114 а Отк 15:3;  

Морм 9:16–18;  
Мојсије 1:3–5.

  б Јаков 4:8.
 115 а 2 Кор 12:4.
 116 а 3 Не 17:15–17;  

19:32–34.
  б 1 Кор 2:10–12.

77. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту, у Хајраму, у Охају, 
приближно у марту 1832. год. Историја Џозефа Смита бележи: 
„У вези са превођењем Светог писма, примио сам следеће ту
мачење Откривења Јовановог.“

1–4 Животиње имају духове и 
пребиваће у вечном блаженству. 

5–7 Ова земља временски постоји 
од 7000 година. 8–10 Различити 
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анђели обнављају јеванђеље и 
служе на земљи. 11 Печаћење 
144000 људи. 12–14 Христ ће 
доћи почетком седме хиљадуго
дишњице. 15 Два пророка ће бити 
подигнута Јеврејском народу.

Питање: Шта представља а море 
стаклено о коме говори Јован, у 
4. поглављу, и 6. стиху Откри
вења?
Одговор: То је б земља, у свом по
свећеном, бесмртном и в вечном 
стању.

2. П. Како би требало да про
тумачимо четири животиње, о 
којима се говори у истом стиху?

О. Оне представљају а слико
вити израз, који користи откро
витељ, Јован, у описивању б неба, 
в раја Божјег, г среће човекове, и 
животињске, и онога што пуже, 
и птица небеских; и оно што је 
духовно је обличја онога што 
је временско; и оно што је вре
менско је обличја онога што је 
духовно; д дух човеков је обли
чја њега самога, а и дух ђ живо
тиње, и сваког другог створења 
које Бог створи.

3. П. Да ли се четири живо
тиње односе искључиво на по
јединачне животиње, или пред
стављају врсте и подврсте?

А. Оне су ограничене на че
тири појединачне животиње, 

које су показане Јовану, да би 
представиле славу бића по вр
стама у њиховом предодређе
ном реду или а кругу стварања, 
док уживају у вечној б срећи сво
јој.

4. П. Како би требало да про
тумачимо очи и крила, које жи
вотиње имају?

О. Њихове очи представљају 
светло и а знање, то јест, оне су 
пуне знања; а њихова крила 
представљају б моћ, да се крећу, 
да делују, итд.

5. П. Како би требало да проту
мачимо двадесет и четири а ста
решине, о којима говори Јован?

О. Требало би да тумачимо 
да су ове старешине које је Јо
ван видео, старешине које су 
биле б верне у делу служења и 
које су мртве; које су припадале 
црквама којих је било в седам, а 
онда су се нашле у рају Божјем.

6. П. Како би требало да про
тумачимо књигу коју је Јован ви
део, која је споља а запечаћена са 
седам печата?

О. Требало би да тумачимо 
да она садржи откривену вољу, 
б тајне, и дела Божја; оно што је 
скривено о управљању Његовом 
на овој в земљи за седам хиљада 
година њеног трајања, или ње
ног временског постојања.

7. П. Како би требало да 
77 1 а УиЗ 130:6–9.
  б УиЗ 88:17–20, 25–26.
  в всп Земља – Ко

начно стање земље; 
Целестијална слава.

 2 а всп Симболика.
  б всп Небо.
  в всп Рај.

  г всп Радост.
  д Етер 3:15–16;  

Авр 5:7–8.  
всп Дух.

  ђ Мојсије 3:19.
 3 а УиЗ 93:30;  

Мојсије 3:9.
  б УиЗ 93:33–34.

 4 а всп Знање.
  б всп Моћ.
 5 а Отк 4:4, 10.
  б Отк 14:4–5.
  в Отк 1:4.
 6 а Отк 5:1.
  б всп Тајне Божје.
  в всп Земља.
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протумачимо седам печата ко
јима је запечаћена?

О. Требало би да тумачимо 
да први печат садржи оно што 
се односи на а првих хиљаду го
дина, а други и оно што се од
носи на других хиљаду година, 
и тако даље све до седмог.

8. П. Како би требало да про
тумачимо четири анђела, о ко
јима се говори у 7. поглављу и 1. 
стиху Откривења?

О. Требало би да тумачимо да 
су то четири анђела послата од 
Бога, којима је дата моћ над че
тири краја земаљска, да спасу 
живот и да униште; то су они 
који имају а вечно јеванђеље да 
повере сваком народу, колену, 
језику и људима; који имају моћ 
да затворе небеса, да запечате за 
живот, или да баце доле у б пре
деле таме.

9. П. Како би требало да про
тумачимо анђела који се уздиже 
са истока, у 7. поглављу и 2. 
стиху Откривења?

О. Требало би да тумачимо да 
је анђео који се уздиже са истока 
онај коме је дат печат живога 
Бога над дванаест племена а Из
раелових, стога, он узвикује овој 
четворици анђела који имају 
вечно јеванђеље, говорећи: Не 
кварите земљу, нити море, ни 
дрвеће, док не запечатимо слуге 

Бога нашега на б челима њихо
вим. И ако сте вољни то прихва
тити, то је в Илија који ће доћи 
да сакупи племена Израелова и 
све г обнови.

10. П. Када ће се ово о чему се 
говорило у овом поглављу оства
рити?

О. Оствариће се у а шестој хи
љадугодишњици, или с отвара
њем шестог печата.

11. П. Како би требало да про
тумачимо печаћење а сто четр
десет четири хиљаде, из свих 
племена Израелових – двана
ест хиљада из сваког племена?

О. Требало би да тумачимо да 
су они који су запечаћени, б ви
соки свештеници, заређени у 
свети ред Божји, да служе вечно 
јеванђеље; јер то су они који су 
заређени из сваког народа, ко
лена, језика и међу људима, од 
стране анђела којима је дата моћ 
над народима земаљским, да до
веду што више оних који желе да 
дођу у цркву в Прворођенчеву.

12. П. Како би требало да про
тумачимо трубљење а труба, по
менутих у 8. поглављу Откри
вења?

О. Требало би да тумачимо да 
као што је Бог створио земљу за 
шест дана, а седмога дана завр
шио дело своје, и б посветио је, 
и такође обликовао човека од 

 7 а УиЗ 88:108–110.
 8 а Отк 14:6–7.
  б Мт 8:11–12;  

22:1–14;  
УиЗ 133:71–73.

 9 а Отк 7:4–8.
  б Јез 9:4.
  в всп Илија.

  г всп Обнова 
јеванђеља.

 10 а Отк 6:12–17.
 11 а Отк 14:3–5.
  б всп Високи 

свештеник.
  в УиЗ 76:51–70.  

всп Прворођенац.

 12 а Отк 8:2.
  б Пос 2:1–3;  

Изл 20:11;  
31:12–17;  
Мос 13:16–19;  
Мојсије 3:1–3;  
Авр 5:1–3.
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 12 в Пос 2:7.
  г УиЗ 88:17–20.
  д всп Исус Христ – 

Судија.
  ђ всп Откупити, 

откупљен, откупљење.

 14 а Јез 2:9–10;  
3:1–4;  
Отк 10:10.

  б всп Израел – 
Сакупљање Израела.

  в Мт 17:11.

 15 а Отк 11:1–14.
  б всп Јевреји.
  в всп Последњи дани.
  г всп Обнова јеванђеља.
  д Амос 9:14–15.

78. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Киртланду, 
у Охају, 1. марта 1832. год. Тога дана, пророк и остале вође су 
се скупиле како би дискутовале о црквеним пословима. Ово от
кривење је изворно дало упутства пророку, Сиднију Ригдону, 
и Њуелу К. Витнију да путују у Мисури и да организују цр
квену трговинску и издавачку делатност оснивањем фирме 
која би надгледала ове делатности, које би усмеравале приходе 
за успостављање Сиона и за потребе сиромашних. Ова фирма, 
позната као Уједињена фирма, организована је априла 1832. год. 
и распуштена 1834. год. (видети одсек 82). Недуго након ње
ног укидања, под управом Џозефа Смита, израз „трговинско и 
издавачко предузеће,“ у откривењу, мења се изразом „послови 
спремишта за сиромашне“ а реч „фирма“ се мења речју „ред.“

в праха земаљског, баш тако, 
почетком седме хиљадугоди
шњице Господ Бог ће г посве
тити земљу, и завршити спа
сење човеково, и д судиће свему, 
и ђ откупиће све, осим онога кога 
није потчинио својој моћи, када 
буде све печатио, до краја свега, 
а трубљење труба седам анђела 
је припрема и завршетак дела 
Његовог, почетком седме хиља
дугодишњице – припремајући 
пут пре Његовог доласка.

13. П. Када ће се остварити ово 
што је записано у 9. поглављу 
Откривења?

О. Ово ће се остварити након 
отварања седмог печата, пре до
ласка Христовог.

14. П. Како би требало да про

тумачимо књижицу коју је Јован 
а појео, као што је поменуто у 10. 
поглављу Откривења?

О. Требало би да тумачимо да 
је то била мисија, и наредба, да 
б сакупља племена Израелова; 
гле, ово је Илија, који, како је за
писано, мора да дође и све в об
нови.

15. П. Како би требало да про
тумачимо двојицу а сведока, у 
једанаестом поглављу Откри
вења?

О. То су два пророка који ће 
бити подигнути б јеврејском на
роду у в последњим данима, у 
времену г обнове, и који ће про
рицати Јеврејима након што се 
буду сакупили и изградили град 
Јерусалим у д земљи очева својих.
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78 1 а всп Мелхиседеково 
свештенство.

 2 а всп Савет.
  б всп Заредити, 

заређење.
 3 а УиЗ 82:11–12, 15–21.
  б УиЗ 72:9–10; 83:5–6.

  в УиЗ 42:30–31.  
всп Добробит.

  г УиЗ 57:1–2.
 5 а УиЗ 49:20.  

всп Посветити, закон 
посвећења.

 7 а всп Целестијална 

слава.
  б УиЗ 29:8; 132:3.
  в УиЗ 82:10.
 8 а Мојсије 1:39.
  б УиЗ 92:1.
 10 а всп Ђаво.
 11 а всп Завет.

1–4 Свеци треба да организују и 
успоставе спремиште. 5–12 Му
дро коришћење њихове имовине 
ће водити ка спасењу. 13–14 Цр
ква треба да буде независна од зе
маљских моћи. 15–16 Михајло 
(Адам) служи под вођством Свеца 
(Христ). 17–22 Благословени су 
верни, јер ће све баштинити.

Господ се обрати Џозефу 
Смиту мл, говорећи: Послушајте 
ме, говори Господ Бог ваш, ви 
који сте заређени у а високо све
штенство цркве моје, који сте се 
скупили;

2. И послушајте а савет онога 
који вас б зареди са висина, који 
ће вам у уши говорити речи му
дрости, да би вам спасење мо
гло доћи у ономе што сте изнели 
пред мене.

3. Јер заиста, кажем вам, време 
дође, и сасвим је близу, и гле, и 
ево, свакако је неопходно да по
стоји а организација у мом народу, 
у циљу регулисања и одређивања 
послова у вези са б спремиштем за 
в сиромашне из народа мога, и на 
овом месту и у земљи г Сиону –

4. Зарад сталног и вечног успо
стављања цркве моје и реда у 
њој, да би унапредили дело за 
које сте се заветовали, за спасење 
човеково, и за славу Оца вашега 
који је на небу;

5. Како бисте могли да будете 
а једнаки у свезама у ономе што 
је небеско, да, и ономе што је 
земаљско, ради добијања онога 
што је небеско.

6. Јер ако нисте једнаки у 
ономе што је земаљско не мо
жете бити једнаки у добијању 
онога што је небеско;

7. Јер ако желите да вам дам 
место у а целестијалном свету, 
морате се б припремити в радећи 
оно што вам заповедих и што од 
вас захтевах.

8. А сада, заиста овако говори 
Господ, потребно је да све чи
ните на а славу моју, ви који сте 
сједињени у овом б реду;

9. Или, другим речима, нека 
слуга мој Њуел К. Витни и слуга 
мој Џозеф Смит мл. и слуга мој 
Сидни Ригдон седе у савету са 
свецима који су у Сиону;

10. У супротном, а Сотона на
стоји да окрене срца њихова 
од истине, како би постали за
слепљени и како не би разу
мели оно што је за њих при
премљено.

11. Стога, заповест вам дајем, 
да се припремите и да се орга
низујете, везани споном или веч
ним а заветом који не може бити 
прекршен.

12. А онај који га прекрши из
губиће своју службу и место у 
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 12 а 1 Кор 5:5;  
УиЗ 82:21; 104:8–10.

 14 а УиЗ 58:2–4.
 15 а всп Круна;  

Узвишење.
  б Отк 5:10;  

УиЗ 76:56–60; 132:19.
  в всп Адамонди

Ахман.
 16 а УиЗ 27:11;  

107:54–55.  
всп Адам.

 18 а Јн 16:12;  
3 Не 17:2–3;  
УиЗ 50:40.

  б УиЗ 112:10.
  в всп Вечни живот.
 19 а Мос 2:20–21.  

всп Захвалан, 
захвалити, 

захваљивање.
  б Мт 19:29.
 20 а УиЗ 95:17.
  б 1 Сол 4:17.
 21 а УиЗ 76:53–54.
  б УиЗ 88:96–98.
 22 а УиЗ 72:3–4.
  б всп Управитељ, 

управљање.
  в УиЗ 84:38.

цркви, и биће предат а ударању 
Сотоне све до дана откупљења.

13. Гле, ово је припрема којом 
вас припремам, и основа, и при
мер који вам дајем, са којима мо
жете остварити дате заповести;

14. Да би, уз старање моје, упр
кос а страдању које ће сићи на вас, 
црква могла да стоји као незави
сна над свим другим створењима 
под светом целестијалним;

15. Да бисте могли досегнути 
до а круне припремљене за вас, 
и бити постављени за б владаре 
над многим царствима, говори 
Господ Бог, Светац Сионов, који 
успостави темеље в Адамонди 
Ахмана;

16. Који је одредио а Михајла, 
кнеза вашег, утврдио ноге Ње
гове, и поставио га на висини, и 
дао му кључеве спасења под вођ
ством и саветом Свеца, који је без 
почетка дана или краја живота.

17. Заиста, заиста, кажем вам, 

ви сте дечица, и још увек нисте 
разумели колико велике благо
слове има Отац у рукама својим 
припремљене за вас;

18. И не можете а поднети све 
сада; ипак, развеселите се, јер ћу 
вас ја б водити. Царство је ваше 
и благослови његови су ваши, и 
богатства в вечности су ваша.

19. А онај који све прима са 
а захваљивањем прославиће се; 
и оно што је са земље ове до
даће му се, и то б стоструко, да, 
и више од тога.

20. Стога, чините оно што вам 
заповедих, говори Откупитељ 
ваш, и то Син а Ахман, који све 
припрема пре него што вас б узме;

21. Јер сте а црква Прворођен
чева, и б подићи ће вас на облаку, 
и одредити свакоме његов део.

22. А онај који је веран и а му
дар б управитељ в све ће башти
нити. Амен.

79. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Хајраму, у 
Охају, 12. марта 1832. год.

1–4 Џеред Картер је позван да 
проповеда јеванђеље помоћу Уте
шитеља.

Заиста, кажем ти, да је моја 
воља да слуга мој Џеред Кар
тер треба да иде поново у земље 
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на истоку, од места до места, 
од града до града, у моћи а за
ређења којом је био заређен, 
проглашавајући радосне вести 
о великој срећи, и то вечно је
ванђеље.

2. И послаћу на њега а Уте
шитеља, који ће га поучити 

истини и путу којим треба да  
иде;

3. И у мери у којој је веран, 
крунисаћу га поново снопљем.

4. Стога, нека срце твоје буде 
весело, слуго мој Џереде Кар
теру, и а не бој се, говори Господ 
твој, и то Исус Христ. Амен.

79 1 а УиЗ 52:38.  
всп Заредити, 
заређење.

 2 а Јн 14:26. 

всп Утешитељ.
 4 а УиЗ 68:5–6.
80 1 а Мк 16:15.
 4 а всп Сведочанство.

 5 а всп Позвати, позван 
од Бога, позив.

80. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита Стивену Бар
нету, у Хајраму, у Охају, 7. марта 1832. год.

1–5 Стивен Барнет и Иден Смит 
су позвани да проповедају где год 
изаберу.

Заиста, овако говори Господ 
теби, слуго мој Стивене Бар
нету: Иди, иди по свету и а про
поведај јеванђеље сваком ство
рењу које је у домету гласа твога.

2. И пошто желиш сапутника, 
даћу ти слугу свога Идена Смита.

3. Стога, идите и проповедајте 
јеванђеље моје, било на север 
или на југ, на исток или на за
пад, није важно, јер не можете 
погрешити.

4. Дакле, објављујте оно што 
чусте, и у шта заиста верујете, 
и а знате да је истинито.

5. Гле, ово је воља онога који 
вас а позва, Откупитеља вашега, 
и то Исуса Христа.

81. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Хајраму, у 
Охају, 15. марта 1832. год. Фредерик Џ. Вилијамс је позван да 
буде високи свештеник и саветник у Председништву високог све
штенства. Историјски записи показују да је овим откривењем 
примљеним у марту 1832. год. Џеси Гоз позван да служи као са
ветник Џозефа Смита у Председништву. Ипак, када је престао 
да делује у складу са овим именовањем, позив је накнадно пре
нет на Фредерика Џ. Вилијамса. Откривење (забележено марта 
1832. год.) требало би да се сматра кораком према формал
ном оснивању Првог председништва, посебно према позивању у 
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81 1 а всп Високи 
свештеник.

 2 а всп Кључеви 
свештенства.

  б УиЗ 107:8–9, 22.  
всп Прво 

   председништво.
 4 а Мојсије 1:39.
 5 а Мос 4:15–16.
  б УиЗ 108:7.
  в Иса 35:3.
 6 а всп Бесмртан, 

бесмртност.
  б всп Вечни живот;  

Узвишење.
  в Јн 14:2–3;  

УиЗ 59:2; 106:8.

службу саветника у том телу и образлагању достојанствено
сти овог именовања. Брат Гоз је служио неко време али је ис
кључен из цркве у децембру 1832. год. Брат Вилијамс је заре
ђен у наведену службу 18. марта 1833. год.

1–2 Кључеве царства увек држи 
Прво председништво. 3–7 Ако је 
Фредерик Џ. Вилијамс веран у сво
јој служби, имаће вечни живот.

Заиста, заиста, кажем ти слуго 
мој Фредериче Г. Вилијамсе: По
слушај глас онога који говори, 
реч Господа Бога твога, и послу
шај позив на који си позван, и 
то да будеш а високи свештеник 
у цркви мојој, и саветник слузи 
моме Џозефу Смиту мл;

2. Коме дадох а кључеве цар
ства, који увек припадају б Пред
седништву високог свештенства:

3. Дакле, заиста ћу га признати 
и благословити, а такође и тебе, 
у мери у којој си веран у са
вету, у служби коју ти одредих, 

у молитви увек, гласно и у свом 
срцу, у јавности и у приватно
сти, а такође у твојој служби 
проглашавања јеванђеља међу 
живима, и међу браћом твојом.

4. А чинећи ово чинићеш ве
лико добро ближњима својим, и 
промовисаћеш а славу онога који 
је Господ твој.

5. Стога, буди веран, стој у слу
жби коју ти одредих; а помажи 
слабима, подижи руке обешене, 
и б јачај колена в нејака.

6. А ако будеш веран до краја 
имаћеш круну а бесмртности, и 
б вечни живот у в становима које 
припремих у дому Оца мога.

7. Гле, и ето, ово су речи Алфе 
и Омеге, и то Исуса Христа. 
Амен.

82. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту, у Индепенденсу, у 
округу Џексон, у Мисурију, 26. априла 1832. год. Повод је био 
савет високих свештеника и старешина цркве. На савету, Џо
зеф Смит је подржан за председника високог свештенства, за 
службу у коју је већ раније био заређен на конференцији високих 
свештеника, старешина и чланова, у Амхерсту, у Охају, 25. ја
нуара 1832. год. (видети увод 75. одсека). У овом откривењу се 
непрестано понављају упутства дата у ранијим откривењима 
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1–4 Где се пуно даје, пуно се и за
хтева. 5–7 Тама влада светом. 8–
13 Господ је у обавези према нама 
када чинимо шта Он каже. 14–
18 Сион мора узрасти у лепоти 
и светости. 19–24 Свако би тре
бало да тражи добробит за свога 
ближњега.

Заиста, заиста вам кажем, слуге 
моје, да у оној мери у којој сте ви 
а опростили један другоме пре
ступе ваше, баш тако ја, Господ, 
опраштам вама.

2. Ипак, има оних међу вама 
који силно згрешише; да, и то 
а свако од вас згреши, али заиста, 
кажем вам, пазите се од сада па 
надаље, и уздржите се од греха, 
да не би тешки судови пали на 
главе ваше.

3. Јер од онога коме се а пуно 
даје, пуно се и б захтева, а онај 
који в згреши против већег г све
тла примиће већу осуду.

4. Ви призивате име моје ради 
а откривења, и ја вам их дајем; 
и у оној мери у којој се не др
жите казивања мојих, које вам 

дајем, постајете преступници; 
а б правда и суд су казна која је 
утврђена у закону моме.

5. Дакле, оно што кажем јед
номе, кажем свима: а Стража
рите, јер је б противник проши
рио своју власт, и в тама влада;

6. А срџба се Божја распа
лила против становника земље; 
и нико не чини добро, јер сви 
скренуше с а пута.

7. И сада, заиста, кажем вам, 
ја, Господ, нећу никога од вас 
сматрати кривим за а грех; 
идите својим путем и не чините 
грех више; али оној души која 
згреши и б пређашњи греси ће 
се вратити, говори Господ Бог 
ваш.

8. И опет, кажем вам, дајем вам 
а нову заповест, да бисте могли 
разумети моју вољу за вас;

9. Или, другим речима, дајем 
вам упутства како да а делујете 
преда мном, како би се то могло 
окренути на вашу страну ради 
спасења вашега.

10. Ја, Господ, а обавезан сам 
када чините шта кажем; али 

82 1 а Мт 6:14–15;  
УиЗ 64:9–11.

 2 а Рим 3:23.
 3 а Лк 12:48; Јак 4:17.  

всп Извештај, 
урачунљив, 
урачунљивост.

  б всп Управитељ, 
управљање.

  в всп Грех;  
Отпадништво.

  г Јн 15:22–24.  
всп Светлост, 
светлост Христова.

 4 а всп Откривење.
  б всп Правда.
 5 а всп Бдети, стражари.
  б всп Ђаво.
  в всп Тама, духовна.
 6 а Рим 3:12;  

УиЗ 1:16.
 7 а всп Грех.

  б УиЗ 1:32–33; 58:43.
 8 а Јн 13:34.
 9 а УиЗ 43:8.
 10 а ИНа 23:14;  

1 Цар 8:23;  
УиЗ 1:38; 130:20–21.  
всп Благословити, 
благословен,  
благослов;  
Послушност, послу
шан, послушати.

(одсек 78) да се успостави фирма – позната као Уједињена фирма 
(под управом Џозефа Смита, термин „фирма“ се мења терми
ном „ред“) – да би се управљало црквеном трговинском и изда
вачком делатношћу.
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када не чините шта кажем, обе
ћање немате.

11. Зато, заиста вам кажем 
да је потребно да слуге моје 
Едвард Партриџ и Њуел К. Вит
ниј, А. Сидни Гилберт и Сидни 
Ригдон, и слуга мој Џозеф 
Смит, и Џон Витмер и Оливер 
Каудери, и В. В. Фелпс и Мар
тин Харис да а међусобно пове
зани свезом и заветом који се не 
могу прекршити преступом а да 
суд убрзо не уследи, у разним 
управништвима вашим –

12. Да управљају пословима за 
сиромашне, и свим оним што 
се тиче бискупства и у земљи 
Сиону и у земљи Киртланду;

13. Јер посветих земљу 
Киртланд у време које сам од
редио за добробит светаца Све
вишњега, и за а кочић Сиона.

14. Јер Сион мора узрасти у ле
поти, и у светости; његове гра
нице се морају проширити, ње
гови кочићи се морају ојачати; 
да, заиста, кажем вам, а Сион 
мора устати и огрнути се б див
ним хаљинама својим.

15. Зато, дајем вам ову запо
вест, да се обавежете овим заве
том, и да то учините према за
конима Господњим.

16. Гле, и овде је мудрост у 
мени за ваше добро.

17. И треба да будете а једнаки, 

или другим речима, треба да 
полажете подједнако право на 
имовину, у циљу успешног во
ђења послова у вашем управни
штву, свако према својим же
љама и потребама, у оној мери у 
којој су његове жеље праведне –

18. А све ово за добробит цр
кве живога Бога, како би свако 
могао да усаврши свој а таленат, 
како би свако могао да добије 
друге таленте, да, чак и сто
струко, да буду положени у Го
сподње б спремиште, како би по
стали заједничко власништво 
целе цркве –

19. Свако треба да тражи до
бробит за ближњега свога, и 
чини све с а оком упртим на 
славу Божју.

20. Овај а ред одредих да буде 
вечни ред вама, и наследни
цима вашим, у оној мери у којој 
не грешите.

21. А са душом која згреши 
против овог завета, и отврдне 
своје срце против њега, посту
паће се према законима цркве 
моје, и биће предата а ударању 
Сотоне све до дана откупљења.

22. И сада, заиста вам кажем, 
и ово је мудрост, начините себи 
пријатеље од неправедног богат
ства, и они вас неће уништити.

23. Препустите суд само мени, 
јер је он мој и ја ћу а наплатити. 

 11 а УиЗ 78:3–7, 11–15.
 13 а Иса 33:20; 54:2.  

всп Кочић.
 14 а всп Сион.
  б Иса 52:1;  

УиЗ 113:7–8.
 17 а УиЗ 51:3.  

всп Посветити, закон 
посвећења.

 18 а Мт 25:14–30;  
УиЗ 60:13.  
всп Дар;  
Дарови Духа.

  б УиЗ 42:30–34, 55; 

119:1–3.  
всп Спремиште.

 19 а УиЗ 88:67.  
всп Око, очи.

 20 а всп Уједињени ред.
 21 а УиЗ 104:8–10.
 23 а Рим 12:19; Морм 3:15.

УЧЕЊЕ И ЗАВЕТИ 82:11–23 168



1–4 Жене и деца полажу право на 
издржавање од стране својих му
жева и очева. 5–6 Удовице и сиро
чад полажу право на издржавање 
од стране цркве.

Заиста, овако говори Господ, 
у прилогу закона цркве о же
нама и деци, оних који припа
дају цркви, који а изгубише своје 
мужеве и очеве:

2. Жене полажу а право на из
државање од стране својих му
жева, све док њихови мужеви не 
буду узети; и ако се не открије 
да су преступнице треба да буду 
део заједништва у цркви.

3. А ако нису верне неће бити 

део заједништва у цркви; али 
могу задржати своје баштине 
према законима земље.

4. Сва а деца полажу право на 
издржавање од стране својих 
родитеља све док не буду пуно
летна.

5. А након тога, полажу право 
да се уздају у цркву, или другим 
речима у Господње а спремиште, 
уколико њихови родитељи не
мају баштину коју би могли да 
им оставе.

6. А спремиште треба да се 
одржава посвећењима из цркве; 
и а удовице и сирочад треба да 
се издржавају, као и б сирома
шни. Амен.

 24 а Лк 12:32;  
УиЗ 64:3–5.  
всп Царство Божје 
или царство небеско.

83 1 а Јак 1:27.

 2 а 1 Тим 5:8.
 4 а Мос 4:14.
 5 а УиЗ 78:3.  

всп Спремиште.
 6 а всп Удовица.

  б Мос 4:16–26;  
Хел 4:11–13;  
УиЗ 42:30–39.  
всп Сиромашан.

Мир нека је с вама; благослови 
моји нека остану с вама.

24. Јер је а царство још увек 

ваше, и биће заувек, уколико не 
престанете да будете постојани. 
Баш тако. Амен.

83. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Индепенденсу, 
у Мисурију, 30. априла 1832. год. Ово откривење је примљено 
док је пророк седео у савету са својом браћом.

84. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Киртланду, 
у Охају, 22. и 23. септембра 1832. год. Током месеца септем
бра, старешине су почеле да се враћају са својих мисија у ис
точним земљама и да дају извештаје о својим делима. Док су 
били заједно у тим радосним тренуцима примљено је следеће 
саопштење. Пророк га је означио као откривење о свештенству.
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1–5 Нови Јерусалим и храм ће се 
градити у Мисурију. 6–17 Дата 
је линија свештенства од Мојсија 
до Адама. 18–25 Више свештен
ство држи кључ знања Бож јег. 
26–32 Ниже свештенство држи 
кључ служења анђела и припреме 
јеванђеља. 33–44 Људи достижу 
вечни живот преко заклетве и 
завета свештенства. 45–53 Дух 
Христов просветљава људе, а 
свет лежи на греху. 54–61 Свеци 
морају да сведоче о ономе што су 
примили. 62–76 Треба да пропо
ведају, и знаци ће уследити. 77–
91 Старешине треба да изађу 
без кесе или торбе, и Господ ће 
се старати за њихове потребе. 
92–97 Оне који одбију јеванђеље 
очекују невоље и проклетства. 
98–102 Дата је нова песма о от
купљењу Сиона. 103–110 Нека 
свако стоји у својој служби и 
ради у свом позиву. 111–120 Го
сподње слуге треба да пропове
дају о одвратности пустошења 
у последњим данима.

Откривење Исуса Христа слузи 
његовом Џозефу Смиту мл. и 
шесторици старешина, док су 
сједињавали своја срца и а поди
зали своје гласове ка висини.

2. Да, реч Господња о њего
вој цркви, успостављеној у по
следњим данима зарад а обнове 

народа његовог, како Он гово
раше устима б пророка својих, и 
за сакупљање в светаца својих да 
би стајали на г гори Сиону, који 
ће бити град д Нови Јерусалим.

3. А тај град ће бити изграђен, 
почевши од места за а храм, које 
је одређено прстом Господњим, 
на западним границама државе 
Мисури, и посвећен руком Џо
зефа Смита мл. и других са ко
јима Господ беше веома задово
љан.

4. Заиста ово је реч Господња, 
да град а Нови Јерусалим буде 
изграђен сакупљањем светаца, 
почевши од овог места, и то ме
ста за б храм, који ће бити подиг
нут у овом поколењу.

5. Јер заиста, ово поколење 
неће сво проћи док се дом не из
гради Господу, и облак ће по
чивати на њему, облак који ће 
бити а слава Господња, која ће 
испунити дом.

6. И синови Мојсијеви, према 
светом свештенству које је он 
примио а руком свог таста, б Јо
тора;

7. А Јотор га је примио руком 
Халевовом;

8. И Халев га је примио руком 
Еливовом;

9. А Елив руком Јеремијином;
10. И Јеремија руком Гадовом;
11. А Гад руком Исаијином;

84 1 а всп Молитва.
 2 а всп Израел – 

Сакупљање Израела.
  б Дела 3:19–21.
  в всп Светац.
  г Иса 2:2–5;  

Јев 12:22;  
Отк 14:1; 

   УиЗ 76:66; 84:32; 
133:18, 56.

  д Етер 13:2–11;  
УиЗ 42:8–9; 45:66–67;  
ЧВ 1:10.  
всп Нови Јерусалим.

 3 а УиЗ 57:3.
 4 а всп Нови Јерусалим.

  б всп Храм, дом 
Господњи.

 5 а УиЗ 45:67; 64:41–43; 
97:15–20; 109:12, 37.

 6 а всп Руке, полагање 
руку.

  б всп Јотор.
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12. А Исаија га је примио ру
ком Божјом.

13. Исаија је такође живео у 
данима Аврамовим, који га је 
благословио –

14. А тај а Аврам је примио све
штенство од б Мелхиседека, који 
га је примио по лози очева сво
јих, све до в Ноја;

15. И од Ноја до а Еноха, по 
лози очева њихових;

16. И од Еноха до а Авеља, 
који беше погубљен због б за
вере брата свога, који је в при
мио свештенство по заповестима 
Божјим, руком оца свога г Адама, 
који беше први човек –

17. А то а свештенство се наста
вља у цркви Божјој у свим по
колењима, и оно је без почетка 
дана или краја година.

18. И Господ такође потврди 
а свештенство б Арону и семену 
његовом, кроз сва њихова поко
лења, а то свештенство се наста
вља и в остаје заувек са свештен
ством које је по најсветијем реду 
Божјем.

19. А ово више свештенство 
служи јеванђеље и држи кључ 

а тајни царства, чак и кључ 
б знања Божјег.

20. Зато се у а обредима ње
говим објављује моћ божанске 
природе.

21. А без обреда његових, и 
а власти свештенства, моћ бо
жанске природе се не објављује 
људима у телу;

22. Јер без тога а нико не може 
видети лице Божје, и то Очево, 
и преживети.

23. Дакле, о овоме је а Мојсије 
јасно поучавао децу Израелову 
у пустињи, и настојао марљиво 
да б посвећује свој народ како би 
могли в гледати у лице Божје;

24. Али они а отврднуше срца 
своја и не могаше да истрају у 
његовом присуству; зато се Го
спод у б гневу своме, јер се срџба 
Његова распалила против њих, 
закле да они неће в ући у спокој 
Његов док су у пустињи, а тај 
спокој је пунина славе Његове.

25. Зато, узе Он а Мојсија из 
средине њихове, такође и свето 
б свештенство;

26. А ниже а свештенство се на
ставило, и то свештенство држи 

 14 а всп Аврâм.
  б всп Мелхиседек.
  в всп Ноје, библијски 

патријарх.
 15 а всп Енох.
 16 а всп Авељ.
  б Мојсије 5:29–32.
  в УиЗ 107:40–57.
  г всп Адам.
 17 а Алма 13:1–19;  

Авр 2:9, 11.  
всп Мелхиседеково 
свештенство.

 18 а всп Ароново 
свештенство.

  б всп Арон, брат 
Мојсијев.

  в УиЗ 13.
 19 а УиЗ 63:23; 107:18–19.  

всп Тајне Божје.
  б Авр 1:2.
 20 а всп Обреди.
 21 а всп Власт;  

Свештенство.
 22 а УиЗ 67:11.
 23 а Изл 19:5–11; 33:11.
  б всп Посвећење.
  в Изл 24:9–11;  

УиЗ 93:1.
 24 а Изл 20:18–21; 32:8;  

Понз 9:23;  
1 Не 17:30–31, 42.

  б Пс 95:8;  
Јев 3:8–11;  
Јаков 1:7–8;  
Алма 12:36.

  в пџс Изл 34:1–2 
(Додатак);  
Бр 14:23;  
Јев 4:1–11.

 25 а Понз 34:1–5.
  б всп Мелхиседеково 

свештенство.
 26 а всп Ароново 

свештенство.
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б кључ в служења анђела и при
преме јеванђеља;

27. То јеванђеље је јеванђеље 
а покајања и б крштења, и в опра
штања греха, и г закона д теле
сних заповести, за које Господ у 
свом гневу одлучи да се настави 
у дому Ароновом међу децом 
Израеловом све до ђ Јована; кога 
Бог подиже и који беше е испу
њен Светим Духом у утроби 
мајке своје.

28. Јер је био крштен још у де
тињству свом, и био заређен од 
анђела Божјег када је био стар 
осам дана да има ову моћ, да 
сруши царство јеврејско, и да 
а изравна пут Господњи пред ли
цем народа Његовог, да их при
преми за долазак Господњи, у 
чијој руци лежи б сва моћ.

29. И опет, службе старешине 
и бискупа су потребни а додаци 
који припадају високом све
штенству.

30. И опет, службе учитеља и 
ђакона су потребни додаци који 
припадају нижем свештенству, 
које је потврђено Арону и ње
говим синовима.

31. Дакле, како рекох о сино

вима Мојсијевим – синови Мој
сијеви и синови Аронови ће 
принети прихватљив а принос и 
жртву у дому Господњем, који 
ће бити изграђен Господу у 
овом поколењу, на посвећеном 
б месту које одредих –

32. И синови Мојсијеви и Аро
нови биће испуњени а славом 
Господњом, на б гори Сиону, у 
дому Господњем, чији сте ви си
нови; а такође и многи које по
звах и послах да изграђују в цр
кву моју.

33. Јер сви који су а верни и 
примају ова два б свештенства о 
којима говорах, и величају свој 
позив, в посвећени су Духом како 
би обновили своја тела.

34. Постају синови Мојсијеви 
и Аронови и а семе б Аврамово, и 
црква и царство, и в изабраници 
Божји.

35. А такође сви они који 
приме ово свештенство, мене 
примају, говори Господ;

36. Јер онај који прима слуге 
моје, мене а прима;

37. И онај који мене а прима, 
прима Оца мога;

38. А онај који прима Оца мога, 
 26 б УиЗ 13.
  в УиЗ 107:20.
 27 а всп Покајати се, 

покајање.
  б всп Крштење, 

крстити.
  в всп Опрост греха.
  г всп Закон Мојсијев.
  д Јев 7:11–16.
  ђ всп Јован Крститељ.
  е Лк 1:15.
 28 а Иса 40:3;  

Мт 3:1–3;  
Јн 1:23.

  б Мт 28:18;  
Јн 17:2;  
1 Пет 3:22;  
УиЗ 93:16–17.

 29 а УиЗ 107:5.
 31 а УиЗ 128:24.
  б УиЗ 57:3.
 32 а всп Слава.
  б Јев 12:22;  

УиЗ 76:66; 84:2; 133:56.
  в всп Црква Исуса 

Христа.
 33 а всп Достојан, 

достојност.

  б всп Свештенство.
  в всп Посвећење.
 34 а Гал 3:29;  

Авр 2:9–11.  
всп Аврâм – Семе 
Аврамово.

  б УиЗ 132:30–32.  
всп Аврамов завет.

  в всп Изабраник.
 36 а Мт 10:40–42;  

Лк 10:16;  
УиЗ 112:20.

 37 а Јн 13:20.
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 38 а Лк 12:43–44;  
Рим 8:32;  
Отк 21:7;  
3 Не 28:10;  
УиЗ 132:18–20.  
всп Узвишење.

 39 а всп Заклетва и завет 
свештенства.

 41 а всп Отпадништво.
  б УиЗ 76:34–38; 132:27.
 42 а УиЗ 84:88.
 43 а 1 Не 15:23–25;  

УиЗ 1:14.

 44 а Понз 8:3;  
Мт 4:4;  
УиЗ 98:11.

 45 а Пс 33:4.  
всп Реч Божја.

  б всп Истина.
 46 а всп Савест;  

Светлост, светлост 
Христова.

  б Јн 1:9;  
УиЗ 93:2.

 48 а всп Надахнуће, 
надахнути.

  б всп Завет;  
Нови и вечни завет.

 49 а 1 Јн 5:19.
  б всп Тама, духовна.
 50 а Гал 4:9.
  б всп Грех.
 52 а Јн 10:27.
 53 а всп Свет.
  б Рим 8:22;  

Мојсије 7:48.
  в всп Световност.
 54 а всп Невера.

прима царство Оца мога; зато 
ће му бити дато а све што има 
Отац мој.

39. А ово је према а заклетви и 
завету што припадају свештен
ству.

40. Дакле, сви који приме све
штенство, примају ову заклетву 
и завет Оца мога, који Он не 
може прекршити, нити га ико 
може уклонити.

41. Али онај који а прекрши овај 
завет након што га прими, и пот
пуно се окрене од њега, б неће 
примити опроштај за грехе у 
овом свету нити у свету који ће 
доћи.

42. И јао свима онима који не 
дођу до овог свештенства које ви 
примисте, које сада потврђујем 
вама који сте присутни данас, 
гласом својим са небеса; чак сам 
и војскама небеским и а анђелима 
својим предао одговорност за вас.

43. А сада вам дајем заповест 
да пазите на себе, да се марљиво 
а осврћете на речи вечнога жи
вота.

44. Јер ћете а живети од сваке 
речи која излази из уста Божјих.

45. Јер је Господња а реч истина, 
а што год је б истина, светлост је, 

и што год је светлост, Дух је, и 
то Дух Исуса Христа.

46. А Дух даје а светлост б сва
коме ко дође на свет, и Дух про
светљује свакога широм света, 
који послуша глас Духа.

47. А свако ко послуша глас 
Духа долази Богу, и то Оцу.

48. И Отац га а учи б завету који 
је обновио и вама потврдио, који 
вам је потврђен вас ради, и не 
само вас ради, него ради целог 
света.

49. А цели а свет лежи у греху, 
и уздише у б тами и у ропству 
греха.

50. И по овоме можете знати да 
су у а ропству б греха, јер не до
лазе к мени.

51. Јер онај који не долази к 
мени, у ропству је греха.

52. И онај који не прима глас 
мој, не познаје а глас мој, и није 
од мене.

53. А по овоме можете познати 
праведног међу опакима, и да 
цела а земља б уздише у в греху и 
тами чак и сада.

54. И умови ваши у прошлости 
беху помрачени због а невере, и 
зато што сте се олако односили 
према ономе што примисте –
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55. А та а сујета и невера су до
веле целу цркву под осуду.

56. И ова осуда остаје на деци 
сионској, и то на свој.

57. И остаће под овом осудом 
док се не покају и не сете новог 
а завета, и то б Мормонове књиге 
и в претходних заповести које им 
дадох, не само да говоре, већ да 
г чине према ономе што запи
сах –

58. Да би могли уродити пло
дом вредним царства Оца њи
ховог; у супротном, остаје да се 
бич и суд излију на децу сион
ску.

59. Зар ће деца царства упр
љати свету земљу моју? Заиста, 
кажем вам, нипошто.

60. Заиста, заиста, кажем вама 
који сада слушате а речи моје, 
које су глас мој, благословени 
сте у оној мери у којој примите 
све ово;

61. Јер ћу вам а опростити грехе 
ваше уз ову заповест – да оста
нете постојани у умовима сво
јим у б озбиљности и у духу мо
литве, у сведочењу целом свету 
о ономе што вам је саопштено.

62. Зато, а пођите по целом 
свету, а куда год не можете ићи 
пошаљите сведочанство, како би 

од вас могло ићи по целом свету, 
свакоме створењу.

63. И како говорах апостолима 
својим, баш тако кажем и вама, 
јер сте ви а апостоли моји, и то 
високи свештеници Божји; ви 
сте они које ми мој Отац б даде; 
ви сте в пријатељи моји;

64. Зато, како говорах апосто
лима својим кажем вама поново, 
да свака а душа која б поверује ре
чима вашим, и крсти се водом 
за в опрост греха, примиће г Све
тога Духа.

65. А ови а знаци ће пратити 
оне који верују –

66. У име моје ће дивна а дела 
чинити;

67. У а име моје истериваће ђа
воле;

68. У име моје а исцељиваће бо
лесне;

69. У име моје отвараће очи 
слепима, и отчепљивати уши 
глувима;

70. А језик немог ће прогово
рити;

71. И ако им ико да а отров, 
неће им наудити;

72. И отров змијски неће имати 
моћ да им нашкоди.

73. Него им заповест дајем 
да се не а хвале овим, нити да 

 55 а всп Ништаван, сујета.
 57 а Јер 31:31–34.
  б всп Мормонова 

књига.
  в 1 Не 13:40–41.
  г Јак 1:22–25;  

УиЗ 42:13–15.
 60 а УиЗ 18:34–36.
 61 а Дан 9:9.  

всп Опростити.
  б УиЗ 43:34; 88:121; 

100:7.

 62 а Мк 16:15; УиЗ 1:2–5.  
всп Мисионарски 
рад.

 63 а всп Апостол.
  б 3 Не 15:24;  

УиЗ 50:41–42.
  в Јн 15:13–15;  

УиЗ 93:45.
 64 а всп Душа.
  б Мк 16:15–16.  

всп Веровање, 
веровати.

  в всп Опрост греха.
  г всп Дар Светог Духа.
 65 а Мк 16:17–18.  

всп Знак.
 66 а всп Дела.
 67 а Мт 17:14–21.
 68 а всп Исцелити, 

исцељења.
 71 а Мк 16:18; Дела 28:3–9;  

УиЗ 24:13; 124:98–100.
 73 а УиЗ 105:24.  

всп Охолост.
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помињу ово пред светом; јер је 
све ово дато вама на корист и 
на спасење.

74. Заиста, заиста, кажем вам, 
они који не поверују речима 
вашим, и не а крсте се водом у 
име моје, за опрост греха сво
јих, како би могли да приме 
Светога Духа, биће б проклети, 
и неће доћи у царство Оца мога 
где смо мој Отац и ја.

75. А ово откривење вама, и за
повест, од сада је на снази у це
лом свету, и јеванђеље је за све 
који га још не примише.

76. Али, заиста кажем свима 
онима којима је царство дато – 
ви им га морате проповедати, 
како би се покајали за своја пре
ђашња зла дела; јер они треба да 
буду укорени због њихових злих 
срца неверних, а браћа ваша у 
Сиону због њихове побуне про
тив вас онда кад вас послах.

77. И опет кажем вам, прија
тељи моји, јер од сада ћу вас 
звати пријатељима, потребно је 
да вам дам ову заповест, да бу
дете баш као и пријатељи моји у 
данима када бејах са њима, док 
путовах да бих проповедао је
ванђеље у моћи својој;

78. Јер им не дозвољавах да 
имају а кесу или торбу, нити два 
капута.

79. Гле, шаљем вас да искуша
вате свет, а радник је вредан 
а плате своје.

80. А свако ко иде и а пропо
веда ово б јеванђеље царства, и 
успева да буде веран у свему, 
неће бити уморна нити помра
чена ума, нити уморног тела, 
удова, нити зглобова; и в длака 
са главе његове неће пасти не
запажено. И неће ићи гладан, 
нити жедан.

81. Дакле, не а брините за су
тра, шта ћете јести, или шта ћете 
пити, или шта ћете обући.

82. Јер, погледајте љиљане пољ
ске како расту, не муче се нити 
преду, а царства светска у свој 
слави својој нису обучена као је
дан од њих.

83. Јер ваш а Отац, који је на 
небу, б зна да вам је све то по
требно.

84. Дакле, нека се сутра а брине 
само за себе.

85. И не брините унапред а шта 
ћете говорити; већ б скупљајте 
у умовима својим непрестано 
речи живота, и биће вам в дат 
у правом часу онај део који ће 
бити одмерен за свакога.

86. Дакле, нека нико међу 
вама ко иде да проповеда ово 
јеванђеље царства од сада не 
узима кесу или торбу, јер је ова 

 74 а 2 Не 9:23;  
УиЗ 76:50–52.  
всп Крштење, 
крстити – 
Неопходност.

  б Јн 3:18.
 78 а Мт 10:9–10;  

УиЗ 24:18.
 79 а УиЗ 31:5.

 80 а всп Мисионарски 
рад.

  б всп Јеванђеље.
  в Лк 21:18.
 81 а Мт 6:25–28.
 83 а всп Отац на небу.
  б Мт 6:8.
 84 а Мт 6:34.
 85 а Мт 10:19–20;  

Лк 12:11–12;  
УиЗ 100:6.

  б 2 Не 31:20;  
Алма 17:2–3;  
УиЗ 6:20; 11:21–26.  
всп Промишљати.

  в всп Поучавати, 
учитељ – Поучавање 
са Духом.
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заповест дата свим а вернима 
који су позвани од Бога на слу
жбу у цркви.

87. Гле, а шаљем вас да корите 
свет због свих неправедних дела 
њихових, и да их поучавате о 
суду који ће доћи.

88. И где год вас а приме, бићу 
и ја тамо, јер ћу ићи пред лицем 
вашим. Бићу вам здесна и слева, 
и Дух ће мој бити у срцима ва
шим, а б анђели моји око вас, да 
вас понесу.

89. Онај који вас прими, мене 
прима; и тај ће вас нахранити, 
и обући, и дати вам новац.

90. А онај који вас нахрани, 
или вас обуче, или вам да но
вац, нипошто неће а изгубити 
награду своју.

91. А онај који не чини овако 
није мој ученик; по овоме мо
жете познати а моје ученике.

92. Онај који вас не прими, 
идите од њега сами са собом, и 
а очистите ноге своје и то водом, 
чистом водом, било да је топло 
или хладно, и изнесите сведо
чанство о томе Оцу своме који 
је на небу, и не враћајте се по
ново тој особи.

93. И у које год село или град 
уђете, чините тако.

94. Ипак, истражујте марљиво 
и не штедите се, и јао тој кући, 
или том селу или граду који вас 
одбију, или речи ваше, или све
дочанство ваше о мени.

95. Јао, опет кажем, тој кући, 
или том селу или граду који вас 
одбију, или речи ваше, или све
дочанство ваше о мени;

96. Јер ја, а Свемогући, положих 
руке своје на народе, како би их 
б бичевао због в опакости њихове.

97. А невоље ће се раширити, и 
неће бити узете са земље док не 
завршим дело своје, које ће бити 
а скраћено ради праведности –

98. Док ме сви не буду упо
знали, који остану, и то од нај
мањих до највећих, и испунили 
се знањем Господњим, и а видели 
оком у око, и подигли глас свој, 
и заједничким гласом б певали 
ову нову песму, речима:

99. Господ поново врати Сион;
Господ а откупи народ свој, б Из

раел,
Према в избору г благодати,
Који беше остварен вером
И д заветом очева њихових.

100. Господ откупи народ свој;
Сотона је а свезан и времена 

нема више.
Господ сакупи све у б једно.

 86 а Мт 24:44–46;  
УиЗ 58:26–29;  
107:99–100.

 87 а всп Мисионарски 
рад.

 88 а Мт 10:40;  
Јн 13:20.

  б УиЗ 84:42.  
всп Анђели.

 90 а Мт 10:42;  
Мк 9:41.

 91 а Јн 13:35.
 92 а Мт 10:14;  

Лк 9:5;  
УиЗ 60:15.

 96 а всп Сведржитељ.
  б УиЗ 1:13–14.
  в всп Опак, опакост.
 97 а Мт 24:22.
 98 а Иса 52:8.
  б Пс 96:1;  

Отк 15:3;  

УиЗ 25:12; 133:56.  
всп Певати.

 99 а Отк 5:9; УиЗ 43:29.
  б всп Израел.
  в всп Избор.
  г всп Благодат.
  д всп Аврамов завет.
 100 а Отк 20:2–3;  

УиЗ 43:31; 45:55; 
88:110.

  б Еф 1:10; УиЗ 27:13.
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Господ спусти в Сион са висина.
Господ г подиже Сион одоздо.

101. а Земља се порађала и из
недрила снагу своју;

И истина је успостављена у 
утроби њеној;

А небеса јој се осмехнуше;
И одевена је б славом Бога свога;
Јер Он стоји међу својим наро

дом.
102. Слава, и част, и моћ, и 

сила,
Нека се припишу Богу нашем; 

јер је пун а милости,
Правде, благодати и истине, и 

б мира,
У веке векова, Амен.

103. И опет, заиста, заиста, ка
жем вам, потребно је да сви који 
пођу да проповедају вечно јеван
ђеље моје, уколико имају поро
дицу, и приме новац на дар, да 
им га пошаљу или га употребе 
на њихову корист, како их Го
спод буде упутио, јер тако ми 
се чини да је добро.

104. А сви они који немају поро
дице, а приме а новац, нека га по
шаљу бискупу у Сиону, или би
скупу у Охају, како би могао бити 
посвећен за изношење на светло 
откривења, за њихово штампање, 
и за успостављање Сиона.

105. А ако ико дâ било коме 
од вас капут, или одело, узмите 

старо и дајте а сиромаху, и идите 
својим путем радујући се.

106. И ако је неко међу вама 
јак у Духу, нека са собом а по
веде онога који је слаб, како би 
био просвећен у свој б кроткости, 
како би и он постао јак.

107. Дакле, поведите са собом 
оне који су заређени у а ниже 
свештенство, и пошаљите их као 
претходницу да вам заказују са
станке, и припреме пут, и да при
суствују састанцима где ви нисте 
у могућности да то учините.

108. Ово је начин којим су апо
столи моји, у древним данима, 
градили мени цркву моју.

109. Зато, нека свако стоји у 
служби својој, и ради у свом 
позиву; и нека глава не каже 
нози да јој нога није потребна; 
јер како би тело могло да стоји 
без ноге?

110. Исто тако, телу је потре
бан сваки његов а део, како би 
сви били просвећени заједно, 
како би склоп остао савршен.

111. И гле, а високи свештеници 
треба да путују, а такође и ста
решине, и нижи б свештеници, 
али в ђакони и г учитељи треба 
да се одреде да д бдију над цр
квом, да буду стални служитељи 
у цркви.

112. А бискуп, Њуел К. Витни, 
 100 в УиЗ 45:11–14;  

Мојсије 7:62–64.  
всп Сион.

  г УиЗ 76:102; 88:96.
 101 а всп Земља.
  б всп Слава.
 102 а всп Милостив, 

милост.
  б всп Мир.

 104 а УиЗ 51:8–9, 12–13.
 105 а всп Сиромашан – 

Сиромашан у 
материјалним 
добрима.

 106 а всп Заједништво.
  б всп Кротак, кроткост.
 107 а всп Ароново 

свештенство.

 110 а 1 Кор 12:12–23.
 111 а всп Високи 

свештеник.
  б всп Свештеник, 

Ароново свештенство.
  в всп Ђакон.
  г всп Учитељ, Ароново 

свештенство.
  д всп Бдети, стражари.
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такође треба да путује около и 
међу свим црквама, тражећи си
ромашне да им а служи према 
жељама њиховим б наводећи бо
гате и охоле да се понизе.

113. Такође треба да запосли 
а заступника да преузме и да 
обавља његове световне послове 
како му буде наложио.

114. Ипак, нека бискуп иде у 
град Њујорк, и у град Албани, и 
у град Бостон, и упозорава људе 
у овим градовима звуком јеван
ђеља, гласним гласом, о а пусто
шењу и потпуном уништењу 
које их чека уколико ово одбију.

115. Јер ако ово одбију час њи
ховог суда је близу, а њихове 
куће ће им остати а пусте.

116. Нека се а узда у мене и 
неће бити б постиђен, и в длака 
са главе његове неће пасти не
запажено.

117. И заиста, кажем вам, 
остале слуге моје, пођите како 
вам околности налажу, у вашим 
различитим позивима, ка вели
ким и значајним градовима и 
селима, у праведности корећи 
свет за сва њихова неправедна 
и безбожна дела, јасно и разу
мљиво износећи пустошење од
вратности у последњим данима.

118. Јер, са вама ћу, говори Го
спод Свемогући, а раздерати 
царство њихово; не само да ћу 
б протрести земљу, него ће и зве
здана небеса задрхтати.

119. Јер ја, Господ, испружих 
руку своју да напрегнем моћи 
небеске; не можете то видети 
сада, али ћете ускоро моћи, и 
знаћете да ја јесам, и да ћу а доћи 
и б владати са својим народом.

120. Ја сам а Алфа и Омега, по
четак и крај. Амен.

 112 а всп Добробит.
  б УиЗ 56:16.
 113 а УиЗ 90:22.
 114 а УиЗ 1:13–14.
 115 а Лк 13:35.
 116 а всп Уздање.
  б Пс 22:5; 1 Пет 2:6.

  в Мт 10:29–31.
 118 а Дан 2:44–45.
  б Јоило 2:10;  

УиЗ 43:18; 45:33, 48;  
88:87, 90.  
всп Знаци временски;  
Последњи дани.

 119 а УиЗ 1:12, 35–36;  
29:9–11; 45:59.  
всп Други долазак 
Исуса Христа.

  б всп Хиљадугоди
шњица.

 120 а всп Алфа и Омега.

85. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Киртланду, 
у Охају, 27. новембра 1832. год. Овај одсек је извод из пророко
вог писма Вилијаму В. Фелпсу, који је живео у Индепенденсу, 
у Мисурију. Оно одговара на питања о оним свецима који су 
се доселили у Сион али нису следили заповест да посвете све 
оно што поседују и нису примили своје баштине према уста
новљеном реду у Цркви.

1–5 Баштине у Сиону треба да 
буду примљене посвећењем. 6–12 

Моћна и јака особа ће дати све
цима баштину њихову у Сиону.
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Дужност је Господњег књиго
вође, кога је Он одредио, да се 
стара о историји, и општим цр
квеним а записима о свим дога
ђајима у Сиону, и о свима онима 
који б посвећују имовину, и за
конито примају баштине од би
скупа;

2. Такође, о њиховом начину 
живота, њиховој вери, и делима; 
и о отпадницима који отпадну 
након што приме своју баштину.

3. У супротности је са вољом 
и заповешћу Божјом да имена 
оних који не приме своју ба
штину а посвећењем, у складу са 
законом Његовим, кога је дао, 
како би могао наплатити б де
сетину од свога народа, да их 
припреми за дан в освете и па
љевине, буду прибројана на
роду Божјем.

4. Нити да се њихово родо
словље води, нити да постоји у 
било којим записима или исто
рији цркве.

5. Њихова имена, имена очева 
њихових, нити имена деце не 
треба да буду записана у а књизи 
закона Божјег, говори Господ 
над војскама.

6. Да, овако говори а тихи и 
слаб глас, који шапуће и кроз 
све б продире, и често чини да 
ми кости задрхте док објављује, 
говорећи:

7. И догодиће се да ћу ја, Го
спод Бог, послати једног моћног 
и јаког, који држи жезло моћи 
у својој руци, одевеног светло
шћу као огртачем, чија ће уста 
изустити речи, вечне речи, чија 
ће утроба бити извор истине, да 
успостави ред у дому Божјем, и 
да одреди парцеле за баштину 
светаца чија су имена наведена, 
и имена очева њихових, и деце 
њихове, уписаних у књизи за
кона Божјега;

8. А тај човек, који је позван од 
Бога и одређен, који испружи 
руку своју да подупре а ковчег 
Божји, пашће од стреле смрти, 
као дрво које је ударено сна
жном бљештавом муњом.

9. И сви они који се не нађу 
записани у а књизи сећања неће 
наћи баштину тога дана, него ће 
бити сасечени, а место њихово 
ће им бити одређено међу не
верницима, где је б јаук и шкр
гут зуба.

10. Ово не говорим сам од себе, 
дакле, оно што Господ каже, то 
ће и испунити.

11. А они који су од високог 
свештенства, чија имена се не 
нађу записана у а књизи закона, 
или за које се пронађе да су б от
пали, или су в искључени из цр
кве, исто као и они из нижег 
свештенства, или чланови, тога 

85 1 а УиЗ 21:1; 47:1; 69:3–6.
  б УиЗ 42:30–35.
 3 а всп Посветити, 

закон посвећења.
  б всп Десетак, 

десетина.
  в Мал 3:10–11, 17;  

УиЗ 97:25–26.

 5 а всп Књига живота.
 6 а 1 Цар 19:11–12;  

Хел 5:30–31;  
3 Не 11:3–7.

  б Јев 4:12.
 8 а 2 Сам 6:6–7;  

1 Дн 13:9–10.  
всп Заветни ковчег.

 9 а 3 Не 24:16;  
Мојсије 6:5–6.  
всп Књига сећања.

  б УиЗ 19:5.
 11 а всп Књига живота.
  б всп Отпадништво.
  в всп Искључење.
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дана неће наћи баштину међу 
свецима Свевишњега;

12. Дакле, биће им учињено 
као и деци свештеника, као што 

је забележено у шездесет првом 
и другом стиху другог поглављу 
Књиге Јездрине.

86 1 а Мт 13:6–43;  
УиЗ 101:64–67.

 3 а Отк 17:1–9.  
всп Вавилон.

  б Отк 12:6, 14.

 4 а всп Последњи дани.
 5 а УиЗ 38:12.
  б всп Жетва.
 8 а УиЗ 113:8.  

всп Мелхиседеково 

свештенство.
 9 а Авр 2:9–11.  

всп Аврамов завет.
  б Иса 49:2–3.

86. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Киртланду, у 
Охају, 6. децембра 1832. год. Ово откривење је примљено у време 
док је пророк прегледао и припремао рукописе превода Библије.

1–7 Господ даје објашњење пара
боле о пшеници и кукољу. 8–11 
Он објашњава свештеничке бла
гослове онима који су законити 
наследници по телу.

Заиста, овако говори Господ 
вама слугама мојим, о а параболи 
о пшеници и кукољу:

2. Гле, заиста кажем, њива 
представља свет, а апостоли су 
представљени као сејачи семена;

3. И након што су заспали, ве
лики прогонитељ цркве, отпад
ник, курва, и то а Вавилон, који 
учини да сви народи пију из 
чаше његове, у чијим срцима 
непријатељ, и то Сотона, седи 
и влада – гле он посеја кукољ; 
стога, кукољ загушује пшеницу 
и тера б цркву у пустињу.

4. Али гле, у а последњим да
нима, чак и сада док Господ по
чиње да износи на светло реч, 
а стабљика расте и још увек је 
нежна –

5. Гле, заиста, кажем вам, 

а анђели вапе Господу дању и 
ноћу, они који су спремни и 
чекају да буду послати доле на 
њиве да б жању;

6. Али им Господ говори, не 
чупајте кукољ док су стабљике 
још нежне (јер заиста ваша вера 
је слаба), да не бисте уништили 
и пшеницу.

7. Дакле, нека пшеница и ку
кољ расту заједно док жетва 
потпуно не доспе; онда ћете 
прво сакупити пшеницу међу 
кукољем, а након сакупљања 
пшенице, гле и ево, кукољ се ве
зује у снопље, и преостаје да се 
њива спали.

8. Зато, овако говори Господ 
вама, са којима се а свештенство 
наставило по лози очева ваших –

9. Јер сте ви законити а наслед
ници, по телу, и бејасте б скри
вени од света са Христом у 
Богу –

10. Због тога ваш живот и све
штенство остадоше, и оно мора 
свакако остати преко вас и лозе 
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1–4 Наговештава се рат између 
северних и јужних држава. 5–8 
Велика невоља ће пасти на све 
становнике земаљске.

Заиста, овако говори Господ о 
ратовима који ће се ускоро до
годити, почевши побуном а Ју
жне Каролине, која ће на крају 
проузроковати смрт и беду мно
гих душа;

2. И доћи ће време када ће се 
а рат проширити на све народе, 
почевши на овом месту.

3. Јер гле, јужне ће се државе 
отцепити од северних држава, и 
јужне државе ће позивати друге 
народе, и то народ Велике Бри
таније, како је именована, и по
зиваће друге народе, да би се 
одбраниле од других народа; и 

тада ће се а рат проширити на 
све народе.

4. И догодиће се након пуно 
дана да ће се а робови подићи 
против својих господара, који 
ће бити организовани и обу
чени за рат.

5. Такође ће се догодити да 
ће се организовати и они који 
остану у земљи, и биће врло 
гневни, и мучиће нејевреје же
стоком муком.

6. И тако, мачем и пролива
њем крви ће становници земаљ
ски а туговати, и кроз б глад, и 
невољу, и земљотрес, и грмља
вину небеску, и жестоку и бље
штаву муњу, становницима зе
маљским ће се дати да осете 
гнев, и негодовање, и в прекорну 
руку Свемогућег Бога, док се 

 10 а Дела 3:19–21.  
всп Обнова 
јеванђеља.

 11 а Иса 49:6.
  б УиЗ 109:59–67.

87 1 а УиЗ 130:12–13.
 2 а Јоило 3:9–16;  

Мт 24:6–7;  
УиЗ 45:26, 63; 63:33.

 3 а УиЗ 45:68–69.

 4 а УиЗ 134:12.
 6 а УиЗ 29:14–21; 45:49.
  б ЏС – Мт 1:29.
  в всп Укорити, прекор.

87. ОДСЕК
Откривење и пророштво о рату, дато преко пророка Џозефа 
Смита, у Киртланду у Охају, или његовој близини, 25. децем
бра 1832. год. У то време преовлађују расправе у Сједињеним 
државама по питању робовласништва и поништавања феде
ралних тарифа од стране Јужне Каролине. Историја Џозефа 
Смита бележи да су „појаве немира међу народима“ постале 
„уочљивије“ пророку „него што су биле раније од када је црква 
започела своје путовање изласка из пустиње.“

ваше све до а обнове свега о чему 
говораху уста свих светих про
рока од постанка света.

11. Дакле, благословени сте ако 
наставите у доброти мојој, као 

а светло нејеврејима, и кроз ово 
свештенство, као спаситељ на
роду мом б Израелу. Господ то 
рече. Амен.
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 6 г всп Свет – Крај света.
 7 а Етер 8:22–24.
  б Јак 5:4;  

УиЗ 88:2; 95:7.
 8 а Мт 24:15;  

УиЗ 45:32; 101:21–22.

  б Отк 3:11.

уништење које је проглашено 
не приведе г крају и то у сваком 
народу;

7. Како би вапаји светаца, и 
а крв светаца, престали да до
сежу са земље до ушију Господа 

б Саваота, да би се осветио не
пријатељима њиховим.

8. Стога, а стојте на светим ме
стима, и не мичите се, док дан 
Господњи не дође, јер гле, до
лази б брзо, говори Господ. Амен.

88. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита у Киртланду, 
у Охају, 27. и 28. децембра 1832. год. и 3. јануара 1833. год. Го
спод га је представио као: „‘лист маслине’. . . убран са дрвета 
из раја, Господња порука мира упућена нама.“ Откривење је 
дато након што су се високи свештеници на конференцији 
„засебно и наглас молили Господу да нам открије своју вољу о  
изградњи Сиона.“

1–5 Верни свеци примају тог 
Утешитеља, који је обећање веч
ног живота. 6–13 Све се надгледа 
и води помоћу светлости Хри
стове. 14–16 Васкрсење долази 
преко откупљења. 17–31 По
слушност целестијалном, те
рестријалном и телестијалном 
закону припрема људе за ова од
говарајућа царства и славе. 32–
35 Они који изаберу да буду у 
греху, остају прљави. 36–41 Сва 
царства се воде законом. 42–45 
Бог је дао закон за све. 46–50 Чо
век ће чак и Бога схватити. 51–
61 Парабола о човеку који шаље 
своје слуге на њиву и посећује 
их једног за другим. 62–73 При
ближите се Господу, и видећете 
лице Његово. 74–80 Посвећујте 
себе и поучавајте једни друге 

учењима царства. 81–85 Свако 
ко је упозорен треба да упозорава 
свога ближњега. 86–94 Знаци, 
навала стихија и анђели припре
мају пут за долазак Господњи. 
95–102 Трубе анђеоске позивају 
мртве по њиховом реду. 103–116 
Трубе анђеоске проглашавају об
нову јеванђеља, пад Вавилона, и 
битку великог Бога. 117–126 На
стојте да учите, успоставите 
дом Божји (храм), и огрните се 
свезом милосрђа. 127–141 Успо
стављен је ред у школи пророч
кој, укључујући и обред прања 
ногу.

Заиста, овако говори Господ 
вама који се скуписте да при
мите Његову вољу за вас:

2. Гле, ово је угодно Господу 
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вашем, и анђели се а радују над 
вама; б приноси молитава ваших 
досегоше до ушију Господа в Са
ваота, и забележени су у г књизи 
са именима посвећених, и то 
оних из целестијалног света.

3. Стога, шаљем вам другог 
а Утешитеља, и то вама, прија
тељи моји, да може да борави 
у вашим срцима, и то б Светог 
Духа обећања; који је исти Уте
шитељ кога обећах ученицима 
својим, како је забележено у све
дочанству Јовановом.

4. Овај Утешитељ је обећање 
о а вечном животу које вам да
јем, и то о б слави целестијалног 
царства;

5. Та слава је од цркве а Прво
рођенога, и то од Бога, најсвети
јег од свих, преко Исуса Христа 
сина Његовог –

6. а Онај који се успе на висину, 
и такође се б спусти испод свега, 
тако да све в схвата, како би мо
гао бити у свему и кроз све, г све
тлост истине.

7. А та истина обасјава. То је 
а светлост Христова. Као што је 
Он у сунцу, и светлост је сунца, 

Он је и моћ којом беше б ство
рено.

8. Као што је и у месецу, и све
тлост је месеца, и моћ је којом 
беше створен;

9. Као што је и светлост звезда, 
и моћ је којом беху створене;

10. И земља такође, и моћ 
њена, и то земље на којој а сто
јите.

11. И светлост која сија, која 
вас обасјава, преко Њега је који 
просветљава очи ваше, и иста је 
светлост која оживљава а разуме
вање ваше;

12. а Светлост која се шири из 
присуства Божјег да б испуни 
бескрајност простора –

13. Светлост која је у а свему, 
која даје б живот свему, која је 
в закон по коме се све управља, 
и то моћ Бога који седи на свом 
престолу, који је у грудима веч
ности, који је посред свега.

14. Сада, заиста вам кажем да 
се преко а откупљења које је учи
њено за вас остварује васкрсење 
из мртвих.

15. И а дух и б тело су в душа чо
вечја.

88 2 а Лк 15:10.
  б Дела 10:1–4.  

всп Молитва.
  в Јак 5:4;  

УиЗ 95:7.
  г всп Књига живота.
 3 а Јн 14:16.
  б УиЗ 76:53.  

всп Свети Дух 
обећања.

 4 а УиЗ 14:7.
  б всп Целестијална 

слава.
 5 а всп Прворођенац.
 6 а всп Исус Христ.
  б УиЗ 122:8. 

   всп Помирити, 
помирење.

  в всп Свезнајући.
  г УиЗ 93:2, 8–39.  

всп Истина;  
Светлост, светлост 
Христова.

 7 а Моро 7:15–19;  
УиЗ 84:45.

  б Пос 1:16.  
всп Створити, 
стварање.

 10 а Мојсије 2:1.
 11 а всп Разумевање.
 12 а всп Светлост, 

светлост Христова.

  б Јер 23:24.
 13 а Кол 1:16–17.
  б Понз 30:20; УиЗ 10:70.
  в Јов 38;  

УиЗ 88:36–38.  
всп Закон.

 14 а всп План откупљења;  
Помирити, 
помирење.

 15 а всп Дух;  
Човек, људи – 
Човек, духовно дете 
Небеског Оца.

  б всп Тело.
  в Пос 2:7.  

всп Душа.
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16. И а васкрсење из мртвих је 
откупљење душе.

17. И откупљење душе је преко 
Њега који све оживљава, у чијим 
је грудима одлучено да ће а си
ромашни и б кротки са в земље њу 
и баштинити.

18. Дакле, свакако је неоп
ходно да буде посвећена од 
сваке неправедности, како би 
била припремљена за а целести
јалну славу.

19. Јер након што испуни меру 
свог стварања, биће крунисана 
а славом, чак и присуством Бога 
Оца;

20. Како би је тела која су из 
целестијалног царства могла 
а поседовати у веке векова; јер, у 
ту б сврху беше начињена и ство
рена, и у ту сврху су они в по
свећени.

21. А они који нису посвећени 
преко закона који вам дадох, и 
то закона Христовог, морају ба
штинити друго царство, и то те
рестријално царство или теле
стијално царство.

22. Јер онај који не може да се 
придржава а закона целестијал
ног царства не може поднети це
лестијалну славу.

23. И онај који не може да се 
придржава закона терестријал
ног царства не може поднети 
а терестријалну славу.

24. А онај који не може да се 
придржава закона а телестијал
ног царства не може поднети 
телестијалну славу; зато он није 
вредан царства славе. Зато мора 
подносити царство које није 
царство славе.

25. И опет, заиста вам кажем, 
а земља се придржава закона це
лестијалног царства, јер испу
њава меру свог стварања, и не 
преступа закон –

26. Стога, биће а посвећена; да, 
упркос томе што ће б умрети, 
биће оживљена поново, и под
неће моћ којом је оживљена, а 
в праведни ће је г баштинити.

27. Јер упркос томе што ће 
умрети, а устаће поново, као б ду
ховно тело.

28. Они који су од целестијал
ног духа ће примити исто тело 
као што беше природно тело; 
чак ћете и ви примити своја 
тела, а ваша а слава биће она ко
јом су ваша тела б оживљена.

29. Ви који сте оживљени де
лом а целестијалне славе прими

 16 а Алма 11:42.  
всп Васкрсење.

 17 а всп Сиромашан.
  б всп Кротак, кроткост.
  в всп Земља – Коначно 

стање земље.
 18 а всп Целестијална 

слава.
 19 а УиЗ 130:7–9.
 20 а УиЗ 38:20.
  б Мојсије 1:39.  

всп Човек, људи – 
Човек, могућност да 

постане као Небески 
Отац.

  в всп Посвећење.
 22 а УиЗ 105:5.
 23 а всп Терестријална 

слава.
 24 а всп Телестијална слава.
 25 а всп Земља.
 26 а всп Земља – Коначно 

стање земље.
  б всп Свет – Крај света.
  в 2 Пет 3:11–14.  

всп Праведан, 

праведност.
  г Мт 5:5;  

УиЗ 45:58; 59:2; 63:49.
 27 а всп Васкрсење.
  б 1 Кор 15:44.
 28 а всп Суд, последњи.
  б УиЗ 43:32; 63:51; 

101:31.
 29 а всп Целестијална 

слава;  
Човек, људи – Човек, 
могућност да постане 
као Небески Отац.

УЧЕЊЕ И ЗАВЕТИ 88:16–29 184



ћете онда од ње саме, и то пу
нину.

30. И они који су оживљени де
лом а терестријалне славе при
миће онда од ње саме, и то пу
нину.

31. А такође и они који су 
оживљени делом а телестијалне 
славе, примиће онда од ње саме, 
и то пунину.

32. И они који остају ће такође 
бити а оживљени; ипак, вратиће 
се поново на своје место, да ужи
вају у ономе што су б вољни да 
приме, јер не беху вољни да 
уживају у ономе што су могли 
да приме.

33. Јер каква је корист човеку 
ако му је дар подарен, а он га 
не прими? Гле, он се не радује 
ономе што му је дато, нити се 
радује ономе ко је дародавац.

34. И опет, заиста вам кажем 
да је оно што подлеже закону 
исто тако заштићено законом 
и усавршено и а посвећено њим 
самим.

35. Оно што а крши закон, и не 
влада се по њему, него настоји 
да постане закон само себи, и 
жели да пребива у греху, и све у 
свему пребива у греху, не може 
бити посвећено законом, нити 
б милошћу, в правдом или судом. 

Зато, мора остати и надаље г пр
љаво.

36. Свим царствима је дат за
кон;

37. И има пуно а царстава; јер 
не постоји место на коме нема 
царства; и не постоји царство у 
коме нема места, било да је више 
или ниже царство.

38. А сваком царству је дат а за
кон; такође у оквиру сваког за
кона постоје одређена ограни
чења и услови.

39. Свако биће које не живи по 
овим а условима није б оправдано.

40. Јер а разум приања уз ра
зум; б мудрост прима мудрост, 
в истина прихвата истину, г че
ститост љуби честитост, д све
тлост приања уз светлост, ми
лост ђ саосећа са милошћу и 
тражи своје; правда наставља 
својим путем и тражи своје; суд 
иде пред лицем онога који седи 
на престолу, свиме управља и 
све извршава.

41. Он све а схвата, и све је пред 
Њим, и све је око Њега; и Он је 
изнад свега, и у свему, и кроз 
све, и око свега; и све је по Њему, 
и од Њега, и то од Бога, у веке 
векова.

42. И опет, заиста, кажем вам, 
Он даде закон за све, по коме 

 30 а всп Терестријална 
слава.

 31 а всп Телестијална 
слава.

 32 а Алма 11:41–45.
  б всп Слобода избора.
 34 а всп Посвећење.
 35 а всп Побуна.
  б всп Милостив, 

милост.

  в всп Правда.
  г Отк 22:11;  

1 Не 15:33–35;  
2 Не 9:16;  
Алма 7:21.

 37 а УиЗ 78:15.
 38 а УиЗ 88:13.
 39 а УиЗ 130:20–21.
  б всп Оправдање, 

оправдати.

 40 а всп Разум, разуми.
  б всп Мудрост.
  в всп Истина.
  г всп Честитост.
  д всп Светлост, 

светлост Христова.
  ђ всп Самилост.
 41 а 1 Јн 3:20; 1 Не 9:6;  

2 Не 9:20; УиЗ 38:1–3.  
всп Свезнајући.
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се све то креће у своје а време и 
своје доба;

43. А њихови путеви су зацр
тани, и то путеви неба и земље, 
и укључују земљу и све планете.

44. И они дају а светлост један 
другоме у своје време и своје 
доба, у својим минутима, у сво
јим часовима, у својим данима, у 
својим недељама, у својим месе
цима, у својим годинама – а код 
Бога је све ово б једна година, али 
не и код човека.

45. Земља се котрља на кри
лима својим, и а сунце даје своју 
светлост дању, а месец даје своју 
светлост ноћу, и звезде дају своју 
светлост док се котрљају на кри
лима својим у слави својој, усред 
б моћи Божје.

46. Са чим ћу упоредити ова 
царства како бисте разумели?

47. Гле, све су ово царства, и ко 
год је видео било које или нај
мање од ових, а видео је Бога како 
се креће у свом величанству и 
моћи.

48. Кажем вам, видео га је; 
ипак, онај који дође а својима не 
беше схваћен.

49. а Светлост светли у тами, а 
тама је не схвата; ипак, доћи ће 
дан када ћете б схватити, и то 
Бога, јер сте оживљени у Њему 
и по Њему.

50. Онда ћете знати да сте ме 
видели, да ја јесам, и да сам 

истинита светлост која је у вама, 
и да сте у мени; у супротном не 
бисте могли имати успеха.

51. Гле, упоредићу ова царства 
са човеком који има њиву, и по
сла своје слуге на њиву да на њој 
копају.

52. И рече првоме: Иди и ради 
на њиви, и првога часа доћи ћу к 
теби, и видећеш радост на лицу 
моме.

53. И рече другоме: Иди и 
ради на њиви, и другога часа по
сетићу те са радошћу на лицу 
своме.

54. Обратио се и трећем гово
рећи: Посетићу те;

55. И четвртом, и тако даље све 
до дванаестог.

56. А господар њиве у првом 
часу оде првоме, и оста са њим 
читав тај час, и њему беше драго 
због светла на лицу свог госпо
дара.

57. А онда он оде од првог како 
би могао да посети и другог, и 
трећег, и четвртог, и тако даље 
све до дванаестог.

58. И тако сви они примише 
светло лица свог господара, 
свако у свој час, и у своје време, 
и у своје доба –

59. Почевши са првим, и тако 
даље до а последњег, и од послед
њег до првог, и од првог до по
следњег;

60. Свако својим редом, док му 

 42 а Дан 2:20–22;  
Авр 3:4–19.

 44 а всп Светлост, 
светлост Христова.

  б Пс 90:4; 2 Пет 3:8.
 45 а Пос 1:16;  

Авр 4:16.
  б УиЗ 88:7–13.
 47 а Алма 30:44;  

Мојсије 1:27–28; 6:63;  
Авр 3:21.

 48 а Јн 1:11; 3 Не 9:16;  

УиЗ 39:1–4.
 49 а УиЗ 6:21; 50:23–24; 

84:45–47.
  б Јн 17:3;  

УиЗ 93:1, 28.
 59 а Мт 20:1–16.
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се час не заврши, и то по томе 
како му је господар заповедио, 
како би господар његов био про
слављен по њему, и он по свом 
господару, да би сви били про
слављени.

61. Дакле, с овом параболом 
ћу упоредити сва ова царства, и 
а становнике њихове – свако цар
ство у свом часу, и у своје време, 
и у своје доба, и то према про
гласу који је Бог сачинио.

62. И опет, заиста, кажем вам, 
а пријатељи моји, остављам вам 
ово казивање да б промишљате 
у својим срцима, са овом запове
шћу коју вам дајем, да ме в при
зивате док сам близу –

63. а Приближите се к мени и ја 
ћу се приближити к вама; б тра
жите ме марљиво и в наћи ћете 
ме; иштите и примићете; ку
цајте, и отвориће вам се.

64. Шта год а заиштете од Оца у 
име моје, што вам је б потребно, 
даће вам се;

65. А ако заиштете било шта 
што вам није а потребно, окре
нуће се то на б осуду вашу.

66. Гле, то што чујете је на
лик а гласу онога који виче у 
пустињи – у пустињи, јер га не 

можете видети – гласу моме, јер 
је глас мој б Дух; мој Дух је ис
тина; в истина траје и нема краја; 
и ако је у вама, биће је у обиљу.

67. А ако је око ваше а упрто на 
б славу моју, цела тела ваша ће 
бити испуњена светлошћу, и у 
вама неће бити таме; а оно тело 
које је испуњено светлошћу све 
в схвата.

68. Дакле, а посвећујте се како 
би вам б умови били предани 
Богу, и дани ће доћи када ћете 
Га в видети; јер ће вам разот
крити лице своје, а то ће се до
годити у време које Он одреди, 
и на Његов начин, и према вољи 
Његовој.

69. Сетите се великог и послед
њег обећања које вам дадох; од
баците а доконе мисли своје и 
претерани б смех ваш далеко од 
вас.

70. Задржите се, задржите на 
овом месту, и сазовите свечани 
скуп, и то оних који су први рад
ници у овом последњем царству.

71. А они које су а упозорили 
на свом путу нека призивају Го
спода, и промишљају на кратко 
у својим срцима о ономе што су 
примили.

 61 а УиЗ 76:24.
 62 а УиЗ 84:63; 93:45.
  б всп Промишљати.
  в Иса 55:6; Јак 1:5;  

УиЗ 46:7.
 63 а Зах 1:3; Јак 4:8;  

Отк 3:20.
  б 1 Дн 28:9; Етер 12:41;  

УиЗ 101:38.
  в УиЗ 4:7; 49:26.
 64 а всп Молитва.
  б УиЗ 18:18; 46:28–30.
 65 а Јак 4:3.

  б УиЗ 63:7–11.
 66 а Иса 40:3; 1 Не 17:13;  

Алма 5:37–38;  
УиЗ 128:20.

  б всп Свети Дух;  
Светлост, светлост 
Христова.

  в всп Истина.
 67 а Мт 6:22;  

Лк 11:34–36;  
УиЗ 82:19.

  б Јн 7:18.
  в ПСол 28:5;  

УиЗ 93:28.  
всп Распознавање, 
дар.

 68 а всп Посвећење.
  б всп Ум.
  в УиЗ 67:10–13; 93:1; 

97:15–17.
 69 а Мт 12:36;  

Мос 4:29–30;  
Алма 12:14.

  б УиЗ 59:15; 88:121.
 71 а всп Упозоравати, 

упозорење.
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72. Гле, и ево, бринућу се о ста
дима вашим, и подићи ћу старе
шине и послаћу их к њима.

73. Гле, убрзаћу дело своје у 
право време.

74. И дајем вама, који сте први 
а радници у овом последњем цар
ству, заповест да се скупите, и 
организујете се, и припремите 
се, и б посветите се; да, прочи
стите своја срца, и в очистите 
руке своје и ноге своје преда 
мном, како бих вас учинио г чи
стим;

75. Да могу посведочити а Оцу 
вашем, и Богу вашем, и Богу 
мом, да сте чисти од крви овог 
опаког поколења; како бих ис
пунио ово обећање, ово велико и 
последње обећање, које сам вам 
дао, када зажелим.

76. Такође, дајем вам заповест 
да наставите у а молитви и б по
сту од сада па надаље.

77. И дајем вам заповест да 
а поучавате један другога б уче
њима царства.

78. Поучавајте марљиво и моја 
а благодат ће бити на вама, како 
бисте били савршеније б упућени 
у теорију, у начело, у учење, у 
закон јеванђеља, у све што се од
носи на царство Божје, што је за 
вас потребно да разумете;

79. О ономе и на а небу и на зе
мљи, и под земљом, ономе што 
је било, што јесте, ономе што ће 
се ускоро догодити; о ономе што 
је код куће, ономе што је у ту
ђини; б ратовима и неприликама 
народа, и судовима који су над 
земљом; такође и о сазнањима о 
земљама и царствима –

80. Како бисте били у свему 
припремљени када вас поново 
пошаљем да величате позив на 
који вас позвах, и мисију коју 
вам поверих.

81. Гле, послах вас да а сведо
чите и упозоравате људе, и не
опходно је да свако ко је био 
упозорен б упозорава свог бли
жњег.

82. Зато, они остају без оправ
дања, и њихови греси су на њи
ховим сопственим главама.

83. Онај који ме а помно б тражи, 
наћи ће ме, и неће бити оста
вљен.

84. Дакле, задржите се, и ра
дите марљиво, како бисте били 
усавршени у вашој служби одла
ска међу а нејевреје по последњи 
пут, сви ви које уста Господња 
именују, да б свежете закон и 
запечатите сведочанство, и да 
припремите свеце за дан суда 
који ће доћи;

 74 а Мт 20:1, 16.
  б Лев 20:7–8;  

3 Не 19:28–29;  
УиЗ 50:28–29; 133:62.

  в всп Чисти и нечисти.
  г Етер 12:37.
 75 а всп Бог, Божанство – 

Бог Отац;  
Отац на небу;  
Човек, људи – 
Човек, духовно дете 

Небеског Оца.
 76 а всп Молитва.
  б всп Пост, постити.
 77 а всп Поучавати, 

учитељ.
  б всп Учење Христово.
 78 а всп Благодат.
  б УиЗ 88:118; 90:15; 

93:53.
 79 а всп Небо.
  б всп Рат.

 81 а всп Сведочити.
  б УиЗ 63:58.  

всп Упозоравати, 
упозорење.

 83 а Понз 4:29–31;  
Јер 29:12–14;  
УиЗ 54:10.

  б Алма 37:35.
 84 а ИЏС 1:41.
  б Иса 8:16–17.
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 85 а Мт 24:15.
  б УиЗ 11:15.
  в 1 Не 12:10–11;  

Јаков 1:19; 2:2;  
УиЗ 112:33.  
всп Чист, чистоћа.

 86 а Мос 5:8.  
всп Слобода.

  б Јн 8:36.  
всп Слобода избора;  
Слободан, слобода.

  в Гал 5:1.

  г всп Грех.
  д Јов 17:9; Пс 24:4;  

Алма 5:19.
 87 а Иса 13:4–13.
  б УиЗ 43:18.
  в Јоило 2:10;  

УиЗ 45:42; 133:49.
  г Отк 6:12.
  д Јоило 3:15.
 89 а УиЗ 45:33.
 90 а Отк 8:5; УиЗ 43:17–25.
 91 а УиЗ 45:26.

 92 а Отк 8:13; УиЗ 133:17.
  б Мт 25:1–13;  

УиЗ 33:17; 133:10, 19.
 93 а Мт 24:30;  

Лк 21:25–27.  
всп Знаци временски.

 94 а 1 Не 13:4–9.
  б всп Ђаво – Црква 

ђаволова.
  в Отк 17:5.
  г Отк 14:8.
  д Мт 13:38.

85. Како би њихове душе из
бегле гнев Божји, а пустошење 
одвратности која чека опаке, и 
у овом свету и у свету који ће 
доћи. Заиста, кажем вам, нека 
они који нису прве старешине 
остану у винограду док их уста 
Господња не б позову, јер њи
хово време још увек није до
шло; одећа њихова није в чиста 
од крви овог поколења.

86. Останите на а слободи којом 
сте б ослобођени, не в петљајте се 
са г грехом, него нека ваше руке 
буду д чисте, док Господ не дође.

87. Неће много дана проћи а 
а земља ће б задрхтати и тету
раће се тамо и амо као пијанац; 
и в сунце ће скрити лице своје, и 
одбиће да засветли; и месец ће 
се окупати у г крви; и д звезде ће 
постати веома гневне, и бациће 
се доле као смоква која пада са 
смоквиног дрвета.

88. А након вашег сведочан
ства гнев и негодовање долазе 
људима.

89. Јер након вашег сведочан
ства долази сведочанство путем 
а земљотреса, који ће изазвати је
цање посред земље, а људи ће 
падати на њу и неће моћи да 
стоје.

90. А долази и сведочанство 
путем а гласа громова, и гласа 
муња, и гласа бура, и гласа та
ласа морских који се уздижу 
преко сваке мере.

91. И све ће се а узбуркати; и 
засигурно, срца ће људска пре
мрети; јер ће страх завладати 
свим људима.

92. И а анђели ће летети посред 
неба, узвикујући гласом гла
сним, док трубе у трубу Божју, 
говорећи: Припремите се, при
премите, о становници земаљ
ски, јер суд Бога нашега дође. 
Гле, и ено, б Младожења долази, 
изађите Му у сусрет.

93. И убрзо ће се појавити а ве
лики знак на небу, и сви ће га за
једно видети.

94. И други анђео ће затру
бити у трубу своју, говорећи: 
Та а велика б црква, в мајка од
вратности, која учини да сви 
народи пију вино гнева г блуда 
њеног, која прогања свеце 
Бож је, која проли крв њихову – 
она која седи на многим водама, 
и на острвима морским – гле, 
она је д кукољ земље; свезана је 
у снопље, повези њени су оја
чани, нико их не може одре
шити; стога, спремна је да се  
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ђ спали. И он ће затрубити у 
трубу своју и дуго и гласно, и 
сви ће је народи чути.

95. И биће а тишине на небу око 
пола сата; а убрзо након тога ће 
се завеса небеска размотати, као 
што се б свитак размотава након 
што је смотан, и в лице Господње 
ће се разоткрити;

96. А свеци који су на земљи, 
који су живи, биће оживљени и 
а узнесени да се сретну са Њим.

97. И они који су спавали у сво
јим гробовима ће а изаћи, јер ће 
им се гробови отворити; и биће 
такође узнесени да Га сретну у 
сред стуба небеског –

98. Они су Христови, а првенци, 
они који ће први сићи са Њим, 
и они који су на земљи и у гро
бовима својим, који су први уз
несени да се сретну са Њим; и 
све ово помоћу гласа трубе ан
ђела Божјег.

99. А након овога други ће 
анђео затрубити, и то је друга 
труба; и онда долази откупљење 
оних који су Христови при Ње
говом доласку; који примише 
свој део у тој а тамници која је за 
њих припремљена, како би при
мили јеванђеље, и како би им 
било б суђено као људима у телу.

100. И опет, још једна труба ће 
затрубити, и то је трећа труба; 
а онда долазе а духови оних ко
јима треба да се суди, а нашли 
су се под б осудом;

101. А то су остали а мртви; и 
они не оживљавају све док се 
б хиљаду година не заврши, нити 
све до краја земље.

102. И још једна труба ће затру
бити, а то је четврта труба, го
ворећи: Има неких међу онима 
који ће остати све до тог вели
ког и последњег дана, и то до 
краја, који ће остати и на даље 
а прљави.

103. И још једна труба ће за
трубити, а то је пета труба, и 
пети анђео који поверава а вечно 
јеванђеље – летећи посред неба, 
свим народима, коленима, јези
цима и људима;

104. А овако ће звучати труба 
његова, говорећи свима, и на 
небу и на земљи, и онима који 
су под земљом – јер ће а свако ухо 
то чути, и свако колено се б по
клонити, и сваки језик ће при
знати, док чују звук трубе, го
ворећи: в Бојте се Бога, и дајте 
славу ономе који седи на пре
столу, у веке векова; јер час суда 
Његовог дође.

 94 ђ УиЗ 64:23–24;  
101:23–25.  
всп Земља – Чишћење 
земље.

 95 а УиЗ 38:12.
  б Отк 6:14.
  в всп Други долазак 

Исуса Христа.
 96 а 1 Сол 4:16–17.
 97 а УиЗ 29:13; 45:45–46; 

133:56.  
всп Васкрсење.

 98 а 1 Кор 15:23.
 99 а УиЗ 76:73; 138:8.  

всп Спасење за мртве.
  б 1 Пет 4:6.
 100 а Отк 20:12–13;  

Алма 11:41;  
УиЗ 43:18; 76:85.

  б всп Осудити, осуда.
 101 а Отк 20:5.
  б всп Хиљадугоди

шњица.
 102 а всп Нечистоћа, 

прљавштина.
 103 а Отк 14:6–7.  

всп Обнова 
јеванђеља.

 104 а Отк 5:13.
  б Иса 45:23;  

Фил 2:9–11.
  в всп Дубоко 

поштовање;  
Страх, бојати се – 
Страх од Бога.
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105. И опет, још један ће анђео 
затрубити трубом својом, а то 
је шести анђео, говорећи: а Паде 
она која учини да сви народи 
пију вино гнева блуда њеног; она 
паде, паде!

106. И опет, још један анђео ће 
затрубити трубом својом, а то је 
седми анђео говорећи: Готово је, 
готово је! а Јагње Божје само б над
влада и в изгази кацу, и то кацу 
жестине гнева свемогућег Бога.

107. И онда ће анђели бити 
крунисани славом моћи Његове, 
а а свеци ће бити испуњени б сла
вом Његовом, и примити своју 
в баштину и бити г изједначени 
са Њим.

108. И онда ће први анђео по
ново затрубити трубом својом 
у уши свих живих, и а открити 
тајна дела људска, и моћна дела 
Божја из б првих хиљаду година.

109. А онда ће други анђео за
трубити трубом својом, и от
крити тајна дела људска, и ми
сли и намере срца њихових, и 
моћна дела Божја из других хи
љаду година –

110. И тако даље, све док седми 
анђео не затруби трубом сво
јом; и он ће стајати на земљи и 
на мору, и заклињати се у име 

онога који седи на престолу, 
да неће бити више а времена; и 
б Сотона ће бити свезан, та стара 
змија, који је назван ђаво, и неће 
се одвезати током в хиљаду го
дина.

111. А онда ће бити а одрешен 
на кратко, како би сакупио своју 
војску.

112. И а Михајло, седми анђео, 
и то арханђео, скупиће своју вој
ску, и то војску небеску.

113. А ђаво ће сакупити своју 
војску, и то војску пакленску, и 
поћи ће у битку против Михајла 
и његове војске.

114. А онда долази а битка вели
кога Бога, а ђаво и његова војска 
ће бити бачени на место коме 
припадају, како више уопште не 
би имали моћ над свецима.

115. Јер ће Михајло војевати 
њихове битке, и надвладаће 
онога који а тражи престо онога 
који седи на престолу, и то Јаг
њета.

116. Ово је слава Божја, и оних 
који су а посвећени, и они неће 
више видети б смрти.

117. Зато, заиста вам кажем, 
а пријатељи моји, сазовите све
чани скуп ваш, како вам запо
ведих.

 105 а Отк 14:8;  
УиЗ 1:16.

 106 а всп Јагње Божје.
  б 1 Кор 15:25.
  в Иса 63:3–4;  

Отк 19:15;  
УиЗ 76:107; 133:50.

 107 а всп Светац.
  б всп Целестијална 

слава.
  в всп Узвишење.
  г УиЗ 76:95.

 108 а Алма 37:25;  
УиЗ 1:3.

  б УиЗ 77:6–7.
 110 а УиЗ 84:100.
  б Отк 20:1–3;  

1 Не 22:26;  
УиЗ 101:28.  
всп Ђаво.

  в всп Хиљадугоди
шњица.

 111 а УиЗ 29:22; 43:30–31.
 112 а всп Михајло.

 114 а Отк 16:14.
 115 а Иса 14:12–17;  

Мојсије 4:1–4.
 116 а всп Посвећење;  

Узвишење.
  б Отк 21:4;  

Алма 11:45; 12:18;  
УиЗ 63:49.  
всп Бесмртан, 
бесмртност.

 117 а УиЗ 109:6.

УЧЕЊЕ И ЗАВЕТИ 88:105–117191



118. И пошто немају сви веру, 
тражите марљиво и а поучавајте 
једни друге речима б мудро
сти; тражите у најбољим в књи
гама речи мудрости, настојте 
да учите, и то проучавањем а и 
вером.

119. Организујте се, припре
мите све што је потребно, и 
успоставите а дом, и то дом мо
литве, дом поста, дом вере, дом 
поучавања, дом славе, дом реда, 
дом Божји;

120. Како би ваши доласци 
били у име Господње, и ваши од
ласци у име Господње, како би 
сви поздрави ваши били у име 
Господње, са рукама подигну
тим ка Свевишњем.

121. Дакле, а оканите се свих 
празних прича ваших, свакаквог 
б смеха, свих ваших в пожудних 
жеља, сваке г охолости и лако
мислености, и свих ваших опа
ких дела.

122. Одредите међу собом учи
теља, и не говорите сви одјед
ном, него нека свако говори у 
своје време, а сви други нека 
слушају његово казивање, да би 
након што сви буду говорили, 
свако просветлио свакога, и 
како би свако имао подједнаку 
повластицу.

123. Гледајте да а љубите један 

другога, оканите се б похлепе, 
учите се да удељујете један дру
гоме како јеванђеље налаже.

124. Оканите се а доконости, 
оканите се нечистоће, оканите 
се б проналажења грешака један 
код другога, оканите се спавања 
више него што је потребно, од
лазите у своје постеље рано, да 
не бисте били уморни, устајте 
рано, како би тела ваша и умови 
ваши били окрепљени.

125. И изнад свега, огрните се 
свезом а милосрђа, као огрта
чем, а то је свеза савршености 
и б мира.

126. а Молите се увек, како не 
бисте клонули, док не б дођем. 
Гле, и ево, долазим брзо, и при
мам вас к себи. Амен.

127. И опет, ред припремљен 
за дом председништва пророчке 
а школе, установљен да би их 
упутио у свему што им је по
требно, и то за све б службенике 
цркве, или другим речима, оне 
који су позвани на службу у цр
кви, од високих свештеника па 
све до ђакона.

128. А ово ће бити ред дома 
председништва школе. Онај који 
је одређен да буде председник, 
или учитељ, треба да се налази 
на свом месту, у дому који ће 
бити припремљен за њега.

 118 а УиЗ 88:76–80.  
всп Поучавати, 
учитељ.

  б всп Мудрост.
  в УиЗ 55:4; 109:7, 14.
 119 а УиЗ 95:3; 97:10–17; 

109:2–9; 115:8.  
всп Храм, дом 
Господњи.

 121 а УиЗ 43:34; 100:7.
  б УиЗ 59:15; 88:69.
  в всп Телесан.
  г всп Охолост.
 123 а всп Љубав.
  б всп Жудети.
 124 а всп Докон, доколица.
  б УиЗ 64:7–10.  

всп Зло говорење.

 125 а всп Милосрђе.
  б всп Мир.
 126 а всп Молитва.
  б УиЗ 1:12.
 127 а всп Школа, 

пророчка.
  б всп Служба, 

службеник.
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129. Дакле, он треба да буде 
први у дому Божјем, на месту 
на коме окупљени у дому могу 
да чују његове речи пажљиво и 
разговетно, не уз гласан говор.

130. А када дође у дом Божји, 
јер треба да буде први у дому – 
гле, то је дивно, како би био при
мер –

131. Нека себе а принесе у мо
литви на коленима својим пред 
Богом, у знак сећања на вечни 
завет.

132. А када било ко уђе после 
њега, нека учитељ устане, и по
дигнутих руку према небу, да, 
и то усправно, поздрави свога 
брата или браћу овим речима:

133. Јеси ли то ти брате или 
браћо? Поздрављам те у име Го
спода Исуса Христа, у знак или 
сећање на вечни завет, по коме 
те примам у а заједништво, са 
одлучношћу која је чврста, не
поколебљива и непроменљива, 
да будем твој пријатељ и б брат 
по благодати Божјој везан љу
бављу, да ходам без кривице 
са свим заповестима Божјим, 
са захвалношћу, у веке векова.  
Амен.

134. А онај ко се не нађе вредан 
овог поздрава не треба да има 
места међу вама, јер не треба да 
дозволите да мој дом буде њиме 
а упрљан.

135. А онај који улази и веран 
је преда мном, и брат је, или 
су браћа, поздравиће председ
ника или учитеља подигнутим 
рукама према небу, истом овом 
молитвом и заветом, или гово
рећи амен, као потврду истог.

136. Гле, заиста, кажем вам, 
ово вам је пример узајамног по
здрављања у дому Господњем, у 
школи пророчкој.

137. И позвани сте да то чи
ните с молитвом и захваљива
њем, како вас дух подстакне у 
свему што чините у дому Го
сподњем, у школи пророчкој, 
како би постала светиња, табер
накул Светог Духа за ваше а про
свећење.

138. И не примајте никога међу 
вама у ову школу осим ако није 
чист од а крви овог поколења;

139. И треба да буде примљен 
обредом а прања ногу, јер је у ову 
сврху обред прања ногу устано
вљен.

140. И опет, обред прања ногу 
треба да служи председник, или 
председавајући старешина цр
кве.

141. Треба га почети молитвом, 
а након а узимања хлеба и вина, 
треба да се опаше по б узорку да
том у тринаестом поглављу Јо
вановог сведочанства о мени. 
Амен.

 131 а всп Клањати се.
 133 а всп Заједништво.
  б всп Браћа, брат;  

Сестра.

 134 а УиЗ 97:15–17; 110:7–8.
 137 а УиЗ 50:21–24.
 138 а УиЗ 88:74–75, 84–85.
 139 а всп Прати, опран, 

прање.
 141 а всп Причест.
  б Јн 13:4–17.
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1–9 Коришћење вина, јаких пића, 
дувана, и врућих напитака је за
брањено. 10–17 Биље, воће, месо 
и житарице су одређени на ко
рист човеку и животињама. 18–
21 Послушност закону јеванђеља, 
укључујући и реч мудрости, до
носи временске и духовне благо
слове.

Ово је а Реч мудрости, за добро
бит савета високих свештеника, 
скупљених у Киртланду, за цр
кву, а и за свеце у Сиону –

2. Да се пошаље као поздрав, не 
као заповест или присила, него 
као откривење и реч мудрости, 
која показује ред и а вољу Божју 
по питању временског спасења 
свих светаца у последњим да
нима –

3. Дата као начело са а обећа
њем, прилагођена способно
стима слабих и оних који су нај
слабији од свих б светаца, који 
јесу или се могу звати свецима.

4. Гле, заиста, овако вам говори 
Господ: Као последица а зала и 

намера које постоје и које ће по
стојати у срцима б завереника у 
последњим данима, в упозорих 
вас, и унапред вас упозоравам 
дајући вам откривењем ову реч 
мудрости –

5. Да уколико ико међу вама 
пије а вино или јако пиће, гле, 
то није добро, нити прикладно 
у очима Оца вашега, осим при
ликом заједничког окупљања да 
бисте принели причести своје 
пред Њим.

6. И гле, то треба да буде вино, 
да, а чисто вино од грожђа ви
нове лозе, што га ви начинисте.

7. И опет, а јака пића нису за 
стомак, него су за испирање тела 
ваших.

8. И опет, дуван није за а тело, 
нити за стомак, и није добар за 
човека, него је биљка за ране и 
сву болесну стоку, да се употре
бљава са расуђивањем и са ве
штином.

9. И опет, врући напици нису 
за тело или стомак.

10. И опет, заиста, кажем вам, 

89 1 а всп Реч мудрости.
 2 а УиЗ 29:34.  

всп Заповести Божје.
 3 а УиЗ 89:18–21.
  б всп Светац.
 4 а всп Обманути, 

   обмана.
  б всп Тајни савези.
  в всп Упозоравати, 

упозорење.
 5 а Лев 10:9–11;  

Иса 5:11–12;  

1 Кор 6:10.
 6 а УиЗ 27:1–4.
 7 а ПСол 20:1; 23:29–35.
 8 а 1 Кор 3:16–17.  

всп Тело.

89. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Киртланду, 
у Охају, 27. фебруара 1833. год. Као последица тога што су ра
нија браћа користила дуван на својим састанцима, пророк беше 
вођен да промишља о томе и као резултат тога упитао је Го
спода у вези са тим. Ово откривење познато као реч мудрости 
је резултат.
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све корисно а биље је Бог одре
дио за телесни склоп, природу, 
и употребу човекову –

11. Свака биљка у своје време, 
и свако воће у своје време, све 
ово да се користи промишљено 
и са а захваљивањем.

12. Да, и а месо б животиња и 
птица небеских, ја, Господ, од
редих за употребу човекову уз 
захваљивање, ипак оно треба да 
се употребљава в умерено.

13. А мени је угодно да се не 
употребљава, осим у време 
зиме, или хладноће, или глади.

14. Све а житарице су одређене 
за употребу човеку и животи
њама, да буду потпора живота, 
не само човеку већ и зверима 
пољским, и птицама небеским, 
и свим дивљим животињама што 
трче и гмижу по земљи;

15. А њих је Бог створио за чо
векову употребу само у време 
глади и претеране изгладнело
сти.

16. Све житарице су добре као 
храна човеку, исто као и плод 
винове лозе, оно што рађа пло
дом, било у земљи или на њој –

17. Ипак, пшеница за човека, 
кукуруз за говече, и овас за 
коња, и раж за птице и за свињу, 
и за све звери пољске, и јечам 
за све корисне животиње, и за 
блага пића, исто као и друге жи
тарице.

18. А сви свеци који се држе 
тога и следе ова казивања, хо
дајући послушни заповестима, 
примиће а здравље у пупак свој 
и мождину у кости своје;

19. И наћи ће а мудрост и ве
лике ризнице б знања, и то ри
знице скривене;

20. И а трчаће а неће се ума
рати, и ходаће а неће малаксати.

21. И ја, Господ, дајем им а обе
ћање да ће их анђео уништи
тељ б мимоићи, као и децу Из
раелову, и неће их погубити.  
Амен.

 10 а ти биљке.  
Пос 1:29;  
УиЗ 59:17–20.

 11 а всп Захвалан, 
захвалити, 
захваљивање.

 12 а Пос 9:3; Лев 11:1–8.
  б 1 Тим 4:3–4;  

УиЗ 49:18–21.
  в УиЗ 59:20.
 14 а Дан 1:6–20.
 18 а ПСол 3:8.

 19 а всп Мудрост.
  б всп Знање;  

Сведочанство.
 20 а Иса 40:31.
 21 а УиЗ 84:80.
  б Изл 12:23, 29.

90. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту, у Киртланду, у Охају, 
8. марта 1833. год. Ово откривење представља корак даље у 
успостављању Првог председништва (видети увод 81. одсека); 
сходно томе, поменути саветници беху заређени 18. марта 
1833. год.
1–5 Кључеви царства су пове
рени Џозефу Смиту а преко њега 

цркви. 6–7 Сидни Ригдон и Фреде
рик Џ. Вилијамс треба да служе 
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у Првом председништву. 8–11 
Јеванђеље треба да се проповеда 
народима Израела, нејеврејима, 
и Јеврејима, свакоме како би га 
чуо на свом језику. 12–18 Џозеф 
Смит и његови саветници треба 
да успоставе ред у цркви. 19–37 
Неке појединце је Господ савето
вао да ходају усправно и служе у 
Његовом царству.

Овако говори Господ, заиста, 
заиста ти кажем сине мој, греси 
твоји су ти а опроштени, према 
молби твојој, јер молитве твоје 
и молитве браће твоје досегоше 
до ушију мојих.

2. Дакле, благословен си од 
сада па надаље, ти који носиш 
а кључеве царства који су ти 
дати, б царства које се успоста
вља по последњи пут.

3. Заиста, кажем ти, кључеви 
овог царства никада неће бити 
одузети од тебе, док си у овом 
свету, нити у свету који ће доћи;

4. Ипак, преко тебе ће се а от
кривења дати другима, да, и то 
цркви.

5. А сви они који примају от
кривења Божја, нека а пазе како 
се односе према њима да их 
не би узимали олако, и били 
тиме доведени под осуду, и 

спотакли се и пали када се 
олује сруче, и ветрови дувају, и 
б кише се сруче, и ударе на куће  
њихове.

6. И опет, заиста кажем браћи 
твојој, Сиднију Ригдону и Фре
дерику Џ. Вилијамсу, и њима су 
греси опроштени, и сматрају се 
једнаки теби у држању кључева 
овог последњег царства;

7. А твојим служењем кључева 
пророчке а школе коју заповедих 
да се организује;

8. Да би тиме били усавр
шени у својој служби за спасење 
Сиона, и народа Израела, и не
јевреја, свих који поверују;

9. Како би твојим служењем 
примили реч, и пренели је сво
јим служењем до свих крајева зе
мље, а прво б нејеврејима, а онда, 
гле, и ево, окренуће се ка Јевре
јима.

10. А онда долази дан када ће 
се мишица Господња а открити 
у моћи да увери народе, народе 
незнабожаца, дом б Јосифов, у је
ванђеље њиховог спасења.

11. Јер ће се догодити тога 
дана, да ће свако а чути пунину 
јеванђеља на сопственом језику, 
и на сопственом наречју, преко 
оних који су б заређени да имају 
ову в моћ, служењем г Утешитеља, 

90 1 а всп Опростити.
 2 а УиЗ 65:2.  

всп Кључеви 
свештенства.

  б всп Царство Божје 
или царство небеско.

 4 а Дела 7:38; Рим 3:2;  
Јев 5:12;  
УиЗ 124:39, 126.  
всп Пророштво, 

   прорицати.
 5 а УиЗ 1:14.
  б Мт 7:26–27.
 7 а всп Школа, пророчка.
 9 а Мт 19:30;  

Етер 13:10–12.
  б 1 Не 13:42;  

УиЗ 107:33; 133:8.
 10 а УиЗ 43:23–27;  

88:84, 87–92.

  б Пос 49:22–26;  
1 Не 15:13–14.

 11 а всп Мисионарски 
рад.

  б всп Заредити, 
заређење;  
Позвати, позван од 
Бога, позив.

  в всп Свештенство.
  г всп Утешитељ.
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који је изливен на њих ради от
кривења Исуса Христа.

12. И сада, заиста, кажем вам, 
дајем вам заповест да наставите 
у а служби и у председавању.

13. А када завршите превођење 
књига пророка, од тада па на
даље ћете а председавати над по
словима у цркви и у б школи;

14. И с времена на време, како 
Утешитељ буде објавио, прима
ћете а откривења да бисте разот
крили б тајне царства;

15. И доводити цркве у ред, и 
а проучавати и б учити, и упозна
вати се са свим добрим књигама, 
и са в језицима, наречјима, и љу
дима.

16. А ово ће бити ваш посао и 
мисија ваших живота, да предсе
давате у савету, и доводите у ред 
све послове ове цркве и царства.

17. Не будите а постиђени, 
нити сметени; него будите опо
менути због свог вашег поноса и 
б охолости, јер то доноси замку 
душама вашим.

18. Доведите у ред своје до
мове; држите се подаље од а не
марности и б нечистоће.

19. Сада, заиста, кажем вам, 
нека се обезбеди место, што је 
пре могуће, за породицу твога 

саветника и писара, Фреде
рика Џ. Вилијамса.

20. И нека слуга мој време
шни, а Џозеф Смит ст, настави 
да живи са својом породицом 
на месту на коме је сада; и нека 
се оно не продаје док уста Го
сподња не искажу другачије.

21. И нека саветник мој, 
а Сидни Ригдон, остане тамо где 
сада борави док уста Господња 
не искажу другачије.

22. И нека бискуп марљиво 
тражи како би нашао а заступ
ника, и нека то буде неко ко 
поседује уштеђено б богатство – 
човек Божји, и са јаком вером –

23. Како би стога могао да ис
плати сваки дуг; како спреми
ште Господње не би дошло на 
лош глас пред очима људи.

24. Тражите а марљиво, б мо
лите се увек, и верујте, и в све ће 
допринети добру вашем, ако хо
дате усправно пред Богом и се
ћате се г завета којим сте се заве
товали један другоме.

25. Нека ваше а породице буду 
мале, а посебно породица вре
мешног слуге мога Џозефа 
Смита ст, а односи се на оне 
који не припадају вашим поро
дицама;

 12 а всп Служитељ.
 13 а УиЗ 107:91–92.
  б всп Школа, 

пророчка.
 14 а всп Откривење.
  б всп Тајне Божје.
 15 а УиЗ 88:76–80, 118; 

93:53.
  б УиЗ 107:99–100; 

130:18–19.
  в всп Језик.

 17 а Рим 1:16;  
2 Не 6:13.

  б УиЗ 88:121.  
всп Охолост.

 18 а УиЗ 58:26–29.  
всп Докон, доколица.

  б УиЗ 38:42.
 20 а всп Смит, Џозеф, ст.
 21 а всп Ригдон, Сидни.
 22 а УиЗ 84:112–113.
  б Јаков 2:17–19.

 24 а всп Марљивост.
  б всп Молитва.
  в Јездра 8:22;  

Рим 8:28;  
УиЗ 100:15; 122:7–8.

  г всп Завет.
 25 а ти Сиромашни о 

којима се Џозеф Смит 
ст. бринуо.
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26. Како се оно што је обезбе
ђено за вас, да остварите дело 
моје, не би одузело од вас и било 
дато онима који нису достојни –

27. И како тиме не бисте били 
спречени у остваривању онога 
што вам заповедих.

28. И опет, заиста, кажем вам, 
моја је воља да моја слушкиња 
Вијена Жак прими новац да 
плати своје трошкове, и иде у 
земљу Сион;

29. А остатак новца да посвети 
мени, и биће награђена у време 
које ја одредим.

30. Заиста вам кажем да је при
кладно у мојим очима да она 
иде у земљу Сион, и прими ба
штину из руке бискупа;

31. Како би се у миру скућила 
уколико је верна, и да не би била 
докона у дане своје од тада па 
надаље.

32. И гле, заиста, кажем вам, да 
запишете ову заповест, и кажете 
својој браћи у Сиону, поздра

вљајући их с љубављу, да вас по
звах да а председавате Сионом у 
време које ја одредих.

33. Дакле, нека престану да ми 
досађују у вези са тим.

34. Гле, кажем вам да ваша 
браћа у Сиону почињу да се 
кају, и анђели се радују над 
њима.

35. Ипак, са много чиме ни
сам претерано задовољан; и ни
сам баш задовољан слугом сво
јим а Вилијамом Е. Меклелином, 
нити са слугом својим Сиднијем 
Гилбертом; нити са бискупом, 
а и други имају пуно тога због 
чега би требало да се покају.

36. Али заиста, кажем вам, да 
ћу се ја, Господ, препирати са 
а Сионом, и преклињаћу јаке ње
гове, и б укоравати га док све не 
надвлада и постане в чист преда 
мном.

37. Јер се он неће померити 
са свог места, ја, Господ, рекох. 
Амен.

 32 а УиЗ 107:91–92.
 35 а УиЗ 66:1; 75:6–9.

 36 а всп Сион.
  б всп Укорити, прекор.

  в всп Чист, чистоћа.

91. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Киртланду, 
у Охају, 9. марта 1833. год. Пророк је у то време био заузет 
превођењем Старог завета. Када је дошао до оних делова древ
них записа који су названи апокрифи, обратио се Господу и при
мио ово упутство.

1–3 Апокрифи су углавном тачно 
преведени али садрже много тога 
уметнутог рукама човечјим 
што није тачно. 4–6 Они кори

сте онима који су просветљени 
Духом.

Заиста, овако вам говори Го
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спод о а апокрифима – Много 
тога је у њима садржано што је 
истинито, и углавном су тачно 
преведени;

2. Много тога је садржано у 
њима што није истинито, а што 
је уметнуто рукама човечјим.

3. Заиста, кажем вам да није 
потребно да се апокрифи пре
воде.

4. Дакле, ко их чита, нека их 
а разуме, јер Дух објављује ис
тину;

5. А онај ко је просветљен а Ду
хом имаће користи од њих;

6. А онај ко их не прима Ду
хом, не може имати користи. 
Зато није потребно да се они 
преводе. Амен.

91 1 а всп Апокрифи.
 4 а всп Разумевање.
 5 а всп Надахнуће, 

надахнути;  
Свети Дух.

92 1 а УиЗ 82:11, 15–21. 

   всп Уједињени ред.

92. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту, у Киртланду, у Охају, 
15. марта 1833. год. Откривење даје упутства Фредерику Џ. 
Вилијамсу, који недавно беше постављен за саветника Џозефа 
Смита, у његовим дужностима у Уједињеној фирми (видети 
уводе одсека 78 и 82).

1–2 Господ даје заповест која се 
односи на пријем у уједињени ред.

Заиста, овако говори Господ, 
дајем а уједињеном реду, орга
низованом према претходно да
тој заповести, откривење и за
повест који се односе на слугу 
мога Фредерика Џ. Вилијамса, 

да га примите у уједињени ред. 
Оно што кажем једноме кажем 
свима.

2. И опет, кажем ти слуго мој 
Фредериче Г. Вилијамсу, бићеш 
активан члан овог реда; и у оној 
мери у којој си веран у држању 
свих претходних заповести, би
ћеш благословен заувек. Амен.

93. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Киртланду, 
у Охају, 6. маја 1833. год.

1–5 Сви који су верни ће видети 
Господа. 6–18 Јован сведочи да је 
Син Божји напредовао од благо
дати до благодати док није при
мио пунину славе Очеве. 19–20 

Верник, који напредује од благо
дати до благодати, исто тако ће 
примити пунину Његову. 21–22 
Они који су рођени по Христу 
су црква Прворођенчева. 23–28 
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Христ је примио пунину цело
купне истине, а човек је преко 
послушности може примити 
на исти начин. 29–32 Човек у 
почетку беше са Богом. 33–35 
Твар је вечна, и човек може при
мити пунину радости при вас
крсењу. 36–37 Разум је слава Бо
жја. 38–40 Деца су невина пред 
Богом због откупљења Христо
вог. 41–53 Браћи која су вође је за
повеђено да успоставе ред у сво
јим породицама.

Заиста, овако говори Господ: 
Догодиће се да ће свака душа 
која се а одрекне својих гре
хова и дође к мени, и б призове 
име моје, и в послуша глас мој, 
и држи заповести моје, г видети 
д лице моје и знати да ја јесам.

2. И да сам истинита а светлост 
која обасјава свакога који дође 
на овај свет.

3. И да сам а у Оцу, и Отац у 
мени, и да смо Отац и ја једно –

4. Отац, а јер ми б даде од своје 
пунине, а Син јер бејах у свету 
и начиних в тело табернакулом 
својим, и боравих међу сино
вима човечјим.

5. Бејах у свету и примих од 
Оца, а а дела Његова беху јасно 
објављена.

6. И а Јован виде и посведочи о 
пунини б славе моје, а пунина в Јо
вановог записа ће касније бити 
откривена.

7. И он посведочи, говорећи: 
Видех славу Његову, да Он беше 
од а почетка, пре постанка света.

8. Дакле, у почетку беше а Реч, 
јер Он беше Реч, и то гласник 
спасења –

9. а Светлост и б Откупитељ 
света; Дух истине, који дође у 
свет, јер свет преко Њега по
стаде, и у њему беше живот и 
светло за човека.

10. Светови преко Њега а по
сташе; човек преко Њега по
ста; све преко Њега поста, и по 
Њему, и од Њега.

11. И ја, Јован, сведочим да ви
дех славу Његову, као славу Је
динорођенца Очевог, пуног 
благодати и истине, и то Духа 
истине, који је дошао и боравио 
у телу, и боравио међу нама.

12. И ја, Јован, видех да Он 
не прими а пунину одмах, него 
прими б благодат за благодаћу;

93 1 а всп Достојан, 
достојност;  
Покајати се, 
покајање.

  б Јоило 2:32.
  в всп Послушност, 

послушан, 
послушати.

  г Изл 33:11;  
УиЗ 38:7–8; 67:10–12; 
88:68; 101:23; 130:3.  
всп Утешитељ.

  д пџс 1 Јн 4:12 
(Додатак).

 2 а Јн 1:4–9; 

   УиЗ 14:9; 84:45–47; 
88:6–7.  
всп Светлост, светлост 
Христова.

 3 а Јн 10:25–38; 17:20–23;  
УиЗ 50:43–45.

 4 а Мос 15:1–7.
  б всп Исус Христ – 

Власт.
  в Лк 1:26–35; 2:4–14;  

3 Не 1:12–14;  
Етер 3:14–16.

 5 а Јн 5:36; 10:25; 14:10–12.
 6 а Јн 1:34.
  б всп Исус 

Христ – Слава Исуса 
Христа.

  в Јн 20:30–31.
 7 а Јн 1:1–3, 14; 17:5;  

УиЗ 76:39.
 8 а всп Исус Христ;  

Јахве.
 9 а всп Светлост, светлост 

Христова.
  б всп Откупитељ.
 10 а Јев 1:1–3;  

УиЗ 76:24;  
Мојсије 1:31–33.

 12 а Фил 2:6–11.
  б Јн 1:16–17.
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13. И Он не прими пунину од
мах, него настави од а благодати 
до благодати, све док не прими 
пунину;

14. И тако Он беше назван а Си
ном Божјим, јер не прими пу
нину одмах.

15. И ја, а Јован, сведочим, и гле, 
небеса се отворише, и б Свети 
Дух сиђе на Њега у облику в го
луба, и почину на њему, а онда 
дође глас са неба говорећи: Ово 
је г Син мој љубљени.

16. И ја, Јован, сведочим да Он 
прими пунину славе Очеве;

17. И Он прими а сву б моћ, и на 
небу и на земљи, и слава в Очева 
беше са Њим, јер Он пребиваше 
у Њему.

18. И догодиће се, да ћете ако 
сте верни примити пунину за
писа Јовановог.

19. Дајем вам ова казивања 
како бисте разумели и знали 
како да се а клањате, и знали 
чему да се клањате, како бисте 
могли доћи Оцу у име моје, и 
у право време примити од пу
нине његове.

20. Јер ако а заповести моје др
жите примићете од б пунине 
Његове, и бити в прослављени у 
мени као што сам ја у Оцу; зато, 
кажем вам, примићете г благодат 
за благодаћу.

21. А сада, заиста вам кажем, 
бејах у а почетку с Оцем, и б Пр
ворођенац сам;

22. И сви они који су по мени 
рођени су а судеоници б славе 
моје, и црква су Прворођенчева.

23. Ви бејасте исто тако у по
четку а с Оцем; оно што је Дух, 
и то Дух истине;

24. А а истина је б знање о ономе 
што јесте, и што беше, и што ће 
доћи;

25. И шта год је а више или мање 
од тога дух је опаког који беше 
б лажљивац од почетка.

26. Дух а истине је од Бога. Ја 
сам Дух истине, и Јован по
сведочи о мени, говорећи: Он 
прими пунину истине, да, и то 
сву истину;

27. А нико не прима а пунину 
ако не држи Његове заповести.

28. Онај који а држи Његове 

 13 а Лк 2:52.
 14 а Лк 1:31–35;  

УиЗ 6:21.  
всп Бог, Божанство – 
Бог Син.

 15 а Јн 1:29–34.
  б всп Свети Дух.
  в всп Голуб, знак 

голуба.
  г Мт 3:16–17.
 17 а Мт 28:18; Јн 17:2;  

1 Пет 3:22.
  б всп Исус Христ – 

Власт;  
Моћ.

  в всп Бог, Божанство –  
Бог Отац.

 19 а Јн 4:21–26; 17:3;  
Дела 17:22–25.  
всп Клањати се.

 20 а УиЗ 50:28.
  б Јн 1:16;  

УиЗ 84:36–39.
  в Јн 17:4–5, 22.  

всп Човек, људи – 
Човек, могућност да 
постане као Небески 
Отац.

  г всп Благодат.
 21 а Јн 1:1–2;  

1 Пет 1:19–20;  
Мојсије 4:2.

  б всп Прворођенац.
 22 а 1 Пет 5:1;  

УиЗ 133:57.
  б всп Целестијална 

слава.
 23 а всп Човек, људи – 

Човек, духовно дете 
Небеског Оца.

 24 а всп Истина.
  б всп Знање.
 25 а УиЗ 20:35.
  б Јн 8:44;  

2 Не 2:18;  
Мојсије 4:4.

 26 а Јн 14:6.
 27 а всп Савршен.
 28 а всп Послушност, 

послушан, 
послушати.
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 28 б УиЗ 50:24; 84:45.  
всп Светлост, 
светлост Христова.

  в Јн 17:3;  
УиЗ 88:49, 67.

 29 а Авр 3:18.  
всп Предсмртни 
живот;  
Човек, људи.

  б всп Разум, разуми.
 30 а 2 Не 2:13–27.
 31 а всп Слобода избора.
  б Понз 30:11–14;  

УиЗ 84:23–24.
 32 а всп Истина;  

Светлост, светлост 
Христова.

 33 а УиЗ 77:2;  
Авр 5:7–8.  
всп Човек, 

људи – Човек, 
духовно дете 
Небеског Оца.

  б УиЗ 131:7–8; 138:17.  
всп Васкрсење.

 34 а 2 Не 9:8–10.
  б всп Радост.
 35 а УиЗ 130:22.
  б 1 Кор 3:16–17.
 36 а всп Исус Христ – 

Слава Исуса Христа;  
Слава.

  б УиЗ 130:18–19;  
Авр 3:19.  
всп Разум, разуми.

  в УиЗ 88:6–13.
 37 а Мојсије 1:12–16.  

всп Ђаво.
 38 а всп Невиност, невин.
  б Мос 27:24–26;  

Мојсије 5:9;  
ЧВ 1:3.  
всп Откупити, 
откупљен, откупљење.

  в всп Пад Адама и Еве.
  г Моро 8:8, 12, 22;  

УиЗ 29:46–47.  
всп Спасење – 
Спасење деце.

 39 а Мт 13:18–19;  
2 Кор 4:3–4;  
Алма 12:9–11.

  б Јез 20:18–19;  
Алма 3:8.  
всп Предања.

 40 а всп Породица – 
Обавезе родитеља.

 42 а 1 Сам 3:11–13;  
УиЗ 68:25–31.

заповести прима истину и б све
тлост, док се не прослави у ис
тини и све не в сазна.

29. Човек у а почетку исто тако 
беше са Богом. б Разум, или све
тлост истине, не беше створен 
нити начињен, нити би то мо
гао да буде.

30. Сва истина је независна у 
делокругу у којем ју је Бог по
ставио, да а делује сама по себи, 
као и сваки разум; у супротном 
нема постојања.

31. Гле, у томе је а слобода из
бора човекова, а у томе је и осуда 
човекова; јер му је оно што беше 
од почетка б јасно објављено, а 
он не прима ту светлост.

32. И сваки човек чији дух не 
прима а светлост је под осудом.

33. Јер човек је а дух. б Твар је 
вечна, а дух и твар, нераздво
јиво повезани, примају пунину 
радости;

34. А када су а раздвојени, чо
век не може примити пунину 
б радости.

35. а Твар је табернакул Божји, 
да, човек је табернакул Божји, и 
то храм; и који год б храм је ука
љан, Бог ће уништити тај храм.

36. а Слава Божја је б разум, или, 
другим речима, в светлост и ис
тина.

37. Светлост и истина се од
ричу оног који је а зло.

38. Сваки дух човечји беше а не
вин у почетку; а како Бог б от
купи човека од в пада, људи опет 
посташе, у свом раном детињ
ству, г невини пред Богом.

39. А тај опаки долази и 
а уклања светлост и истину, 
услед непослушности, од деце 
човечје, и због б предања очева 
њихових.

40. Ипак вам заповедих да по
дижете своју а децу у светлости 
и истини.

41. Али заиста ти кажем, слуго 
мој Фредериче Џ. Вилијамсу, и 
даље си под овом осудом;

42. Ниси а поучавао децу 
своју светлу и истини, према 
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заповестима; и тај опаки има 
моћ, засад, над тобом, а то је раз
лог невоље твоје.

43. А сада ти заповест дајем – 
ако желиш да се избавиш треба 
да успоставиш а ред у кући сво
јој, јер има пуно тога што није 
исправно у кући твојој.

44. Заиста, кажем слузи свом 
Сиднију Ригдону да у нечему 
није држао заповести које се 
тичу деце његове; зато, успо
стави прво ред у кући својој.

45. Заиста, кажем слузи своме 
Џозефу Смиту мл, или другим 
речима, назваћу вас а пријате
љима, јер сте ви пријатељи моји, 
и имаћете баштину са мном –

46. Назвах вас а слугама ради 
света, и ви сте њихове слуге мене 
ради –

47. И сада, заиста кажем Џо
зефу Смиту мл – Ниси се држао 
заповести, и свакако је потребно 
да будеш а прекорен пред Госпо
дом;

48. Твоја се а породица свакако 
мора покајати и одрећи неких 
ствари, и мора искреније обра
тити пажњу на твоје речи, или 
бити уклоњена са свог места.

49. Оно што кажем једноме 
кажем свима; а молите се увек 
како опаки не би имао моћ у 

вама, и уклонио вас са вашег 
места.

50. Мој слуга Њуел К. Витни 
такође, бискуп цркве моје, треба 
да буде укорен, и треба да до
веде у ред своју породицу, и да 
гледа да су марљивији и ревно
снији у дому, да се моле увек, 
или ће бити уклоњени са свог 
а места.

51. Сада, кажем вам, другови 
моји, нека слуга мој Сидни 
Ригдон крене на свој пут, и по
жури, и такође проглашава го
дину а милости Господње, и је
ванђеље спасења, како га ја 
подстакнем; и уз молитву вере 
ваше са општом сагласношћу, 
подржаћу га.

52. И нека слуге моје Џозеф 
Смит мл. и Фредерик Џ. Вили
јамс такође пожуре, и даће им 
се баш сходно молитви вере, а 
у мери у којој се држите мојих 
речи нећете бити постиђени у 
овом свету, нити у свету који ће 
доћи.

53. И заиста, кажем вам, да је 
моја воља да убрзате а превођење 
мојих Светих писама, и да б стек
нете в знање о историји, и о зе
мљама, и о царствима, о зако
нима Божјим и човечјим, а све 
то зарад спасења Сиона. Амен.

 43 а 1 Тим 3:4–5.
 45 а УиЗ 84:63; 88:62.
 46 а Лев 25:55; 1 Не 21:3–8.  

всп Служба.
 47 а УиЗ 95:1–2.  

всп Укорити, прекор.
 48 а всп Породица – 

Обавезе деце.
 49 а 3 Не 18:15–21.
 50 а УиЗ 64:40.

 51 а Лк 4:19.
 53 а всп Превод Џозефа 

Смита (ПЏС).
  б УиЗ 88:76–80, 118.
  в всп Знање.
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1–9 Господ даје заповест у вези 
са подизањем дома за рад Пред
седништва. 10–12 Штампарија 
треба да буде саграђена. 13–17 
Додељене су одређене баштине.

И опет, заиста вам кажем, а при
јатељи моји, заповест вам дајем 
да треба да започнете дело пла
нирања и припреме за осни
вање и постављање темеља града 
у б кочићу сионском, овде у зе
мљи Киртланду, почевши са до
мом мојим.

2. И гле, мора то да се уради 
према а узорку који вам дадох.

3. И нека прва парцела на 
југу буде посвећена мени за из
градњу Председничког дома, 
за рад председништва, за при
мање откривења, и за рад слу
жбе а председништва, у свему 
што се односи на цркву и на 
царство.

4. Заиста вам кажем да треба 
да се сагради да буде педесет 
пет стопа у својој ширини према 
шездесет пет стопа у својој ду
жини, у унутрашњем делу.

5. И треба да постоји нижи 
ниво и виши ниво, према узорку 
који ће вам се дати касније.

6. И треба да се посвети 

Господу од темеља његовог, 
према свештеничком реду, 
према узорку који ће вам се 
дати касније.

7. И треба да је потпуно посве
ћен Господу за рад Председни
штва.

8. И не треба да дозволите да 
било шта а нечисто доспе у њега, 
и б слава моја биће тамо, и при
сустност моја биће тамо.

9. Али ако у њега доспе било 
шта а нечисто, моја слава неће 
бити тамо, и моја присутност 
неће ући у њега.

10. И опет, заиста вам кажем, 
друга парцела на југу треба да 
ми се посвети за изградњу дома 
мени, за дело а штампања б пре
вода Светих писама мојих, и 
свега другог што вам заповедим.

11. И треба да буде педесет пет 
стопа у својој ширини према ше
здесет пет стопа у својој дужини, 
у унутрашњем делу; и треба да 
има нижи и виши ниво.

12. И овај дом треба да се пот
пуно посвети Господу од свог те
меља, за дело штампања, свега 
што вам заповедим, да буде свет, 
неукаљан, према узорку у свему 
који ће вам се дати касније.

13. И на трећој ће парцели мој 
94 1 а УиЗ 93:45.
  б всп Кочић.
 2 а УиЗ 52:14–15.
 3 а УиЗ 107:9, 22.

 8 а Лк 19:45–46;  
УиЗ 109:16–20.

  б 1 Цар 8:10–11.  
всп Слава.

 9 а УиЗ 97:15–17.
 10 а УиЗ 104:58–59.
  б всп Превод Џозефа 

Смита (ПЏС).

94. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Киртланду, 
у Охају, 2. августа 1833. год. Хајрам Смит, Рејнолдс Кахун, и 
Џаред Картер су одређени да чине савет цркве за изградњу.
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95 1 а Понз 11:1–8;  
ПСол 13:18;  
Јев 12:5–11; Хел 15:3;  
УиЗ 101:4–5; 105:6.  
всп Укорити, 
прекор.

  б всп Опростити.
  в 1 Кор 10:13.
  г всп Искушати, 

   искушење.
 3 а Агеј 1:7–11;  

УиЗ 88:119.  
всп Храм, дом 
Господњи.

 4 а Јаков 5:61–75;  
УиЗ 24:19; 33:3–4.  
всп Виноград 
Господњи.

  б Иса 28:21; УиЗ 101:95.
  в ПСол 1:23; Јоило 2:28;  

УиЗ 19:38.  
всп Дарови Духа;  
Свети Дух.

 5 а Мт 20:16;  
УиЗ 105:35–37; 
121:34–40.  
всп Избор.

95. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Киртланду, у 
Охају, 1. јуна 1833. год. Ово откривење је наставак божанских 
упутстава датих да се изгради дом за служење Богу и за поу
чавање, дом Господњи (видети одсек 88:119–136).

слуга Хајрам Смит примити ба
штину своју.

14. А на првој и другој парцели 
на северу ће слуге моје Рејнолдс 
Кахун и Џеред Картер примити 
баштину своју –

15. Како би извршавали дело 
које им одредих, да буду у са

вету за изградњу домова мојих, 
према заповести, које им ја, Го
спод Бог, дадох.

16. Ова два дома не треба да се 
граде све док вам не дам запо
вест о њима.

17. И за сада вам не дајем ни
шта више. Амен.

1–6 Свеци су укорени због свог не
успеха у изградњи дома Господ
њег. 7–10 Господ жели да кори
сти свој дом да би даровао свој 
народ моћу са висина. 11–17 Дом 
треба да се посвети као место 
служења Богу и за школу апо
столску.

Заиста, овако говори Господ 
вама које љубим, а оне које љу
бим такође и а укоравам како 
би греси њихови били б опро
штени, јер прекором припре
мам пут њиховог в избављења из 
сваке врсте г искушења, а ја вас 
љубљах –

2. Стога, свакако је неопходно 

да будете укорени и станете 
прекорени пред лицем мојим;

3. Јер згрешисте тешким гре
хом против мене, јер нисте у 
свему размотрили велику запо
вест, коју вам дадох о изградњи 
а дома мога;

4. За припрему којом наме
равам да припремим апостоле 
моје да а орезују виноград мој по 
последњи пут, како бих оства
рио б необично дело своје, како 
бих в излио свога Духа на свако 
тело –

5. Али гле, заиста, кажем вам 
да има много заређених међу 
вама, које позвах, али их је мало 
а изабраних.
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 6 а всп Тама, духовна.
 7 а УиЗ 88:70, 74–82,  

117–120.
  б всп Пост, постити.
  в всп Јахве.
  г всп Створити, 

стварање.
 8 а УиЗ 38:32; 39:15; 43:16; 

110:9–10.  
всп Даривање.

 9 а Лк 24:49.
 10 а всп Препирка.

  б всп Школа, пророчка.
 12 а Јн 15:10.
  б 1 Јн 2:10, 15.
 16 а УиЗ 59:9–14.
 17 а УиЗ 78:20.
  б всп Господ.

96. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, које показује по
редак у граду или кочићу Сиону у Киртланду, у Охају, 4. јуна 
1833. год, као пример свецима у Киртланду. Прилика се указала 

6. Они који нису изабрани 
згрешише тешким грехом, јер у 
подне ходају у а тами.

7. И због тога вам дајем запо
вест да сазовете а свечани скуп 
ваш, да би б постови ваши и туга 
ваша досегли до ушију Господа 
в Саваота, што се тумачи као 
г Створитељ првог дана, поче
так и крај.

8. Да, заиста, кажем вам, дао 
сам вам заповест да изградите 
дом у коме намеравам да а дару
јем оне које изабрах моћу са ви
сина;

9. Јер је ово а обећање Очево 
вама; зато вам заповедам да 
останете, баш као и апостоли 
моји у Јерусалиму.

10. Ипак, слуге моје згрешише 
веома тешким грехом; и избише 
а препирке у б школи пророчкој; 
што беше веома болно за мене, 
говори Господ, зато их послах да 
буду укорени.

11. Заиста, кажем вам, моја је 
воља да изградите дом. Ако др
жите заповести моје имаћете 
моћ да га изградите.

12. Ако не а држите заповести 

моје, б љубав Очева неће на даље 
бити са вама, зато ћете ходати 
у тами.

13. Дакле, овде је мудрост, и 
наум Господњи – нека се дом са
гради, не по узору на свет, јер 
вам не дам да живите по узору 
на свет;

14. Зато, нека се изгради по 
узору који ћу показати тројици 
од вас, које треба да одредите и 
заредите да имају ову моћ.

15. А његова величина треба да 
буде педесет пет стопа по ши
рини и нека буде шездесет пет 
стопа по дужини, у свом уну
трашњем делу.

16. И нека се нижи део унутра
шњости посвети мени за при
чесне приносе ваше, и за про
поведање ваше, и пост ваш, и 
молитве ваше, и а приношење 
најсветијих жеља ваших мени, 
говори Господ ваш.

17. И нека се виши део унутра
шњости посвети мени за школу 
мојих апостола, говори Син а Ах
ман; или, другим речима, Алфа; 
или другим речима, Омега; и то 
Исус Христ б Господ ваш. Амен.
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на конференцији високог свештенства, а главна тема за разма
трање је била располагање извесним земљиштем, познатим као 
Френчова фарма, коју је поседовала црква у Киртланду. Како се 
на конференцији нису могли договорити ко треба да буде заду
жен за фарму, сложили су се да упитају Господа о томе.

1 Кочић Киртланд у Сиону треба 
да ојача. 2–5 Бискуп треба да по
дели баштине свецима. 6–9 Џон 
Џонсон треба да постане члан 
уједињеног реда.

Гле, кажем вам, овде је мудрост 
по којој можете знати како да 
поступите по овом питању, јер 
је по мени потребно да овај а ко
чић који успоставих ради јачања 
Сиона постане јак.

2. Дакле, нека слуга мој Њуел К. 
Витни буде задужен за место које 
поменусте, на коме намеравам да 
изградим свети дом свој.

3. И опет, нека се подели по 
парцелама, према мудрости, за 
добробит оних који траже ба
штину, онако како одредите 
међу собом у савету.

4. Дакле, потрудите се да се по
старате о овоме, и о делу који 
је неопходан за добробит а реда 
мога, ради обелодањивања речи 
мојих деци човечјој.

5. Јер гле, заиста, кажем вам, 

по мени је најпотребније да реч 
моја изађе пред децу човечју, у 
сврху смекшавања срца деце чо
вечје за ваше добро. Баш тако. 
Амен.

6. И опет, заиста, кажем вам, у 
мудрости је и по мени потребно 
да слуга мој Џон Џонсон чије 
приносе прихватих, и чије мо
литве чух, коме дадох обећање 
вечног живота у мери у којој 
држи моје заповести од сада па 
надаље –

7. Јер је он потомак а Јосифов и 
судеоник у благословима обе
ћања датих очевима његовим –

8. Заиста, кажем вам, по мени 
је потребно да он постане члан 
реда, како би помагао у изно
шењу речи мојих деци човечјој.

9. Дакле, треба да га заре
дите за овај благослов, а он 
треба марљиво да настоји да 
отклони оптерећења која су 
на кући коју поменусте, како 
би могао да борави у њој. Баш 
тако. Амен.

96 1 а Иса 33:20; 54:2.  
всп Кочић.

 4 а УиЗ 78:3–4.  
всп Уједињени ред.

 7 а всп Јосиф, син 
Јаковљев.

97. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Киртланду, 
у Охају, 2. августа 1833. год. Ово откривење се тиче искљу
чиво послова светаца у Сиону, у округу Џексон, у Мисурију, као 
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1–2 Много светаца у Сиону (округ 
Џексон, у Мисурију) је благосло
вено за своју верност. 3–5 Парли П. 
Прат је похваљен за своје послове 
у школи сионској. 6–9 Они који 
се придржавају својих завета су 
прихватљиви Господу. 10–17 Дом 
треба да се сагради у Сиону у коме 
ће чисти у срцу видети Бога. 18–
21 Сион чине чисти у срцу. 22–
28 Сион ће избећи бич Господњи 
ако је веран.

Заиста вам кажем пријатељи 
моји, говорим вам гласом сво
јим, и то гласом Духа мога, како 
бих вам показао своју вољу за 
браћу вашу у земљи а Сиону, од 
којих су многи искрено понизни 
и настоје марљиво да стичу му
дрост и пронађу истину.

2. Заиста, заиста вам кажем, 
благословени су такви, јер ће 
их добити, јер ја, Господ, пока
зујем милост свима а кроткима, 
свима којима желим, како бих 
био оправдан када их доведем 
пред суд.

3. Гле, кажем вам, о а школи 
у Сиону, ја, Господ, задово
љан сам што постоји школа 
у Сиону, а и слугом својим 

б Парлијем П. Пратом, јер остаје у  
мени.

4. А уколико и даље остане у 
мени наставиће да председава 
над школом у земљи Сиону док 
му не дам друге заповести.

5. И благословићу га мноштвом 
благослова, у излагању свих Све
тих писама и тајни да просве
ћује школу и цркву у Сиону.

6. И осталима у школи, ја, Го
спод, вољан сам да искажем ми
лост; ипак, има оних који сва
како треба да буду а укорени, а 
њихова дела ће се обзнанити.

7. а Секира је положена на ко
рен дрвета; и свако дрво које не 
доноси добар б плод биће посе
чено и у огањ бачено. Ја, Господ, 
то рекох.

8. Заиста, кажем вам, сви они 
међу њима који знају да су им 
а срца б искрена, и скрушена, а 
њихови духови раскајани, и 
в вољни су да се придржавају 
својих завета г жртвујући се – да, 
жртвујући се увек када ја, Го
спод, заповедим – мени су д при
хватљиви.

9. Јер ја, Господ, подстицаћу 
ћу их да рађају попут веома 
плодоносног дрвета гајеног на 

97 1 а всп Сион.
 2 а Мт 5:5;  

Мос 3:19.
 3 а всп Школа, 

пророчка.
  б всп Прат, Парли 

   Паркер.
 6 а всп Укорити, прекор.
 7 а Мт 3:10.
  б Лк 6:43–45;  

Алма 5:36, 52;  
3 Не 14:15–20.

 8 а всп Скрушено срце.
  б всп Поштен, 

поштење.
  в УиЗ 64:34.
  г всп Жртва.
  д УиЗ 52:15; 132:50.

одговор на питање које је пророк упутио Господу да би се инфор
мисао. Чланови цркве у Мисурију беху у то време предмет те
шког прогона и 23. јула 1833. год. беху приморани да потпишу 
сагласност да ће напустити округ Џексон.
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доброј земљи, покрај чистог по
тока, које даје много драгоценог 
плода.

10. Заиста вам кажем да је моја 
воља да ми се сагради а дом у зе
мљи сионској, према б узорку 
који вам дадох.

11. Да, нека се убрзано из
гради, од десетине народа мога.

12. Гле, ово је а десетина и жр
тва коју ја, Господ, захтевам из 
њихових руку, како би ми се са
градио б дом за спасење Сиона –

13. Као место а захваљивања за 
све свеце, и као место поуча
вања за све оне који су позвани 
на дело служења у свим својим 
различитим позивима и слу
жбама;

14. Како би били усавршени 
у а разумевању своје службе, у 
теорији, у начелу, и у учењу, у 
свему што се односи на б царство 
Божје на земљи, а в кључеви тог 
царства беху поверени вама.

15. А уколико ми мој народ 
изгради дом у име Господње, 
и не дозволи да ништа а нечисто 
уђе у њега, како не би био ука
љан, моја б слава ће почивати у 
њему;

16. Да, и а присутност моја биће 
тамо, јер ћу у њега ући, и сви 

б чисти у срцу који у њега уђу 
видеће Бога.

17. Али ако буде укаљан нећу 
у њега ући, и слава моја неће 
бити тамо; јер нећу ући у хра
мове који нису свети.

18. А, сада, гле, ако Сион ово 
чини а напредоваће, и проши
риће се и постаће веома славан, 
велики, и страшан.

19. И а народи земаљски ће га 
поштовати, и рећи ће: Заси
гурно је б Сион град Бога нашега, 
и засигурно Сион не може па
сти, нити бити померен са свог 
места, јер Бог је тамо, и рука Го
сподња је тамо;

20. И он се заклео снагом моћи 
своје да ће бити спасење његово 
и висока а кула његова.

21. Зато, заиста, овако говори 
Господ, нека се Сион радује, јер 
ово је а Сион – чисти у срцу; да
кле, нека се Сион радује, док сви 
опаки тугују.

22. Јер гле, и ево, а освета ће 
убрзо доћи на безбожне као ви
хор; и ко ће је избећи?

23. Господњи а бич ће прола
зити ноћу и дању, а извештај 
о томе мучиће сав народ; да, 
и неће престати док Господ не 
дође;

 10 а УиЗ 57:3; 88:119; 
124:51.

  б УиЗ 115:14–16.
 12 а всп Десетак, 

десетина.
  б всп Храм, дом 

Господњи.
 13 а всп Захвалан, 

захвалити, 
захваљивање.

 14 а всп Разумевање.
  б всп Царство Божје 

или царство небеско.
  в всп Кључеви 

свештенства.
 15 а УиЗ 94:9; 109:20–21.
  б Агеј 2:7;  

УиЗ 84:5.
 16 а УиЗ 110:1–10.
  б Мт 5:8;  

УиЗ 67:10–13; 88:68.  
всп Чист, чистоћа.

 18 а УиЗ 90:24; 100:15.
 19 а Иса 60:14;  

Зах 2:10–12;  
УиЗ 45:66–70; 49:10.

  б всп Нови Јерусалим.
 20 а 2 Сам 22:3.
 21 а Мојсије 7:18.  

всп Сион;  
Чист, чистоћа.

 22 а всп Освета.
 23 а Иса 28:14–19;  

УиЗ 45:31.
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24. Јер се негодовање Господње 
распали против одвратности 
њихових и свих опаких дела њи
хових.

25. Ипак, Сион ће то а избећи 
уколико настоји да чини све што 
му заповедих.

26. Али ако не настоји да чини 
што му заповедих, а походићу га 
у складу са свим делима њего
вим, тешком невољом, б помо
ром, кугом, мачем, в осветом, г ог
њем прождрљивим.

27. Ипак, нека се прочита само 
овај пут ушима његовим, да ја, 
Господ, прихватих принос ње
гов; и ако не чини грех више 
а ништа од овога му се неће до
годити;

28. И а благословићу га бла
гословима, и умножићу мно
штво благослова на њему, и на 
његовом поколењу у веке ве
кова, говори Господ Бог ваш.  
Амен.

 25 а 2 Не 6:13–18;  
УиЗ 63:34;  
ЏС – Мт 1:20.

 26 а УиЗ 84:54–59.

  б Лк 21:10–13.
  в Мал 4:1–3;  

3 Не 21:20–21.
  г Јоило 1:15–20.

 27 а Јез 18:27.
 28 а всп Благословити, 

благословен, 
благослов.

98. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Киртланду, у 
Охају, 6. августа 1833. год. Ово откривење је дошло као после
дица прогона светаца у Мисурију. Све веће насељавање чланова 
цркве у Мисурију забринуло је неке друге становнике, који су 
се осећали угроженима због броја светаца, политичког и еко
номског утицаја, и културних и религиозних разлика. Јула 
1833. год, руља је уништила имовину цркве, два члана полила 
катраном и перјем, и захтевала да свеци напусте округ Џек
сон. Мада су вести о проблемима у Мисурију без сумње дошле 
до пророка у Киртланду (удаљеном хиљаду четири стотине 
четрдесет километара), озбиљност ситуације је тада могла 
да му буде позната само преко откривења.

1–3 Невоље светаца ће бити за 
њихово добро. 4–8 Свеци треба 
да подржавају уставни закон зе
мље. 9–10 Поштени, мудри и до
бри људи треба да буду подржани 
за положаје у световној влади. 
11–15 Они који положе свој жи
вот Господњег дела ради имаће 
вечни живот. 16–18 Одрекните 

се рата, проглашавајте мир. 19–
22 Свеци у Киртланду су укорени 
и заповеђено им је да се покају. 
23–32 Господ открива своје за
коне који се односе на прогоне и 
невоље наметнуте Његовом на
роду. 33–38 Рат је оправдан само 
када га Господ заповеди. 39–48 
Свеци треба да опросте својим 
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непријатељима, који ће, уко
лико се покају, такође избећи Го
сподњу освету.

Заиста, кажем вам пријатељи 
моји, а не бојте се, нека вам се 
срца утеше; да, радујте се увек, 
и у свему пружајте б захвалност;

2. а Чекајући стрпљиво на Го
спода, јер молитве ваше досе
гоше до ушију Господа Саваота, 
и забележене су овим печатом 
и сведочанством – Господ се за
кле и прогласи да ће оне бити 
услишене.

3. Дакле, он вам даје ово обе
ћање, непроменљивим заветом 
да ће се испунити; а све оно 
у чему сте а ожалошћени до
принеће добру вашем, и слави 
имена мога, говори Господ.

4. А сада, заиста вам кажем о 
законима земље, моја је воља да 
мој народ настоји да чини све 
што им год заповедам.

5. А онај а закон земље који је 
б уставан, који подржава то на
чело слободе чувања права и по
властица, припада целом људ
ском роду и оправдан је преда 
мном.

6. Дакле, ја, Господ, оправда
вам вас, и браћу вашу из цркве 

моје, у подржавању оног закона 
који је уставни закон земље.

7. А у вези са законом чове
чјим, шта год је више или мање 
од овога, долази од злога.

8. Ја, Господ Бог, а ослобађам 
вас, стога сте заиста слободни; 
и закон вас исто тако ослобађа.

9. Ипак, када а опаки владају 
народ тугује.

10. Стога, а поштени људи и 
мудри људи треба да се траже 
марљиво, и добре људе и мудре 
људе треба да настојите да по
држите; у супротном, што је год 
мање од овога долази од злога.

11. И дајем вам заповест, да се 
одрекнете сваког зла и приа
њате уз свако добро, да живите 
по свакој а речи која излази из 
уста Божјих.

12. Јер ће Он а дати вернима ре
дак по редак, пропис за пропи
сом; а ја ћу вас б искушати и ис
пробати тиме.

13. И ко год а положи свој жи
вот дела мога ради, имена мога 
ради, наћи ће га поново, и то 
живот вечни.

14. Зато, не а бојте се непри
јатеља својих, јер ја одредих у 
свом срцу, говори Господ, да ћу 
вас б испробати у свему, да ли 

98 1 а УиЗ 68:6.
  б всп Захвалан, захва

лити, захваљивање.
 2 а Пс 27:14;  

Иса 30:18–19;  
УиЗ 133:45.

 3 а УиЗ 122:7.  
всп Недаћа.

 5 а 1 Пет 2:13–14;  
УиЗ 58:21; 134:5.

  б УиЗ 101:77–80; 
109:54. 

   всп Слобода;  
Устав.

 8 а Јн 8:32;  
2 Кор 3:17.  
всп Слобода избора;  
Слободан, слобода.

 9 а ПСол 29:2.
 10 а всп Поштен, 

поштење.
 11 а Понз 8:3;  

Мт 4:4;  
УиЗ 84:43–44.

 12 а Иса 28:10;  
УиЗ 42:61.

  б Авр 3:25–26.
 13 а Лк 9:24;  

УиЗ 101:35–38;  
103:27–28.  
всп Мученик, 
мучеништво.

 14 а Нем 4:14;  
УиЗ 122:9.

  б УиЗ 124:55.
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ћете остати у мом завету, и то 
до в смрти, како бисте се нашли 
достојнима.

15. Јер ако не останете у мом 
завету, нисте мене достојни.

16. Дакле, а одрекните се б рата 
и проглашавајте в мир, и настојте 
марљиво да г окрећете срца деце 
к очевима својим, и срца очева 
ка деци;

17. И опет, срца а Јевреја ка про
роцима, и пророка ка Јеврејима; 
да не бих дошао и ударио целу 
земљу проклетством, и да свако 
тело не би изгорело преда мном.

18. Нека вам срца не буду узне
мирена; јер у дому Оца мога има 
а много станова, и ја припремих 
место за вас; а где смо мој Отац 
и ја, тамо ћете и ви бити.

19. Гле, ја, Господ, нисам задо
вољан многима који су у цркви 
у Киртланду;

20. Јер се они не одричу греха 
својих, и опаких путева својих, 
охолости срца својих, и похлепе 
своје, и свих грозота својих, и не 
придржавају се речи мудрости 
и вечног живота које им дадох.

21. Заиста, кажем вам, да ћу их 
ја, Господ, а укорити и учинити 
шта год желим, ако се не буду 
покајали и придржавали свега 
што им рекох.

22. И опет кажем вам, настојите 

ли да а чините оно што вам за
поведам, ја, Господ, одвратићу 
сав гнев и негодовање од вас, а 
б врата паклена вас неће надвла
дати.

23. Сада, говорим вам о ва
шим породицама – а повреди ли 
вас неко једном, или ваше по
родице, и поднесете ли то стр
пљиво и не вређате их, нити 
тражите освету, бићете награ
ђени;

24. Али ако не поднесете то 
стрпљиво, урачунаће вам се 
као да а одмеристе праведном 
мером.

25. И опет, повреди ли вас ваш 
непријатељ други пут, и не вре
ђате свога непријатеља, и подне
сете то стрпљиво, награда ваша 
биће стострука.

26. И опет, ако вас повреди 
трећи пут, и поднесете то а стр
пљиво, награда ће вам бити уве
ћана четвороструко;

27. А ова три сведочанства ће 
стајати против твог непријатеља 
ако се не покаје, и неће бити из
брисана.

28. И сада, заиста, кажем вам, 
ако тај непријатељ избегне 
освету моју, и не доведе се на 
суд преда ме, онда се постарајте 
да га а упозорите у име моје, да 
вас не напада више, нити вашу 

 14 в Отк 2:10;  
УиЗ 136:31, 39.

 16 а Алма 48:14.  
всп Миротворац.

  б всп Рат.
  в всп Мир.
  г Мал 4:5–6;  

УиЗ 2:1–2.
 17 а всп Јевреји.

 18 а Јн 14:2;  
УиЗ 59:2; 76:111; 81:6.

 21 а Мос 23:21;  
Хел 12:3.  
всп Укорити, прекор.

 22 а всп Послушност, 
послушан, 
послушати.

  б Мт 16:17–18;  

УиЗ 33:12–13.
 23 а Лк 6:29;  

Алма 43:46–47.  
всп Прогонити, 
прогон.

 24 а Мт 7:1–2.
 26 а всп Стрпљење.
 28 а всп Упозоравати, 

упозорење.
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породицу, чак ни децу деце 
ваше све до трећег и четвртог 
поколења.

29. А онда, нападне ли вас или 
вашу децу, или децу деце ваше 
све до трећег и четвртог по
колења, предаћу непријатеља 
твога у руке твоје;

30. А онда ако га поштедиш, 
бићеш награђен за своју правед
ност; а исто тако и твоја деца и 
деца деце твоје све до трећег или 
четвртог поколења.

31. Ипак, твој непријатељ је у 
рукама твојим; и ако му пла
тиш по делима његовим, оправ
дан си; ако затражи живот твој, 
и живот ти је угрожен од њега, 
твој непријатељ је у рукама тво
јим и ти си оправдан.

32. Гле, ово је закон који да
дох слузи свом Нефију, и а оче
вима твојим, Јосифу, и Јакову, 
и Исаку, и Авраму, и свим мо
јим древним пророцима и апо
столима.

33. И опет, ово је а закон који 
дадох мојима из древних вре
мена, да не полазе у битку про
тив било ког народа, колена, је
зика или људи, осим ако им ја, 
Господ, то не заповедих.

34. А ако било који народ, је
зик или људи прогласе рат про
тив њих, требало би прво да 
подигну заставу а мира тим љу
дима, народу или језику;

35. А ако ти људи не прихвате 
понуду мира, нити по други 

нити по трећи пут, треба да из
несу ова сведочанства пред Го
спода;

36. Онда ћу им ја, Господ, дати 
заповест, и оправдати их у пола
ску у битку против тог народа, 
језика, или људи.

37. И ја, Господ, а војеваћу њи
хову битку, и битку деце њи
хове, и деце деце њихове, док се 
не освете свим непријатељима 
својим, све до трећег и четвртог 
поколења.

38. Гле, ово је пример свим љу
дима, говори Господ Бог ваш, да 
би били оправдани преда мном.

39. И опет, заиста, кажем ти, 
ако се твој непријатељ након 
што те је напао по први пут 
покаје и дође к теби молећи 
за опроштај, опрости му, и не 
држи то више као сведочанство 
против свог непријатеља –

40. И тако даље све до другог 
и трећег пута; и колико се год 
често твој непријатељ покаје за 
преступе своје којим преступи 
против тебе, а опрости му, све до 
седамдесет пута седам.

41. И ако преступи против тебе 
а не покаје се први пут, ипак му 
опрости.

42. И ако преступи против 
тебе по други пут, а не покаје 
се, ипак му опрости.

43. И ако преступи против 
тебе трећи пут, а не покаје се, 
такође му опрости.

44. Али ако преступи против 

 32 а УиЗ 27:10.
 33 а Понз 20:10;  

Алма 48:14–16.

 34 а УиЗ 105:38–41.
 37 а ИНа 23:10;  

Иса 49:25.

 40 а Мт 18:21–22;  
УиЗ 64:9–11.  
всп Опростити.
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тебе по четврти пут немој му 
опростити, него изнеси ова све
дочанства пред Господа; а она 
неће бити избрисана док се не 
покаје и не плати ти четворо
струко за све у чему је престу
пио против тебе.

45. И ако он ово учини, опро
сти му свим срцем својим; а ако 
он то не учини, ја, Господ, а осве
тићу те на непријатељу твоме 
стоструко.

46. И на његовој деци, и на 
деци његове деце, на свима 
онима који ме мрзе, све до а тре
ћег и четвртог поколења.

47. Али ако се деца покају, или 
деца деце, и а окрену се Господу 
Богу своме, свим срцима сво
јим и свом моћу, умом и сна
гом својом, и надокнаде четво
роструко за све своје преступе 
којима преступише, или којим 
њихови очеви преступише, или 
очеви очева њихових, онда од
врати негодовање своје;

48. И а освета неће више падати 
на њих, говори Господ Бог твој, 
а њихови преступи никада више 
неће бити изнети као сведочан
ство пред Господом против њих. 
Амен.

 45 а Морм 8:20.
 46 а Понз 5:9–10.
 47 а Мос 7:33;  

Морм 9:6.
 48 а Јез 18:19–23.

99 1 а всп Прогонити, 
прогон.

 2 а Мт 10:40.
  б 1 Кор 2:4–5.
 3 а Мт 18:1–6.

  б всп Царство Божје 
или царство небеско.

  в всп Милостив, 
милост.

99. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита Џону Мардоку, 
29. августа 1832. год. у Хајраму, у Охају. Више од годину дана, 
Џон Мардок је проповедао јеванђеље док су његова деца, без мајке, 
након смрти његове жене, Џулије Клап, априла 1831. год, бора
вила код других породица у Охају.

1–8 Џон Мардок је позван да про
глашава јеванђеље, и они који га 
приме, примају Господа и добиће 
милост.

Гле, овако говори Господ слузи 
свом Џону Мардоку – позван 
си да идеш у источне земље од 
куће до куће, од села до села, и 
од града до града, да тамо про
глашаваш становницима моје 

вечно јеванђеље, посред а про
гона и опакости.

2. А ко тебе а прими, мене 
прима; и имаћеш власт да обја
виш речи моје б испољавањем 
Светог Духа мога.

3. И ко те прими а као мало 
дете, прима б царство моје; и бла
гословени су, јер ће добити в ми
лост.

4. И ко одбије тебе Отац ће 
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а одбити њега и кућу његову, и 
ти очисти своје б ноге у тајности 
успут као сведочанство против 
њих.

5. И гле, и ево, а долазим на б суд 
брзо, да их уверим у сва њихова 
безбожна дела која починише 
против мене, како је написано 
о мени у тому књиге.

6. А сада, заиста, кажем ти, 
да није потребно да идеш све 

док твоја деца нису обезбеђена 
и брижно послата бискупу у 
Сиону.

7. И након неколико година, 
ако од мене зажелиш, можеш и 
ти ићи у добру земљу, да посе
дујеш своју баштину.

8. У супротном, наставићеш 
да проглашаваш јеванђеље моје 
а док не будеш узет. Амен.

 4 а Јн 12:44–50.
  б УиЗ 75:19–22.
 5 а УиЗ 1:11–14.
  б Јуда 1:14–15.  

всп Исус Христ – 

   Судија.
 8 а Мт 19:29.
100 1 а всп Ригдон, Сидни.
  б всп Смит, Џозеф, 

мл.

 4 а всп Спасење.
 5 а Хел 5:18;  

УиЗ 68:3–4.
 6 а Мт 10:19–20;  

УиЗ 84:85.

100. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту и Сиднију Ригдону, у 
Перизбургу, у Њујорку, 12. октобра 1833. год. С обзиром да су 
двојица браће била одсутна од својих породица неколико дана, 
осећали су извесну забринутост за њих.

1–4 Џозеф и Сидни треба да 
проповедају јеванђеље за спасење 
душа. 5–8 Биће им дато у правом 
часу шта ће рећи. 9–12 Сидни 
треба да буде говорник, а Џозеф 
треба да буде откровитељ и мо
ћан у сведочанству.13–17 Господ 
ће подићи чист народ, а послу
шни ће бити спашени.

Заиста, овако вам говори Го
спод, пријатељи моји а Сидни и 
б Џозефе, породице ваше су до
бро; у рукама су мојим, и учи
нићу са њима како будем сма
трао да је добро; јер је у мени 
сва моћ.

2. Зато, следите ме, и послу
шајте савет који ћу вам дати.

3. Гле, и ево, имам много људи 
овде, у крајевима околним; и 
делотворна врата ће бити отво
рена у крајевима околним у овој 
источној земљи.

4. Зато, ја, Господ, дозволих 
вам да дођете овде, јер је по 
мени то било потребно зарад 
а спасења душа.

5. Зато, заиста, кажем вам, по
дигните гласове своје овом на
роду; а изговарајте мисли које ћу 
усадити у срца ваша, и нећете 
бити постиђени пред људима;

6. Јер а даће вам се у правом 
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часу, да, у правом тренутку, шта 
ћете рећи.

7. Него вам дајем заповест, да 
што год а проглашавате у име 
моје треба да проглашавате са 
озбиљношћу срца, у духу б крот
кости, у свему.

8. А ја вам дајем ово обећање, 
да ће уколико то чините, а Свети 
Дух бити изливен сведочећи о 
свему што будете рекли.

9. И по мени је потребно да ти, 
слуго мој Сидни, будеш а говор
ник овом народу; да, заиста, за
редићу те на овај позив, и то да 
будеш говорник за слугу мог Џо
зефа.

10. А њему ћу дати моћ да буде 
моћан у а сведочанству.

11. И теби ћу дати моћ да бу
деш а моћан у излагању свих Све
тих писама, како би био говор
ник за њега, а он ће теби бити 
б откровитељ, како би са сигур
ношћу познавао све оно што се 

односи на царство моје на зе
мљи.

12. Зато, наставите путовање 
своје и нека се ваша срца радују; 
јер гле, и ево, са вама сам, и то 
до краја.

13. А сада вам износим реч о 
а Сиону. Сион ће бити б отку
пљен, мада је укорен на кратко.

14. Браћа ваша, слуге моје, а Ор
сон Хајд и Џон Голд, у рукама су 
мојим; и уколико држе моје за
повести биће спашени.

15. Дакле, нека вам се срца 
утеше; јер ће а све допринети до
бру оних који ходају усправно, 
и за посвећење цркве.

16. Јер ћу подићи себи а чист 
народ, који ће ми служити у 
праведности;

17. А свако ко а призива име 
Господње, и држи Његове запо
вести, биће спашен. Баш тако. 
Амен.

 7 а УиЗ 84:61.
  б всп Кротак, кроткост.
 8 а 2 Не 33:1–4.
 9 а Изл 4:14–16;  

2 Не 3:17–18;  
УиЗ 124:103–104.

 10 а всп Сведочити.
 11 а Алма 17:2–3.
  б УиЗ 124:125.
 13 а всп Сион.
  б УиЗ 84:99;  

105:9–10, 31, 37.

 14 а всп Хајд, Орсон.
 15 а Рим 8:28;  

УиЗ 90:24; 105:40.
 16 а всп Чист, чистоћа.
 17 а Јоило 2:32;  

Алма 38:4–5.

101. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту, у Киртланду, у Охају, 
16. и 17. децембра 1833. год. У то време су свеци који су се са
купили у Мисурију трпели велики прогон. Руље су их терале 
из њихових домова у округу Џексон; а неки од светаца су поку
шали да се сместе у округе Ван Бурен, Лафајет и Реј, али их је 
прогон пратио. Главница светаца је у то време била у округу 
Клеј, у Мисурију. Било је много претњи смрћу појединцима 
цркве. Свеци у округу Џексон су остали без кућног намештаја, 
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1–8 Свеци су укорени и мучени 
због својих преступа. 9–15 Него
довање Господње ће се оборити на 
народе, али ће Његов народ бити 
сабран и утешен. 16–21 Сион и 
његови кочићи ће бити успоста
вљени. 22–31 Описана је природа 
живота у Хиљадугодишњици. 
32–42 У њој ће свеци бити бла
гословени и награђени. 43–62 Па
рабола о племићу и маслиновом 
дрвећу означава невоље и коначно 
откупљење Сиона. 63–75 Свеци 
треба да наставе да се саку
пљају. 76–80 Господ је успоста
вио устав Сједињених Држава. 
81–101 Свеци треба да траже 
обештећење за нанету штету, 
према параболи о жени и непра
ведном судији.

Заиста, кажем вам, о браћи ва
шој која беху мучена, и а про
гоњена, и б истерана из земље 
баштине своје –

2. Ја, Господ, дозволих да им 
дође а невоља, којом беху му
чени, као резултат б преступа 
њихових.

3. Ипак, поседоваћу их, и они 
ће бити а моји онога дана када 

дођем да покупим драгуље 
своје.

4. Дакле, свакако је неопходно 
да буду а укорени и искушани, 
баш као б Аврам, коме беше за
повеђено да принесе свог је
динца.

5. Јер нико од оних који не под
несу прекор, него ме а порекну, 
не може бити б посвећен.

6. Гле, кажем вам, беше нес
клада, и а препирки, и б зависти, 
и сукоба, и в пожудних и по
хлепних жеља међу њима; да
кле тиме они упрљаше своје ба
штине.

7. Беху спори да а послушају 
глас Господа Бога њиховог; зато 
је Господ Бог њихов спор да чује 
молитве њихове, да одговори на 
њих у дан невоље њихове.

8. У дану мира свог олако гле
даху на савет мој; али, у дану 
а невоље своје, из потребе они 
ме б траже.

9. Заиста вам кажем, упркос 
гресима њиховим, моја је утроба 
прожета а самилошћу према 
њима. Нећу их сасвим б одба
цити; и у дану в гнева сетићу се 
милости.

101 1 а всп Прогонити, 
прогон.

  б УиЗ 103:1–2, 11; 
109:47.

 2 а УиЗ 58:3–4.
  б Мос 7:29–30;  

УиЗ 103:4; 105:2–10.
 3 а Иса 62:3;  

Мал 3:17;  
УиЗ 60:4.

 4 а УиЗ 95:1–2; 136:31. 

   всп Укорити, прекор.
  б Пос 22:1–14;  

Јаков 4:5.  
всп Аврâм.

 5 а Мт 10:32–33;  
Рим 1:16;  
2 Не 31:14.

  б всп Посвећење.
 6 а всп Препирка.
  б всп Завист.
  в всп Пожуда.

 7 а Иса 59:2;  
Мос 11:22–25; 21:15;  
Алма 5:38.

 8 а Хел 12:3.
  б Дела 17:27;  

Алма 32:5–16.
 9 а всп Милостив, 

милост;  
Самилост.

  б Јер 30:11.
  в УиЗ 98:21–22.

одеће, стоке, и остале личне имовине; а многи њихови усеви 
беху уништени.
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 10 а УиЗ 1:13–14.
 11 а Хел 13:14;  

Етер 2:9–11.
 12 а всп Бдети, стражари.
 13 а Понз 30:3–6;  

1 Не 10:14.  
всп Израел – 
Сакупљање Израела.

 14 а Мт 5:4.
 15 а Мт 10:39.  

всп Мученик, 
мучеништво.

 16 а Мојсије 6:32.
  б Изл 14:13–14;  

Пс 46:10.
 17 а всп Сион.
 18 а УиЗ 103:11–14.
  б Иса 35:10;  

УиЗ 45:71.  
всп Певати.

  в Амос 9:13–15;  
УиЗ 84:2–5; 103:11.

 20 а УиЗ 57:1–4.
 21 а УиЗ 82:13–14;  

115:6, 17–18.  
всп Кочић.

 22 а всп Израел – 
Сакупљање Израела.

  б Мт 24:15;  
УиЗ 45:32; 115:6.

 23 а всп Вео.
  б Иса 40:5;  

УиЗ 38:8; 93:1.  
всп Други долазак 
Исуса Христа.

 24 а УиЗ 29:24.

10. Заклех се, и пропис изађе с 
претходном заповести коју сам 
вам дао, да ћу пустити да падне 
а мач негодовања мога у корист 
народа мога; и баш као што ре
кох, догодиће се.

11. Моје негодовање ће се 
ускоро немерљиво излити по 
свим народима; а ово ћу учи
нити када чаша њиховог беза
коња буде а пуна.

12. И тога дана сви који се нађу 
на а стражарској кули, или дру
гим речима, сав мој Израел, 
биће спашен.

13. И они који беху расејани 
биће а сакупљени.

14. И сви они који туговаше 
биће а утешени.

15. И сви они који дадоше а жи
воте своје мога имена ради биће 
крунисани.

16. Зато, нека се срца ваша 
утеше по питању Сиона; јер је 
свако тело у а рукама мојим; бу
дите мирни и б знајте да сам ја 
Бог.

17. а Сион неће бити померен 
са свог места, упркос томе што 
су деца његова расејана.

18. Они који остану, а чистог 
су срца, вратиће се, и доћи сво
јим а баштинама, они и деца 

њихова, с б песмама вечне радо
сти, да в изграде рушевине сион
ске –

19. И све ово да би се оно што 
пророци рекоше могло испу
нити.

20. И гле, нема другог а места 
одређеног сем оног које ја од
редих; нити ће бити другог ме
ста одређеног сем оног које ја 
одредих, ради дела сакупљања 
светаца мојих –

21. Док не дође дан када више 
неће бити простора за њих; а 
онда ћу нека друга места од
редити за њих, и зваће се а ко
чићи, за платна или за снагу  
Сиона.

22. Гле, моја је воља, да се сви 
они који призивају име моје, и 
клањају ми се сходно вечном је
ванђељу моме, а сакупе, и б стоје 
на светим местима;

23. И припреме се за откри
вење које ће доћи, када а вео 
који покрива храм мој, у табер
накулу моме, који прекрива зе
мљу, буде скинут, и свако тело 
ће ме б видети у исто време.

24. И све оно што је а поква
рено, и од човека, или од зве
ради пољских, или од птица не
беских, или од риба морских, 
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што пребива на целом лицу зе
маљском, биће б спаљено;

25. А и свака твар ће се од же
стоке врелине а растопити; и све 
ће постати б ново, како би знање 
и в слава моја могли пребивати 
на целој земљи.

26. И тога дана ће а непријатељ
ство човека, и непријатељство 
животиња, да, непријатељство 
сваког тела, б престати пред ли
цем мојим.

27. И тога дана ко год шта заи
ште, даће му се.

28. И тога дана а Сотона неће 
имати моћ да искушава било 
кога.

29. И неће бити а туге јер смрти 
бити неће.

30. Тога дана мало а дете неће 
умрети док не остари; и његов 
живот биће као век дрвета;

31. А када умре неће уснути, 
то јест не у земљи, него ће се а из
менити у трен ока, и биће б уз
несен и његов покој биће славан.

32. Да, заиста, кажем вам, тога 
а дана када Господ буде дошао, 
б откриће све –

33. Оно што је прошло, и оно 
а скривено што човек не знаде, 

све о земљи, како је створена, 
сврху и крај њен –

34. Оно најдрагоценије, оно 
што је горе, и оно што је доле, 
оно што је у земљи, и на земљи, 
и на небу.

35. А сви они који трпе а про
гон мога имена ради, и истрају у 
вери, иако су позвани да положе 
животе своје мене б ради, ипак 
ће узети удела у свој слави овој.

36. Стога, не бојте се чак ни 
а смрти; јер у овом свету ваша 
радост није потпуна, него је у 
мени ваша б радост потпуна.

37. Зато, не брините за тело, 
нити за живот тела; него бри
ните за а душу, и за живот душе.

38. И а тражите лице Господње 
увек, како би са б стрпљењем мо
гли спасити душе ваше, и има
ћете вечни живот.

39. Када је неко позван на 
а вечно јеванђеље моје, и завето
ван вечним заветом, сматра се 
б сољу земље и зачином људима;

40. Они су позвани да буду за
чин људима; дакле, ако та со из 
земље изгуби свој укус, гле, онда 
није добра низашта осим да се 
баци и да је људи ногама погазе.

 24 б Соф 1:2–3;  
Мал 4:1;  
УиЗ 88:94;  
ИЏС 1:37.

 25 а Амос 9:5;  
2 Пет 3:10–14.  
всп Земља – Чишћење 
земље.

  б Отк 21:5.
  в всп Хиљадугоди

шњица.
 26 а Иса 11:6–9.  

всп Непријатељство.
  б всп Мир.

 28 а Отк 20:2–3;  
1 Не 22:26;  
УиЗ 88:110.

 29 а Отк 21:4.
 30 а Иса 65:20–22;  

УиЗ 63:51.
 31 а 1 Кор 15:52;  

УиЗ 43:32.
  б 1 Сол 4:16–17.
 32 а УиЗ 29:11.  

всп Хиљадугоди
шњица.

  б УиЗ 121:26–28.
 33 а всп Тајне Божје.

 35 а УиЗ 63:20.  
всп Прогонити, 
прогон.

  б УиЗ 98:13.
 36 а всп Смрт, физичка.
  б всп Радост.
 37 а всп Душа.
 38 а 2 Дн 7:14;  

УиЗ 93:1.
  б всп Стрпљење.
 39 а всп Нови и вечни 

завет.
  б Мт 5:13;  

УиЗ 103:10.

УЧЕЊЕ И ЗАВЕТИ 101:25–40219



41. Гле, овде је мудрост за децу 
сионску, јер се многи, али не 
сви, нађоше као преступници, 
зато је свакако неопходно да 
буду а укорени –

42. Онај који себе а узвисује, 
биће понижен, а онај који се б по
низи биће узвишен.

43. И сада, показаћу вам пара
болу, како би сазнали моју вољу 
о откупљењу Сиона.

44. Неки а племић имаше оми
љено парче поседа; и рече сво
јим слугама: Идите у мој б вино
град, и то на ово одабрано парче 
поседа, и посадите дванаест ма
слина;

45. И поставите а стражаре око 
њих, и саградите кулу, како би 
неко могао да надгледа земљу 
унаоколо и да буде стражар на 
кули, како моје маслиново др
веће не би било сломљено када 
непријатељ дође да отме и узме 
себи плод винограда мога.

46. Тада, слуге племићеве 
одоше и учинише како им је го
сподар заповедио, и засадише 
маслиново дрвеће, и подигоше 
живу ограду около, и поста
више стражаре, и почеше да 
граде кулу.

47. И док су постављали темељ 
њен, почели су да говоре међу 
собом: И коју потребу има мој 
господар за овом кулом?

48. И саветоваху се дуго, гово
рећи међу собом: Коју потребу 

има мој господар за овом кулом, 
с обзиром да је ово време мира?

49. Зар није требало да овај но
вац да трговцима? Јер нема по
требе за овим.

50. И док су се међусобно пре
пирали посташе веома немарни, 
и не послушаше заповести го
сподара свога.

51. А непријатељ дође по ноћи, 
и сломи а живу ограду; и слуге 
племићеве усташе и уплашише 
се, и побегоше; и непријатељ 
уништи дела њихова, и поломи 
маслиново дрвеће.

52. Сада, гле, племић, господар 
винограда, позва своје слуге, и 
рече им: Зашто! Шта је узрок 
овог великог зла?

53. Зар није требало да учи
ните како сам вам заповедио, 
и – након што сте посадили ви
ноград, и подигли живу ограду 
унаоколо, и поставили стражаре 
на зидине његове – да изградите 
и кулу, и поставите стражара на 
кули, и чувате мој виноград, и 
да не спавате, да не би неприја
тељ насрнуо на вас?

54. И гле, стражар на кули би 
уочио непријатеља док је још 
увек подалеко; и онда бисте се 
припремили и спречили непри
јатеља да поломи живу ограду, 
и сачували бисте мој виноград 
од руку уништитеља.

55. И господар винограда рече 
једноме од својих слугу: Иди и 

 41 а всп Укорити, прекор.
 42 а Авд 1:3–4;  

Лк 14:11;  
Хел 4:12–13.

  б Лк 18:14.  

всп Понизан, 
понизност.

 44 а УиЗ 103:21–22.
  б всп Виноград 

Господњи.

 45 а Јез 33:2, 7;  
3 Не 16:18.  
всп Бдети, стражари.

 51 а Иса 5:1–7.
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окупи остале слуге моје, и по
веди а сву снагу дома мога, који 
су моји ратници, младићи моји, 
а и они који су средовечни међу 
свим слугама мојим, који су 
снага дома мога, осим оних које 
одредих да остану;

56. И пођите одмах на посед 
винограда мога, и спасите вино
град мој; јер је он мој; ја га нов
цем купих.

57. Зато, пођите одмах на по
сед мој; порушите зидине не
пријатеља мојих; срушите кулу 
њихову, и растерајте стражаре 
њихове.

58. И уколико се они окупе 
против вас, а осветите ме на не
пријатељима мојим, како бих 
ускоро дошао са осталима из 
дома мога и запосео посед.

59. И слуга рече свом госпо
дару: Када ће се ово догодити?

60. А он рече слузи своме: Када 
зажелим, пођи одмах, и учини 
све оно што ти заповедих;

61. И ово ће бити мој печат и 
благослов на теби – веран и а му
дар управитељ усред дома мога, 
б владар у царству моме.

62. А његов слуга пође одмах, и 
учини све оно што му господар 
његов заповеди; и а након много 
дана све беше испуњено.

63. Опет, заиста, кажем вам, 
указаћу вам на мудрост по мени 
која се тиче свих цркава, у мери 

у којој су вољне да буду вођене 
на прави и пригодан начин за 
њихово спасење –

64. Како би се дело сакупљања 
светаца мојих могло наставити, 
како бих их могао изградити 
имену своме на а светим ме
стима; јер је време б жетве до
шло, и моје се речи свакако мо
рају в испунити.

65. Зато, морам скупити свој 
народ, сходно параболи о пше
ници и а кукољу, како би се пше
ница заштитила у амбару да би 
имала вечни живот, и била кру
нисана б целестијалном славом, 
када дођем у царство Оца мога 
да наградим свакога према де
лима његовим;

66. Док ће кукољи бити све
зани у снопље, и њихови повези 
ојачани, како би били а спаљени 
неугасивим огњем.

67. Дакле, заповест дајем свим 
црквама, да наставе да се ску
пљају на местима која им одре
дих.

68. Ипак, како вам рекох у 
претходној заповести, немојте 
се а скупљати у журби, нити у 
бегу; него нека се све унапред 
припреми.

69. И да би све било унапред 
припремљено, придржавајте се 
заповести коју вам дадох по том 
питању –

70. Која говори, или поучава, 
 55 а УиЗ 103:22, 29–30; 

105:16, 29–30.
 58 а УиЗ 97:22–24; 105:15.
 61 а УиЗ 78:22.
  б Мт 25:20–23.
 62 а УиЗ 105:37.

 64 а УиЗ 87:8.
  б УиЗ 33:3, 7.  

всп Жетва.
  в УиЗ 1:38.
 65 а Мт 13:6–43;  

УиЗ 86:1–7.

  б всп Целестијална 
слава.

 66 а Наум 1:5;  
Мт 3:12;  
УиЗ 38:12; 63:33–34.

 68 а УиЗ 58:56.
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да новцем а купујете сва земљи
шта, која могу бити купљена 
новцем, у крајевима унаоколо 
земље коју одредих да буде зе
мља Сион, ради почетка саку
пљања светаца мојих;

71. Сву земљу која може да се 
купи у округу Џексон, и у обла
стима унаоколо, а остало оста
вите у руке моје.

72. Сада, заиста вам кажем, 
нека све цркве сакупе сав свој 
новац; нека се све ово чини у 
право време, али не у а журби; 
и гледајте да имате све унапред 
припремљено.

73. И нека се одреде часни 
људи, и то мудри људи, и по
шаљу да купују ова земљишта.

74. И цркве у источним зе
мљама, када се изграде, ако по
слушају овај савет могу да купују 
земљишта и да се сакупљају на 
њима; и да на овај начин успо
ставе Сион.

75. Сада већ има довољно у ре
зерви, да, и то у обиљу, да се от
купи Сион, и обнови оно што је 
разрушено у њему, како не би 
више никада био срушен, уко
лико су цркве, које се називају 
именом мојим, а вољне да слу
шају глас мој.

76. И опет, кажем вам, за оне 
које су непријатељи њихови 
растерали, моја је воља да на
ставе да траже обештећење, и 

искупљење, из руку оних који су 
постављени као владари и имају 
власт над вама –

77. Према законима и народ
ном а уставу, које дозволих да 
се успоставе, и треба да се очу
вају ради б права и заштите сва
ког тела, према праведним и све
тим начелима;

78. Како би свако деловао 
према учењу и начелима која се 
односе на будућност, према мо
ралној а слободи избора коју сам 
му дао, како би свако био б одго
воран за своје сопствене грехе на 
дан в суда.

79. Зато, није исправно да било 
ко буде у ропству некоме дру
гом.

80. И у ту сврху успоставих 
а устав ове земље, рукама му
дрих људи које подигох у ту по
себну сврху, и откупих земљу 
б проливањем крви.

81. Сада, с чиме ћу упоредити 
децу сионску? Упоредићу их 
са женом у а параболи о жени и 
неправедном судији, јер људи 
треба увек да се б моле и не 
клону, која каже –

82. Беше у граду судија који 
се не бојаше Бога, нити ценише 
икога.

83. И беше удовица у граду, 
и она дође код њега говорећи: 
Освети ме над непријатељем мо
јим.

 70 а УиЗ 63:27–29.
 72 а Иса 52:10–12.
 75 а Алма 5:37–39.
 77 а всп Влада, владавина.
  б всп Слобода.
 78 а всп Слобода избора.

  б всп Извештај, 
урачунљив, 
урачунљивост.

  в всп Суд, последњи.
 80 а 2 Не 1:7–9;  

УиЗ 98:5–6.  

всп Устав.
  б 1 Не 13:13–19.
 81 а Лк 18:1–8.
  б всп Молитва.
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84. И он не хтеде неко време, 
али касније рече себи: Мада се 
не бојим Бога, нити ценим чо
века, пошто ме ова удовица уз
немирава осветићу је, да ме сво
јим сталним доласцима не би 
замарала.

85. Са овим ћу упоредити децу 
сионску.

86. Нека наваљују на ноге су
дије;

87. А ако се на њих не осврне, 
нека навале на ноге управитеља;

88. А ако се управитељ на њих 
не осврне, нека навале на ноге 
председника;

89. А ако се председник на 
њих не осврне, онда ће Господ 
устати и изаћи из а скровитости 
своје, и у својој јарости мучити 
народ;

90. И у љутом незадовољству 
свом, и у жестокој срџби својој, у 
време своје, издвојиће ове опаке, 
неверне и неправедне а управи
теље, и одредити им место међу 
лицемерима и б неверницима;

91. И то таму најкрајњу, где је 
а плач, јаук и шкргут зуба.

92. Молите се, зато, да уши 
њихове буду отворене за вапаје 
ваше, како бих им био а мило
стив, како их све ово не би сна
шло.

93. Шта вам ја рекох мора 

бити, како би свако био оста
вљен без а оправдања;

94. Како би мудри људи и вла
дари могли да чују и сазнају 
оно о чему никад нису а разми
шљали;

95. Како бих наставио да оства
рујем дело своје, а необично дело 
своје, и извршим посао свој, нео
бичан посао свој, како би свако 
могао да б распозна праведног од 
опаког, говори Господ.

96. И опет, кажем вам, у су
протности је са заповешћу мо
јом и вољом мојом да слуга мој 
Сидни Гилберт прода а спреми
ште моје, које одредих народу 
моме, у руке непријатеља мојих.

97. Нека се оно што одредих не 
прља непријатељима мојим, уз 
сагласност оних који се а нази
вају именом мојим;

98. Јер ово је веома жесток и 
тежак грех против мене, и про
тив народа мога, као последица 
онога што прогласих и онога 
што ће се ускоро догодити на
родима.

99. Зато, моја је воља да мој на
род захтева, и полаже право на 
оно што сам им одредио, иако 
им неће бити допуштено да бо
раве тамо.

100. Ипак, не кажем да неће бо
равити тамо; јер уколико уроде 

 89 а Иса 45:15;  
УиЗ 121:1, 4; 123:6.

 90 а всп Управитељ, 
управљање.

  б Отк 21:8.  
всп Невера.

 91 а Мт 25:30;  
УиЗ 19:5; 29:15–17; 

124:8.
 92 а всп Милостив, 

милост.
 93 а Рим 1:18–21.
 94 а Иса 52:15;  

3 Не 20:45; 21:8.
 95 а Иса 28:21;  

УиЗ 95:4.

  б Мал 3:18.  
всп Распознавање, 
дар.

 96 а всп Спремиште.
 97 а УиЗ 103:4; 112:25–26; 

125:2.
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1–8 Високи савет је одређен да 
реши важне потешкоће које на
растају у цркви. 9–18 Одређене 
су процедуре за решавање случа
јева. 19–23 Председавајући савета 
доноси одлуке. 24–34 Успоста
вљен је жалбени поступак.

Овога дана општи савет два
десет четворице високих све
штеника скупио се у дому Џо
зефа Смита мл, по откривењу, и 
приступио организовању а висо
ког савета цркве Христове, који 
треба да се састоји од дванаест 
високих свештеника и једног 
или тројице председника, зави
сно од случаја.

2. Високи савет је одређен 
по откривењу у сврху реша
вања важних потешкоћа које 
могу нарасти у цркви, које не 
би могла да реши ни црква ни 

а бискупов савет на задовољство 
свих страна.

3. Џозеф Смит мл, Сидни 
Ригдон и Фредерик Џ. Вилијамс 
су подржани председници гла
сом савета; а Џозеф Смит ст, Џон 
Смит, Џозеф Коу, Џон Џонсон, 
Мартин Харис, Џон С. Картер, 
Џеред Картер, Оливер Каудери, 
Семјуел Х. Смит, Орсон Хајд, 
Силвестер Смит, и Лук Џонсон, 
високи свештеници, изабрани 
су да буду стални савет у цркви, 
једногласном подршком савета.

4. Горе именовани саветници 
су упитани да ли прихватају 
своје позиве, и да ли ће деловати 
у тој служби према закону небе
ском, на шта сви одговорише да 
прихватају своје позиве, и да ће 
извршавати своју службу према 
благодати Божјој која им је по
дарена.

 101 а Иса 65:21–22.  
всп Хиљадугоди

   шњица.
102 1 а всп Високи савет.

 2 а УиЗ 107:72–74.

102. ОДСЕК
Записник са оснивања првог високог савета цркве, у Киртланду, 
у Охају, 17. фебруара 1834. год. Оригинални записник су водили 
старешина Оливер Каудери и Орсон Хајд. Пророк је прегледао 
записник наредног дана, а дан након тога исправљени записник 
је једногласно прихваћен од стране високог савета као „облик и 
одредба високог савета“ цркве. Стихови од 30. до 32, који се од
носе на Савет дванаесторице апостола, додати су 1835. год. под 
вођством Џозефа Смита када је овај одсек припреман за обја
вљивање у Учењу и заветима.

плодом и делима вредним цар
ства мога боравиће тамо.

101. Градиће, а други то неће 

а баштинити, садиће винограде, 
и јешће плодове њихове. Баш 
тако. Амен.
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5. Број оних који чине савет, 
који гласаше у име цркве и за 
њу у одређивању горе именова
них саветника био је четрдесет 
три, како следи: девет високих 
свештеника, седамнаест старе
шина, четири свештеника, и 
тринаест чланова.

6. Изгласано: Високи савет не 
може имати власт да делује када 
седморица од горе именованих 
саветника, или њихових пропи
сно одређених заменика, није 
присутно.

7. Ова седморица ће имати 
власт да одреде друге високе 
свештенике, које сматрају вред
ним и способним да делују уме
сто одсутних саветника.

8. Изгласано: Уколико се 
упразни место било ког од горе 
именованих саветника због 
смрти, уклањања из службе због 
преступа, или одласка ван гра
ница овог црквеног надлештва, 
биће попуњено нечијим имено
вањем од стране једног или више 
председника, и усвојено гласом 
општег савета високог свештен
ства, окупљеног у ту сврху, да 
делује у име цркве.

9. Председник цркве, који је и 
председник савета, одређен је 
по а откривењу, и б подржан у 
својој управи гласом цркве.

10. А у достојности његове слу
жбе је да председава над саве
том цркве; и његова је повла
стица да му помажу два остала 
председника, одређена на исти 
начин на који је он одређен.

11. А у случају одсуства једног 
или обојице оних који су одре
ђени да му помажу, има власт да 
председава над саветом без са
ветника; а у случају да је он сам 
одсутан, остали председници 
имају моћ да председавају уме
сто њега, обојица или један од 
њих.

12. Кад год је високи савет цр
кве Христове прописно орга
низован, према претходно по
менутом узорку, биће дужност 
дванаесторице саветника да из
вуку бројеве жребом, и по томе 
установе који од дванаесторице 
ће говорити први, започевши 
са бројем један и тако редом до 
броја дванаест.

13. Када се год одржава овај са
вет како би деловао поводом не
ког случаја, дванаесторица са
ветника треба да размотре да 
ли је он тежак или не; ако није, 
само два саветника треба да го
воре о њему, према узорку прет
ходно забележеном.

14. Али ако мисле да је тежак, 
четворица треба да се одреде; а 
ако је још тежи, шесторица; али 
ни у ком случају не би требало 
да се одреди више од шесторице 
да говоре.

15. Оптужени, у свим случаје
вима, полаже право на подршку 
половине савета, да не би дошло 
до увреде или неправде.

16. А саветници одређени да 
говоре пред саветом треба да 
представе случај, након што су 
докази истражени, у истинитом 

 9 а всп Откривење.   б всп Подржавање црквених вођа.
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светлу пред саветом; и свако 
треба да говори у правичности 
и а правди.

17. Они саветници који извуку 
парне бројеве, и то 2, 4, 6, 8, 10, и 
12, су појединци који треба да се 
заузму за оптуженог, и да не до
зволе увреду или неправду.

18. У свим случајевима онај 
који тужи и тужени треба да 
имају повластицу да искажу 
своје ставове пред саветом, на
кон што су докази саслушани 
и након што су саветници који 
су одређени да говоре поводом 
датог случаја изнели своја запа
жања.

19. Након што су саслушани 
докази, и саветници, тужени 
и онај који тужи су говорили, 
председник треба да донесе од
луку према разумевању које је 
стекао о случају, и позове два
наесторицу саветника да усвоје 
то гласањем.

20. Али ако остали саветници, 
који нису говорили, или било 
ко од њих, након што су чули 
доказе и изјаве непристрасно, 
открију неку грешку у одлуци 
председника, могу на то ука
зати, и случај треба да се раз
матра поново.

21. А ако се, након пажљивог 
излагања, дати случај представи 
у неком другом светлу, одлука 
треба да се измени у складу са 
тим.

22. Али ако се случај не пред
стави у неком другом светлу, 

прва одлука ће остати, већина 
у савету има власт да је потврди.

23. У случају потешкоће у вези 
са а учењем или начелом, нема ли 
довољно записаног да разјасни 
случај пред саветом, председник 
може упитати и примити наум 
Господњи б откривењем.

24. Високи свештеници, када 
су у туђини, имају власт да са
зову и организују савет на на
чин претходно описан, да реше 
потешкоће, када обе стране или 
нека од њих то захтева.

25. А поменути савет високих 
свештеника ће имати власт да 
одреди некога из групе да при
времено председава над тим са
ветом.

26. Дужност поменутог савета 
ће бити да пошаље одмах пре
пис својих поступака високом 
савету седишта Првог председ
ништва цркве, са потпуном из
јавом о сведочанству које иде уз 
њихову одлуку.

27. Буду ли обе стране или 
једна од њих незадовољне одлу
ком поменутог савета, могу да 
се обрате високом савету седи
шта Првог председништва цр
кве, и да имају поновно саслу
шање, и тај случај треба да се 
води према претходно записа
ном узорку, као да се никаква 
таква одлука није донела.

28. Овај савет високог свештен
ства у туђини треба само да се 
сазива за а најтеже случајеве 
који се односе на цркву; и ни из 

 16 а всп Правда.
 23 а Бр 9:8.

  б всп Откривење.
 28 а УиЗ 107:78.
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каквог разлога не би требало са
зивати такав савет за уобичајене 
и свакодневне случајеве.

29. Високи свештеници који су 
на путу или су смештени у ту
ђини имају власт да кажу да ли 
је потребно да сазивају такав са
вет или не.

30. Постоји разлика између 
високог савета или високих 
свештеника који су на путу у 
туђини, и а путујућег високог са
вета састављеног од дванаесто
рице б апостола, по питању њи
хових одлука.

31. На одлуку првог може се 
уложити жалба; док на одлуку 
другог не може.

32. Другу могу довести у пи
тање само врховне власти цркве 
у случају преступа.

33. Решено: Председник или 
председници седишта Првог 

председништва цркве имају 
власт да одлуче да ли је неки 
такав случај, на који се улаже 
жалба, оправдан за поновно 
разматрање, након испитивања 
жалбе и доказа и изјава који иду 
са њом.

34. Дванаесторица саветника 
онда приступише бацању коцке 
или жребу, да би установили ко 
говори први, а резултат беше 
следећи, поименично: 1. Оли
вер Каудери, 2. Џозеф Коу, 3. 
Семјуел Х. Смит, 4. Лук Џонсон, 
5. Џон С. Картер, 6. Силвестер 
Смит, 7. Џон Џонсон, 8. Орсон 
Хајд, 9. Џеред Картер, 10. Џозеф 
Смит ст, 11. Џон Смит, 12. Мар
тин Харис.Након молитве кон
ференција је завршена.

Оливер Каудери,
Орсон Хајд,

Записничари

 30 а УиЗ 107:23–24, 35–38.   б всп Апостол.

103. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Киртланду, 
у Охају, 24. фебруара 1834. год. Ово откривење је примљено на
кон доласка Парлија П. Прата и Лајмена Вајта у Киртланд, у 
Охају, а дошли су из Мисурија да би се посаветовали са проро
ком о збрињавању и поновном повратку светаца на њихова зе
мљишта у округу Џексон.

1–4 Зашто је Господ дозволио да 
свеци у округу Џексон буду прого
њени. 5–10 Свеци ће надвладати 
ако држе заповести. 11–20 Отку
пљење Сиона ће стићи са моћу, и 
Господ ће предводити свој народ. 
21–28 Свеци треба да се скупљају 

у Сиону, а они који положе своје 
животе наћи ће их поново. 29–
40 Нека су браћа позвана да орга
низују табор сионски и да пођу 
у Сион; обећана им је победа ако 
су верни.
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Заиста, кажем вам, пријатељи 
моји, гле, даћу вам откривење и 
заповест, како бисте знали како 
да а делујете при испуњавању 
својих дужности које се односе 
на спасење и б откупљење браће 
ваше, која беху расејана по зе
мљи Сиону;

2. Који су а терани и ударани 
рукама непријатеља мојих, на 
које ћу излити гнев свој преко 
сваке мере у време које ја одре
дим.

3. Јер им до сада то дозвоља
вах, да би а испунили меру беза
коња свога, да би чаша њихова 
била пуна;

4. И како би они који себе на
зивају именом мојим били а уко
рени на кратко жестоком и 
тешком казном, јер сви они уоп
ште не б слушаху прописе и запо
вести које сам им дао.

5. Али заиста, кажем вам, да 
прогласих пропис који мој на
род треба да оствари, уколико 
од овог тренутка слушају а са
вет који им ја, Господ Бог њи
хов, дајем.

6. Гле они ће, јер ја то про
гласих, почети да надвладавају 
непријатеље моје од овог тре
нутка.

7. И ако а настоје да се придр
жавају свих речи које им ја, Го
спод Бог њихов, говорим, никада 

неће престати да их надвлада
вају све док су б царства светска 
потчињена под мојим ногама, и 
земља в дата г свецима, да је д по
седују у веке векова.

8. Али уколико не а држе за
повести моје, и не настоје да се 
придржавају свих речи мојих, 
царства светска ће их надвла
дати.

9. Јер су постављени да буду 
а светлост свету, и да буду спа
ситељи људи;

10. И уколико нису спаситељи 
људи, они су као а со која је изгу
била свој укус, и онда није добра 
низашта осим да се баци и да је 
људи ногама погазе.

11. Али заиста, кажем вам, про
гласих да се ваша браћа која 
беху расејана врате на а земљи
шта баштина својих, и изграде 
рушевине сионске.

12. Јер након а многих стра
дања, као што вам рекох у прет
ходној заповести, долази благо
слов.

13. Гле, ово је благослов који 
обећах након ваших страдања, 
и страдања браће ваше – отку
пљење ваше, и откупљење браће 
ваше, и то обнова њихова у зе
мљи Сиону, да буду утврђени, 
и никада више одбачени.

14. Ипак, ако упрљају своје 
баштине биће одбачени; јер их 

103 1 а УиЗ 43:8.
  б УиЗ 101:43–62.
 2 а УиЗ 101:1; 109:47.
 3 а Алма 14:10–11; 60:13.
 4 а УиЗ 95:1.  

всп Укорити,  
прекор.

  б УиЗ 101:2; 105:2–6.

 5 а всп Савет.
 7 а УиЗ 35:24.  

всп Послушност, 
послушан, послушати.

  б Дан 2:44.
  в Дан 7:27.
  г всп Светац.
  д УиЗ 38:20.

 8 а Мос 1:13;  
УиЗ 82:10.

 9 а 1 Не 21:6.
 10 а Мт 5:13–16;  

УиЗ 101:39–40.
 11 а УиЗ 101:18.
 12 а Отк 7:13–14;  

УиЗ 58:4; 112:13.
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нећу поштедети уколико упр
љају баштине своје.

15. Гле, кажем вам, откупљење 
Сиона свакако треба да дође са 
моћу;

16. Зато, подићи ћу свом на
роду човека, који ће их водити 
као што је а Мојсије водио децу 
Израелову.

17. Јер сте ви деца Израелова, 
и а семе Аврамово, и свакако је 
неопходно да будете изведени 
из ропства са моћу, и испруже
ном руком.

18. И као што очеви ваши беху 
у почетку вођени, баш тако ће 
се и откупљење Сиона догодити.

19. Зато, нека срца ваша не 
клону, јер не кажем вама као 
што рекох очевима вашим: Мој 
а анђео ће ићи пред вама, али не 
б присустност моја.

20. Али вама кажем: а Анђели 
моји ће ићи пред вама, а и при
суство моје, и коначно ћете б по
седовати добру земљу.

21. Заиста, заиста, кажем вам, 
да је слуга мој Џозеф Смит мл, 
а човек са којим упоредих слугу 
коме је господар б винограда го
ворио у параболи коју сам вам 
дао.

22. Зато нека слуга мој Џозеф 
Смит мл. каже а снази дома мога, 
младићима мојим и онима који 

су средовечни – Сакупите се за
једно у земљи сионској, у земљи 
коју купих новцем који беше по
свећен мени.

23. И нека све цркве пошаљу 
мудре људе са својим новцем, и 
нека а купују земљишта баш како 
им заповедих.

24. А уколико моји неприја
тељи пођу против вас да вас ис
терају из добре а земље моје, коју 
посветих да буде земља Сион, 
чак и са ваших сопствених зе
мљишта након ових сведочан
става, које изнесосте преда мном 
против њих, прокуните их;

25. И кога год прокунете, ја ћу 
га проклети, и осветићете ме на 
непријатељима мојим.

26. И присуство моје ће бити са 
вама чак и када ме а освећујете 
на непријатељима мојим, све до 
трећег или четвртог поколења 
оних који ме мрзе.

27. Нека се нико не боји да по
ложи живот свој мене ради; јер 
ко год а положи живот свој мене 
ради наћи ће га поново.

28. А онај који није вољан да 
положи живот свој мене ради 
није мој ученик.

29. Моја је воља да слуга мој 
а Сидни Ригдон подиже глас 
свој на скуповима у источним 
земљама, припремајући цркве 

 16 а Изл 3:2–10;  
УиЗ 107:91–92.  
всп Мојсије.

 17 а всп Аврâм – Семе 
Аврамово;  
Аврамов завет.

 19 а всп Анђели.
  б УиЗ 84:18–24.

 20 а Изл 14:19–20.
  б УиЗ 100:13.
 21 а УиЗ 101:55–58.
  б всп Виноград 

Господњи.
 22 а УиЗ 35:13–14;  

105:16, 29–30.
 23 а УиЗ 42:35–36; 57:5–7; 

58:49–51; 101:68–74.
 24 а УиЗ 29:7–8; 45:64–66; 

57:1–2.
 26 а УиЗ 97:22.
 27 а Мт 10:39;  

Лк 9:24;  
УиЗ 98:13–15; 124:54.

 29 а всп Ригдон, Сидни.
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 30 а всп Прат, Парли 
Паркер.

  б УиЗ 101:55.

 31 а УиЗ 82:10.
 35 а УиЗ 84:31.
 36 а всп Марљивост.

  б УиЗ 104:79–82.

104. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту, у Киртланду или у 
његовој близини 23. априла 1834. год, које се односи на Уједињену 
фирму (видети увод у одсек 78 и 82). Повод је био вероватно са
станак савета чланова Уједињене фирме, који су расправљали 
о хитним временским потребама цркве. На ранијем састанку 
фирме 10. априла је одлучено да организација буде распуштена. 

да држе заповести које сам им 
дао, а односе се на обнову и от
купљење Сиона.

30. Моја је воља да се слуга 
мој а Парли П. Прат и слуга мој 
Лајмен Вајт не враћају у земљу 
браће своје, све док не окупе 
групе да иду у земљу Сион, по 
десет, или по двадесет, или по 
педесет, или по стотину њих, 
док не скупе број од пет стотина 
од б снаге дома мога.

31. Гле, ово је воља моја; иштите 
и примићете; али људи а не чине 
увек вољу моју.

32. Зато, ако не можете да ску
пите пет стотина, настојте мар
љиво да скупите можда три сто
тине.

33. А ако не можете да скупите 
три стотине, настојте марљиво 
да скупите можда стотину.

34. Али заиста, кажем вам, за
повест вам дајем да не идете у 
земљу Сион док не скупите сто
тину од снаге дома мога, да иду 
с вама у земљу Сион.

35. Дакле, као што вам рекох, 
иштите и примићете; молите се 

искрено како би можда слуга 
мој Џозеф Смит мл. могао да иде 
са вама, и како би председавао у 
средини народа мога, и органи
зовао царство моје на а посвеће
ној земљи, и утврдио децу сион
ску на законима и заповестима 
који су вам и који ће вам бити 
дати.

36. Свака победа и слава су 
вам остварене кроз а марљивост 
вашу, верност, и б молитве вере.

37. Нека слуга мој Парли П. 
Прат отпутује са слугом мојим 
Џозефом Смитом мл.

38. Нека слуга мој Лајмен Вајт 
отпутује са слугом мојим Сид
нијем Ригдоном.

39. Нека слуга мој Хајрам Смит 
отпутује са слугом мојим Фреде
риком Џ. Вилијамсом.

40. Нека слуга мој Орсон Хајд 
отпутује са слугом мојим Орсо
ном Пратом, где год им слуга 
мој Џозеф Смит мл. буде саве
товао, да би испунили ове запо
вести које сам вам дао, а остало 
оставите у рукама мојим. Баш 
тако. Амен.
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1–10 Свеци који преступе про
тив уједињеног реда биће про
клети. 11–16 Господ опскрбљује 
своје свеце на свој начин. 17–18 
Јеванђеоски закон усмерава бригу 
о сиромашнима. 19–46 Одређени 
су управништва и благослови за 
неку браћу. 47–53 Уједињени ред 
у Киртланду и ред у Сиону треба 
да функционишу одвојено. 54–66 
Успостављена је света ризница 
Господња за штампање Светих 
писама. 67–77 Главна ризница 
уједињеног реда треба да функ
ционише на бази опште сагла
сности. 78–86 Сви у уједињеном 
реду треба да плате све своје ду
гове, а Господ ће их избавити из 
финансијског ропства.

Заиста, кажем вам, пријатељи 
моји, дајем вам савет, и запо
вест, о свој имовини која при
пада реду за који заповедих да се 
организује и успостави, да буде 
а уједињени ред, и један вечни 
ред за добробит цркве моје, и 
за спасење људи док не дођем –

2. Са безусловним и непромен
љивим обећањем, да они којима 
заповедах треба да буду благо
словени мноштвом благослова у 
оној истој мери у којој су верни.

3. Али су у оној мери у којој 
нису верни они близу проклет
ства.

4. Дакле, у мери у којој неке 
моје слуге нису држале запо
вести, него су прекршиле за
вет због а похлепе, и измишље
них речи својих, проклећу их 
веома жестоким и тешким про
клетством.

5. Јер ја, Господ, одредих у 
свом срцу, да ће у мери у којој 
се ико ко припада реду нађе у 
преступу, или, другим речима, 
прекрши завет којим је свезан, 
бити проклет у свом животу, и 
згажен од онога који је по мо
јој вољи.

6. Јер ја, Господ, нисам неко 
коме се сме а ругати тиме.

7. А све ово да невини међу 
вама не би били осуђени са не
праведнима; и да криви међу 
вама не би избегли; јер ја, Го
спод, обећах вам а круну славе 
мени здесна.

8. Зато, уколико се нађете у 
преступу, не можете избећи 
гнев мој у вашим животима.

9. Уколико сте а искључени 
због преступа, не можете избећи 
б ударање в Сотоне све до дана от
купљења.

104 1 а УиЗ 78:3–15.  
всп Уједињени ред.

 4 а всп Жудети.

 6 а Гал 6:7–9.
 7 а Иса 62:3; УиЗ 76:56.  

всп Слава.

 9 а всп Искључење.
  б УиЗ 82:21.
  в всп Ђаво.

Ово откривење даје упутство да уместо тога фирма буде реор
ганизована; њена имовина треба да се раздели међу члановима 
фирме на њихово управљање. Под вођством Џозефа Смита, из
раз „Уједињена фирма“ је откривењем касније замењен изра
зом „Уједињени ред.“
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10. И сада, дајем вам власт од 
овог тренутка, да ћете га, ако се 
ико међу вама, из реда, нађе у 
преступу и не покаје од зла, из
ручити ударању Сотоне; и неће 
имати моћ да вам а нанесе зло.

11. У мудрости је мојој; зато, 
заповест вам дајем, да себе ор
ганизујете и одредите свакоме 
његово а управништво;

12. Како би свако мени дао из
вештај о управништву које му је 
одређено.

13. Јер је потребно да ја, Го
спод, начиним свакога а одго
ворним, као б управитеља над 
земаљским благословима, које 
сам створио и припремио за 
моја створења.

14. Ја, Господ, разапех небеса, и 
а изградих земљу, истинита б дела 
руку мојих; и све на њима је моје.

15. А моја је сврха опскрбљи
вати свеце своје, јер је све моје.

16. Али свакако је неопходно 
да се то учини на мој а начин; и 
гле, на овај начин ја, Господ, од
лучих да опскрбим свеце моје: 
б сиромашни ће бити узвишени, 
а богати ће бити понижени.

17. Јер, а земља је пуна, и има 
довољно и да се уштеди; да, ја 
припремих све, и дадох деци чо
вечјој да б делују сама по себи.

18. Зато, ако ико узме од а изо
биља које створих, и не удели 
свој део, према б закону јеван
ђеља мога, в сиромашнима и 
онима у потреби, он ће, са опа
кима, у г паклу подизати очи 
своје, и бити у муци.

19. И сада, заиста, кажем вам, 
о имовини а реда –

20. Нека се слузи моме Сид
нију Ригдону повери место где 
сада станује, и парцела за ко
жару, за његово издржавање док 
ради у винограду моме, према 
мојој вољи, и када му заповедим.

21. И нека се све чини према 
савету реда, и јединственом са
гласношћу или гласом реда, који 
борави у земљи Киртланду.

22. И ово управништво и бла
гослов, ја, Господ, поверавам 
слузи свом Сиднију Ригдону за 
благослов њему, и семену њего
вом после њега.

23. И умножићу благослове на 
њему, у оној мери у којој буде 
понизан преда мном.

24. И опет, нека се слузи мом 
Мартину Харису повери, на 
управништво, парцела коју је 
слуга мој Џон Џонсон примио 
у замену за његову претходну 
баштину, њему и семену њего
вом после њега;

 10 а УиЗ 109:25–27.
 11 а УиЗ 42:32.  

всп Управитељ, 
управљање.

 13 а всп Извештај, 
урачунљив, 
урачунљивост.

  б УиЗ 72:3–5, 16–22.
 14 а Иса 42:5; 45:12.  

всп Створити, 

стварање.
  б Пс 19:1; 24:1.
 16 а УиЗ 105:5.  

всп Добробит.
  б 1 Сам 2:7–8;  

Лк 1:51–53;  
УиЗ 88:17.

 17 а УиЗ 59:16–20.  
всп Земља.

  б всп Слобода избора.

 18 а Лк 3:11;  
Јак 2:15–16.

  б УиЗ 42:30.
  в ПСол 14:21;  

Мос 4:26;  
УиЗ 52:40.

  г Лк 16:20–31.
 19 а всп Уједињени ред.

УЧЕЊЕ И ЗАВЕТИ 104:10–24 232



25. И у оној мери у којој је ве
ран, умножићу благослове на 
њему и његовом семену после 
њега.

26. И нека слуга мој Мартин 
Харис посвети новац свој за про
глашавање речи мојих, онако 
како га слуга мој Џозеф Смит 
мл, упути.

27. И опет, нека се слузи моме 
Фредерику Џ. Вилијамсу повери 
место на коме сада борави.

28. И нека се слузи мом Оли
веру Каудерију повери засебна 
парцела која се налази уз кућу, 
која треба да буде штампарија, 
која је парцела број један, а и 
парцела на којој његов отац ста
нује.

29. Нека се слугама мојим Фре
дерику Џ. Вилијамсу и Оливеру 
Каудерију повери штампарија и 
све оно што јој припада.

30. И то ће бити управништво 
које треба да им се повери.

31. И у оној мери у којој су 
верни, гле ја ћу их благосло
вити, и умножити благослове 
на њима.

32. А ово је почетак управни
штва које им поверих, њима и 
семену њиховом после њих.

33. И у оној мери у којој су 
верни, умножићу благослове на 
њима и семену њиховом после 
њих, и то мноштво благослова.

34. И опет, нека се слузи моме 
Џону Џонсону повери дом 
у коме живи, и баштина, све 
осим земље која беше сачувана 
за а изградњу домова мојих, која 

припада тој баштини, и осим 
оних парцела које беху одре
ђене слузи моме Оливеру Кау
дерију.

35. И у оној мери у којој је ве
ран, умножићу благослове на 
њему.

36. А моја је воља да прода 
парцеле које су издвојене за из
градњу града светаца мојих, у 
оној мери у којој му је то обзна
њено а гласом Духа, и према са
вету реда, и према гласу реда.

37. И ово је почетак управни
штва које му поверих, за благо
слов њему и семену његовом по
сле њега.

38. И у оној мери у којој је ве
ран, умножићу мноштво благо
слова на њему.

39. И опет, нека се слузи моме 
а Њуелу К. Витнију повере куће 
и парцела где сада станује, и 
парцела и зграда у којој се на
лази трговинско предузеће, а 
и парцела која је на углу јужно 
од трговинског предузећа, и та
кође парцела на којој се налази 
пепељарница.

40. И све ово поверих слузи 
моме Њуелу К. Витнију на ње
гово управништво, за благослов 
њему и семену његовом после 
њега, за добробит трговинског 
предузећа реда мога који успо
ставих за кочић свој у земљи 
Киртланду.

41. Да, заиста, ово је управни
штво које поверих слузи своме 
Њ. К. Витнију, и то ово цело 
трговинско предузеће, њему и 

 34 а УиЗ 94:3, 10.  36 а всп Откривење.  39 а всп Витни, Њуел К.
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а заступнику његовом, и семену 
његовом после њега.

42. И у оној мери у којој је ве
ран у држању заповести мојих, 
које му дадох, умножићу благо
слове на њему и семену његовом 
после њега, и то мноштво бла
гослова.

43. И опет, нека слуга мој 
Џозеф Смит мл. одреди себи 
парцелу која је издвојена за 
изградњу дома мога, која је че
трдесет штапа дугачка и двана
ест широка, а и баштину у којој 
отац његов станује.

44. А ово је први део управни
штва које му поверих, за благо
слов њему и оцу његовом.

45. Јер гле, сачувах баштину за 
а оца његовог, за издржавање ње
гово; зато ће се он убројати у дом 
слуге мога Џозефа Смита мл.

46. И умножићу благослове на 
дому слуге мога Џозефа Смита 
мл. у оној мери у којој је веран, 
и то мноштво благослова.

47. А сада, заповест вам дајем о 
Сиону, да као уједињени ред не 
будете више везани за вашу браћу 
у Сиону, осим на овај начин –

48. Након што се организујете, 
зваћете се Уједињени ред а ко
чића Сиона, града Киртланда. 
А браћа ваша, након што се ор
ганизују, зваће се Уједињени ред 
града Сиона.

49. И треба да се организују с 
именима својим, и под називом 
његовим; и треба да обављају 

своје послове под његовим на
зивом, и у своје име;

50. И треба да обављате по
слове ваше под називом вашим, 
и у своје име.

51. А ово ја заповедих да се 
учини за спасење ваше, а и за 
спасење њихово, као резултат 
а изгнанства њиховог и онога 
што ће уследити.

52. Јер а завети беху прекршени 
преступом, због б похлепе и из
мишљених речи –

53. Зато, као уједињени ред сте 
растављени од ваше браће, и ни
сте везани од овог часа за њих, 
осим на овај начин, који напо
менух, позајмицом како се од
реди на савету овог реда, како 
вам околности допусте и глас са
вета вас упути.

54. И опет, заповест вам дајем 
о управништву вашем које вам 
поверих.

55. Гле, сва ова имовина је моја, 
или је у супротном ваша вера 
узалудна, и нађени сте као ли
цемери, и завети које сте скло
пили са мном су прекршени.

56. А ако је имовина моја, онда 
сте а управитељи, у супротном 
нисте управитељи.

57. Али, заиста вам кажем, по
верих вам да будете управитељи 
над домом мојим, и то заиста 
управитељи.

58. И у ову сврху вам запове
дих да се организујете, и то да 
штампате а речи моје, пунину 

 41 а УиЗ 84:112–113.
 45 а УиЗ 90:20.  

всп Смит, Џозеф, ст.
 48 а УиЗ 82:13; 94:1; 109:59.  

всп Кочић.
 51 а УиЗ 109:47.
 52 а всп Завет.
  б всп Жудети.

 56 а всп Управитељ, 
управљање.

 58 а всп Превод Џозефа 
Смита (ПЏС).
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Светих писама мојих, откри
вења која сам вам дао, и која ћу 
вам, касније, давати с времена 
на време –

59. У сврху изградње цркве 
моје и царства на земљи, и при
премања мог народа за а време 
када ћу б боравити са њим, које 
је сасвим близу.

60. И припремите себи ме
сто за ризницу, и посветите га 
имену моме.

61. И одредите једног међу 
вама да се стара о ризници, и 
заредите га на овај благослов.

62. И треба да постоји печат 
на ризници, и све свето треба 
да се донесе у ризницу, и нико 
међу вама не треба да је при
сваја, нити било који њен део, 
јер она треба да припада свима 
вама заједно.

63. И дајем вам је од овог часа; 
а сада гледајте да пођете и кори
стите управништва која вам по
верих, изузев светиња, у сврху 
штампања ових светиња како 
рекох.

64. А а приход од светиња треба 
да се држи у ризници, и печат 
да буде на њој; и не треба да га 
било ко користи или узима из 
ризнице, нити да отпечати пе
чат који се налази на њој, осим 
по гласу реда, или по заповести.

65. И овако треба да чувате 
приход од светиња у ризници, 
за свете и посвећене намене.

66. И треба да се зове света ри
зница Господња, и треба да се 

држи печат на њој, како би била 
света и посвећена Господу.

67. И опет, друга ризница 
треба да се припреми, и да се 
одреди ризничар да се стара о 
ризници, и печат треба да буде 
на њој;

68. А сав новац који примите 
у вашим управништвима, уна
пређујући имовину коју вам по
верих, у виду кућа, земљишта, 
стоке, или свега другог изузев 
светих и посвећених списа, које 
сачувах за себе за свете и посве
ћене намене, треба да се смести 
у ризницу одмах пошто при
мите новац, у стотињаркама, 
или у педесетицама, или у два
десетицама, или у десетицама, 
или у петицама.

69. Или другим речима, ако 
ико међу вама стекне пет до
лара нека их стави у ризницу; 
или ако стекне десет, или два
десет, или педесет, или стотину, 
нека учини исто;

70. И нека нико међу вама не 
каже да је то његово; јер се неће 
назвати његовим, нити било 
који део његов.

71. И ниједан његов део не 
треба да се користи, нити узме 
из ризнице, осим гласом и по оп
штој сагласности реда.

72. А на ово ће се односити 
глас и општа сагласност реда – 
да свако међу вама може да 
каже ризничару: Мени је ово 
потребно да ми помогне у мом 
управништву –

 59 а всп Хиљадугоди
шњица.

  б УиЗ 1:35–36; 29:9–11.
 64 а ти профит, или 

зарада.
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 74 а Лк 16:1–12.
 77 а УиЗ 107:99–100.
 78 а УиЗ 42:54.
  б всп Дуг.

 79 а всп Понизан, 
понизност.

  б всп Марљивост.
 80 а Јак 5:15.

 81 а всп Свети Дух.
 82 а Лк 14:11;  

УиЗ 67:10.
  б УиЗ 103:36.

73. Ако је то пет долара, или 
ако је то десет долара, или два
десет, или педесет, или стотину, 
ризничар ће му дати суму коју 
захтева да му помогне у његовом 
управништву –

74. Све док се не нађе у пре
ступу, и док се јасно не објави 
пред саветом реда да је неверан 
и а немудар слуга.

75. Али докле год је у поно
правном чланству, и веран је и 
мудар у свом управништву, ово 
ће бити знак ризничару да му 
не сме ништа ускратити.

76. Али у случају преступа, ри
зничар треба да буде подложан 
савету и гласу реда.

77. А у случају да се пронађе да 
је ризничар неверан и немудар 
управитељ, биће подложан са
вету и гласу реда, и треба да се 
уклони са свог места, и а други ће 
бити постављен на његово место.

78. И опет, заиста, кажем вам, 
о дуговима вашим – гле, моја је 
воља да а платите све своје б дугове.

79. И моја је воља да се а пони
зите преда мном, и добијете овај 
благослов по б марљивости својој 
и понизности и молитви вере.

80. И у оној мери у којој сте 
марљиви и понизни, и упо
требите а молитву вере, гле, 

смекшаћу срца оних према ко
јима сте у дугу, док вам не поша
љем средства за избављење ваше.

81. Зато пишите ужурбано у 
Њујорк и пишите према ономе 
како вас усмери а Дух мој, и 
смекшаћу срца оних према ко
јима сте у дугу, како би се из њи
хових умова уклонила жеља да 
вам донесу невољу.

82. А уколико сте а понизни и 
верни и призивате име моје, гле, 
даћу вам б победу.

83. Дајем вам обећање, да ћете 
овога пута бити избављени из 
ропства вашега.

84. Уколико добијете прилику 
да позајмите новац у стотинама, 
и хиљадама, све док не позај
мите довољно да се избавите из 
ропства, то је ваша повластица.

85. И заложите имовину коју 
ставих у руке ваше, овај пут, ста
вљајући свој потпис према општој 
сагласности или на други начин, 
како вам се чини да је добро.

86. Дајем вам ову повластицу, 
само овај пут; и гле, ако наста
вите да се бавите оним што из
несох пред вас, према запове
стима мојим, све ово је моје, и 
ви сте моји управитељи, и госпо
дар неће дозволити да дом ње
гов буде обијен. Баш тако. Амен.

105. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, на реци Фишинг, 
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1–5 Сион ће бити изграђен у 
складу са целестијалним зако
ном. 6–13 Откупљење Сионово 
је одложено на кратко. 14–19 Го
спод ће водити битке Сионове. 
20–26 Свеци треба да су мудри 
и да се не хвале моћним делима 
док се сакупљају. 27–30 Требало 
би да се купују земљишта у Џек
сону и суседним окрузима. 31–
34 Старешине треба да примају 
даривање у дому Господњем у 
Киртланду. 35–37 Свеци који су 
и позвани и изабрани биће посве
ћени. 38–41 Свеци треба да по
дигну барјак мира свету.

Заиста, кажем вама који се ску
писте заједно како бисте научили 
моју вољу која се односи на а отку
пљење намученог народа мога –

2. Гле, кажем вам, да не беше 
а преступа народа мога, гово
рећи о цркви а не о поједин
цима, они би могли бити отку
пљени већ сада.

3. Јер гле, они не научише да 
буду послушни у ономе што за
хтевах из руку њихових, него су 
пуни сваковрсног зла, и не а уде
љују од иметка свога сирома
шнима и намученима међу њима, 
што би приличило свецима;

4. И нису а уједињени према са
везу који налаже закон целести
јалног царства;

5. А а Сион не би могао да се из
гради б осим ако то није у складу 
са начелима в закона целестијал
ног царства; у супротном га не 
бих могао примити к себи.

6. И мој народ свакако мора да 
буде а укорен својим трпљењем, 
ако је то неопходно, док се не 
научи б послушности.

7. Не говорим о онима који су 
одређени да предводе народ 
мој, који су а прве старешине цр
кве моје, јер нису сви под овом 
осудом;

8. Него говорим о црквама мо
јим на другим местима – има 

105 1 а УиЗ 100:13.
 2 а УиЗ 104:4–5, 52.
 3 а Дела 5:1–11;  

УиЗ 42:30.  
всп Посветити, за
кон посвећења.

 4 а УиЗ 78:3–7.
 5 а всп Сион.
  б УиЗ 104:15–16.
  в УиЗ 88:22.
 6 а УиЗ 95:1–2.  

всп Укорити, прекор.

  б всп Послушност, 
послушан, 
послушати.

 7 а УиЗ 20:2–3.

у Мисурију, 22. јуна 1834. год. Под вођством пророка, свеци из 
Охаја и других области су ходали ка Мисурију у експедицији 
касније познатој као сионски камп. Њихова сврха је била да 
буду пратиоци истераним свецима из Мисурија на повратку 
на њихова земљишта у округу Џексон. Становници Мисурија 
који су раније прогонили свеце бојали су се одмазде сионског 
кампа и превентивно су напали одређене свеце који су живели 
у округу Клеј, у Мисурију. Након што је гувернер Мисурија по
вукао своје обећање да ће подржати свеце, Џозеф Смит је при
мио ово откривење.
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многих који ће рећи: Где је њи
хов Бог? Гле, он ће их избавити 
у време невоље, у супротном не
ћемо отићи у Сион, и задржа
ћемо свој новац.

9. Зато, као последица а пре
ступа народа мога, по мени је 
потребно да старешине моје са
чекају на кратко на откупљење 
Сиона –

10. Како би се припремили, и 
како би се мој народ савршеније 
поучио, и имао искуство, и са
вршеније познавао своје а дужно
сти, и оно што захтевам из руку 
његових.

11. А ово се не може догодити 
док се моје а старешине не б да
ривају моћу са висина.

12. Јер гле, припремих велико 
даривање и благослов који ће се 
а излити на њих, у оној мери у 
којој су верни и остану ли по
низни преда мном.

13. Зато је по мени потребно 
да моје старешине сачекају на 
кратко, на откупљење Сиона.

14. Јер гле, не захтевам из њи
хових руку да воде битку сион
ску; јер, оно што рекох у прет
ходној заповести, баш то ћу и 
испунити – ја ћу а водити битку 
вашу.

15. Гле, а уништитеља послах 
да уништи и затре неприја
теље моје; и за мало година од 
тада они неће остати да прљају 

баштину моју, и да б хуле на име 
моје на земљиштима које в посве
тих за заједничко сакупљање 
светаца мојих.

16. Гле, заповедих слузи своме 
Џозефу Смиту мл. да каже 
а снази дома мога, и то ратни
цима мојим, младићима мојим, 
и онима који су средовечни, да 
се скупе ради откупљења на
рода мога, и сруше куле непри
јатеља мојих, и растерају б стра
жаре њихове;

17. Али снага дома мога не по
слуша речи моје.

18. Али уколико има оних који 
послушаше речи моје, припре
мих благослов и а даривање за 
њих, ако остану верни.

19. Ја чух молитве њихове, и 
прихватићу приносе њихове; и 
по мени је потребно да они буду 
доведени довде ради искуша
вања а вере њихове.

20. А сада, заиста, кажем вам, 
заповест вам дајем, да сви они 
који дођоше овамо, који могу 
остати у крајевима околним, 
остану;

21. А они који не могу да 
остану, који имају породице на 
истоку, нека остану на кратко, 
онако како им слуга мој Џозеф 
Смит одреди;

22. Јер ћу га саветовати у томе, 
и све оно што им он буде одре
дио, испуниће се.

 9 а УиЗ 103:4.
 10 а всп Дужност.
 11 а всп Старешина.
  б УиЗ 38:32; 95:8.  

всп Даривање.
 12 а УиЗ 110.

 14 а ИНа 10:12–14;  
Иса 49:25;  
УиЗ 98:37.

 15 а УиЗ 1:13–14.
  б УиЗ 112:24–26.  

всп Хулити, 

богохуљење.
  в УиЗ 84:3–4; 103:35.
 16 а УиЗ 101:55; 103:22, 30.
  б всп Бдети, стражари.
 18 а УиЗ 110:8–10.
 19 а всп Вера.
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23. И нека сав народ мој који 
борави у крајевима околним 
буде веома веран, и побожан, и 
понизан преда мном, и нека не 
открива оно што сам му открио, 
док по мени не буде мудро да се 
открије.

24. Не говорите о судовима, 
нити се а хвалите вером, ни моћ
ним делима, него се пажљиво са
купљајте, у једном крају колико 
је то могуће, сходно осећањима 
људи;

25. И гле, даћу вам благодат 
и наклоност у очима њиховим, 
како бисте се одморили у а миру 
и сигурности, док говорите љу
дима: Извршите суд и правду на 
нама према закону, и дајте нам 
надокнаду за неправду према 
нама.

26. Сада, гле, кажем вам, при
јатељи моји, на овај начин мо
жете наћи наклоност у очима 
људи, док а војска Израелова не 
постане веома велика.

27. И смекшаћу срца људи, као 
што учиних са срцем а Фараоно
вим, с времена на време, све док 
слуга мој Џозеф Смит мл. и ста
решине моје, које сам одредио, 
не буду имали времена да са
купе снагу дома мога,

28. И пошаљу а мудре људе, 
да испуне оно што сам запове
дио по питању б куповине свог 

земљишта у округу Џексон које 
може да се купи, и у суседним 
окрузима унаоколо.

29. Јер моја је воља да се ова зе
мљишта купују; и након што су 
купљена да их свеци моји посе
дују према а законима посвећења 
које дадох.

30. А након што су земљишта 
купљена, сматраћу а војску Израе
лову недужном по питању запосе
дања сопствених земљишта, која 
претходно купише својим нов
цем, и рушења кула непријатеља 
мојих које су на њима, и растери
вања стражара њихових, и б осве
ћивања мене на непријатељима 
мојим све до трећег или четвр
тог поколења оних који ме мрзе.

31. Али прво нека моја војска 
постане веома велика, и нека 
буде а посвећена преда мном, 
како би била лепа као сунце, чи
ста као б месец, и како би њени 
барјаци били страшни свим на
родима;

32. Како би царства овога света 
била присиљена да признају: 
царство Сиона је заиста а цар
ство Бога нашег и Христа Ње
говог; дакле, б подложимо се за
конима Његовим.

33. Заиста, кажем вам, по мени 
је потребно да прве старешине 
цркве моје приме своје а дари
вање са висина у дому моме, за 

 24 а УиЗ 84:73.  
всп Охолост.

 25 а всп Мир.
 26 а Јоило 2:11.
 27 а Пос 47:1–12.
 28 а УиЗ 101:73.
  б УиЗ 42:35–36.
 29 а УиЗ 42:30.  

всп Посветити, закон 
посвећења;  
Уједињени ред.

 30 а УиЗ 35:13–14; 101:55; 
103:22, 26.

  б УиЗ 97:22.
 31 а всп Посвећење.
  б Пнп 6:10;  

УиЗ 5:14; 109:73.
 32 а Отк 11:15.  

всп Царство Божје 
или царство небеско.

  б всп Влада, владавина.
 33 а УиЗ 95:8–9.  

всп Даривање.
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1–3 Ворен А. Каудери је позван за 
локалног председавајућег службе
ника. 4–5 Други долазак неће као 
лопов затећи децу светлости. 6–
8 Велики благослови следе верну 
службу у цркви.

Моја је воља да слуга мој Во
рен А. Каудери буде одређен и 
заређен за председавајућег висо
ког свештеника над црквом мо
јом, у земљи а Фридом и краје
вима околним;

2. И треба да проповеда вечно 

јеванђеље моје, и подиже глас 
свој и упозорава људе, не само 
у сопственом месту, него и у су
седним окрузима;

3. И треба да посвети све своје 
време овом високом и светом 
позиву, који му сада дајем, а тра
жећи марљиво б царство небе
ско и праведност његову, а све 
потребно ће му се надодати; 
јер је в радник достојан плате  
своје.

4. И опет, заиста, кажем вам, 
а долазак Господњи се б прибли

 34 а ти УиЗ 42 је познат и 
као „Закон.“

 35 а всп Позвати, позван 
од Бога, позив.

  б всп Достојан, 
достојност.

 36 а УиЗ 95:5. 
всп Изабрати.

  б всп Посвећење.
 37 а всп Савет.
 39 а всп Барјак.
  б всп Мир.
 40 а Рим 8:28;  

УиЗ 90:24; 100:15.
 41 а Мт 28:19–20.
106 1 а ти град Фридом, 

   у Њујорку, и 
околина.

 3 а Мт 6:33.
  б всп Царство Божје 

или царство небеско.
  в Мт 10:10; УиЗ 31:5.
 4 а Јак 5:8.
  б всп Последњи дани.

106. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Киртланду, 
у Охају, 25. новембра 1834. год. Ово откривење је упућено Во
рену А. Каудерију, старијем брату Оливера Каудерија.

који заповедих да се изгради 
имену моме у земљи Киртланду.

34. И нека ове заповести које 
дадох о Сиону и а закону њего
вом буду извршене и испуњене, 
након откупљења његовог.

35. Био је дан а позивања, али 
дође време за дан бирања; и 
нека буду изабрани они који су 
б достојни.

36. И биће објављено слузи 
моме, гласом Духа, ко је све а иза
бран и они ће бити б посвећени;

37. И у оној мери у којој следе 
а савет који приме, имаће моћ 

након пуно дана да изврше све 
што се односи на Сион.

38. И опет кажем вам, захте
вајте мир, не само од људи који 
вас удараху, него и од свих људи;

39. И подигните а барјак б мира, 
и проглашавајте мир све до краја 
земље;

40. И предлажите мир онима 
који вас удараху, према гласу 
Духа који је у вама, и а све ће до
принети добру вашем.

41. Зато, будите верни; и гле, и 
ево, а ја сам са вама и то до краја. 
Баш тако. Амен.
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1–6 Постоје два свештенства: 
Мелхиседеково и Ароново. 7–
12 Они који држе Мелхиседе
ково свештенство имају власт 
да обављају службу у свим слу
жбама у цркви. 13–17 Бискуп
ство председава Ароновим све
штенством, које служи у 
спољним обредима. 18–20 Мел
хиседеково свештенство држи 
кључеве свих духовних благо
слова; Ароново свештенство 
држи кључеве служења анђео
ског. 21–38 Прво председништво, 

Дванаесторица, и Седамдесе
торица оснивају председавајућа 
већа, чије одлуке морају да се до
носе у јединству и праведности. 
39–52 Патријаршки ред је успо
стављен од Адама до Ноја. 53–
57 Древни свеци су се скупили у 
АдамондиАхману, и Господ им 
се указао. 58–67 Дванаесторица 
треба да доведу у ред службенике 
цркве. 68–76 Бискупи служе као 
опште судије у Израелу. 77–84 
Прво председништво и Дванае
сторица оснивају највиши суд у 

 4 в 1 Сол 5:2.
 5 а всп Светлост, 

светлост Христова.
  б Отк 16:15.

 7 а всп Ништаван, сујета.
 8 а всп Благодат.
  б Јн 14:2;  

Етер 12:32–34;  

УиЗ 59:2; 76:111;  
81:6; 98:18.

107. ОДСЕК
Откривење о свештенству, дато преко пророка Џозефа Смита, 
у Киртланду, у Охају, отприлике у априлу 1835. год. Мада је 
овај одсек записан 1835. год, историјски записи тврде да већи део 
стихова од 60 до 100 обједињују и откривење дато преко пророка 
Џозефа Смита 11. новембра 1831. год. Овај одсек се повезује са 
организацијом Већа дванаесторице у фебруару и марту 1835. 
год. Пророк га је вероватно предао у присуству оних који су се 
спремали да пођу на своје прве мисије као већа 3. маја 1835. год.

жава, и затиче свет као в лопов 
у ноћи.

5. Зато, опашите бедра своја, 
како бисте били деца а светло
сти, и тај дан вас неће б затећи 
као лопов.

6. И опет, заиста, кажем вам, 
било је радовања на небу када 
се слуга мој Ворен поклонио же
злу моме, и одвојио себе од лу
кавства човечјег;

7. Зато, благословен је слуга мој 
Ворен, јер ћу имати милости за 
њега; и упркос а сујети његовог 
срца, уздићи ћу га у оној мери 
у којој се понизи преда мном.

8. И пружићу му а благодат и 
сигурност са којима ће се одр
жати; и ако остане верни све
док и светлост цркви, припре
мих круну за њега у б становима 
Оца мога. Баш тако. Амен.
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цркви. 85–100 Председници све
штенства управљају својим од
говарајућим већима.

У цркви постоје два свештен
ства, наиме, а Мехиседеково и 
б Ароново, укључујући Левит
ско свештенство.

2. Прво је названо Мелхиседе
ково свештенство јер је а Мелхи
седек био тако велики високи 
свештеник.

3. Пре његовог времена звало 
се Свето свештенство по а реду 
Сина Божјег.

4. Али из уважавања или а ду
боког поштовања према имену 
Врховног Бића, да би се избегло 
пречесто понављање имена Ње
говог, они, црква древних дана, 
назваше то свештенство по Мел
хиседеку, или Мелхиседеково 
свештенство.

5. Све друге власти или слу
жбе у цркви су а додаци овом 
свештенству.

6. Али постоје два одељка или 
основне главе – једно је Мелхи
седеково свештенство, а друго 
је Ароново или а Левитско све
штенство.

7. Служба а старешине пот
пада под Мелхиседеково све
штенство.

8. Мелхиседеково свештенство 

држи право да председава, и 
има моћ и а власт над свим слу
жбама у цркви у свим раздо
бљима света, да служи у ономе 
што је духовно.

9. а Председништво високог све
штенства, по реду Мелхиседеко
вом, има право да обавља слу
жбу у свим службама у цркви.

10. а Високи свештеници по 
реду Мелхиседековог свештен
ства имају б право да обављају 
службу у свом сопственом по
зиву, под вођством председни
штва, служењем у ономе што је 
духовно, а такође и у служби 
старешине, свештеника (по реду 
левитском), учитеља, ђакона, и 
члана.

11. Када високи свештеник 
није присутан, старешина има 
право да обавља службу на ње
говом месту.

12. Високи свештеник и старе
шина треба да служе у ономе 
што је духовно, сходно заветима 
и заповестима цркве; и имају 
право да служе у свим овим слу
жбама у цркви када нису при
сутне више власти.

13. Друго свештенство је на
звано а Ароново свештенство, 
јер је поверено б Арону и семену 
његовом, кроз сва поколења њи
хова.

107 1 а всп Мелхиседеково 
свештенство.

  б всп Ароново  
свештенство.

 2 а пџс Пос 14:25–40 
(Додатак);  
УиЗ 84:14.  
всп Мелхиседек.

 3 а Алма 13:3–19; 

   УиЗ 76:57.
 4 а всп Дубоко 

поштовање.
 5 а УиЗ 84:29; 107:14.
 6 а Понз 10:8–9.
 7 а всп Старешина.
 8 а всп Власт.
 9 а УиЗ 81:2;  

107:22, 65–67, 91–92.

 10 а всп Високи 
свештеник.

  б УиЗ 121:34–37.
 13 а всп Ароново 

свештенство.
  б всп Арон, брат 

Мојсијев.
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14. Названо је нижим свештен
ством јер је оно а додатак вишем, 
или Мелхиседековом свештен
ству, и има власт да служи у 
спољним обредима.

15. а Бискупство је председни
штво овог свештенства, и држи 
кључеве или власти његове.

16. Нико нема законито право 
на ову службу, да држи кључеве 
овог свештенства, осим ако није 
а дослован потомак Аронов.

17. Али, пошто високи свеште
ник Мелхиседековог свештен
ства има власт да обавља службу 
у свим нижим службама, може 
да обавља службу и као бискуп 
када се не може наћи дослован 
потомак Аронов, уз услов да је 
позван и издвојен и а заређен да 
има ову власт рукама б председ
ништва Мелхиседековог све
штенства.

18. Моћ и власт вишег, или 
Мелхиседековог свештенства, је 
у томе да држи а кључеве свих 
духовних благослова цркве –

19. Да има повластицу при
мања а тајни царства небеског, 
да им се небеса отварају, да се 
удружују са б општим скупом и 
црквом Прворођенчевом, и да 
уживају у заједништву и прису
ству Бога Оца, и Исуса, в посред
ника Новог завета.

20. Моћ и власт нижег, или 
Ароновог свештенства, је у томе 
да држи а кључеве служења ан
ђела, и да служи у спољним б об
редима, слову јеванђеља, в кр
штењу на покајање за г опрост 
греха, сходно заветима и запо
вестима.

21. Неопходно је да постоје 
председници, или председава
јући службеници који потичу, 
или су одређени од оних или 
међу онима који су заређени за 
различите службе у ова два све
штенства.

22. Из а Мелхиседековог све
штенства, три б председавајућа 
висока свештеника, изабрана 
од стране овог тела, одређена 
и заређена у ту службу, и в по
држана преко поверења, вере, и 
молитве цркве, чине Веће пред
седништва цркве.

23. а Дванаесторица путујућих 
саветника су позвана да буду 
Дванаесторица б апостола, или 
посебних сведока имена Хри
стовог у целом свету – тако се 
разликујући од осталих службе
ника у цркви по дужностима у 
свом позиву.

24. И они чине веће, једнако 
по власти и моћи са тројицом 
председника поменутих ра
није.

 14 а УиЗ 20:52; 107:5.
 15 а всп Бискуп.
 16 а УиЗ 68:14–21;  

107:68–76.
 17 а всп Заредити, 

заређење.
  б УиЗ 68:15.
 18 а всп Кључеви 

свештенства.

 19 а Алма 12:9–11;  
УиЗ 63:23; 84:19–22.  
всп Тајне Божје.

  б Јев 12:22–24.
  в всп Посредник.
 20 а УиЗ 13; 84:26–27.
  б всп Обреди.
  в всп Крштење, 

крстити.

  г всп Опрост греха.
 22 а всп Мелхиседеково 

свештенство.
  б УиЗ 90:3, 6; 107:9,  

65–67, 78–84, 91–92.
  в всп Подржавање 

црквених вођа.
 23 а УиЗ 107:33–35.
  б всп Апостол.
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25. а Седамдесеторица су та
кође позвана да проповедају 
јеванђеље, и да буду посебни 
сведоци нејеврејима и целом 
свету – тако се разликујући од 
осталих службеника у цркви по 
дужностима у свом позиву.

26. И они чине веће, једнако по 
власти с оним од дванаесторице 
посебних сведока, то јест управо 
поменутих апостола.

27. И свака одлука од стране 
ових већа мора бити донета 
једногласно; а то је, да се сваки 
члан у овим већима мора сло
жити са његовом одлуком, да би 
њихове одлуке имале исту моћ 
и вредност међу собом –

28. Већина може формирати 
кворум када околности налажу 
да није могуће да буде друга
чије –

29. Осим у том случају, њихове 
одлуке немају право на исте бла
гослове као што су у древним 
временима имале одлуке тро
јице председника, који су заре
ђивани по реду Мелхиседеко
вом, и беху праведни и свети 
људи.

30. Одлуке ових већа, или било 
ког од њих, треба да се доносе у 
свој а праведности, у светости, и 
смерности срца, кроткости и тр
пељивости, и у вери, и б честито
сти, и знању, умерености, стр
пљењу, побожности, братској 
доброти и милосрђу;

31. Јер обећање јесте, ако све 

ово буде у обиљу у њима неће 
бити а неплодни у знању Господ
њем.

32. И у случају да се било која 
одлука ових већа донесе у не
праведности, то се може изнети 
пред општи скуп различитих 
већа, која чине духовне власти 
цркве; у супротном не може 
бити жалбе на њихову одлуку.

33. Дванаесторица су путу
јући председавајући високи са
вет, који обавља службу у име 
Господње, под вођством пред
седништва цркве, сагласно од
редбама са неба; да се изгради 
црква, и уређују сви њени по
слови међу свим народима, прво 
међу а нејеврејима, а онда Јевре
јима.

34. Седамдесеторица треба да 
делују у име Господње, под вођ
ством а Дванаесторице или путу
јућег високог савета, у изградњи 
цркве и уређивању свих њених 
послова међу свим народима, 
прво међу нејеврејима, а онда 
Јеврејима –

35. А Дванаесторица су по
слата, држећи кључеве, да от
варају врата проглашавањем 
јеванђеља Исуса Христа, прво 
нејеврејима, а онда Јеврејима.

36. Стални а високи савети, у 
кочићима Сиона, чине веће јед
нако већу председништва или 
путујућем високом савету по 
власти у пословима цркве и у 
свим својим одлукама.

 25 а всп Седамдесеторица.
 30 а УиЗ 121:36.  

всп Праведан, 
праведност.

  б УиЗ 121:41.  
всп Честитост.

 31 а 2 Пет 1:5–8.
 33 а 1 Не 13:42;  

3 Не 16:4–13;  
УиЗ 90:8–9.

 34 а УиЗ 112:21.
 36 а всп Високи савет.
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37. Високи савет у Сиону чини 
веће једнако саветима Дванае
сторице у кочићима Сиона по 
власти у пословима цркве и у 
свим својим одлукама.

38. Дужност путујућег високог 
савета је да позива а Седамдесе
торицу, када им је потребна по
моћ, да испуне разне позиве у 
проповедању и служењу јеван
ђеља, уместо неког другог.

39. Дужност је Дванаесторице, 
у свим великим огранцима цр
кве, да заређују а јеванђеоске 
служитеље, како им се одреди 
откривењем –

40. Овај свештенички ред је по
тврђен да се преноси са оца на 
сина, и с правом припада до
словним потомцима изабраног 
семена, којима су дата обећања.

41. Овај ред је установљен у да
нима а Адамовим, и преносио се 
б наслеђем на следећи начин:

42. Од Адама до а Сита, кога је 
Адам заредио када му је било 
шездесет девет година, и благо
словен је три године пре његове 
(Адамове) смрти, и примио је 
обећање од Бога по свом Оцу, да 
ће потомство његово бити иза
брано од Господа, и да ће бити 
сачувано све до краја земље;

43. Јер он (Сит) беше а савршен 
човек, а б лик његов беше у то
ликој мери попут оца његовог, 
да је изгледао попут оца свога у 

свему, и могао се разликовати 
од њега само по свом узрасту.

44. Енос је заређен када је имао 
стотину тридесет четири го
дине и четири месеца, руком 
Адамовом.

45. Бог позва Кајинана у пу
стињи у четрдесетој години ста
рости; и сусрете се с Адамом 
путујући у место Шедоламак. 
Беше стар осамдесет седам го
дина када прими своје заређење.

46. Малелеил беше четири сто
тина и деведесет шест година и 
седам дана стар када беше заре
ђен руком Адамовом, који га и 
благослови.

47. Јаред беше две стотине го
дина стар када је заређен под 
руком Адамовом, који га и бла
гослови.

48. а Енох беше двадесет пет го
дина стар када је заређен под 
руком Адамовом; и беше му ше
здесет пет и Адам га благослови.

49. И он виде Господа, и хо
даше са Њим, и беше пред ли
цем Његовим непрестано; и а хо
даше са Богом три стотине и 
шездесет пет година, што значи 
да беше стар четири стотине и 
тридесет година када беше б пре
несен.

50. а Матусал беше стотину го
дина стар када је заређен под 
руком Адамовом.

51. Ламех беше тридесет две 

 38 а всп Седамдесеторица.
 39 а всп Јеванђелиста;  

Патријарх, 
патријаршки.

 41 а всп Адам.
  б Пос 5;  

УиЗ 84:6–16;  
Мојсије 6:10–25.

 42 а всп Сит.
 43 а всп Савршен.
  б Пос 5:3.
 48 а всп Енох.

 49 а Пос 5:22;  
Јев 11:5;  
Мојсије 7:69.

  б всп Пренесена бића.
 50 а всп Матусал.
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године стар када је заређен под 
руком Ситовом.

52. а Ноје беше десет година 
стар када је заређен под руком 
Матусаловом.

53. Три године пре своје смрти, 
Адам позва Сита, Еноса, Каји
нана, Малелеила, Јареда, Еноха, 
и Матусала, који беху сви а ви
соки свештеници, са осталима 
од свог потомства који беху пра
ведни, у долину б Адамонди 
Ахман, и тамо им подари свој 
последњи благослов.

54. И Господ им се појави, а 
они усташе и благословише 
а Адама, и назваше га б Михајло, 
кнез, арханђео.

55. И Господ удели утеху 
Адаму, и рече му: Поставих те 
да будеш глава, мноштво народа 
ће доћи по теби, и ти си а кнез 
над њима заувек.

56. И Адам стајаше посред 
скупа; и, упркос томе што беше 
повијен због старости, јер беше 
испуњен Светим Духом, а пред
виђаше шта ће све задесити по
томство његово до последњег по
колења.

57. Све ово беше записано у 
књизи Еноховој, и о томе ће 
се посведочити у одређено  
време.

58. Дужност а Дванаесторице је 
и да б заређују и доводе у ред све 

друге службенике цркве, сходно 
откривењу које каже:

59. Цркви Христовој у земљи 
Сион, као додатак а законима 
цркве у вези са црквеним по
словима –

60. Заиста, кажем вам, говори 
Господ над војскама, свакако је 
неопходно да постоје а предсе
давајуће старешине да предсе
давају над онима који су у слу
жби старешине;

61. И такође а свештеници, да 
председавају над онима који су 
у служби свештеника;

62. А такође и учитељи, да 
а председавају над онима који су 
у служби учитеља, на исти на
чин, а такође и ђакони –

63. Стога, од ђакона до учи
теља, и од учитеља до свеште
ника, и од свештеника до ста
решине, појединачно како су 
одређени, према заветима и за
повестима цркве.

64. Онда долази високо све
штенство, које је највеће од свих.

65. Стога, свакако је неопходно 
да неко од високих свештеника 
буде одређен да председава над 
свештенством, и треба да се на
зива председником високог све
штенства цркве;

66. Или другим речима, а пред
седавајући високи свештеник над 
високим свештенством цркве.

 52 а всп Ноје, библијски 
патријарх.

 53 а всп Високи 
свештеник.

  б УиЗ 78:15; 116.  
всп Адамонди
Ахман.

 54 а УиЗ 128:21.  
всп Адам.

  б всп Михајло.
 55 а УиЗ 78:16.
 56 а Мојсије 5:10.
 58 а всп Апостол.
  б всп Заредити, 

заређење.
 59 а УиЗ 43:2–9.
 60 а УиЗ 107:89–90.
 61 а УиЗ 107:87.
 62 а УиЗ 107:85–86.
 66 а УиЗ 107:9, 91–92.  

всп Председник.
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67. Од истога долази служење 
обреда и благослова цркви, а по
лагањем руку.

68. Стога, служба бискупа није 
њој једнака; јер је служба а би
скупа у служењу у свему што је 
временско;

69. Ипак, бискуп мора да се 
изабере од стране а високог све
штенства, уколико он није б до
слован потомак Аронов;

70. Јер уколико није дослован 
потомак Аронов не може но
сити кључеве тог свештенства.

71. Ипак, високи свештеник, 
који је по реду Мелхиседековом, 
може да се издвоји за служење у 
ономе што је временско, и имаће 
знање о томе Духом истине;

72. Такође да буде а судија у Из
раелу, да врши послове цркве, да 
суди преступницима на основу 
сведочанства које ће бити поло
жено пред њега према законима, 
уз помоћ својих саветника, које 
је изабрао или ће изабрати међу 
старешинама цркве.

73. Ово је дужност бискупа 
који није дословни потомак 
Аронов, али беше заређен у ви
соко свештенство по реду Мел
хиседековом.

74. Тако ће он бити судија, и 
то општи судија међу станов
ницима Сиона, или у кочићу 
Сиона, или у било ком огранку 
цркве где ће бити издвојен за 
ову службу, све док се границе 

Сиона не прошире и не постане 
неопходно да постоје други би
скупи или судије у Сиону или 
негде другде.

75. А уколико има других би
скупа који су одређени, и они ће 
деловати у истој служби.

76. Али дословни потомак Аро
нов има законито право на пред
седавање овим свештенством, на 
а кључеве ове службе, да делује у 
служби бискупа независно, без 
саветника, да седи као судија у 
Израелу, осим у случају када се 
председнику високог свештен
ства, по реду Мелхиседековом, 
суди.

77. И одлука било ког од ових 
савета, биће у складу са запове
шћу која каже:

78. Опет, заиста, кажем вам, 
најважнији посао цркве, и а нај
тежи случајеви цркве, уколико 
нема слагања са одлуком би
скупа или судије, треба да се 
пренесу и однесу на савет цр
кве, пред б председништво висо
ког свештенства.

79. И председништво савета 
високог свештенства имаће 
власт да позове друге високе 
свештенике, чак и Дванаесто
рицу, да помогну као саветници; 
и тако ће председништво висо
ког свештенства и његови савет
ници имати власт да одлуче на 
основу сведочанства и према за
конима цркве.

 67 а всп Руке, полагање 
руку.

 68 а всп Бискуп.
 69 а всп Мелхиседеково 

свештенство.
  б УиЗ 68:14–24; 84:18; 

107:13–17.
 72 а УиЗ 58:17–18.

 76 а всп Кључеви 
свештенства.

 78 а УиЗ 102:13, 28.
  б УиЗ 68:22.
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80. И након ове одлуке то неће 
више остати у сећању пред Го
сподом; јер је ово највиши савет 
цркве Божје, и коначна одлука 
по питању расправа о ономе 
што је духовно.

81. Не постоји нико ко при
пада цркви ко је изузет од овог 
савета цркве.

82. И уколико председник ви
соког свештенства преступи, 
биће поменут пред општим са
ветом цркве, коме треба да по
мажу дванаест саветника који 
носе високо свештенство.

83. И њихова одлука над гла
вом његовом биће крај расправе 
о њему.

84. Тако, нико неће бити изу
зет од а правде и закона Божјег, 
како би се све чинило у реду и 
озбиљности пред Њим, у истини 
и праведности.

85. И опет, заиста, кажем вам, 
дужност председника службе 
а ђакона је да председава над 
дванаесторицом ђакона, да седи 
у савету са њима, да их б поучава 
њиховим дужностима, просве
тљујући један другога, како је 
дато у складу са заветима.

86. И такође, дужност председ
ника над службом а учитеља је 
да председава над двадесет че
тири учитеља, и да седи у са
вету са њима, поучавајући их 

дужностима њихове службе, 
како је дато у складу са заве
тима.

87. Исто тако, дужност је пред
седника Ароновог свештен
ства да председава над четрде
сет осаморицом а свештеника, 
и седи у савету са њима, да их 
поучава њиховим дужностима 
у служби, како је дато у складу 
са заветима –

88. Овај председник треба да 
буде а бискуп; јер је ово једна од 
дужности овог свештенства.

89. Опет, дужност председ
ника над службом а старешина је 
да председава над деведесет ше
сторицом старешина, и да седи 
у савету са њима, и поучава их 
у складу са заветима.

90. Ово председништво је раз
личито од онога од седамдесето
рице, и намењено је онима који 
не а путују по свом свету.

91. И опет, дужност председ
ника службе високог свештен
ства је да а председавада над це
лом црквом, и да буде налик 
б Мојсију –

92. Гле, овде је мудрост; да, 
да буде а виделац, б откровитељ, 
преводилац, и в пророк, имајући 
све г дарове Божје које Он дарује 
поглавару цркве.

93. И ово је у складу са виђе
њем у коме је представљен ред 

 84 а всп Правда.
 85 а всп Ђакон.
  б УиЗ 38:23;  

88:77–79, 118.
 86 а УиЗ 20:53–60.  

всп Учитељ, Ароново 
свештенство.

 87 а всп Свештеник, 
Ароново свештенство.

 88 а всп Бискуп.
 89 а всп Старешина.
 90 а УиЗ 124:137.
 91 а УиЗ 107:9, 65–67.
  б УиЗ 28:2; 103:16–21.

 92 а Мос 8:13–18.  
всп Виделац.

  б всп Откривење.
  в УиЗ 21:1.  

всп Пророк.
  г всп Дарови Духа.
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а Седамдесеторице, да они треба 
да имају седам председника који 
председавају над њима, изабра
них из седамдесеторице;

94. А седми председник међу 
овим председницима треба да 
председава над шесторицом;

95. И ових седам председника 
треба да изаберу другу седам
десеторицу, поред прве седам
десеторице којој припадају и да 
председавају над њима;

96. А и следећу седамдесето
рицу, све до седам пута седам
десет, ако по потреби рад у ви
нограду то захтева.

97. А ова седамдесеторица 
треба да буду а путујући слу
житељи, прво нејеврејима а и 
Јеврејима.

98. Док други службеници у 
цркви, који не припадају Два
наесторици, нити Седамдесе
торици, немају одговорност да 
путују по свим народима, већ 
треба да путују како им њихове 
околности налажу, упркос томе 
што могу држати високе и одго
ворне службе у цркви.

99. Стога, нека свако научи 
своју а дужност, и делује у слу
жби која му је одређена, у свој 
б марљивости.

100. Онај који је а немаран 
неће се рачунати б достојним 
да стоји, и онај који не научи 
своју дужност и покаже се не
прихватљивим неће се рачу
нати достојним да стоји. Баш 
тако. Амен.

 93 а УиЗ 107:38.  
всп Седамдесеторица.

 97 а УиЗ 124:138–139.
 99 а всп Дужност.

  б всп Марљивост.
 100 а УиЗ 58:26–29.  

всп Докон, доколица.
  б всп Достојан, 

   достојност.
108 2 а всп Покој.

108. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Киртланду, у 
Охају, 26. децембра 1835. год. Овај одсек је примљен по захтеву 
Лајмена Шермана, који претходно беше заређен за члана седам
десеторице, и који дође код пророка са захтевом за откривењем 
да би му се обзнанило која је његова дужност.

1–3 Лајмену Шерману су опро
штени његови греси. 4–5 Он ће 
бити убројан међу водеће ста
решине цркве. 6–8 Позван је да 
проповеда јеванђеље и јача своју 
браћу.

Заиста, овако говори Господ 
теби, слуго мој Лајмене: Твоји 

греси су ти опроштени, јер си 
послушао глас мој да дођеш овде 
овога јутра како би примио са
вет од онога кога ја одредих.

2. Дакле, нека душа твоја буде 
а мирна по питању духовног 
стања твога, и не опири се више 
гласу моме.

3. И устани и буди пажљивији 
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од сада па надаље у држању за
вета својих, које си склопио и 
које склапаш, и бићеш благо
словен неизмерно великим бла
гословима.

4. Стрпљиво сачекај да се а све
чани скуп слугу мојих сазове, и 
тада ћеш бити упамћен као је
дан од мојих првих старешина, и 
примићеш то право заређењем 
са осталим старешинама мојим 
које изабрах.

5. Гле, ово је а обећање Очево 
теби ако останеш веран.

6. И испуниће се на теби тога 
дана да ћеш имати право да 
а проповедаш јеванђеље моје где 
год те пошаљем, од тог времена 
па надаље.

7. Дакле, а јачај браћу своју 
у свим разговорима вашим, и 
свим молитвама вашим, и свим 
опоменама вашим, и у свему 
што чините.

8. И гле, и ево, са тобом сам да 
те благословим и а избавим зау
век. Амен.

 4 а УиЗ 109:6–10.
 5 а УиЗ 82:10.
 6 а всп Мисионарски 

рад.
 7 а Лк 22:31–32.

 8 а 2 Не 9:19.
109 1 а Алма 37:37;  

УиЗ 46:32.  
всп Захвалан,  
захвалити, 

   захваљивање.
  б Дан 9:4.  

всп Завет.
 2 а УиЗ 88:119.

1–5 Храм у Киртланду је изгра
ђен као место за посету Сина 
Човечјег. 6–21 То треба да буде 
дом молитве, поста, вере, учења, 
славе, и реда, и дом Божји. 22–33 
Нека непокајани који се супро
стављају Господњем народу буду 
постиђени. 34–42 Нека свеци 
пођу у моћи да скупљају праведне 
у Сион. 43–53 Нека се свеци из
баве од онога што је страшно, а 
што ће се излити на опаке у по
следњим данима. 54–58 Нека се 
народи и људи и цркве припреме 
за јеванђеље. 59–67 Нека Јевреји, 
Ламанци и сав Израел буду от
купљени. 68–80 Нека свеци буду 

крунисани славом и чашћу и нека 
стекну вечно спасење.

Нека је а хвала имену твом, О 
Господе Боже Израелов, који се 
држиш б завета и исказујеш ми
лост слугама својим који свим 
својим срцима ходају усправно 
пред тобом –

2. Ти који заповеди слугама 
твојим да а изграде дом имену 
твом у овом месту (Киртланду).

3. А сада видиш, О Господе, да 
су слуге твоје деловале према за
повести твојој.

4. И сада те молимо, свети Оче, 
у име Исуса Христа, Сина из 

109. ОДСЕК
Молитва принета при посвећењу храма у Киртланду, у Охају, 
27. марта 1836. год. Према пророковој писаној изјави, ова мо
литва му је дата откривењем.
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 4 а 1 Цар 9:3.  
всп Храм, дом 
Господњи.

  б 2 Не 5:16.
 5 а УиЗ 124:27–28.
 6 а УиЗ 88:117–120.

 11 а УиЗ 38:32;  
105:11–12, 18, 33.

 12 а всп Слава.

наручја твога, у чије се име је
дино, спасење служи деци чо
вечјој, молимо те, о Господе, да 
примиш а дом овај, б дело руку 
наших, слугу твојих, које си нам 
заповедио да изградимо.

5. Јер знаш да учинисмо ово 
дело уз многа страдања; и у си
ромаштву своме дадосмо од 
иметка свога да бисмо изгра
дили а дом имену твоме, како 
би Син Човечји имао где да се 
објави народу своме.

6. И као што Ти рече у а откри
вењу, нама датом, називајући 
нас пријатељима својим, гово
рећи – Сазовите свечани скуп 
свој, како вам заповедих;

7. А пошто немају сви веру, 
тражите марљиво и поучавајте 
једни друге речима мудрости; 
да, тражите у најбољим књи
гама речи мудрости, настојте 
да учите, и то проучавањем а и 
вером;

8. Организујте се, припремите 
све што је потребно, и успоста
вите дом, и то дом молитве, дом 
поста, дом вере, дом поучавања, 
дом славе, дом реда, дом Божји;

9. Да би ваши доласци били у 
име Господње и ваши одласци 
у име Господње, како би сви 
поздрави ваши били у име Го
сподње, са рукама подигнутим 
ка Свевишњем –

10. А сада, Свети Оче, мо
лимо те да помогнеш нама, 
твом народу, благодаћу својом, 

у сазивању свечаног скупа на
шега, како би се то учинило у 
твоју част и уз твој божански 
пристанак.

11. И на начин како бисмо 
се нашли достојнима, у очима 
Твојим, да осигурамо испуњење 
а обећања која си дао нама, свом 
народу, у датим нам откриве
њима;

12. Да би а слава Твоја почивала 
на народу Твоме, и на овом дому 
Твоме, који ти сада посвећујемо, 
како би био освештан и посве
ћен да би био свет, и да Твоје 
свето присуство буде стално у 
овом дому;

13. И да би сви они који пређу 
праг дома Господњег осетили 
моћ Твоју, и осетили се нагна
нима да признају да си га посве
тио, и да је то дом Твој, место 
светости Твоје.

14. И удели, Свети Оче, да сви 
они који се клањају у овом дому 
буду поучени речима мудрости 
из најбољих књига, и да настоје 
да уче и то проучавањем, а и ве
ром, како ти рече;

15. И да узрасту у теби, и 
приме пунину Светог Духа, и 
организују се према законима 
Твојим, и буду спремни да 
приме све што је потребно;

16. И да дом овај буде дом 
молитве, дом поста, дом вере, 
дом славе и дом Божји, и то дом 
Твој;

17. Да би сви уласци народа 
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твога, у овај дом, били у име  
Господње;

18. Да би сви изласци њихови 
из овог дома били у име Го
сподње;

19. И да би сви поздрави њи
хови били у име Господње, са 
светим рукама подигнутим ка 
Свевишњем;

20. И да се ничему а нечистом 
не дозволи да уђе у дом Твој и 
упрља га;

21. И када народ Твој пре
ступи, било ко од њих, може 
се журно покајати и вратити к 
Теби, и стећи наклоност у очима 
Твојим, и да му се обнове благо
слови које Ти одреди да се из
лију на оне који ће имати а ду
боко поштовање према Теби у 
дому Твоме.

22. И молимо те, Свети Оче, да 
слуге Твоје изађу из овог дома 
наоружане моћу Твојом, и да 
име Твоје буде на њима, и слава 
Твоја око њих, и да а анђели 
Твоји брину о њима;

23. И да са овог места понесу 
веома велике и величанствене 
вести, у истини, све до а крајева 
земље, како би они знали да је 
то дело Твоје, и да си испружио 
руку своју, да би испунио оно 
што си говорио устима пророка, 
о последњим данима.

24. Молимо те, Свети Оче, да 
успоставиш народ који ће се 
клањати и часно носити име и 

углед у овом дому Твоме, у свим 
поколењима и у вечности;

25. Да никакво оружје а ско
вано против њих неће успети; 
да ће онај који им б јаму копа, 
сам у њу упасти;

26. Да никакви опаки савези 
неће имати моћ да се склопе 
и а надвладају народ Твој, који 
ће преузети б име Твоје у дому 
овом;

27. А ако се било који народ 
подигне против овог народа, да 
се срџба Твоја распали против 
њега;

28. И ако ударе овај народ Ти 
ћеш их ударити; борићеш се за 
свој народ тако како си се борио 
за њих на дан битке, како би се 
избавили из руку свих неприја
теља својих.

29. Молимо те, Свети Оче, да 
постидиш, и запрепастиш, и 
изложиш сраму и пометњи, све 
оне који раширише лажне из
јаве свугде, широм света, против 
слуге твога или слугу твојих, ако 
се не покају, онда када се вечно 
јеванђеље прогласи ушима њи
ховим;

30. И да сва дела њихова учи
ниш ништавним, и збришеш 
а градом, и судовима које ћеш 
послати на њих у срџби својој, 
како би био крај б лажима и кле
ветама против народа Твога.

31. Јер Ти знаш, о Господе, да 
слуге Твоје беху невине пред 

 20 а УиЗ 94:8–9; 97:15–17.
 21 а всп Дубоко 

поштовање.
 22 а всп Анђели.
 23 а УиЗ 1:2.

 25 а Иса 54:17.
  б ПСол 26:27;  

1 Не 14:3; 22:14.
 26 а УиЗ 98:22.
  б 1 Цар 8:29.

 30 а Иса 28:17;  
Мос 12:6;  
УиЗ 29:16.

  б 3 Не 21:19–21.
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тобом у сведочењу о имену 
Твоме, због чега претрпеше све 
ово.

32. Зато се искрено молимо 
пред Тобом за потпуно и свеобу
хватно избављење из овог а јарма;

33. Стргни га, о Господе, 
стргни га са врата слугу својих, 
моћу својом, како бисмо се узди
гли посред овог поколења и чи
нили дело Твоје.

34. О Јахве, смилуј се овом на
роду, и пошто сви људи а греше, 
опрости преступе свом народу, и 
нека им буду избрисани заувек.

35. Нека а помазање служитеља 
Твојих буде запечаћено на њима 
моћу са висина.

36. Нека се ово испуни на 
њима, као и на онима на дан пе
десетнице; нека се дар а језика 
излије на твој народ, и то б раз
дељени језици као огњени, и ту
мачење њихово.

37. И нека се дом Твој испуни, 
као при дувању моћног ветра, 
а славом Твојом.

38. Стави на слуге своје а сведо
чанство завета, да би када изађу 
и проглашавају реч Твоју б запе
чатили закон, и припремили 
срца светаца Твојих на све оне 
судове које ћеш ускоро послати, 
у гневу свом, на становнике в зе
мље, због преступа њихових, 
како народ Твој не би клонуо у 
дану невоље.

39. И у који год град слуге Твоје 
уђу, а народ тога града прими 
њихово сведочанство, нека мир 
Твој и Спасење Твоје буду на 
том граду; да би сакупили из 
тог града праведне, како би до
шли у а Сион, или у кочиће ње
гове, на места која си одредио, 
с песмама вечне радости;

40. И док се то не изврши, нека 
судови Твоји не падају на тај 
град.

41. И у који год град слуге 
твоје уђу, а народ тога града не 
прими сведочанство слугу Тво
јих, и слуге Твоје их упозоре да 
се спасу овог наопаког поко
лења, нека на том граду буде 
према ономе како си говорио 
устима пророка својих.

42. Али избави, о Јахве, пре
клињемо те, слуге своје из руку 
њихових, и очисти их од крви 
њихове.

43. О Господе, не уживамо у 
уништењу наших ближњих; 
а душе њихове су драгоцене пред 
Тобом.

44. Али се Твоје речи морају 
испунити. Помози слугама сво
јим да кажу, с а благодаћу Тво
јом која им помаже: Нека буде 
воља Твоја, о Господе, а не наша.

45. Знамо да си говорио 
устима пророка својих о стра
хотама које погађају опаке, у 
а последњим данима – да ћеш  

 32 а всп Јарам.
 34 а Рим 3:23; 5:12.  

всп Грех.
 35 а всп Помазати.
 36 а всп Језици, дар 

језика.

  б Дела 2:1–3.
 37 а УиЗ 84:5; 109:12.  

всп Слава.
 38 а всп Сведочанство.
  б Иса 8:16;  

УиЗ 1:8.

  в всп Земља – Чишћење 
земље.

 39 а Иса 35:10.
 43 а всп Душа.
 44 а всп Благодат.
 45 а всп Последњи дани.
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излити судове своје преко сваке 
мере;

46. Зато, о Господе, сачувај на
род свој од невоља опаких, омо
гући слугама својим да запечате 
закон, и свежу сведочанство, да 
би били спремни за дан паље
вине.

47. Молимо те, Свети Оче, да 
се сетиш оних који беху проте
рани од становника округа Џек
сон, у Мисурију, са земљишта 
баштине своје, и сломиш, о Го
споде, овај јарам невоље који им 
беше стављен.

48. Ти знаш, о Господе, да они 
беху веома угњетавани и наму
чени од стране опаких; и наша 
су срца а преплављена тугом због 
тешког терета њиховог.

49. О Господе, а колико дуго 
ћеш дозвољавати да овај народ 
подноси ову невољу, и да се ва
паји невиних уздижу до ушију 
Твојих, и да б крв њихова долази 
као сведочанство пред Тобом, а 
да се не покаже сведочанство 
Твоје у корист њихову?

50. Имај а милости, о Господе, 
према опакој руљи, која протера 
народ Твој, како би престали 
пљачкати, како би се покајали 
за грехе своје ако је покајање мо
гуће;

51. Али ако то не желе, оголи 
мишицу своју, о Господе, и а от
купи оно што одреди да буде 
Сион народу Твоме.

52. А ако не може бити друга

чије, како дело народа Твога не 
би пропало пред Тобом, нека се 
срџба Твоја распали, и негодо
вање Твоје спусти на њих, како 
би се сасушили, и корен и грана, 
под небом.

53. Али уколико се покају, Ти 
си милостив и благотворан, и 
одвратићеш гнев свој када по
гледаш у лице помазаника свог.

54. Имај милости, о Господе, 
према свим народима земаљ
ским; имај милости према вла
дарима земље наше; нека се 
начела, која су тако часно и пле
менито бранили очеви наши, 
наиме, а устав земље наше, успо
ставе заувек.

55. Сети се царева, кнежева, 
племића, и оних великих на зе
мљи, и свих људи, и цркава, свих 
сиромашних, оних у потреби, и 
ожалошћених на земљи;

56. Како би срца њихова била 
смекшана када слуге Твоје изађу 
из дома Твога, о Јахве, да посве
доче о имену Твоме, да би се 
њихове предрасуде распршиле 
пред а истином, и да би народ 
Твој стекао наклоност у очима 
свих;

57. Како би сви крајеви земље 
знали да ми, слуге Твоје, а чусмо 
глас Твој, и да си нас ти послао;

58. Да би из свих њих, слуге 
твоје, синови Јаковљеви, саку
пили праведне да изграде свети 
град имену Твоме, како им за
поведи.

 48 а всп Самилост.
 49 а Пс 13:1–2.
  б всп Мученик, 

мучеништво.

 50 а всп Милостив, 
милост.

 51 а УиЗ 100:13; 105:2.
 54 а 1 Пет 2:13–15;  

УиЗ 98:5–7; 101:77, 80.  
всп Устав.

 56 а всп Истина.
 57 а УиЗ 20:16; 76:22–24.
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 59 а Иса 54:2.
  б всп Израел – 

Сакупљање Израела.
  в Мт 24:22.
 60 а 1 Не 13:1–32; 15:13–18.
 62 а 3 Не 20:29.  

всп Јерусалим.
 63 а всп Давид.
 64 а Зах 12:6–9;  

Мал 3:4;  

УиЗ 133:13, 35.  
всп Јуда.

  б Пос 17:1–8.  
всп Обећана земља.

 65 а 2 Не 30:3;  
Алма 46:23–24;  
3 Не 20:15–21;  
УиЗ 19:27.

  б 2 Не 30:6;  
3 Не 21:20–22.  

всп Обраћење, 
обратити се.

 67 а всп Израел – 
Сакупљање Израела.

 68 а всп Завет.
  б всп Јахве.
 70 а ти непосредни 

рођаци.

59. Молимо те да одредиш 
у Сиону друге а кочиће поред 
онога који је већ одређен, како 
би се б сакупљање народа твог 
одвијало у великој моћи и вели
чанству, како би дело твоје било 
в скраћено ради праведности.

60. О Господе, изговорисмо 
пред Тобом ове речи, које се од
носе на откривења и заповести 
које даде нама, препознатљи
вима као а нејевреји.

61. Али Ти знаш да имаш ве
лику љубав за децу Јаковљеву, 
која беху расејана по горама 
дуго времена, у облачном и там
ном дану.

62. Ми те зато молимо да имаш 
милости према деци Јаковље
вој, како би а Јерусалим, од овог 
часа, почео да се откупљује;

63. И да би јарам ропства по
чео да се слама са дома а Дави
довог;

64. И да би деца а Јудина почела 
да се враћају у б земље које Ти 
даде Авраму, оцу њиховом.

65. И учини да се а остаци Ја
ковљеви, који беху проклети и 
ударани због преступа свога, 
б обрате из свог дивљег и свире
пог стања ка пунини вечног је
ванђеља.

66. Како би положили крво

жедно оружје своје, и престали 
са побунама својим.

67. И нека сви расејани остаци 
а Израелови, који беху прогнани 
све до крајева земаљских, дођу 
до знања истине, поверују у Ме
сију, и буду откупљени од тла
чења, и радују се пред Тобом.

68. О Господе, сети се слуге 
свога, Џозефа Смита мл. и свих 
невоља његових и прогона – 
како склопи а завет са б Јахвом, и 
заветова се Теби, о Моћни Боже 
Јаковљев – и заповести које си 
му дао, и да је искрено тежио 
да чини вољу Твоју.

69. Имај милости, о Господе, 
према жени и деци његовој, како 
би били узвишени у Твом при
суству, и сачувани брижном ру
ком Твојом.

70. Имај милости према свим 
а блиским рођацима њиховим, 
како би предрасуде њихове биле 
распршене и збрисане као буји
цом; како би се обратили и били 
откупљени с Израелом, и знали 
да си Ти Бог.

71. Сети се, о Господе, пред
седника, и то свих председника 
цркве Твоје, како би их десница 
Твоја узвисила, са свим породи
цама њиховим, и блиским рођа
цима њиховим, како би имена 
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 72 а Дан 2:44–45;  
УиЗ 65:2.

 73 а Пнп 6:10;  
УиЗ 5:14; 105:31.

 74 а УиЗ 133:21–22, 40.
  б Иса 40:4; Лк 3:5;  

УиЗ 49:23.
 75 а 1 Сол 4:17.
 76 а Отк 7:13–15;  

2 Не 9:14.
  б всп Круна;  

Узвишење.

  в всп Радост.
  г Јев 12:1–11; УиЗ 58:4.
 77 а всп Слава.
 79 а Иса 6:1–2.
  б всп Јагње Божје.
 80 а Пс 132:16.

110. ОДСЕК
Откривења објављена пророку Џозефу Смиту и Оливеру Кауде
рију у храму у Киртланду, у Охају, 3. априла 1836. год. Прилика 

њихова била овековечена и била 
у вечном сећању из поколења у 
поколење.

72. Сети се целе цркве своје, о 
Господе, са свим породицама 
њиховим, и свим блиским ро
ђацима њиховим, са свим боле
сницима њиховим и онима који 
су ожалошћени, са свим сиро
машнима и кроткима на зе
мљи; како би а царство, које си 
без руку успоставио, постало ве
лика гора и испунило целу зе
мљу;

73. Да би црква твоја изашла из 
пустиње таме, и засјала лепа као 
а месец, чиста као сунце, и стра
шна као војска са барјацима;

74. И била украшена као млада 
за онај дан када ћеш открити не
беса, и учинити да се горе а ис
топе у Твом присуству, и да се 
б долине узвисе, а оно што је не
равно постане равно; како би 
слава Твоја испунила земљу;

75. Да би када труба затруби 
мртвима, ми били а узети у об
лаку да Те сретнемо, како би 
заувек били са Господом;

76. Да би одећа наша била чи
ста, да бисмо се оденули а хаљи

нама праведности, с палмама у 
рукама својим, и б крунама славе 
на главама својим, и да бисмо 
жњели вечну в радост за сва г тр
пљења наша.

77. О Господе, Боже Свемо
гући, послушај молбе наше, и 
одговори нам са неба, свог све
тог станишта, где седиш на пре
столу своме, са а славом, чашћу, 
моћу, величанством, силом, вла
шћу, истином, правдом, судом, 
милошћу, и бескрајном пуни
ном, од вечности до вечности.

78. О чуј, о чуј, о чуј нас, о Го
споде! И одговори на молбе ове, 
и прихвати посвећење овог дома 
Теби, дела руку наших, које са
градисмо имену Твоме;

79. А и цркву ову, да на себе 
преузме име Твоје. И помози 
нам моћу духа Твога, да при
дружимо гласове своје овим све
тлим, сјајним а серафимима око 
твог престола, са усклицима 
хвале, певајући Хосана Богу и 
б Јагњету!

80. И нека ови, помазаници 
Твоји, буду а одевени спасењем, 
и нека свеци Твоји кличу гласно 
од радости. Амен, и Амен.
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за примање откривења се указала на састанку Шабата. Исто
рија Џозефа Смита бележи: „Тог поднева, помагао сам другим 
председницима у послуживању цркви Господње вечере, при
мивши је од Дванаесторице, чија је повластица била да служе 
за светим столом тога дана. Након обављања ове службе браћи 
својој, повукох се ка говорници, иза спуштене завесе, и покло
них се са Оливером Каудеријем у понизној и тихој молитви. 
Након што се придигосмо после молитве приказано нам је обо
јици следеће виђење.“

1–10 Господ Јахве се појављује 
у слави и прихвата храм у 
Киртланду као свој дом. 11–12 
Мојсије и Илија се засебно поја
вљују и поверавају своје кључеве 
и раздобља. 13–16 Илија пророк 
се враћа и поверава кључеве свог 
раздобља како је Малахија обећао.

а Вео је склоњен са ума нашег, и 
б очи разумевања нашег су се о
тво риле.

2. Видесмо Господа како стоји 
на наслону говорнице, пред 
нама; а под ногама Његовим 
беше дело поплочано од чистог 
злата, боје ћилибара.

3. а Очи Његове беху као пла
мен огњени; коса на глави 
Његовој беше бела као чи
сти снег; б лице Његово сијаше 
више од сјаја сунчевог; а в глас 
Његов беше као хука великих 
вода, и то глас г Јахвин који  
говори:

4. Ја сам а први и последњи; ја 
сам онај који б живи, ја сам онај 
који беше погубљен; ја сам ваш 
в заступник код Оца.

5. Гле, греси ваши су вам а опро
штени; чисти сте преда мном; 
зато, подигните главе ваше и ра
дујте се.

6. Нека се срца браће ваше ра
дују, и нека се срца целог мог 
народа радују, оних који сво
јом моћу а изградише овај дом 
имену мом.

7. Јер гле, ја а прихватих б дом 
овај, и име моје биће овде; и 
објавићу се народу свом у ми
лости у овом дому.

8. Да, а указаћу се слугама сво
јим, и говорити им гласом сво
јим, ако народ мој држи запове
сти моје, и не б упрља овај в свети 
дом.

9. Да, срца хиљада и десе
тина хиљада ће се веома радо
вати због а благослова који ће 

110 1 а всп Вео.
  б УиЗ 76:12, 19; 

136:32; 138:11.
 3 а Отк 1:14.
  б Отк 1:16;  

ИЏС 1:17.
  в Јез 43:2;  

Отк 1:15; 

   УиЗ 133:21–22.
  г всп Јахве.
 4 а всп Прворођенац.
  б Понз 5:24.
  в всп Заступник.
 5 а всп Опростити.
 6 а УиЗ 109:4–5.
 7 а 2 Дн 7:16.

  б всп Храм, дом 
Господњи.

 8 а УиЗ 50:45.
  б УиЗ 97:15–17.
  в всп Свети.
 9 а Пос 12:1–3;  

УиЗ 39:15;  
Авр 2:8–11.
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 9 б УиЗ 95:8.  
всп Даривање.

 10 а УиЗ 105:12.
 11 а всп Виђење.
  б Мт 17:3.
  в всп Кључеви 

свештенства.
  г Јаков 6:2; УиЗ 29:7.  

всп Израел – 
Сакупљање Израела.

  д УиЗ 133:26–32.  
всп Израел – Десет 
изгубљених племена 
Израелових.

 12 а всп Илија.
  б всп Раздобље.

  в Гал 3:6–29.  
всп Аврамов завет.

 13 а всп Илија пророк.
  б всп Пренесена бића.
 15 а ИЏС 1:38–39.  

всп Родословље;  
Спасење за мртве.

 16 а всп Последњи дани.

се излити, и б даривања којим 
су слуге моје дариване у дому 
овом.

10. И глас о овом дому ће се ра
ширити по страним земљама; и 
то је почетак благослова који ће 
се а излити на главе народа мога. 
Баш тако. Амен.

11. Након завршетка овог а ви
ђења, небеса нам се поново отво
рише; и б Мојсије се појави пред 
нама, и повери нам в кључеве 
г сакупљања Израела са четири 
краја земаљска, и извођења де
сет племена из земље на д северу.

12. Након тога, а Илија се по
јави, и повери б раздобље в јеван
ђеља Аврамовог, говорећи да ће 
по нама и семену нашем сва по
колења после нас бити благосло
вена.

13. Након завршетка овог ви
ђења, још једно велико и славно 
виђење нам дође; јер је а Илија 
пророк, који је б узет на небо а да 
није искусио смрт, стајао пред 
нама, и рекао:

14. Гле, време у потпуности 
дође, о коме говораху уста Ма
лахијина – сведочећи да ће он 
(Илија) бити послат, пре него 
што велики и страшан дан Го
сподњи дође –

15. Да би а окренуо срца очева 
ка деци, и деце ка очевима, да 
не би цела земља била ударена 
проклетством –

16. Зато, кључеви овог раздо
бља су поверени у руке ваше, и 
по томе можете знати да је ве
лики и страшан а дан Господњи 
близу, и то пред вратима.

111. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Салему, у Ма
сачусетсу, 6. августа 1836. год. У то време вође цркве су упале 
у дугове због својих службених послова. Пошто су чули да би 
им у Салему била доступна велика свота новца, пророк, Сидни 
Ригдон, Хајрам Смит и Оливер Каудери су путовали тамо из 
Киртланда, у Охају, да би истражили ове тврдње, а и да би 
проповедали јеванђеље. Браћа су извршила неколико црквених 
послова и мало проповедала. Када је постало очигледно да им 
новац скоро неће бити доступан, вратили су се у Киртланд. 
Неколико елемената који се истичу у позадини овог догађаја 
одражавају се у речима овог откривења.
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112. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита Томасу Б. Маршу, 
у Киртланду, у Охају, 23. јула 1837. год. о Дванаесторици апо
стола Јагњетових. Ово откривење је примљено на дан када су 
старешине Хибер С. Кимбал и Орсон Хајд први пут пропове
дали јеванђеље у Енглеској. Томас Б. Марш је у то време био 
председник Већа дванаесторице апостола.

111 5 а УиЗ 64:27–29.
 8 а УиЗ 27:16. 

   всп Мир.
 11 а Мт 10:16.

  б Рим 8:28;  
УиЗ 90:24; 100:15.

1–5 Господ брине о временским 
потребама својих слугу. 6–11 По
ступаће милостиво према Сиону 
и све уредити за добро слугу сво
јих.

Ја, Господ Бог ваш, нисам неза
довољан вашим поласком на ово 
путовање, упркос лудостима ва
шим.

2. Имам у овом граду много 
блага за вас, за добробит Сиона, 
и много људи у овом граду, које 
ћу у право време сакупити за до
бробит Сиона, преко вас.

3. Зато, потребно је да упо
знате људе у овом граду, онако 
како будете вођени, и како вам 
буде дато.

4. И у право време ће се дого
дити да ћу предати овај град у 
руке ваше, како би имали моћ 
над њим, тако да они неће от
крити тајне намере ваше; а 

благо његово у које спадају злато 
и сребро биће ваше.

5. Не брините због а дугова сво
јих, јер ћу вам дати моћ да их 
намирите.

6. Не брините за Сион, јер ћу 
милостиво поступати са њим.

7. Останите на овом месту, и у 
крајевима околним;

8. А место у ком је моја воља да 
се претежно задржите, биће вам 
назначено а миром и моћу Духа 
мога, који ће се излити на вас.

9. Ово место можете да заку
пите. И упитајте марљиво о ста
роседеоцима и оснивачима овог 
града;

10. Јер има више блага за вас у 
овом граду.

11. Зато, будите а мудри као 
змије а ипак без греха, и уре
дићу да све буде на ваше б добро, 
онолико брзо колико сте у мо
гућности да то примите. Амен.

1–10 Дванаесторица треба да по
шаљу јеванђеље и подигну глас 
упозорења свим народима и љу
дима. 11–15 Они треба да преу
зму свој крст, следе Исуса, и пасу 

овце Његове. 16–20 Они који при
мају Прво председништво при
мају Господа. 21–29 Тама пре
крива земљу, и само они који 
поверују и бивају крштени биће 
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спашени. 30–34 Прво председ
ништво и Дванаесторица држе 
кључеве раздобља пунине вре
мена.

Заиста, овако ти говори Го
спод слуго мој Томасе: Чух мо
литве твоје; и добра дела твоја 
дођоше као а подсетник преда 
мном, у корист оне браће твоје 
која су изабрана да изнесу све
дочанство о имену моме и да га 
б пошаљу међу све народе, ко
лена, језике и људе, а заређени 
су преко слугу мојих.

2. Заиста, кажем ти, беше не
што у твом срцу и код тебе чиме 
ја, Господ, нисам био тако задо
вољан.

3. Ипак, зато што си се а пони
зио бићеш узвишен; дакле, сви 
греси твоји су ти опроштени.

4. Нека се срце твоје а разве
сели пред лицем мојим; и треба 
да посведочиш о имену моме, не 
само б нејеврејима, него и в Јевре
јима; и пошаљеш реч моју све до 
крајева земље.

5. а Бори се, зато, јутро за ју
тром; и дан за даном нека твој 
глас б упозорења излази; и када 
ноћ дође нека становници земље 
не дремају, због твог говора.

6. Нека се зна твоје пребива
лиште у Сиону, и не а мењај свој 
дом; јер ја, Господ, имам велико 

дело које треба да спроводиш: 
објављивање имена мога међу 
децом човечјом.

7. Зато, а опаши бедра своја за
рад дела. Нека ти ноге буду обу
вене, јер си изабран, и путеви 
твоји леже међу горама, и међу 
многим народима.

8. И по речи твојој ће многи 
силни бити а понижени, и по 
речи твојој ће многи понизни 
бити узвишени.

9. Глас твој ће бити прекор 
преступнику; а кад дајеш пре
кор нека се језик клеветника 
реши покварености своје.

10. Буди а понизан; и Господ 
Бог твој ће те руком водити, и 
дати одговор на молитве твоје.

11. Познајем срце твоје, и чух 
молитве твоје о браћи твојој. 
Не буди пристрасан у а љубави 
према њима науштрб многих 
других, него нека љубав твоја 
буде према њима као према са
мом себи; и нека се љубав твоја 
излије у обиљу свим људима, и 
свима који љубе име моје.

12. И моли се за твоју браћу 
Дванаесторицу. Опомињи их 
оштро имена мога ради, и нека 
буду опоменути за све грехе њи
хове, и буди веран преда мном 
а имену моме.

13. И након а искушења њихо
вих, и многих б страдања, гле, 

112 1 а Дела 10:4.
  б УиЗ 18:28.
 3 а Мт 23:12; Лк 14:11.
 4 а Мт 9:2; Јн 16:33.
  б УиЗ 18:6; 90:8–9.
  в УиЗ 19:27.
 5 а Јуда 1:3.
  б УиЗ 1:4–5.

 6 а Пс 125:1.
 7 а Еф 6:13–17.
 8 а всп Понизан, 

понизност.
 10 а ПСол 18:12.
 11 а Мт 5:43–48.  

всп Љубав;  
Милосрђе.

 12 а всп Исус Христ – 
Преузимање имена 
Исуса Христа на нас.

 13 а всп Искушати, 
искушење.

  б Јн 16:33;  
Отк 7:13–14;  
УиЗ 58:3–4.
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Ја, Господ, приближићу им се, 
и ако не отврдну срца своја, и не 
укруте шије своје против мене, 
биће в обраћени, и ја ћу их ис
целити.

14. Сада, кажем вам, а оно што 
кажем вама, кажем свој Дванае
сторици: Устаните и опашите 
бедра своја, преузмите а крст 
свој, следите ме, и б пасите овце 
моје.

15. Не узвисујте се; не а буните 
се против слуге мог Џозефа; јер 
заиста вам кажем, са њим сам, 
и рука моја ће бити над њим; и 
б кључеви које сам му дао, исто 
као и вама, неће му се одузети 
док не дођем.

16. Заиста, кажем ти, слуго мој 
Томасе, ти си онај кога изабрах 
да држи кључеве царства мога, 
који су у власти Дванаесторице, 
међу свим народима света –

17. Како би био слуга мој и от
кључавао врата царства свугде 
где слуга мој Џозеф, и слуга мој 
а Сидни, и слуга мој б Хајрам, не 
могу доћи;

18. Јер на њих на кратко ставих 
терет свих цркава.

19. Стога, куда год те пошаљу, 
иди, и бићу са тобом; и у коме 
год месту проглашаваш име моје 
а делотворна ће ти врата бити 

отворена, како би они примили 
реч моју.

20. Ко год а прима реч моју 
мене прима, а ко год прима 
мене, прима оне, то јест Прво 
председништво, које послах, 
које начиних саветницима ва
шим, имена свога ради.

21. И опет, кажем вам, кога 
год пошаљете у име моје, гла
сом браће своје, то јест а Дванае
сторице, који су од вас пропи
сно препоручени и б овлашћени, 
имаће моћ да отворе врата цар
ства мога било ком народу куда 
год их пошаљете –

22. У оној мери у којој се по
низе преда мном, и остану у 
речи мојој, и а послушају глас 
Духа мога.

23. Заиста, заиста, кажем вам, 
а тама прекрива земљу, и голема 
тама умове људи, и свако тело се 
б искварило пред лицем мојим.

24. Гле, а освета долази убрзо 
на становнике земље, дан гнева, 
дан паљевине, дан пустоши, дан 
плача, б туге, и јадиковања; и као 
вихор ће се спустити на лице зе
мље, говори Господ.

25. И у дому мом ће а почети, 
и из дома мога кренути, говори 
Господ;

26. Прво међу онима који су 
 13 в 3 Не 18:32.  

всп Обраћење, 
обратити се.

 14 а Мт 16:24;  
пџс Мт 16:25–26 
(Додатак);  
Лк 9:23.

  б Јн 21:15–17.
 15 а всп Побуна.
  б УиЗ 28:7.  

всп Кључеви 

свештенства.
 17 а всп Ригдон, Сидни.
  б всп Смит, Хајрам.
 19 а 1 Кор 16:9;  

УиЗ 118:3.
 20 а УиЗ 84:35–38.
 21 а УиЗ 107:34–35.
  б всп Власт.
 22 а всп Послушност, по

слушан, послушати;  
Слушати.

 23 а Иса 60:2;  
Мих 3:6;  
УиЗ 38:11.  
всп Отпадништво – 
Отпадништво 
првобитне 
хришћанске цркве.

  б УиЗ 10:20–23.
 24 а всп Освета.
  б УиЗ 124:8.
 25 а 1 Пет 4:17–18.
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међу вама, говори Господ, који 
а преузимасте име моје а не б по
знавасте ме, и в хулисте против 
мене посред дома мога, говори 
Господ.

27. Зато, гледајте да не бринете 
о пословима цркве моје на овом 
месту, говори Господ.

28. Већ а очистите срца своја 
преда мном; а онда б идите по 
целом свету, и проповедајте је
ванђеље моје сваком створењу 
које га није примило;

29. А онај који а поверује и б кр
сти се биће спашен, а онај који 
не поверује, и не крсти се, биће 
в проклет.

30. Јер је вама, а Дванаесто
рици, и онима од б Првог пред
седништва, који су са вама одре
ђени, да би вам били саветници 
и вође, дата моћ овог свештен
ства, за последње дане и по по

следњи пут у којима је в раздо
бље пунине времена,

31. То је моћ коју држите, за
једно са свима онима који при
мише раздобље било када од по
четка стварања;

32. Јер заиста, кажем вам, а кљу
чеви овог раздобља, које при
мисте, б сиђоше од очева, и на 
послетку беху послата са неба 
вама.

33. Заиста, кажем вам, погле
дајте колико је велики ваш по
зив. а Очистите срца ваша и 
одећу вашу, да не би крв овог 
поколења била б изискивана из 
руку ваших.

34. Будите верни док не дођем, 
јер а долазим брзо; и код мене је 
награда да наградим свакога по 
б делима његовим. Ја сам Алфа и 
Омега. Амен.

 26 а Мт 7:21–23;  
УиЗ 41:1; 56:1.

  б Лк 6:46;  
Мос 26:24–27;  
3 Не 14:21–23.

  в всп Хулити, 
богохуљење.

 28 а всп Чист, чистоћа.
  б Мк 16:15–16.
 29 а Морм 9:22–23;  

УиЗ 20:25–26.
  б всп Крштење, 

крстити.
  в всп Проклетство.
 30 а всп Апостол.
  б всп Прво 

председништво.
  в Еф 1:10;  

УиЗ 27:13; 124:40–42.  
всп Раздобље.

 32 а УиЗ 110:11–16.  
всп Кључеви све
штенства.

  б Авр 1:2–3.
 33 а Јаков 1:19.
  б УиЗ 72:3.
 34 а Отк 22:7, 12;  

УиЗ 49:28; 54:10.
  б всп Дела.
113 1 а всп Јесеј.

113. ОДСЕК
Одговори на одређена питања о записима Исаијиним, датих 
преко пророка Џозефа Смита, у Фар Весту или његовој бли
зини, у Мисурију, марта 1838. год.

1–6 Означени су стабљика Је
сејева, шибљика која излази из 
ње, и корен Јесејев. 7–10 Расејани 
остаци Сионови имају право на 

свештенство и позвани су да се 
врате Господу.

Ко представља стабљику а Јесе
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јеву о којој се говори у стихо
вима 1, 2, 3, 4, и 5, 11. поглавља 
Књиге пророка Исаије?

2. Заиста овако говори Господ: 
То је Христ.

3. Шта је гранчица о којој се го
вори у првом стиху 11. поглавља 
Књиге пророка Исаије, која из
лази из стабљике Јесејеве?

4. Гле, овако говори Господ: 
То је слуга у рукама Христо
вим, који је делом потомак Је
сејев исто као и а Јефремов, или 
дома Јосифовог, на кога је поло
жена велика б моћ.

5. Шта је корен Јесејев о коме се 
говори у 10. стиху 11. поглавља?

6. Гле, овако говори Господ, то 
је потомак Јесејев, исто као Јоси
фов, коме припада право на све
штенство, и а кључеви царства, 
да би био б барјак, и ради в саку
пљања народа мога у последњим 
данима.

7. Питање Илајаса Хигбија: На 
шта се односи заповест у Књизи 
пророка Исаије, 52. поглавље, 1. 

стих, која каже: Огрни се сна
гом својом, о Сионе – и којим 
људима је ово Исаија упутио?

8. Упутио ју је онима које ће 
Бог позвати у последњим да
нима, који ће поседовати моћ 
свештенства да поново успо
ставе а Сион, и откупљење Изра
ела; а да се огрну б снагом јесте 
да се огрну влашћу свештенства, 
на који он, Сион има в право по 
лози; и да се врати оној моћи 
коју је изгубио.

9. Шта би требало да разумемо 
под тиме да Сион ослобађа врат 
свој од окова; 2. стих?

10. Треба да разумемо да су 
а расејани остаци опоменути 
да се б врате Господу одакле су 
пали; а ако то учине, Господ 
им је обећао да ће им говорити, 
или им дати откривење. Видети 
стихове 6, 7, и 8. Окови на врату 
јесу проклетства Божја упућена 
њему, или остацима Израела у 
свом распршеном стању међу 
нејеврејима.

 4 а Пос 41:50–52;  
УиЗ 133:30–34.  
всп Јефрем.

  б всп Моћ.
 6 а всп Кључеви 

свештенства.

  б УиЗ 45:9.  
всп Барјак.

  в всп Израел – 
Сакупљање Израела.

 8 а всп Сион.
  б УиЗ 82:14.

  в всп Првенаштво.
 10 а всп Израел – 

Расејавање Израела.
  б Оси 3:4–5;  

2 Не 6:11.

114. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Фар Весту, у 
Мисурију, 11. априла 1838. год.
1–2 Положаји у цркви које држе 
они који нису верни биће дати 
другима.

Заиста, овако говори Господ: 
Мудро је да слуга мој Дејвид В. 
Патен среди све своје послове 
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што је пре могуће, и да се реши 
робе своје, како би идућег про
лећа извршио мисију за мене, за
једно са другима, то јест са два
наесторицом, укључујући њега 
самога, да сведочи о имену моме 
и проноси радосне вести по це
лом свету.

2. Јер заиста, овако говори Го
спод, уколико има оних међу 
вама који поричу име моје, 
други ће бити а постављени на 
њихово б место и примити би
скупство своје. Амен.

114 2 а УиЗ 118:1, 6.
  б УиЗ 64:40.
115 1 а всп Смит, Џозеф, мл.
  б всп Ригдон, Сидни.
  в всп Смит, Хајрам.
 2 а всп Партриџ, 

Едвард.

 4 а 3 Не 27:4–8.
  б всп Црква Исуса 

Христа светаца 
последњих дана.

 5 а Иса 60:1–3.
  б Иса 11:12.  

всп Барјак.

 6 а всп Израел – 
Сакупљање Израела.

  б всп Сион.
  в УиЗ 101:21.  

всп Кочић.
  г Иса 25:1, 4;  

УиЗ 45:66–71.

115. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Фар Весту, 
у Мисурију, 26. априла 1838. год, открива вољу Божју по пи
тању изградње тог места и дома Господњег. Ово откривење је 
упућено председавајућим службеницима и члановима цркве.

1–4 Господ даје својој цркви име 
Црква Исуса Христа светаца по
следњих дана. 5–6 Сион и кочићи 
његови су места одбране и уто
чишта за свеце. 7–16 Свецима је 
заповеђено да изграђују дом Го
сподњи у Фар Весту. 17–19  Џозеф 
Смит држи кључеве царства 
Бож јег на земљи.

Заиста, овако говори Господ 
теби, слуго мој а Џозефе Смите 
мл. и слузи моме б Сиднију 
Ригдону, и слузи моме в Хајраму 
Смиту, и онима који су савет
ници ваши и који ће бити одре
ђени касније.

2. И такође теби, слуго мој 
а Едварде Партриџу, и саветни
цима твојим.

3. А и верним слугама мојим 
који су део високог савета цркве 
моје у Сиону, јер овако треба да 
се зове, и свим старешинама и 
народу моје Цркве Исуса Хри
ста светаца последњих дана, 
који су расејани по целом  
свету;

4. Јер овако треба да се зове 
а црква моја у последњим да
нима, б Црква Исуса Христа све
таца последњих дана.

5. Заиста, кажем свима вама: 
а Устаните и засијајте како би 
светло ваше било б узор наро
дима;

6. И како би а сакупљање све
таца у земљи б Сиону, и у в кочи
ћима његовим, било на одбрану, 
и као г уточиште од олује и гнева 
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када се буде д излио преко сваке 
мере целом земљом.

7. Нека град Фар Вест буде 
а свето место посвећено мени; и 
зваће се најсветије, јер је земља 
на којој стојиш света.

8. Дакле, заповедам вам да ми 
а изградите дом, за сакупљање 
светаца мојих, како би ми се 
б клањали.

9. И нека почне ово дело, и по
стављање темеља, и припремни 
послови, овог идућег лета;

10. И нека почне четвртог дана 
идућег јула, и нека од тада на
род мој ради марљиво да би из
градио дом имену моме.

11. И а годину дана након овог 
дана нека почну поново пола
гање темеља б дома мога.

12. Тако нека од тада па надаље 
раде марљиво док се не заврши, 
од угаоног камена његовог па до 
врха његовог, док ништа више не 
преостане а да није завршено.

13. Заиста, кажем вам, да ни 
слуга мој Џозеф, нити слуга 
мој Сидни, нити слуга мој Хај
рам, не упадају више у дуг за из
градњу дома имену моме;

14. Већ нека се дом изгради 
имену моме према а узорку који 
ћу им показати.

15. А ако га народ мој не из
гради према узорку који ћу по
казати председништву његовом, 
нећу га прихватити из руку њи
хових.

16. Али ако га народ мој из
гради према узорку који ћу по
казати председништву њего
вом, и то слузи моме Џозефу и 
његовим саветницима, онда ћу 
га прихватити из руку народа 
мога.

17. И опет, заиста, кажем вам, 
моја је воља да се град Фар Вест 
изгради брзо сакупљањем све
таца мојих;

18. А и да се друга места у кра
јевима околним одреде за а ко
чиће, како се буде објављивало 
слузи моме Џозефу, с времена 
на време.

19. Јер гле, бићу с њим, и посве
тићу га пред народом; јер њему 
дадох а кључеве овог царства и 
службе. Баш тако. Амен.

 6 д Отк 14:10;  
УиЗ 1:13–14.

 7 а всп Свети.
 8 а УиЗ 88:119; 95:8.
  б всп Клањати се.

 11 а УиЗ 118:5.
  б УиЗ 124:45–54.
 14 а Јев 8:5;  

УиЗ 97:10.
 18 а УиЗ 101:21.  

всп Кочић.
 19 а всп Кључеви 

свештенства.

116. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту, у близини Вајтс Фе
рија, на месту званом Спринг Хил, у округу Дејвис, у Мису
рију, 19. маја 1838. год.
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1–9 Господње слуге не треба да 
жуде за оним што је временско, 
„јер шта је имовина за Господа“? 
10–16 Они морају да се одрекну 
малодушности, и њихове жртве 
биће свете за Господа.

Заиста, овако говори Господ 
слузи своме Вилијаму Марксу, 
и слузи своме Њуелу К. Витнију, 
нека брзо среде све своје послове 
и отпутују из земље Киртланда, 
пре него што ја, Господ, поша
љем поново снегове на земљу.

2. Нека се пробуде, и устану, и 
пођу, и не задржавају се, јер ја, 
Господ, то заповедам.

3. Дакле, ако се задржавају 
неће бити добро с њима.

4. Нека се покају преда мном за 
све грехе своје, и за све похлепне 
жеље своје, говори Господ; јер 
шта је а имовина за мене? Говори 
Господ.

5. Нека се од имовина у 
Киртланду намире а дугови, 

говори Господ. Нека оду, говори 
Господ, а шта год пре остане, 
нека остане у вашим рукама, 
говори Господ.

6. Не поседујем ли ја птице не
беске, и рибе морске, и звери 
горске? Не створих ли ја земљу? 
Не држим ли а судбине свих вој
ски народа на земљи?

7. Зато, зар нећу учинити да 
а пустаре пропупе и процветају, 
и роде у изобиљу? Говори Го
спод.

8. Нема ли довољно места на 
горама а АдамаондиАхмана, и 
у равницама Олахе б Шинехе, то 
јест на в земљи где је Адам бора
вио, па да жудите за оним што 
је само кап, а занемарујете оно 
што је важније?

9. Зато, дођите овамо у земљу 
народа мога, и то у Сион.

10. Нека слуга мој Вилијам 
Маркс буде а веран у неколико 
ствари, и биће владар над мно
гима. Нека председава међу 

116 1 а УиЗ 78:15.  
всп Адамонди
Ахман.

  б всп Адам.
  в Дан 7:13–14, 22.
117 4 а УиЗ 104:14.

 5 а УиЗ 104:78.
 6 а Дела 17:26;  

1 Не 17:36–39.
 7 а Иса 35:1;  

УиЗ 49:24–25.
 8 а УиЗ 116.  

всп Адамонди
Ахман.

  б Авр 3:13.
  в всп Еден.
 10 а Мт 25:23.

117. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Фар Весту, 
у Мисурију, 8. јула 1838. год, о томе које су непосредне дужно
сти Вилијама Маркса, Њуела К. Витнија, и Оливера Гренџера.

Спринг Хил је назван од Господа 
именом а АдамондиАхман, 
јер, Он рече, то је место на које 
ће б Адам доћи да посети свој 

народ, или где ће в најдревнији 
седети, како је говорио пророк 
Данило.
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народом мојим у граду Фар Ве
сту, и нека буде благословен 
благословима народа мога.

11. Нека се слуга мој Њуел К. 
Витни постиди дружине а Нико
линаца и свих њихових б тајних 
одвратности, и сваке своје мало
душности преда мном, говори 
Господ, и дође у земљу Адам
ондиАхман, и буде в бискуп 
народу мом, говори Господ, не 
само именом него и делима, го
вори Господ.

12. И опет, кажем вам, сећам се 
слуге свога а Оливера Гренџера, 
гле, заиста му кажем да ће се 
име његово задржати у светом 
сећању из поколења у поколење, 
у веке векова, говори Господ.

13. Зато, нека се ревносно бори 
за откупљење Првог председни
штва цркве моје, говори Господ; 

а када падне, устаће поново, јер 
ће а жртва његова бити светија 
мени него напредак његов, го
вори Господ.

14. Зато, нека дође брзо овамо, 
у земљу Сион; и у право време 
биће постављен за продавца 
имену моме, говори Господ, за 
добробит народа мога.

15. Зато нека нико не пре
зире слугу мога Оливера Грен
џера, него нека благослови на
рода мога буду на њему у веке 
векова.

16. И опет, заиста, кажем вам, 
нека се све слуге моје у земљи 
Киртланду сете Господа Бога 
свога, а и дома мога, да га држе 
и чувају светим, и да збаце ме
њаче новца у време које ја одре
дим, говори Господ. Баш тако. 
Амен.

 11 а Отк 2:6, 15.
  б всп Тајни савези.
  в всп Бискуп.
 12 а ти заступник кога је 

пророк оставио да 
се побрине за његове 
послове у Киртланду.

 13 а всп Жртва.

118 1 а Дела 1:13, 16–17, 
22–26.

 2 а всп Марш, Томас Б.

118. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Фар Весту, у 
Мисурију, 8. јула 1838. год. као одговор на молбу: „Покажи нам 
вољу своју, о Господе, по питању Дванаесторице.“

1–3 Господ ће опскрбити поро
дице Дванаесторице. 4–6 Места 
у Дванаесторици су попуњена.

Заиста, овако говори Господ: 
Нека се сместа одржи конфе
ренција; нека се организује 
Дванаесторица; и нека се неки 

одреде да а попуне места оних 
који су пали.

2. Нека слуга мој а Томас остане 
на неко време у земљи Сиону, да 
објављује реч моју.

3. Нека преостали наставе да 
проповедају од тог часа, а ако 
то чине у свој смерности срца, у 
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кроткости и а понизности, и б тр
пељивости, ја, Господ, дајем им 
обећање да ћу опскрбити поро
дице њихове; и делотворна ће 
им се врата отворити, од сада 
па надаље.

4. А идућег пролећа нека 
крену преко великих вода, и 
тамо шире јеванђеље моје, пу
нину његову, и посведоче о 
имену моме.

5. Нека се растану са свецима 

мојим из града Фар Веста, дваде
сет шестог дана идућег априла, 
на месту за изградњу дома мога, 
говори Господ.

6. Нека слуга мој Џон Тејлор, 
и такође слуга мој Џон И. Пејџ, 
и такође слуга мој Вилфорд Ву
друф, и такође слуга мој Вилард 
Ричардс, буду одређени да по
пуне места оних који су пали, и 
нека буду службено обавештени 
о свом именовању.

 3 а всп Понизан, 
понизност.

  б всп Истрајати.
119 1 а УиЗ 42:33–34, 55; 

   51:13; 82:17–19.
 2 а УиЗ 115:8.

119. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Фар Весту, у 
Мисурију, 8. јула 1838. год. као одговор на његову молбу: „О Го
споде! Покажи слугама својим колико од имовине народа свога 
захтеваш као десетину.“ Закон десетине, како се разуме данас, 
не беше дат цркви пре овог откривења. Израз десетина који је 
цитиран у молитви и у претходним откривењима (64:23; 85:3; 
97:11), није значио само једну десетину, него све слободном во
љом дате приносе, или прилоге, црквеним фондовима. Господ 
је већ раније дао цркви закон посвећења и управништва над имо
вином, за који су се чланови (углавном водеће старешине) оба
везали заветом који је требало да буде вечан. Пошто се многи 
нису држали овог завета, Господ га је повукао на неко време и 
дао уместо њега закон десетине целој цркви. Пророк је упитао 
Господа колико од њихове имовине захтева за свете сврхе. Усле
дио је одговор овим откривењем.

1–5 Свеци треба да уделе вишак 
своје имовине а онда да дају, као 
десетину, десети део свог годи
шњег прихода. 6–7 Такав посту
пак ће посветити земљу Сион.

Заиста, овако говори Господ, 

захтевам да се сав а вишак њи
хове имовине стави у руке би
скупа цркве моје у Сиону,

2. За изградњу а дома мога, и 
полагање темеља Сиона и за све
штенство, и за дугове председ
ништва цркве моје.
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3. И ово ће бити почетак 
убирања а десетине од народа  
мога.

4. А након тога, они од којих се 
убира десетина плаћаће десети 
део свих својих годишњих при
хода; и ово ће бити важећи за
кон за њих заувек, за моје свето 
свештенство, говори Господ.

5. Заиста, кажем вам, догодиће 
се да ће сви они који се скупљају 
у земљи а Сиону плаћати десе
тину од вишка своје имовине, 
и придржавати се овог закона, 

или се неће наћи достојни да бо
раве међу вама.

6. И кажем вам, ако се мој на
род не придржава овог закона, 
и не држи га светим, и тим за
коном не посвети земљу а Сион 
мени, како би се прописи моји и 
судови моји држали у њој, како 
би била најсветија, гле, заиста, 
кажем вам, Сион неће бити зе
мља за вас.

7. И ово ће бити пример свим 
а кочићима сионским. Баш тако. 
Амен.

 3 а Мал 3:8–12;  
УиЗ 64:23.  
всп Десетак, 

десетина.
 5 а УиЗ 57:2–3.
 6 а всп Сион.

 7 а всп Кочић.
120 1 а ти десетина.

120. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Фар Весту, 
у Мисурију, 8. јула 1838. год. које открива начин располагања 
имовином од убране десетине како је поменуто у претходном 
откривењу, одсек 119.
Заиста, овако говори Господ, 
време сада дође када а њом треба 
да располаже савет, састављен 
од Првог председништва цркве 

моје, и од бискупа и савета ње
говог, и високог савета мога; и с 
гласом мојим њима упућеним, 
говори Господ. Баш тако. Амен.

121. ОДСЕК
Молитва и пророштва записани од стране пророка Џозефа 
Смита у посланици цркви док је био затвореник у затвору у 
Либертију, у Мисурију, дана 20. марта 1839. год. Пророк и не
колико другова беху месецима у затвору. Њихове молбе и об
раћања упућене извршним службеницима и суду нису успели 
да их ослободе.

1–6 Пророк преклиње Господа 
за свеце који трпе. 7–10 Го
спод му даје поруку мира. 11–17 

Проклети су сви они који проносе 
лажне гласине о преступима Го
сподњег народа. 18–25 Они неће 
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имати право на свештенство и 
биће проклети. 26–32 Славна ви
ђења су обећана онима који хра
бро истрају. 33–40 Зашто је пуно 
позваних а мало изабраних. 41–
46 Свештенство треба да се ко
ристи само у праведности.

О Боже, где си? И где је шатор 
што прекрива а скровиште твоје?

2. а Колико дуго ће се рука 
твоја уздржавати, и око Твоје, 
да, чисто око Твоје, гледати са 
вечних небеса неправде према 
народу твоме и слугама твојим, 
а ухо Твоје бити изложено вапа
јима њиховим?

3. Да, о Господе, а колико дуго 
ће они трпети неправде и не
законита угњетавања, пре него 
што се срце твоје смекша према 
њима, и утроба Твоја испуни са
милошћу према њима?

4. О Господе Боже а свемогући, 
творче неба, земље, и мора, и 
свега што је на њима, који над
зиреш и подлажеш себи ђа
вола, и тамну и мрачну влада
вину Шеола – испружи руку 
своју; нека око Твоје провири; 
нека се шатор Твој склони; нека 
б скровиште Твоје не буде више 
прикривено; нека се ухо Твоје 
приклони, нека се срце Твоје 
смекша, и утроба Твоја испуни 
самилошћу према нама.

5. Нека се срџба Твоја распали 
против непријатеља наших; и у 

жестини срца свога, мачем сво
јим, а освети нас за неправде 
према нама.

6. Сети се светаца својих који 
пате, о Боже наш; и слуге Твоје 
ће се радовати имену Твоме за
увек.

7. Сине мој, нека је мир у души 
твојој; твоје а недаће и невоље ће 
бити само кратког века;

8. А онда, а истрајеш ли у њима 
ваљано, Бог ће те уздићи на ви
сину; победићеш све неприја
теље своје.

9. а Пријатељи твоји стоје уз 
тебе, и поново ће те поздра
вљати топлим срцима и прија
тељским рукама.

10. Ти још увек ниси налик 
а Јову; пријатељи твоји се не пре
пиру са тобом, нити ти намећу 
да си преступник, како то чи
њаху Јову.

11. А онима који ти намећу да 
си преступник, нада ће се рас
пршити, а очекивања ће се ис
топити као што се ледено а иње 
топи пред врелим зрацима из
лазећег сунца;

12. А Бог такође постави руку 
своју и печат да промени а вре
мена и доба, и заслепи умове 
њихове, како не би разумели чу
десна деловања Његова; како би 
их искушао и ухватио у сопстве
ном лукавству њиховом.

13. И зато што су срца њихова 
искварена, и да би се оно што су 

121 1 а Пс 13:1–2; 102:1–2.
 2 а Авк 1:2.
 3 а УиЗ 109:49.
 4 а всп Сведржитељ.
  б УиЗ 123:6.

 5 а Лк 18:7–8.
 7 а всп Недаћа.
 8 а 1 Пет 2:19–23.  

всп Истрајати.
 9 а УиЗ 122:3.

 10 а всп Јов.
 11 а Изл 16:14.
 12 а Дан 2:21.

УЧЕЊЕ И ЗАВЕТИ 121:1–13 270



 13 а ПСол 28:10;  
1 Не 14:3.

 16 а 1 Сам 26:9;  
Пс 105:15.

  б 2 Не 15:20;  
Моро 7:14, 18.

 17 а Еф 5:6.
 19 а Мт 18:6.  

всп Увредити.
  б всп Обреди.

 20 а Понз 28:15–20.
 21 а всп Свештенство.
 22 а Мт 18:6;  

УиЗ 54:5.
 23 а Мт 12:34.
 24 а всп Свезнајући.
  б Хел 8:25.  

всп Судити, суд.
 25 а Јов 7:1;  

УиЗ 122:9.

  б всп Дела.
 26 а Дан 2:20–22;  

ЧВ 1:9.  
всп Откривење.

  б УиЗ 8:2–3.
  в всп Дар Светог Духа.
 28 а УиЗ 42:61;  

76:7–8; 98:12.

вољни да нанесу другима, а воле 
да други трпе, вратило а њима у 
потпуној мери;

14. Како би били разочарани, 
и наде њихове сасечене;

15. И за не пуно година од 
тада, они и њихово потомство 
биће збрисани под небом, го
вори Бог, тако да нико од њих 
неће стајати крај зида.

16. Проклети су сви они који 
дижу пету против а помазаника 
мојих, говори Господ, и вичу да 
б сагрешише када они не сагре
шише преда мном, говори Го
спод, него учинише оно што је 
прикладно у очима мојим, и 
што им ја заповедих.

17. Али они који вичу о пре
ступу чине то јер су слуге греха, 
и сами а деца непослушности.

18. А они који се лажно куну 
против слугу мојих, како 
би их довели до ропства и  
смрти –

19. Јао њима; зато што а увре
дише малене моје, биће одвојени 
од б обреда дома мога.

20. а Корпа њихова се неће на
пунити, куће њихове и стаје њи
хове ће пропасти, а они сами 
биће презрени од стране оних 
који им се улагују.

21. Неће имати права на а све

штенство, нити ће га имати по
томство њихово након њих од 
поколења до поколења.

22. а Боље би им било да им је 
млински камен био окачен око 
врата њиховог, и да су се уда
вили у дубини морској.

23. Јао свима онима који узне
миравају народ мој, и терају их, 
и убијају, и сведоче против њих, 
говори Господ над војскама; а по
колење аспидино неће избећи 
проклетство пакла.

24. Гле, моје очи а виде и знају 
сва дела њихова, и држим у ре
зерви хитар б суд за прави тре
нутак, за све њих;

25. Јер постоји а време одре
ђено за свакога, према томе ка
ква ће бити б дела његова.

26. Бог ће вам дати а знање сво
јим б Светим Духом, да, неописи
вим в даром Светог Духа, који до 
сада не беше откривен од како 
је света;

27. Које су наши преци че
кали жељно ишчекивајући да 
се открије у последњим да
нима, према коме су умове њи
хове усмеравали анђели, како је 
чувано за пунину славе њихове;

28. У време које ће доћи, у 
коме а ништа неће бити ускра
ћено, било да има једног Бога 
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или много б богова, они ће се 
објавити.

29. Сви престоли и власти, и 
кнежевства и моћи, биће а от
кривени и подарени свима који 
храбро истрајаше уз јеванђеље 
Исуса Христа.

30. И такође, ако су а границе 
постављене небесима и морима, 
или сувој земљи, или сунцу, ме
сецу, или звездама –

31. Сви ће периоди обртања 
њиховог, сви одређени дани, ме
сеци, и године, и сви дани њи
хових дана, месеца, и година, и 
сва слава њихова, закони, и уста
љена времена, бити откривени 
у данима а раздобља пунине вре
мена –

32. Према ономе што је од
ређено усред а Савета Веч
нога б Бога свих других богова 
пре него овога света беше, што 
треба да се сачува до свршетка 
и краја његовог, када ће свако 
ући у вечно в присуство Његово 
и у вечни г покој Његов.

33. Колико дуго текуће воде 
могу остати нечисте? Која моћ 
ће задржати небеса? Исто тако, 
може ли ико да испружи своју 
слабашну руку да заустави реку 
Мисури у њеном устаљеном 

току, или да преокрене ток ње
зин, као и да спречи Свемогућег 
да излије а знање са неба на главе 
светаца последњих дана?

34. Гле, много је а званих, али је 
мало б изабраних. А зашто они 
нису изабрани?

35. Јер су срца њихова толико 
ослоњена на оно што је од овога 
а света, и теже ка б почастима чо
вечјим, да они не уче ову једну 
поуку –

36. Да су а прâва свештенства 
нераскидиво повезана са небе
ским б моћима, и да се моћима 
небеским не може управљати 
нити руковати сем према наче
лима в праведности.

37. Истина је да нам се она 
могу поверити, али када на
стојимо да а прикријемо б грехе 
своје, или да задовољимо в охо
лост своју, узалудне амбиције 
своје, или да применимо надзор 
или власт или принуду над ду
шама деце човечје, у неправед
ности у било којој мери, гле, не
беса се г повлаче; Дух Господњи 
се жалости; а када се повуче, 
амен је тада свештенству или 
власти тога човека.

38. Гле, пре него што постане 
свестан, препуштен је сам себи, 

 28 б Пс 82:1, 6;  
Јн 10:34–36;  
1 Кор 8:5–6;  
УиЗ 76:58; 132:20;  
Авр 4:1; 5:1–2.

 29 а УиЗ 101:32.
 30 а Јов 26:7–14;  

Пс 104:5–9;  
Дела 17:26.

 31 а всп Раздобље.
 32 а всп Савет на небу.
  б Понз 10:17.

  в всп Човек, људи – 
Човек, могућност да 
постане као Небески 
Отац.

  г всп Покој.
 33 а УиЗ 128:19.  

всп Знање.
 34 а Мт 20:16; 22:1–14;  

УиЗ 95:5–6.  
всп Позвати, позван 
од Бога, позив.

  б всп Изабрати.

 35 а всп Световност.
  б Мт 6:2;  

2 Не 26:29.
 36 а всп Власт;  

Свештенство.
  б всп Моћ.
  в всп Праведан, 

праведност.
 37 а ПСол 28:13.
  б всп Грех.
  в всп Охолост.
  г УиЗ 1:33.
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да се против бодљи а рита, да 
б прогони свеце, и да се бори 
против Бога.

39. Поучени смо жалосним ис
куством да је у а природи и ћуди 
скоро свих људи, да чим добију 
мало власти, како умисле, по
чињу одмах да неправедно вла
дају.

40. Зато је много званих, али 
мало изабраних.

41. Никаква моћ нити утицај 
се не могу нити би требало да 
се одржавају помоћу свештен
ства, само а убеђивањем, б трпе
љивошћу, благошћу и кротко
шћу, и истинском љубављу;

42. Добротом, и чистим зна
њем, који ће пуно увеличати 
душу без а лицемерја, и без б пре
варе –

43. а Укоравајући у право време 
са оштрином, када си подстак

нут Светим Духом; а онда по
казујући након тога пораст 
б љубави према ономе кога си 
укорио, да те не би сматрао не
пријатељем својим;

44. Како би знао да је верност 
твоја јача од веза смртних.

45. Нека се утроба твоја ис
пуни милосрђем према свим љу
дима, и према домаћима у вери, 
и нека а честитост краси б мисли 
твоје непрестано; онда ће са
мопоуздање твоје у присуству 
 Божјем ојачати; и учења све
штенства росиће душу твоју као 
в роса са неба.

46. а Свети Дух ће бити стални 
сапутник твој, а жезло твоје 
непроменљиво жезло правед
ности и истине; а б власт твоја 
биће вечна власт, и без принуд
них мера тећи ће ка теби у веке 
векова.

 38 а Дела 9:5.
  б всп Прогонити, 

прогон.
 39 а всп Природан човек.
 41 а 1 Пет 5:1–3.
  б 2 Кор 6:4–6.
 42 а Јак 3:17.

  б всп Лукавство, 
превара.

 43 а всп Укорити, прекор.
  б всп Љубав;  

Милосрђе.
 45 а всп Честитост.
  б всп Мисли.

  в Понз 32:1–2;  
УиЗ 128:19.

 46 а всп Свети Дух.
  б Дан 7:13–14.
122 1 а ИЏС 1:33.

122. ОДСЕК
Реч Господња пророку Џозефу Смиту, док је био затвореник у 
затвору у Либертију, у Мисурију. Овај одсек је одломак посла
нице цркви писане 20. марта 1839. год. (видети увод у одсек 121).

1–4 Крајеви земаљски ће питати 
за име Џозефа Смита. 5–7 Све 
опасности и патње његове даће 
му искуство и биће за добро ње
гово. 8–9 Син Човечји се спусти 
испод свега тога.

Крајеви земаљски ће питати за 
а име твоје, а безумници ће те 
исмејавати, и пакао ће беснети 
против тебе;

2. Док ће чисти у срцу, и му
дри, и племенити, и честити, 
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тражити а савет, и власт, и благо
слове, непрестано из руке твоје.

3. А народ твој се никада неће 
окренути против тебе због све
дочанства издајника.

4. И мада ће те њихов утицај 
бацити у неприлику, и међу ре
шетке и зидове, сматраће те ча
сним; а тренутак касније и глас 
ће твој међу непријатељима тво
јим бити страшнији него у раз
јареног б лава, због праведности 
твоје, и Бог твој ће стајати поред 
тебе у веке векова.

5. Ако си позван да прођеш 
кроз страдање; ако си у опасно
сти међу лажном браћом; ако си 
у опасности међу разбојницима; 
ако си у опасности на копну или 
на мору;

6. Ако си оптужен свакојаким 
лажним оптужбама; ако непри
јатељи твоји навале на тебе; ако 
те отргну из друштва оца твога 
и мајке и браће и сестара; и ако 
те с потегнутим мачем непри
јатељи твоји отргну од недара 
жене твоје, и порода твога, и 
старијег сина твога, иако је само 
шест година стар, окачиће се о 
скуте твоје, и рећи ће: оче мој, 
оче мој, зашто не можеш да 

останеш са нама? О, оче мој, шта 
ће људи учинити са тобом? А 
ако онда буде отеран од тебе 
мачем, а ти одвучен у затвор, и 
непријатељи твоји вребају око 
тебе као а вукови за крвљу јаг
њетовом;

7. И ако те у јаму баце, или у 
руке убица, и смртна осуда ти 
буде изречена; ако те баце у а ду
бину, ако се узбуркани таласи 
уроте против тебе; ако жестоки 
ветрови постану непријатељи 
твоји, ако небеса сакупе таму, 
и све стихије се удруже да ти 
пут препрече; и изнад свега, ако 
саме чељусти б пакленске широм 
разјапе уста за тобом, знај ти, 
сине мој, да ће ти све ово в иску
ство дати, и биће за добро твоје.

8. а Син Човечји се б спусти ис
под свега тога. Јеси ли ти већи 
од Њега?

9. Зато, држи се пута свога, и 
свештенство ће а остати са то
бом; јер су б границе њихове по
стављене, не могу их проћи. 
в Дани твоји су познати, а број 
година твојих се неће умањити; 
зато, г не бој се шта ти човек 
може учинити, јер ће Бог бити 
са тобом у веке векова.

 2 а всп Савет.
 4 а УиЗ 121:7–8.
  б 3 Не 20:16–21; 21:12.
 6 а Лк 10:3.
 7 а Јона 2:4–7.
  б 2 Сам 22:5–7;  

ИЏС 1:15–16.

  в 2 Кор 4:17;  
Јев 12:10–11;  
2 Не 2:11.

 8 а всп Син Човечји.
  б Јев 2:9, 17–18;  

УиЗ 76:107; 88:6.
 9 а УиЗ 90:3.

  б Дела 17:26.
  в УиЗ 121:25.
  г Нем 4:14;  

Пс 56:4; 118:6;  
ПСол 3:5–6; Иса 51:7;  
Лк 12:4–5; 2 Не 8:7;  
УиЗ 3:7; 98:14.

123. ОДСЕК
Дужност светаца у вези са њиховим прогонитељима, како је 
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1–6 Свеци теба да саставе и 
објаве запис својих трпљења и 
прогона. 7–10 Исти дух који 
успостави лажна веровања води 
до прогона светаца. 11–17 Многи 
међу свим верским групама ће 
тек примити истину.

И опет, предложили бисмо да 
размотрите прикладност тога 
да сви свеци прикупе сазнање 
о свим чињеницама, и трпље
њима и злостављањима намет
нутим од народа у овој држави.

2. И такође о свој имовини и 
величини штете која је нанета 
њима лично и њиховом досто
јанству, као и њиховој имовини;

3. И такође о именима свих 
особа које имаше удела у њи
ховом угњетавању, у оној мери 
у којој могу доћи до њих и от
крити их.

4. И можда би могао да се од
реди савет који ће разоткривати 
све ово, и узети изјаве и писане 
исказе; а и сакупити клевет
ничке чланке који круже;

5. И све оно што је у часопи
сима, и у енциклопедијама, и 
свим клеветничким историјама 
које су објављене, и које се пишу, 
и ко их пише, и да представи чи
тав сплет ђаволских нитковлука 
и безочних и убилачких при
сила које су се спроводиле над 
овим народом –

6. Како их не бисмо само обја
вили целом свету, него их и 
представили председницима 
влада у свим њиховим мрач
ним и пакленским нијансама, 
као последњи напор који од нас 
захтева наш Небески Отац, пре 
него што потпуно и у целости не 
положимо право на оно обећање 
које ће га призвати из а скрови
шта Његовог; а и да би читав 
народ био остављен без оправ
дања пре него што Он пошаље 
моћ силне мишице своје.

7. То је безусловна дужност 
коју дугујемо Богу, анђелима, са 
којима ћемо бити доведени да 
стојимо, а и себи, својим женама 
и деци, који беху присиљени 
да се погну у тузи, жалости и 
бризи, под најпроклетијом ру
ком убистава, тираније и угње
тавања, подупртог и подстица
ног и подржаног утицајем оног 
духа који тако снажно закова 
веру очева, који пренеше лажи 
на срца деце, и испуни свет по
метњом, и који јачаше све више 
и више, и сада је прави покретач 
сваке распадљивости, а цела а зе
мља стење под теретом његовог 
безакоња.

8. То је гвоздени а јарам, то је 
јака веза; то су праве лисице, и 
ланци, и окови, и стеге паклен
ске.

9. Зато је безусловна дужност 

123 6 а УиЗ 101:89; 121:1, 4.  7 а Мојсије 7:48–49.  8 а всп Јарам.

написао пророк Џозеф Смит, док је био затвореник у затвору 
у Либертију, у Мисурију.Овај одсек је одломак из посланице 
цркви писане 20. марта 1839. год. (видети увод у одсек 121).
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коју дугујемо, не само својим 
сопственим женама и деци, него 
и удовицама и сирочићима, 
чији мужеви и очеви беху а уби
јени под том гвозденом руком;

10. Чија тамна и мрачна дела 
су довољна да и сам пакао за
дрхти, и да стоји запрепашћен 
и блед, а руке самог ђавола да 
дрхте и да се тресу.

11. Такође је безусловна ду
жност коју дугујемо младом по
колењу, и свима који су чисти 
у срцу –

12. Јер има их још пуно на зе
мљи међу свим верским зајед
ницама, групама и вероиспо
вестима, који су а заслепљени 
препреденим лукавством чове
чјим, којим чекају у заседи да 
обману, и који су одвојени од ис
тине само зато што б не знају где 
да је потраже –

13. Зато, треба да трошимо 
и користимо своје животе у 

привођењу на светлост свега 
онога што је а скривено у тами, 
у оној мери у којој нам је по
знато; и што се заиста објављује 
са неба –

14. Овоме онда треба присту
пити са великом ревношћу.

15. Нека нико то не сматра не
важним; јер има пуно тога што 
лежи у будућности, што се од
носи на свеце, што зависи од 
овога.

16. Знате, браћо, да огроман 
брод има велике а користи од 
маленог кормила у време олује, 
јер држи правац упркос ветру 
и таласима.

17. Зато, драга љубљена браћо, 
нека а радосно чинимо све оно 
што лежи у нашој моћи; а онда 
можемо стајати мирно, у потпу
ној сигурности, да бисмо видели 
б спасење Божје, и да би мишица 
Његова била откривена.

 9 а УиЗ 98:13; 124:54.
 12 а Кол 2:8;  

УиЗ 76:75.
  б 1 Не 8:21–23.

 13 а 1 Кор 4:5.
 16 а Јак 3:4;  

Алма 37:6–7;  
УиЗ 64:33.

 17 а УиЗ 59:15.
  б Изл 14:13.

124. ОДСЕК
Откривење дато пророку Џозефу Смиту, у Навуу, у Илиноису, 
19. јануара 1841. год. Свеци су због пораста прогона и нелегалних 
поступака против њих од стране јавних службеника, били при
морани да напусте Мисури. Проглас да буду истребљени који 
је издао Лилбурн В. Богс, гувернер Мисурија, забележен 27. ок
тобра 1838, није им оставио други избор. Године 1841, када је 
дато ово откривење, свеци су већ изградили град Наву, који се 
налазио на месту ранијег села Комерс, у Илиноису, и ту беше 
успостављено седиште цркве.
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1–14 Џозефу Смиту је заповеђено 
да изда свечани проглас јеванђеља 
председнику Сједињених Држава, 
гувернерима, и владарима свих 
народа. 15–21 Хајрам Смит, Деј
вид В. Патен, Џозеф Смит ст. и 
други, било да су живи или мр
тви, благословени су због своје 
исправности и честитости. 22–
28 Свецима је заповеђено да из
граде и гостински дом за странце 
и храм у Навуу. 29–36 Крштења 
за мртве треба да се изводе у 
храмовима. 37–44 Господњи на
род увек гради храмове за изво
ђење светих обреда. 45–55 Свеци 
су ослобођени градње храма у 
округу Џексон због тлачења од 
стране својих непријатеља. 56–
83 Дата су упутства за изградњу 
дома Наву. 84–96 Хајрам Смит 
је позван за патријарха, како би 
примио кључеве, и заузео место 
Оливера Каудерија. 97–122 Ви
лијам Лоу и други су примили 
савете за своје послове. 123–145 
Именовани су врховни и локални 
службеници, заједно са својим ду
жностима и већима којима при
падају.

Заиста, овако говори Господ 
теби, слуго мој Џозефе Смите, 
задовољан сам за принос који си 
дао и за знање које си ширио, јер 
те у ту сврху подигох, како би 
представио мудрост моју преко 
онога што је а слабо на земљи.

2. Молитве твоје су прихва
тљиве преда мном; и као одго
вор на њих, кажем ти да си сада 
позван да сместа издаш свечани 
проглас о јеванђељу моме, и о 
овом а кочићу који основах да 
буде угаони камен Сиону, који 
ће бити изглачан префињено
шћу која наликује палати.

3. Овај проглас треба да се изда 
свим а царевима света, све до че
тири краја земље, часном иза
браном председнику, и племе
нитим гувернерима државе у 
којој живиш, и свим свугде ра
сејаним народима земаљским.

4. Нека се напише у духу а крот
кости и моћу Светога Духа, који 
ће бити са тобом у време писања 
истог;

5. Јер ће ти се дати Светим Ду
хом да знаш вољу моју за ове ца
реве и власти, чак и шта ће их 
задесити у времену које ће доћи.

6. Јер гле, захтеваћу од њих да 
се осврну на светлост и славу 
Сиона, јер право време дође да 
му се смилују.

7. Позови их, зато, гласним 
прогласом, и својим сведочан
ством, не бојећи их се, јер су они 
као а трава, и сва слава њихова је 
као цвет њен који ће ускоро от
пасти, како би били остављени 
без оправдања –

8. Како бих их посетио у време 
похођења, када ћу скинути по
кров с лица свога, како бих 

124 1 а 1 Кор 1:26–28;  
УиЗ 1:19; 35:13.

 2 а всп Кочић.
 3 а Пс 119:46; 

   Мт 10:18;  
УиЗ 1:23.

 4 а всп Кротак, 
кроткост.

 7 а Пс 103:15–16;  
Иса 40:6–8;  
1 Пет 1:24–25.
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одредио место тиранину међу 
лицемерима, где је а шкргут зуба, 
ако одбију слуге моје и сведо
чанство моје које сам им открио.

9. И опет, посетићу их и смек
шати срца њихова, многе од њих 
за ваше добро, како бисте нашли 
благодат у очима њиховим, како 
би они дошли до а светлости ис
тине, а нејевреји до узвишења 
или уздигнућа Сиона.

10. Јер дан похођења мога 
ускоро долази, у а часу када не 
мислите о томе; и где ће бити 
сигурности за народ мој, и уто
чишта за оне који ће од њих 
преостати?

11. Пробудите се, о цареви зе
маљски! Дођите, о, дођите, са 
златом својим и сребром сво
јим, у помоћ народу моме, у дом 
кћери сионских.

12. И опет, заиста, кажем ти, 
нека ти слуга мој Роберт Б. Том
сон помогне да напишеш овај 
проглас, јер сам задовољан њиме, 
и тиме да он буде са тобом;

13. Нека он, зато, послуша твој 
савет, и благословићу га мно
штвом благослова; нека буде 
одан и веран у свему од сада па 
надаље, и биће велики у очима 
мојим;

14. Него нека се сети да ћу за
хтевати а управништво његово из 
руку његових.

15. И опет, заиста, кажем ти, 

благословен је слуга мој а Хајрам 
Смит; јер га ја, Господ, љубим 
због б исправности у срцу њего
вом, и јер он љуби оно што је ис
правно преда мном, говори Го
спод.

16. Опет, нека слуга мој Џон К. 
Бенет помаже теби у твом послу 
слања речи мојих царевима и 
народима земаљским, и стоји уз 
тебе, слугу мога Џозефа Смита, 
у часу невоље; а награда његова 
неће пропасти уколико прими 
а савет.

17. И због љубави своје биће ве
лики, и биће мој ако учини ово, 
говори Господ. Видех дело које 
учини, које прихватам ако га на
стави, и крунисаћу га благосло
вима и великом славом.

18. И опет, кажем ти да је моја 
воља да слуга мој Лајмен Вајт 
настави да проповеда за Сион, 
у духу кроткости, признава
јући ме пред светом; и носићу 
га као на а орловим крилима; а 
он ће донети славу и част себи 
и имену моме.

19. Како бих га, када заврши 
дело своје, примио к себи, и то 
као што учиних са слугом сво
јим а Дејвидом Патеном, који је 
сада са мном, а и са слугом сво
јим б Едвардом Партриџом, и са 
слугом својим времешним в Џо
зефом Смитом ст. који седи г с 
Аврамом с десне стране ње

 8 а Мт 8:12; Алма 40:13;  
УиЗ 101:91; 112:24.

 9 а Иса 60:1–4.  
всп Светлост, 
светлост Христова.

 10 а Мт 24:44;  

ЏС – Мт 1:48.
 14 а всп Управитељ, 

управљање.
 15 а всп Смит, Хајрам.
  б всп Исправност.
 16 а всп Савет.

 18 а Изл 19:4; Иса 40:31.
 19 а УиЗ 124:130.  

всп Патен, Дејвид В.
  б всп Партриџ, Едвард.
  в всп Смит, Џозеф, ст.
  г УиЗ 137:5.
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гове, и благословен је и свет, јер  
је мој.

20. И опет, заиста, кажем ти, 
у слузи моме Џорџу Милеру 
нема а лукавости; може му се ве
ровати због исправности у срцу 
његовом; а због љубави коју има 
према сведочанству моме, ја, Го
спод, љубим га.

21. Зато кажем ти, печатим на 
главу његову службу а бискуп
ства, као слузи своме Едварду 
Партриџу, како би примио по
свећења дома мога, како би слу
жио благослове на главе сиро
машних из народа мога, говори 
Господ. Нека нико не презире 
слугу мога Џорџа, јер ће ме по
штовати.

22. Нека слуга мој Џорџ, и 
слуга мој Лајмен, и слуга мој 
Џон Снајдер, и други, изграде 
а дом имену моме, онакав као 
што ће им слуга мој Џозеф по
казати, на месту које ће им та
кође показати.

23. А он треба да буде сврати
ште, дом у који странци могу 
доћи издалека и сместити се; 
зато нека то буде добар дом, 
у сваком погледу прихватљив, 
како би уморни а путник нашао 
здравље и сигурност док сагле
дава реч Господњу; и б угаони ка
мен који одредих за Сион.

24. Овај дом ће бити здраво 

станиште ако буде изграђен 
имену моме, и уколико управ
ник који буде одређен у њему 
не дозволи да било каква прљав
штина доспе у њега. Биће свет, 
или Господ Бог ваш неће преби
вати у њему.

25. И опет, заиста, кажем ти, 
нека сви свеци моји дођу изда
лека.

26. И пошаљите хитре гла
снике, да, изабране гласнике, и 
кажите им: Дођите, са свим зла
том својим, и сребром својим, и 
драгуљима својим, и свим стари
нама својим; и са свима онима 
који се разумеју у старине, да 
ако желе доћи, могу доћи, и 
понети дрво шимшира, и јеле, 
и бора, и сво драгоцено дрвеће 
са земље.

27. И с гвожђем, с бакром, и с 
месингом, и с цинком, и са свим 
вашим драгоценостима земаљ
ским; и изградите а дом имену 
моме, како би Свевишњи б пре
бивао у њему.

28. Јер нема места на земљи 
где он може доћи и а обновити 
поново оно што је изгубљено за 
вас, или оно што вам је одузео, 
и то пунину свештенства.

29. Јер базен за а крштења не 
постоји на земљи, како би они, 
свеци моји, били б крштени за 
оне који су мртви –

 20 а всп Лукавство, 
превара.

 21 а УиЗ 41:9.  
всп Бискуп.

 22 а УиЗ 124:56–60.
 23 а Понз 31:12;  

Мт 25:35, 38.
  б УиЗ 124:2.

 27 а УиЗ 109:5.  
всп Храм, дом 
Господњи.

  б Изл 25:8;  
УиЗ 97:15–17.

 28 а всп Обнова 
јеванђеља.

 29 а УиЗ 128:13.

  б 1 Кор 15:29;  
УиЗ 127:6; 138:33.  
всп Крштење, 
крстити – Крштење  
за мртве;  
Спасење за мртве.
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30. Јер овај обред припада 
дому моме, и не може бити 
мени прихватљив, осим у да
нима сиромаштва вашега, када 
нисте у могућности да изгра
дите мени дом.

31. Али заповедам вама, свим 
свецима мојим, да ми а изградите 
дом; и уделићу вам потребно 
време да ми изградите дом; а у 
то време, крштења ваша ће ми 
бити прихватљива.

32. Али гле, по завршетку 
овога рока, крштења ваша за мр
тве ваше ми неће бити прихва
тљива; а не чините ли ово по за
вршетку рока бићете одбачени 
као црква, с мртвима вашим, го
вори Господ Бог ваш.

33. Јер заиста, кажем вам, да 
након што имасте довољно вре
мена да изградите мени дом, 
коме обред крштења за мртве 
припада, за који је исти уста
новљен пре постанка света, кр
штења ваша за мртве ваше не 
могу ми бити прихватљива.

34. Јер су у њему а кључеви за
ређења светог свештенства, како 
бисте примили част и славу.

35. А након овог времена, кр
штења ваша за мртве ваше, од 
стране оних који су нашироко 
расејани, нису мени прихва
тљива, говори Господ.

36. Јер је установљено да ће у 

Сиону, и у кочићима његовим, и 
у Јерусалиму, она места која од
редих за а уточиште, бити места 
за крштења ваша за мртве ваше.

37. И опет, заиста, кажем вам, 
како ће а прања ваша бити мени 
прихватљива, осим уколико их 
не вршите у дому који изгради
сте имену моме?

38. Јер у ту сврху заповедих 
Мојсију да изгради а табернакул, 
како би га понели са собом у пу
стињу, и да изграде б дом у обе
ћаној земљи, како би ови обреди 
који беху скривени још пре него 
света беше били откривени.

39. Зато, заиста, кажем вам, 
да су а помазања ваша, и прања 
ваша, и б крштења ваша за мр
тве, и в свечани скупови ваши, 
и помени ваши за г жртве ваше 
помоћу синова Левијевих, и от
кривења ваша на д најсветијим 
местима на којима општите, и 
одредбе ваше и судови за по
четак откривења и оснивања 
Сиона, и за славу, и част, и да
ривање свих становника њего
вих, одређени обредом светог 
дома мога, за који је мом народу 
одувек заповедано да га гради 
светом имену моме.

40. И заиста, кажем вам, нека 
дом овај буде изграђен имену 
моме, како бих у њему открио 
обреде своје народу своме;

 31 а УиЗ 97:10.
 34 а УиЗ 110:14–16.  

всп Кључеви 
свештенства.

 36 а Иса 4:5–6.
 37 а всп Прати, опран, 

прање.

 38 а Изл 25:1–9; 33:7.  
всп Табернакул.

  б всп Храм, дом 
Господњи.

 39 а Изл 29:7.  
всп Помазати.

  б всп Обреди – 

Заступнички обреди.
  в УиЗ 88:117.
  г УиЗ 13; 84:31; 128:24;  

ИЏС 1:69.
  д Јез 41:4;  

УиЗ 45:32; 87:8; 101:22.
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41. Јер ја, Господ, смиловах се 
да а откријем цркви својој оно 
што беше б скривено још од пре 
постанка света, оно што се од
носи на раздобље в пунине вре
мена.

42. И а показаћу слузи свом Џо
зефу све оно што се односи на 
овај дом, и свештенство његово, 
и место на коме треба да се из
гради.

43. И изградићете га на месту 
на коме сте намеравали да га из
градите, јер је то место које иза
брах да на њему градите.

44. Ако радите свом моћу сво
јом, посветићу ово место како 
би било учињено а светим.

45. А ако мој народ послуша 
глас мој, и глас а слугу мојих које 
одредих да предводе мој народ, 
гле, заиста, кажем вам, неће 
бити померен са свог места.

46. Али ако не послуша глас 
мој, нити глас ових које одре
дих, неће бити благословен, јер 
упрља свету земљу моју, и свете 
обреде моје, и повеље моје, и 
свете речи моје које му дадох.

47. И догодиће се да ако из
градите дом имену моме, а не 
чините оно што кажем, нећу 
извршити а заклетву коју вам по
лажем, нити испунити обећања 
која очекујете из руку мојих, го
вори Господ.

48. Зато, а уместо благослова, 
ви, сопственим делима својим, 
наносите проклетства, гнев, не
годовање и судове на главе своје, 
вашим будалаштинама, и свим 
вашим одвратностима, које чи
ните преда мном, говори Го
спод.

49. Заиста, заиста, кажем вам, 
да када дајем заповест било коме 
од синова човечјих да врши дело 
имену моме, и ти синови чове
чји иду свом моћу својом и са 
свиме што имају да изврше то 
дело, и не окану се а марљиво
сти своје, а непријатељи њихови 
насрну на њих и спрече их да 
изврше то дело, гле, по мојој је 
вољи да не б захтевам то дело 
више из руку тих синова чове
чјих, већ да прихватим жртве 
њихове.

50. А безакоње и преступ про
тив светих закона мојих и запо
вести а казнићу на главама оних 
који спречише дело моје, све до 
трећег и четвртог б поколења, све 
док ме мрзе и в не покају се, го
вори Господ Бог.

51. Дакле, у ту сврху прихва
тих жртве оних којима запо
ведих да изграде град и а дом 
имену моме, у б округу Џексон, 
у Мисурију, а беху спречени од 
стране својих непријатеља, го
вори Господ Бог ваш.

 41 а ЧВ 1:9.
  б УиЗ 121:26–32.
  в Еф 1:9–10;  

УиЗ 27:13; 112:30.
 42 а УиЗ 95:14–17.
 44 а всп Свети.
 45 а УиЗ 1:38.  

всп Пророк.
 47 а всп Заклетва.
 48 а Понз 28:15.
 49 а всп Марљивост.
  б УиЗ 56:4; 137:9.
 50 а Мос 12:1.
  б Понз 5:9;  

УиЗ 98:46–47.
  в всп Покајати се, 

покајање.
 51 а УиЗ 115:11.
  б всп Округ Џексон, у 

Мисурију (САД).
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52. И одговорићу а судом, гне
вом, негодовањем, јауком, и ја
дом, и шкргутом зуба на главама 
њиховим, све до трећег и четвр
тог поколења, све док ме мрзе и 
не покају се, говори Господ Бог 
ваш.

53. И ово вам дајем као при
мер, за вашу утеху у погледу на 
све оне којима беше заповеђено 
да врше дело а беху спречени 
рукама непријатеља својих, и 
угњетавањем, говори Господ 
Бог Ваш.

54. Јер сам ја Господ Бог ваш, и 
спасићу сву ону вашу браћу која 
беху а чистог срца, и беху б погу
бљени у земљи Мисури, говори 
Господ.

55. И опет, заиста, кажем вам, 
поново вам заповедам да изгра
дите а дом имену моме, и то у 
овом месту, како бисте ми б до
казали да сте верни у свему што 
вам заповедим, како бих вас бла
гословио, и крунисао чашћу, бе
смртношћу и вечним животом.

56. А сада, кажем вам, а од
носи се на а свратиште које вам 
заповедих да изградите за сме
штај странаца, нека се изгради 
имену моме, и нека се назове 
именом мојим, и нека слуга мој 
Џозеф и породица његова имају 
место у њему, из поколења у по
колење.

57. Јер ово помазање ставих на 
главу његову, да ће се благослов 

који он има ставити на главу по
томства његовог након њега.

58. И као што рекох а Авраму о 
коленима земаљским, баш тако 
кажем слузи своме Џозефу: По 
теби и твом б семену ће колена 
земаљска бити благословена.

59. Зато, нека слуга мој Џозеф 
и семе његово након њега имају 
место у том дому, из поколења у 
поколење, у веке векова, говори 
Господ.

60. И нека се овај дом назове 
именом Наву дом; и нека то 
буде угодно станиште за чо
века, и место за одмор умор
ног путника, како би сагледао 
славу Сиона, и славу овога, угао
ног камена његовог;

61. Како би примио такође 
савет од оних које поставих да 
буду као а биље на добром гласу, 
и као б стражари на зидинама 
његовим.

62. Гле, заиста, кажем вам, нека 
се слуга мој Џорџ Милер, и слуга 
мој Лајмен Вајт, и слуга мој Џон 
Снајдер, и слуга мој Питер Хаз, 
организују, и одреде једнога од 
њих да буде председник над ве
ћем њиховим у сврху изградње 
тог дома.

63. И треба да направе повељу, 
по којој могу продати удео за из
градњу тог дома.

64. И не смеју да приме мање 
од педесет долара за удео у 
том дому, а биће им дозвољено 

 52 а УиЗ 121:11–23.
 54 а всп Чист, чистоћа.
  б УиЗ 98:13; 103:27–28.
 55 а УиЗ 127:4.
  б Авр 3:25.

 56 а УиЗ 124:22–24.
 58 а Пос 12:3; 22:18;  

Авр 2:11.  
всп Аврâм.

  б УиЗ 110:12.  

всп Аврамов завет.
 61 а Иса 61:3;  

Јез 34:29.
  б всп Бдети, стражари.
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да приме петнаест хиљада до
лара од било кога за удео у том  
дому.

65. Али им неће бити дозво
љено да приме више од петна
ест хиљада долара за удео од 
било кога.

66. И неће им бити дозвољено 
да приме мање од педесет до
лара за удео у том дому.

67. И неће им бити дозвољено 
да приме било кога, као деони
чара у овом дому, осим уколико 
тај не уплати за свој удео на руке 
њихове онда када га прими.

68. А сразмерно количини 
средстава коју положи на руке 
њихове примиће удео у том 
дому; али ако не плати ништа 
на руке њихове неће примити 
никаквог удела у том дому.

69. И ако ико заложи на руке 
њихове нека средства то ће бити 
за удео у том дому, за себе, и за 
потомство његово након њега, 
из поколења у поколење, све 
док он или наследници његови 
држе тај удео, и не продају га 
или пренесу удео из руку својих 
сопственом слободном вољом и 
поступком, ако желите да чи
ните моју вољу, говори Господ 
Бог ваш.

70. И опет, заиста, кажем вам, 
ако слуга мој Џорџ Милер, и 
слуга мој Лајмен Вајт, и слуга 
мој Џон Снајдер, и слуга мој Пи
тер Хоз, приме нека средства у 
руке своје, у новцу, или у имо
вини у складу с њеном новчаном 

вредношћу, не смеју да било 
који део тога користе у неку 
другу сврху, осим за тај дом.

71. А ако користе било који 
део тих средстава негде другде, 
а не за тај дом, без сагласности 
деоничара, и не плате четворо
струко за средства што искори
стише негде другде, а не за тај 
дом, биће проклети, и померени 
са свог положаја, говори Господ 
Бог; јер ја, Господ, Бог сам, и не 
сме ми се било ко а ругати у вези 
са тим.

72. Заиста, кажем вам, нека 
слуга мој Џозеф заложи сред
ства на руке њихове за изградњу 
тог дома, како му се чини да је 
добро; али слуга мој Џозеф не 
може да плати више од петна
ест хиљада долара за удео у том 
дому, нити мање од педесет до
лара; нити то може неко други, 
говори Господ.

73. А има и других који желе 
да сазнају вољу моју за себе, јер 
је искаше из руку мојих.

74. Зато, кажем вам о слузи 
моме Винсону Најту, ако жели 
да чини по мојој вољи нека 
уложи средства у тај дом за себе, 
и за потомство своје након њега, 
из поколења у поколење.

75. И нека подигне глас свој 
дуго и гласно, међу људима, 
а заузимајући се за оне који су 
сиромашни и у потреби; и нека 
не малакше, и нека срце његово 
не клоне; и ја ћу б прихватити 
приносе његове, јер они мени 

 71 а Гал 6:7.
 75 а ПСол 31:9.

  б Пос 4:4–5;  
Мојсије 5:18–28.
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неће бити као приноси Каји
нови, јер ће он бити мој, говори 
Господ.

76. Нека се породица његова 
радује и одврати срца своја од 
туге, јер га изабрах и помазах, и 
биће поштован усред дома ње
говог, јер ћу му опростити све 
грехе његове, говори Господ. 
Амен.

77. Заиста, кажем вам, нека 
слуга мој Хајрам уложи средства 
у тај дом како му се чини да је 
добро, за себе и своје потомство 
након њега, из поколења у по
колење.

78. Нека слуга мој Ајзак Галанд 
уложи средства у тај дом; јер га 
ја, Господ, љубим ради дела које 
учини, и опростићу му све грехе 
његове; зато, нека се памти по 
свом улагању у тај дом из поко
лења у поколење.

79. Нека слуга мој Ајзак Галанд 
буде одређен међу вама, и заре
ђен од стране слуге мога Вили
јама Маркса, и буде благословен 
од њега, како би ишао са слугом 
мојим Хајрамом да изврше дело 
које ће им слуга мој Џозеф пре
дочити, и биће веома благосло
вени.

80. Нека слуга мој Вилијам 
Маркс уложи средства у тај дом, 
како му се чини да је добро, за 
себе и своје потомство, из поко
лења у поколење.

81. Нека слуга мој Хенри Џ. 
Шервуд уложи средства у тај 

дом, како му се чини да је до
бро, за себе и семе своје након 
њега, из поколења у поколење.

82. Нека слуга мој Вилијам Лоу 
уложи средства у тај дом, како 
му се чини да је добро, за себе 
и семе своје након њега, из по
колења у поколење.

83. Ако жели да чини по мо
јој вољи нека не води своју по
родицу у источне земље, и то у 
Киртланд; ипак, ја, Господ, из
градићу Киртланд, али ја, Го
спод, имам бич припремљен за 
становнике његове.

84. А што се тиче слуге мога 
Алмона Бабита, има много тога 
чиме нисам задовољан; гле, он 
настоји да наметне свој савет 
уместо савета који сам ја одре
дио, и то савет Председништва 
цркве моје, и поставља а златно 
теле да му се мој народ клања.

85. Нека нико ко дође у насто
јању да држи моје заповести не 
а иде из овог места.

86. Ако овде живе нека мени 
живе; а ако умиру нека мени 
умиру; јер ће овде а одморити 
од свих напора својих, и наста
виће дела своја.

87. Зато, нека се слуга мој Ви
лијам поузда у мене, и пре
стане да се боји за своју поро
дицу, због болести у земљи. Ако 
ме а љубите, заповести моје др
жите; и болест у земљи ће б до
принети слави вашој.

88. Нека слуга мој Вилијам 
 84 а Изл 32:2–4.
 85 а Лк 9:62.
 86 а Отк 14:13.  

всп Покој;  
Рај.

 87 а Јн 14:15.

  б УиЗ 121:8; 122:7.
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пође и проглашава вечно јеван
ђеље моје гласом гласним, и са 
великом радошћу, како га под
стакне мој Свети а Дух, станов
ницима Ворсова, а и становни
цима Картиџа, и становницима 
Бурлингтона, и становницима 
Медисона, и нека стрпљиво и 
марљиво сачека даља упутства 
на мојој генералној конферен
цији, говори Господ.

89. Ако жели да чини по мо
јој вољи нека од сада па надаље 
слуша савет слуге мога Џозефа, 
и својим доприносом подржи 
а дело сиромашних, и изда б нови 
превод свете речи моје станов
ницима земље.

90. А ако тако чини а благосло
вићу га мноштвом благослова, 
како не би био остављен, ни 
како се семе његово не би на
шло у б прошњи хлеба.

91. И опет, заиста, кажем вам, 
нека слуга мој Вилијам буде од
ређен, заређен, и помазан за са
ветника слузи мом Џозефу, уме
сто слуге мога Хајрама, како би 
слуга мој Хајрам преузео слу
жбу свештенства и а патријарха, 
која му је одређена по оцу њего
вом, према благослову а и према 
праву;

92. Како би од сада па надаље 
држао кључеве а патријаршких 

благослова на главама целог на
рода мога,

93. Да кога год он благослови 
буде благословен, и кога год 
а прокуне буде проклет; да шта 
год б свеже на земљи буде све
зано на небу; и да шта год раз
реши на земљи буде разрешено 
на небу.

94. И од сада па надаље одре
ђујем му да буде пророк, и а ви
делац, и откровитељ цркви мо
јој, исто као и слуга мој Џозеф;

95. Како би деловао у слози са 
слугом мојим Џозефом; и како 
би примио савет од слуге мога 
Џозефа, који ће му показати 
а кључеве по којима он може да 
иште и прима, и да буде круни
сан истим благословом, и сла
вом, и чашћу, и свештенством, и 
даровима свештенства, који не
кад беху дати ономе који беше 
слуга мој, б Оливер Каудери;

96. Како би слуга мој Хајрам 
посведочио о ономе што ћу му 
показати, како би се име ње
гово задржало у часном сећању 
из поколења у поколење, у веке 
векова.

97. Нека и слуга мој Вилијам 
Лоу прими кључеве по којима 
може искати и примати бла
гослове; нека се а понизи преда 
мном, и буде без б лукавости, 

 88 а всп Бог, Божанство – 
Бог Свети Дух.

 89 а УиЗ 78:3.
  б ти превод Библије 

Џозефа Смита.
 90 а всп Благословити, 

благословен, 
благослов.

  б Пс 37:25.

 91 а УиЗ 107:39–40.  
всп Патријарх, 
патријаршки.

 92 а всп Патријаршки 
благослов.

 93 а УиЗ 132:45–47.
  б Мт 16:19.  

всп Запечатити, 
печаћење.

 94 а УиЗ 107:91–92.  
всп Виделац.

 95 а УиЗ 6:28.
  б всп Каудери, Оливер.
 97 а всп Понизан, 

понизност.
  б всп Лукавство, 

превара.
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и примиће од Духа мога, и то 
в Утешитеља, који ће му обја
вити истину о свему, и даће му, 
у прави час, шта ће рећи.

98. А ови а знаци ће га пра
тити – б исцељиваће болесне, из
гониће ђаволе, и биће избављен 
од оних који му дају смртоно
сне отрове;

99. И биће вођен стазама где 
а отровна змија не може шче
пати његову пету, и успињаће 
се у б маштовитим мислима сво
јим као на орловим крилима.

100. И шта ако зажелим да он 
подиже мртве, нека не задржава 
глас свој.

101. Зато, нека слуга мој Вили
јам узвикује гласно и не устеже 
се, с радошћу и весељем, и с оса
нама ономе који седи на пре
столу у веке векова, говори Го
спод Бог ваш.

102. Гле, кажем вам, имам ми
сију спремну за слугу свога Ви
лијама, и слугу свога Хајрама, и 
само за њих; а слуга мој Џозеф 
Смит нека остане у дому, јер је 
потребан. Преостало ћу вам по
казати касније. Баш тако. Амен.

103. И опет, заиста, кажем вам, 
ако ће ми слуга мој а Сидни слу
жити и бити саветник слузи 
моме Џозефу, нека устане и 
дође и стоји у служби свог по
зива, и понизи се преда мном.

104. И ако ми принесе при

хватљив принос, и признања, 
и остане с мојим народом, гле, 
ја, Господ Бог ваш, исцелићу га 
да би био исцељен; а он ће по
ново подигнути глас свој на го
рама, и бити а говорник пред ли
цем мојим.

105. Нека дође и смести своју 
породицу у суседству у коме 
слуга мој Џозеф станује.

106. И на свим својим путова
њима нека подигне свој глас као 
с призвуком трубе, и упозорава 
становнике земаљске да беже од 
гнева који долази.

107. Нека помаже слузи мом 
Џозефу, и нека слуга мој Вили
јам Лоу помаже слузи мом Џо
зефу, у сачињавању свечаног 
а прогласа за цареве земаљске, 
и то као што вам раније рекох.

108. Ако слуга мој Сидни жели 
да чини по мојој вољи, нека не 
сели своју породицу у а источне 
земље, него нека им промени 
станиште, и то као што рекох.

109. Гле, није по мојој вољи да 
он настоји да тражи сигурност 
и уточиште ван града који сам 
вам одредио, и то града а Навуа.

110. Заиста, кажем вам, баш 
сада, ако буде послушао глас 
мој, биће добро с њиме. Баш 
тако. Амен.

111. И опет, заиста, кажем вам, 
нека слуга мој Амос Дејвис по
ложи средства на руке оних које 

 97 в всп Утешитељ.
 98 а Мк 16:17–18.  

всп Дарови Духа.
  б всп Исцелити, 

исцељења.
 99 а УиЗ 84:71–73.

  б Изл 19:4;  
Иса 40:31.

 103 а всп Ригдон, Сидни.
 104 а Изл 4:14–16;  

2 Не 3:17–18;  
УиЗ 100:9–11.

 107 а УиЗ 124:2–4.
 108 а УиЗ 124:82–83.
 109 а всп Наву, у Илиноису 

(САД).
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одредих да изграђују сврати
ште, и то дом Наву.

112. Ово нека чини ако жели да 
има удео; и нека послуша савет 
слуге мога Џозефа, и нека ради 
сопственим рукама како би за
добио поверење људи.

113. И када се докаже да је ве
ран у свему што год му се на 
бригу повери, да, чак и у малом, 
биће постављен да буде а владар 
над многима;

114. Нека се зато а понизи како 
би био узвишен. Баш тако. Амен.

115. И опет, заиста, кажем вам, 
ако слуга мој Роберт Д. Фостер 
послуша глас мој, нека изгради 
дом за слугу мог Џозефа, према 
уговору који је склопио са њим, 
како му се с времена на време 
буду отварала врата.

116. И нека се покаје за сваку 
своју будалаштину, и одене се 
а милосрђем; и престане да чини 
зло, и по страни остави све ру
жне речи своје;

117. И положи средства на 
руке већа дома Наву, за себе и 
своје потомство након себе, из 
поколења у поколење;

118. И послуша савет слугу мо
јих Џозефа, и Хајрама, и Вили
јама Лоуа, и власти које позвах 
да положе темељ Сиона; и биће 
добро с њим у веке векова. Баш 
тако. Амен.

119. И опет, заиста, кажем вам, 

нека нико не полаже средства 
већу дома Наву уколико не ве
рује у Мормонову књигу, и у от
кривења која вам дадох, говори 
Господ Бог ваш;

120. Јер оно што је а више или 
мање од тога долази од злога, 
и биће пропраћено проклет
ствима, а не благословима, го
вори Господ Бог ваш. Баш тако. 
Амен.

121. И опет, заиста, кажем вам, 
нека веће дома Наву има пра
ведну надокнаду у виду плате 
за све своје напоре које чине у 
изградњи дома Наву; и нека њи
хове плате буду онакве како се 
договоре међу собом, у погледу 
величине њихове.

122. И нека свако ко заложи 
средства њима покрива део 
плате њихове, ако то буде по
требно, за издржавање њихово, 
говори Господ; у супротном, њи
хови напори биће урачунати 
као удео у том дому. Баш тако. 
Амен.

123. Заиста, кажем вам, сада 
вам дајем а службенике који при
падају мом свештенству, како 
бисте држали б кључеве његове, 
и то свештенству које је по реду 
в Мелхиседековом, које је по 
реду Јединородног Сина мога.

124. Прво, дајем вам Хајрама 
Смита да вам буде а патријарх, 
да држи благослове б печаћења 

 113 а Мт 25:14–30.
 114 а Мт 23:12;  

УиЗ 101:42.
 116 а Кол 3:14.  

всп Милосрђе.
 120 а Мт 5:37;  

УиЗ 98:7.
 123 а всп Служба, 

службеник.
  б всп Кључеви 

свештенства.
  в всп Мелхиседеково 

свештенство.
 124 а всп Патријарх, 

патријаршки.
  б всп Запечатити, 

печаћење.
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цркве моје, и то Светим Духом 
в обећања, по коме сте г запеча
ћени за дан откупљења, како не 
бисте пали упркос д часу иску
шења који вам може доћи.

125. Дајем ти слуго мој Џозефе 
да будеш председавајући старе
шина над целом црквом мојом, 
да будеш преводилац, открови
тељ, а виделац, и пророк.

126. Дајем му за саветнике 
слугу свога Сиднија Ригдона и 
слугу свога Вилијама Лоуа, како 
би основали веће и Прво пред
седништво, да примају а откри
вења за целу цркву.

127. Дајем ти слугу свога а Бри
гама Јанга да буде председник 
над путујућим саветом Дванае
сторице;

128. А та а Дванаесторица држе 
кључеве да успоставе власт цар
ства мога на четири краја зе
маљска, и након тога да б шаљу 
реч моју сваком створењу.

129. Они су Хибер С. Кимбал, 
Парли П. Прат, Орсон Прат, 
Орсон Хајд, Вилијам Смит, Џон 
Тејлор, Џон Е. Пејџ, Вилфорд Ву
друф, Вилард Ричардс, Џорџ А. 
Смит;

130. а Дејвида Патена б узех к 
себи, гле, нико није преузео 
његово свештенство од њега; 
али, заиста, кажем вам, други 
може бити одређен на исти  
позив.

131. И опет, кажем вам, дајем 

вам а високи савет, као угаони 
камен Сиону –

132. Поименично, Семјуела 
Бента, Хенрија Џ. Шервуда, 
Џорџа В. Хариса, Чарлса К. 
Рича, Томаса Гровера, Њуела 
Најта, Дејвида Дорта, Данбара 
Вилсона – Сејмора Брунсона 
узех к себи, нико није преузео 
његово свештенство, али други 
са истим свештенством може 
бити постављен на његово ме
сто; и заиста, кажем вам, нека 
слуга мој Арон Џонсон буде за
ређен на овај позив на његово 
место – Дејвид Фулмер, Алфеус 
Катлер, Вилијам Хантингтон.

133. И опет, дајем вам Дона К. 
Смита да буде председник над 
већем високих свештеника;

134. А тај позив је основан у 
сврху оспособљавања оних који 
ће бити постављени за сталне 
председнике или слуге у разли
читим, свугде расејаним а кочи
ћима;

135. И они могу да путују ако 
то изаберу, али првенствено су 
заређени за сталне председнике; 
ово је служба њиховог позива, 
говори Господ Бог ваш.

136. Дајем му Амасу Лајмана и 
Ноу Пакарда за саветнике, како 
би председавали над већем висо
ких свештеника цркве моје, го
вори Господ.

137. И опет, кажем вам, дајем 
вам Џона А. Хикса, Семјуела 

 124 в УиЗ 76:53; 88:3–4.  
всп Свети Дух 
обећања.

  г Еф 4:30.
  д Отк 3:10.

 125 а УиЗ 21:1.  
всп Виделац.

 126 а УиЗ 90:4–5.
 127 а всп Јанг, Бригам.
 128 а всп Апостол.

  б Мк 16:15.
 130 а всп Патен, Дејвид В.
  б УиЗ 124:19.
 131 а всп Високи савет.
 134 а всп Кочић.
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Вилијамса, и Џесија Бејкера, 
са свештенством којим предсе
давају већем а старешина, а то 
веће је основано за сталне слу
житеље; они ипак могу да пу
тују, мада су заређени да буду 
стални служитељи у цркви мо
јој, говори Господ.

138. И опет, дајем вам Џозефа 
Јанга, Џозају Батерфилда, Дани
јела Мајлса, Хенрија Херимана, 
Зеру Пулсифера, Ливаја Хен
кока, Џејмса Фостера, да пред
седавају над већем а седамдесе
торице;

139. А то веће је основано за 
путујуће старешине да сведоче 
о имену моме по целом свету, 
где год их путујући високи са
вет, апостоли моји, пошаљу да 
припреме пут пред лицем мо
јим.

140. Разлика између овог већа 
и већа старешина јесте да прво 
треба да путује непрестано, а 
друго треба да председава над 
црквама с времена на време; 
једно има одговорност предсе
давања с времена на време, а 
друго нема одговорност предсе
давања, говори Господ Бог ваш.

141. И опет, кажем вам, да
јем вам Винсона Најта, Семју
ела Х. Смита, и Шадрака Раун
дија, ако је вољан да га прими, 
да председавају над а бискуп
ством; сазнање о поменутом би
скупству је дато у књизи б Учење 
и завети.

142. И опет, кажем вам, Семју
ела Ролфа и његове саветнике 
за свештенике, и председника 
учитеља и његове саветнике, и 
председника ђакона и његове са
ветнике, и такође председника 
кочића и његове саветнике.

143. Дадох вама горе наведене 
службе, и кључеве њихове, као 
помоћ и вођство, за дело службе 
и а усавршавање светаца мојих.

144. И заповест вам дајем, да 
попуните све ове службе и а при
хватите ова имена која вам на
поменух, или их, у супротном, 
не прихватите на мојој Генерал
ној конференцији;

145. И да припремите просто
рије за све ове службе у дому 
мом када га градите имену мом, 
говори Господ Бог ваш. Баш 
тако. Амен.

 137 а УиЗ 107:11–12, 89–90.  
всп Веће;  
Старешина.

 138 а всп Седамдесеторица.

 141 а УиЗ 68:14; 107:15.
  б всп Учење и завети.
 143 а Еф 4:11–14.
 144 а УиЗ 26:2.  

всп Општа 
сагласност.

125. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Навуу, у Или
ноису, марта 1841. год. а које се односи на свеце са територије 
Ајове.
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1–4 Свеци морају да граде гра
дове и да се сакупљају у кочиће 
сионске.

Која је воља Господња за свеце 
са територије Ајове?

2. Заиста, овако говори Го
спод, кажем вам, ако они који 
себе а називају именом мојим и 
настоје да буду свеци моји, ако 
чине моју вољу и држе запове
сти моје које се на њих односе, 
нека се скупе на места која ћу 
им одредити по слузи свом Џо
зефу, и изграде градове имену 

моме, како би се припремили 
да се чува за оно за време које 
ће доћи.

3. Нека изграде град имену 
моме на земљишту са друге 
стране града Навуа, и нека се 
назове именом а Зарахемла.

4. И нека сви они који дођу 
са истока, и запада, и севера, и 
југа, који имају жељу да бораве 
у њему, заузму своју баштину у 
њему, исто као и у граду а Не
швилу, или у граду Навуу, и у 
свим б кочићима које одредих, 
говори Господ.

125 2 а всп Исус Христ – 
Преузимање имена 
Исуса Христа на 
нас.

 3 а всп Зарахемла.
 4 а ти Нешвил, округ Ли, 

у Ајови.
  б всп Кочић.

126 1 а всп Јанг, Бригам.
 2 а всп Дела.
 3 а всп Породица.

126. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у дому Бригама 
Јанга, у Навуу, у Илиноису, 9. јула 1841. год. У то време Бригам 
Јанг је био председник Већа дванаесторице апостола.

1–3 Бригам Јанг је похваљен за 
своје напоре и ослобођен будућих 
путовања у туђину.

Драги и љубљени брате, а Бри
гаме Јангу, заиста ти овако го
вори Господ: Слуго мој Бригаме, 
не захтева се више из руку тво
јих да напушташ своју породицу 

као раније, јер ми је твој принос 
прихватљив.

2. Видех а напоре твоје и муке у 
путовањима за име моје.

3. Зато ти заповедам да поша
љеш реч моју у туђину, и по
ведеш посебну бригу о својој 
а породици од сада, убудуће и 
заувек. Амен.

127. ОДСЕК
Посланица од пророка Џозефа Смита свецима последњих дана 
у Навуу, у Илиноису, која садржи упутства за крштење за мр
тве, написана у Навуу, 1. септембра 1842. год.
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1–4 Џозеф Смит се радује про
гону и страдању. 5–12 Морају се 
водити записи о крштењима за 
мртве.

Имајући у виду да ми је Господ 
открио да моји непријатељи, и у 
Мисурију и у овој држави, беху 
поново у потери за мном; и по
што ме прогоне без а разлога, и 
нема ни најмање сенке или ни
јансе правде или права на њи
ховој страни у подстицању на 
судске спорове против мене; 
и пошто су њихове тврдње за
сноване на најцрњим лажима, 
помислих да је потребно и по 
мени мудро да напустим то ме
сто само на кратко, због своје 
сигурности и сигурности овог 
народа. Рекао бих свима онима 
са којима сам пословао, да оста
вих послове своје заступницима 
и службеницима који ће извр
шити сав посао на брз и прави
лан начин, и побринуће се да се 
сви моји дугови намире у право 
време, залагањем имовине или 
на неки други начин, како слу
чај налаже, или како околности 
допусте. Када сазнам да се олуја 
стишала, вратићу вам се поново.

2. А у погледу на а опасности 
кроз које сам позван да прођем, 
оне ми се чине ситним, јер б за
вист и гнев човечји беху нор
мално стање свих дана живота 
мога, и зашто би се то чинило 

тајновитим, осим ако нисам в за
ређен још од пре постанка света 
за неку добру сврху, или лошу, 
како се год определите то на
звати. Просудите сами. Бог зна 
све ово, било да је добро или 
лоше. Али ипак, дубоке воде 
су оно у чему сам навикнут да 
пливам. Све то поста природно 
стање мени; и осећам, као и Па
вле, да се радујем г страдању; јер 
до овог дана ме Бог очева мојих 
избављаше из свих њих, и изба
виће ме од сада па надаље; јер 
гле и ето, победићу све непри
јатеље своје, јер Господ Бог то 
говораше.

3. Нека се сви свеци радују, да
кле, и буду изразито весели; јер 
је а Бог Израелов Бог њихов, и 
Он ће одмерити праведну на
докнаду у виду награде на гла
вама свих њихових тлачитеља.

4. И опет, заиста овако го
вори Господ: Нека се дело из
градње а храма мога, и сва друга 
дела која вам одредих, наставе и 
не престају; и нека се б марљи
вост ваша, и постојаност ваша, 
и стрпљивост, и дела ваша удво
струче, и нипошто нећете изгу
бити награду своју, говори Го
спод над војскама. А ако вас 
в прогоне, тако прогањаху про
роке и праведнике који беху пре 
вас. За све ово постоји награда 
на небу.

5. И опет, дајем вам реч која 

127 1 а Јов 2:3;  
Мт 5:10–12;  
1 Пет 2:20–23.

 2 а Пс 23.  
всп Прогонити, 

   прогон.
  б всп Завист.
  в всп Предодређење.
  г 2 Кор 6:4–5.  

всп Недаћа.

 3 а 3 Не 11:12–14.
 4 а УиЗ 124:55.
  б всп Марљивост.
  в всп Прогонити, 

прогон.
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 5 а всп Крштење, 
крстити – Крштење за 
мртве.

  б всп Спасење за мртве.
 6 а 1 Кор 15:29;  

УиЗ 128:13, 18.
  б УиЗ 128:2–4, 7.

 7 а всп Књига живота.
  б всп Запечатити, 

печаћење.
 8 а всп Обнова 

јеванђеља.
  б всп Мелхиседеково 

свештенство.

 9 а УиЗ 128:24.
 11 а Јн 14:30;  

пџс Јн 14:30 
(Додатак).  
всп Ђаво.

 12 а УиЗ 124:125.  
всп Виделац.

128. ОДСЕК
Посланица пророка Џозефа Смита Цркви Исуса Христа светаца 
последњих дана, која садржи даља упутства о крштењима за 
мртве, написана у Навуу, у Илиноису, 6. септембра 1842. год.

се односи на а крштење за б мр
тве ваше.

6. Заиста, овако вам говори Го
спод о мртвима вашим: Када се 
неко од вас а крсти за своје мр
тве, нека ту буде б записничар, и 
нека он буде очевидац крштења 
ваших; нека чује ушима својим, 
како би посведочио о истини, 
говори Господ;

7. Како би оно што је у свим за
писима вашим могло бити а за
писано на небу; да би шта год 
б свежете на земљи, могло бити 
свезано на небу; да би шта год 
разрешите на земљи, могло бити 
разрешено на небу;

8. Јер ћу а обновити много тога 
на земљи, што се односи на б све
штенство, говори Господ над вој
скама.

9. И опет, нека се сви а записи 
држе у реду, како би били ста
вљени у архив светог храма 
мога, да се чувају у сећању из 

поколења у поколење, говори 
Господ над војскама.

10. Рећи ћу свим свецима, да 
сам желео, веома великом же
љом, да им се обратим са говор
нице на тему крштења за мртве, 
следећег Шабата. Али пошто је 
ван моје моћи да то учиним, пи
саћу реч Господњу с времена на 
време, на ту тему као и о много 
чему другом, и послаћу вам је 
поштом.

11. Сада завршавам своје пи
смо за овај пут, јер немам више 
времена; јер непријатељ вреба и 
као што Господ рече, а кнез овог 
света дође, али он нема ничега 
у мени.

12. Гле, молитва моја Богу је да 
сви ви будете спашени. И потпи
сујем се као слуга ваш у Господу, 
пророк и а виделац Цркве Исуса 
Христа светаца последњих дана.

Џозеф Смит

1–5 Локални и општи записни
чари морају да посведоче о чи
њеници да су мртви крштени. 
6–9 Њихови записи су ваљани и 

забележени на земљи и на небу. 
10–14 Базен за крштења је слика 
гроба. 15–17 Илија је обновио 
моћ која се односи на крштење 
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за мртве. 18–21 Обновљени су 
сви кључеви, моћи, и власти про
шлих раздобаља. 22–25 Прогла
шене су радосне и славне вести 
за живе и за мртве.

Као што изјавих пре него што 
сам напустио своје место, да ћу 
вам писати с времена на време 
и дати вам информацију о мно
гим темама, сада настављам с те
мом о а крштењима за мртве, јер 
изгледа да та тема заокупља ми
сли моје, и најјаче утиче на моја 
осећања, откако ме моји непри
јатељи прогоне.

2. Написах вам неколико речи 
откривења о записничару. Има
дох неколико додатних увида у 
ово питање, што вам сада потвр
ђујем. То јест, у мом претходном 
писму је објављено да треба да 
постоји а записничар, који треба 
да буде очевидац, а и да чује сво
јим ушима, како би могао да на
чини истинити запис пред Го
сподом.

3. Сада, у вези с овим пита
њем, било би веома тешко да је
дан записничар буде присутан 
сваки пут, и да обавља сваки 
посао. Да бисте избегли ову по
тешкоћу, можете одредити за
писничара у сваком одељењу у 
граду, који је довољно оспосо
бљен да води тачан записник; и 
нека буде веома детаљан и пре
цизан у спровођењу целог по
ступка, и потврди у свом запису 

да је видео својим очима, и чуо 
својим ушима, наводећи датум, 
имена, и тако даље, и историју 
целог поступка; и именујући 
нека три појединца која су при
сутна, уколико је ико присутан, 
који могу у било које време, када 
су позвани, да потврде то исто, 
како би се из уста два или три 
а сведока свака реч утврдила.

4. Онда, нека постоји општи за
писничар, коме могу да се пре
дају сви ови записи, праћени по
тврдама са њиховим потписима, 
који потврђују да су записи које 
су сачинили истинити. Онда оп
шти црквени записничар може 
да отвори запис у општој цркве
ној књизи, са потврдама и свим 
присутним сведоцима, са својом 
сопственом изјавом да заиста ве
рује да су наведене изјаве и за
писи истинити, по свом сазнању 
о општим одликама тих људи и 
да их је црква одредила. А када 
је ово учињено у општој цркве
ној књизи, запис ће бити под
једнако свет, и сматраће се да 
су обреди правоверни као да их 
је он видео својим очима и чуо 
својим ушима, и сачинио њихов 
запис у општој црквеној књизи.

5. Можете мислити да је ова
кав поступак веома детаљан, 
али дозволите ми да вам кажем 
да је то само да би се одгово
рило на вољу Божју, усклађи
вањем обреда и припрема које 
је Бог одредио и припремио пре 

128 1 а всп Крштење, кр
стити – Крштење 

   за мртве.
 2 а УиЗ 127:6.

 3 а всп Сведочити, 
сведок.

УЧЕЊЕ И ЗАВЕТИ 128:1–5293



постанка света, за а спасење умр
лих који умреше без б знања о је
ванђељу.

6. И даље, желим да се сетите 
да је Јован Откровитељ разма
трао ову посебну тему у вези 
са мртвима, када је објавио, као 
што ћете наћи забележено у 
Откривењу Јовановом 20:12 – И 
видех мртве, мале и велике, где 
стоје пред Богом, и књиге се от
ворише; и друга се књига отвори, 
која је књига живота; и суд при
мише мртви, као што је написано 
у књигама, по делима својим.

7. Открићете у овом стиху да 
су се књиге отвориле; и да се 
друга књига отворила, која је 
а књига живота; ипак је мртвима 
суђено по ономе што је било за
писано у књигама, према де
лима њиховим; следи да књиге 
о којима се говори морају бити 
књиге које садрже записе о де
лима њиховим, а односе се на 
б записе који су држани на зе
мљи. А књига која је била књига 
живота је запис који је вођен на 
небу; начело које се тачно слаже 
са учењем које је заповеђено от
кривењем у писму које сам вам 
написао пре него што сам напу
стио своје место – како би оно 
што је у свим вашим записима 
могло бити записано на небу.

8. Сада, природа овог обреда 
се састоји у а моћи свештенства, 
по откривењу Исуса Христа, по 

коме је удељено да шта год ви 
б свежете на земљи буде свезано 
на небу, и шта год разрешите на 
земљи буде разрешено на небу. 
Или, другим речима, ако друга
чије тумачите стих, шта год за
пишете на земљи, биће записано 
на небу, и све што не запишете 
на земљи неће бити записано на 
небу; јер ће се из књига мртвима 
вашим судити, према сопстве
ним делима њиховим, било да су 
приступили в обредима лично, 
као propria persona, или посред
ством својих заступника, према 
обреду који је Господ припре
мио за г спасење њихово још пре 
постанка света, према записима 
које вођаше о мртвима својим.

9. Некима се може чинити да 
је ово о чему причамо смело 
учење – моћ којом се бележи 
или свезује на земљи и свезује 
на небу. Ипак, у свим епохама 
света, кад год је Господ дао а раз
добље свештенства било ком чо
веку правим откривењем, или 
било којој групи људи, ова моћ 
је увек била дата. Од тада, шта 
год они чињаху б влашћу, у име 
Господње, и чињаху то истин
ски и верно, и држаху испра
ван и веран запис његов, то по
стаде закон на земљи и на небу, 
и не може се поништити, према 
одлуци великог в Јахве. Ово је 
верно казивање. Ко га може по
слушати?

 5 а всп Спасење за мртве.
  б 1 Пет 4:6.
 7 а Отк 20:12;  

УиЗ 127:6–7.  
всп Књига живота.

  б УиЗ 21:1.
 8 а всп Моћ;  

Свештенство.
  б всп Запечатити, 

печаћење.

  в всп Обреди.
  г всп Спасење за мртве.
 9 а всп Раздобље.
  б всп Власт.
  в всп Јахве.
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10. И опет, у вези са претход
ним, Јеванђеље по Матеју 16:18, 
19: А и ја теби кажем, ти си Пе
тар, а на овом камену сазидаћу цр
кву своју, и врата паклена неће је 
надвладати. И даћу ти кључеве 
од царства небескога: и што све
жеш на земљи биће свезано на не
бесима, и што разрешиш на зе
мљи биће разрешено на небесима.

11. А велика и величанствена 
тајна свега тога, и summum 
bonum свега тога што лежи пред 
нама, састоји се у стицању моћи 
светог свештенства. Онај коме су 
дати ови а кључеви нема поте
шкоћа да стекне знање о чиње
ницама које су у вези са б спасе
њем деце човечје, како за мртве 
тако и за живе.

12. У овоме је а слава и б част, 
и в бесмртност и вечни живот – 
Обред крштења водом, бити 
г уроњен у њу да би био раван 
лику мртвог, како би једно на
чело било у складу са другим; 
бити уроњен у воду и изронити 
из ње је слика васкрсења мртвих 
при изласку из својих гробова; 
стога, овај обред је установљен да 
буде у вези са обредом крштења 
за мртве, јер је на слику мртвих.

13. Сходно томе, базен за а кр
штења је установљен као б слика 
гроба, и заповеђено је да буде 
испод места где се живи обично 

окупљају, да се разликују живи 
и мртви, и да све има своју 
слику, и да је у складу једно с 
другим – како би оно што је зе
маљско било у складу са оним 
што је небеско, као што објави 
Павле у Првој посланици Ко
ринћанима 15:46, 47, и 48:

14. Али духовно тело није прво, 
него телесно, а онда духовно. Први 
човек је од земље, земљан; други 
човек је Господ са неба. Какав је зе
мљани, такви су и они који су зе
мљани, а какав је небески такви 
су и они који су небески. И какви 
су записи на земљи у вези са ва
шим мртвима, који су истинито 
записани, такви су и записи на 
небу. Ово је, дакле, моћ а печа
ћења и свезивања, и у одређеном 
смислу речи, б кључеви царства, 
међу којима се налази и кључ 
в знања.

15. А сада, драга љубљена 
браћо моја и сестре моје, дозво
лите ми да вас уверим да су ова 
начела о вези између мртвих и 
живих преко којих се не може 
олако прећи, у погледу нашег 
спасења. Јер је њихово а спасење 
неопходно и битно за наше спа
сење, као што Павле рече у вези 
са очевима – да они без нас не 
могу постати б савршени – нити 
ми можемо без својих мртвих 
постати савршени.

 11 а всп Кључеви 
свештенства.

  б всп Спасење.
 12 а всп Слава.
  б всп Част.
  в всп Бесмртан, 

бесмртност.

  г всп Крштење, 
крстити – Крштење 
урањањем.

 13 а УиЗ 124:29.
  б всп Симболика.
 14 а всп Запечатити, 

печаћење.

  б всп Кључеви 
свештенства.

  в пџс Лк 11:53 
(Додатак).

 15 а всп Спасење за мртве.
  б Јев 11:40.  

всп Савршен.
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16. А сада, у вези са крште
њем за мртве, навешћу вам још 
један Павлов стих, Прва посла
ница Коринћанима 15:29: Шта 
дакле чине они који се крсте мр
твих ради? Кад мртви јамачно не 
устају што се и крштавају мр
твих ради?

17. И опет, у вези са овим сти
хом навешћу вам стих једног 
од пророка, који држаше своје 
око упрто на а обнову свештен
ства, на славе које ће се открити 
у последњим данима, а посебно 
на ову најславнију од свих тема 
која припада вечном јеванђељу, 
а то је крштење за мртве, јер Ма
лахија рече, у последњем по
глављу, у стиховима 5 и 6: Ево, 
ја ћу вам послати б Илију пророка 
пре него дође велики и страшни 
дан Господњи; и он ће обратити 
срце отаца к синовима и срце си
нова к оцима њиховим, да не до
ђем и затрем земљу.

18. Могао бих вам дати а јасније 
тумачење овога, али је довољно 
јасно да одговара сврси онако 
како стоји. Довољно је да знате, 
у овом случају, да ће земља бити 
ударена проклетством уколико 
нема никакве чврсте б споне или 
било чега другог између очева 
и деце, на ову тему или неку 
другу – а ево, која је то тема? То 
је в крштење за мртве. Јер ми без 

њих не можемо постати савр
шени, нити би они без нас мо
гли постати савршени. Ни они 
ни ми не можемо постати са
вршени без оних који такође 
умреше у јеванђељу; јер је то не
опходно због наступања г раздо
бља пунине времена, а то раздо
бље сада почиње да наступа, да 
би се догодило цело и потпуно 
и савршено уједињење, и зајед
ничко спајање раздобаља, и кљу
чева, и моћи, и слава, и да би се 
открило све од дана Адамових 
па до садашњег времена. И не 
само ово, него ће и све оно што 
никада не беше откривено од 
д постанка света, већ беше скри
вано од мудрих и разборитих, 
бити откривено ђ деци и одој
чади у овом раздобљу пунине 
времена.

19. Сада, шта чујемо у јеван
ђељу које примисмо? Глас ве
сеља! Глас милости са неба; и 
глас а истине са земље; радосне 
б вести за мртве, глас весеља за 
живе и за мртве; радосне вести о 
великој срећи. Како су дивне на 
горама в ноге оних који доносе 
радосне вести о ономе што је до
бро, и који кажу Сиону: Гле, Бог 
твој влада! Као г роса кармилска, 
тако ће се знање Божје спустити 
на њих!

20. И опет, шта чујемо? Радо

 17 а всп Обнова 
јеванђеља.

  б 3 Не 25:5–6;  
УиЗ 2; 110:13–16.  
всп Илија пророк.

 18 а ИЏС 1:36–39.
  б всп Обреди – 

Заступнички обреди;  

Родословље.
  в УиЗ 124:28–30;  

127:6–7.
  г всп Раздобље.
  д УиЗ 35:18.
  ђ Мт 11:25;  

Лк 10:21;  
Алма 32:23.

 19 а Пс 85:10–11.
  б Лк 2:10.
  в Иса 52:7–10;  

Мос 15:13–18;  
3 Не 20:40.

  г Понз 32:2;  
УиЗ 121:45.
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сне вести са а Куморе! б Морони, 
анђео с неба, који објављује ис
пуњење речи пророка – в књигу 
која ће бити откривена. Глас 
Господњи у пустињи г Фајет, у 
округу Сенека, који објављује 
три сведока који ће да д посве
доче о књизи! Глас ђ Михајла на 
обали Саскехане, како он пре
познаје ђавола када се појавио 
као анђео е светлости! Глас ж Пе
тра, Јакова и Јована у пустињи 
између Хармонија, у округу 
Саскехана и Колсвила, у округу 
Брум, на реци Саскехана, док 
себе представљају као оне који 
носе з кључеве царства, и раздо
бља пунине времена!

21. И опет, глас Господњи у 
соби старог а оца Витмера, у Фа
јету, у округу Сенека, у разли
читим временима, и на разним 
местима за време свих путовања 
и страдања ове Цркве Исуса 
Христа светаца последњих дана! 
И глас Михајла, арханђела; глас 
б Гаврила, и в Рафаила, и разних 
г анђела, од Михајла, то јест 
д Адама, све до данас, који сви 
објављују своја ђ раздобља, своја 
права, своје кључеве, своје ча
сти, своје величанство и славу, и 
моћ свог свештенства; како дају 

редак по редак, е пропис за про
писом; овде мало, и тамо мало; 
дајући нам утеху проглашава
њем онога што ће доћи, и потвр
ђујући нашу ж наду!

22. Браћо, нећемо ли наста
вити ка тако величанственом 
циљу? Идите напред а не на
зад. Храбро браћо; и напред, 
напред у победу! Нека вам се 
срца радују, и буду веома ве
села. Нека се земљом пролама 
а песма. Нека мртви изговарају 
химне вечне хвале цару б Ема
нуилу, који је одредио, још пре 
него што света беше, оно што ће 
нам омогућити да их в откупимо 
из г тамнице; јер ће затвореници 
бити ослобођени.

23. Нека а горе кличу од радо
сти, и све долине вичите гласно; 
и сва мора и суве земље причајте 
о чудесима Вечног Цара свога! 
И реке, и потоци, и поточићи, 
теците са весељем. Нека шуме 
и сво дрвеће у пољу славе Го
спода; и чврсте б стене плачите 
од среће! И нека сунце, месец, 
и в јутарње звезде запевају за
једно, и нека сви синови Божји 
кличу од радости! И нека све 
што је створено као вечно обја
вљује Његово име у веке векова! 

 20 а ИЏС 1:51–52.  
всп Кумора, брдо.

  б всп Морони, син 
Мормонов.

  в Иса 29:4, 11–14;  
2 Не 27:6–29.  
всп Мормонова 
књига.

  г всп Фајет, у Њујорку 
(САД).

  д УиЗ 17:1–3.
  ђ УиЗ 27:11.  

всп Адам.
  е 2 Кор 11:14.
  ж УиЗ 27:12.
  з всп Кључеви 

свештенства.
 21 а ти Питер Витмер ст.
  б всп Гаврило.
  в всп Рафаило.
  г всп Анђели.
  д УиЗ 107:53–56.
  ђ всп Раздобље.
  е Иса 28:10.

  ж всп Нада.
 22 а Иса 49:13.
  б Иса 7:14;  

Алма 5:50.  
всп Емануило.

  в всп Откупити, 
откупљен, откупљење.

  г Иса 24:22;  
УиЗ 76:72–74.

 23 а Иса 44:23.
  б Лк 19:40.
  в Јов 38:7.
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1–3 И васкрсла и духовна тела су 
на небу. 4–9 Дати су кључеви по 
којима гласници иза вела могу да 
се препознају.

Постоје две врсте бића на 
а небу, наиме: б анђели, који су 
в васкрсле особе, који имају тела 
од меса и костију –

2. На пример, Исус рече: 

Опипајте ме и видите, јер дух 
а тело и кости нема, као што ви
дите да ја имам.

3. Друго: а духови усавршених 
б праведника, оних који нису вас
крсли, али баштине исту славу.

4. Када гласник дође и каже да 
има поруку од Бога, пружи му 
своју руку и захтевај да се ру
кује с тобом.

 23 г всп Бесмртан, 
бесмртност.

  д всп Вечни живот.
 24 а всп Други долазак 

Исуса Христа.
  б Мал 3:1–3.
  в 3 Не 24:2–3.  

всп Земља –  

Чишћење земље.
  г Зах 13:9.
  д Понз 10:8;  

УиЗ 13; 124:39.
  ђ УиЗ 84:31.  

всп Принос.
  е УиЗ 127:9.  

всп Родословље.

129 1 а всп Небо.
  б всп Анђели.
  в всп Васкрсење.
 2 а Лк 24:39.
 3 а всп Дух.
  б Јев 12:23;  

УиЗ 76:69.

129. ОДСЕК
Упутства дата преко пророка Џозефа Смита, у Навуу, у Или
ноису, 9. фебруара 1843. год, која обзнањују три значајна кључа 
по којима може да се распозна истинита природа анђела и ду
хова служитеља.

И опет кажем, како је славан тај 
глас који чујемо са неба, који 
проглашава у нашим ушима 
славу, и спасење, и част, и г бе
смртност, и д вечни живот; цар
ства, кнежевства и моћи!

24. Гле, велики а дан Господњи 
је близу; и ко ће б поднети дан 
Његовог доласка, и ко ће издр
жати када се Он појави? Јер Он 
је као огањ в ливчев и као сапун 
бељарски; и сешће као г онај који 
сребро лије и прочишћава, и 
прочистиће синове д Левијеве, и 
очистиће их као злато и сребро, 
како би могли Господу принети 
ђ принос у праведности. Хајдемо, 

дакле, да као црква и као народ, 
и као свеци последњих дана, 
принесемо Господу принос у 
праведности; и представимо у 
његовом светом храму, када се 
заврши, књигу која садржи е за
писе о мртвима нашим, која ће 
бити достојна да се прихвати у 
сваком погледу.

25. Браћо, имам много тога да 
вам кажем на ту тему; али је за
тварам за сада, и наставићу ту 
тему други пут. Ја сам, као и 
увек, ваш понизни слуга и одани 
пријатељ,

Џозеф Смит
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5. Ако је то анђео учиниће 
тако, и ти ћеш осетити руку 
његову.

6. Ако је то дух савршеног пра
ведника, доћи ће у слави својој; 
јер то је једини начин на који 
може да се појави –

7. Затражи да се рукује с то
бом, али се он неће померити, 
јер је у супротности са редом 
на небу да праведник обма

њује; али ће ипак изнети своју 
поруку.

8. Ако је то а ђаво као анђео све
тлости, када затражиш да се ру
кује с тобом пружиће ти своју 
руку, и нећеш ништа осетити; 
на тај начин ћеш га разоткрити.

9. Ово су три значајна кључа 
по којима можеш сазнати да ли 
је неко служење од Бога.

 8 а 2 Кор 11:14;  
2 Не 9:9.

130 1 а 1 Јн 3:2;  
Моро 7:48.  
всп Други долазак 
Исуса Христа.

  б Лк 24:36–40.

 2 а всп Целестијална 
слава.

 3 а всп Бог, Божанство – 
Бог Отац.

  б всп Бог, Божанство – 
Бог Син.

  в УиЗ 93:1.

  г УиЗ 130:22.  
всп Бог, Божанство.

 4 а 2 Пет 3:8;  
Авр 3:4–10;  
видети такође Авр, 
црт. 2, прик. 1.

1–3 Отац и Син се могу лично 
указати људима. 4–7 Анђели бо
раве у целестијалној сфери. 8–9 
Целестијална земља ће бити ве
лики Урим и Тумим. 10–11 Бели 
камен се даје свима онима који 
уђу у целестијални свет. 12–17 
Време Другог доласка је сакривено 
од пророка. 18–19 Разум који смо 
стекли у овом животу ће устати 
с нама у васкрсењу. 20–21 Сви 
благослови долазе кроз пошто
вање закона. 22–23 Отац и Син 
имају тела од меса и костију.

Када се Господ буде а појавио, 
видећемо Га онаквог какав је
сте. Видећемо да је Он б човек 
попут нас.

2. А тај исти однос који постоји 
међу нама овде, постојаће међу 
нама тамо, само ће бити удру
жен са а вечном славом, у којој 
сада не уживамо.

3. Јеванђеље по Јовану 14:23 – 
Појављивање а Оца и б Сина у том 
стиху, лично је в појављивање; а 
идеја да Отац и Син г пребивају у 
човечјем срцу је једно старо ре
лигијско становиште, и погре
шно је.

4. Као одговор на питање – 
Није ли рачунање Божјег а вре
мена, анђеоског времена, про
рочког времена, човечјег 
времена, у складу са планетом 
на којој бораве?

5. Одговарам, јесте. Али не 

130. ОДСЕК
Упутства која је дао пророк Џозеф Смит, у Рамусу, у Или
ноису, 2. априла 1843. год.
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 5 а всп Анђели.
 7 а Отк 4:6; 15:2.
  б Иса 33:14.
 8 а всп Урим и Тумим.
 9 а УиЗ 77:1.  

всп Земља – Коначно 
стање земље.

 11 а Отк 2:17.
  б Иса 62:2.
 12 а УиЗ 38:29; 45:63.
  б УиЗ 87:1–5.
 14 а всп Други долазак 

Исуса Христа.
 18 а всп Разум, разуми.

  б всп Васкрсење.
 19 а всп Знање.
  б всп Марљивост.
  в всп Послушност, 

послушан, 
послушати.

  г Алма 12:9–11.

постоје а анђели који служе на 
овој земљи осим оних који њој 
припадају или јој припадаше.

6. Анђели не бораве на пла
нети као што је ова земља;

7. Већ бораве у присуству Бож
јем, на кугли попут а мора ста
кленог и б огњеног, где се све 
што је прошло, садашње и бу
дуће, објављује у славу њихову 
и стално су пред Господом.

8. Место где Бог борави је ве
лики а Урим и Тумим.

9. Ова а земља, у свом посвеће
ном и бесмртном стању, биће са
чињена као од кристала и биће 
Урим и Тумим становницима 
који на њој бораве, и по њој ће се 
све оно што припада доњем цар
ству, или свим царствима нижег 
реда, објавити онима који на њој 
бораве; и ова земља биће Хри
стова.

10. Тада ће бели камен по
менут у Откривењу 2:17, бити 
Урим и Тумим свакој особи која 
га прими, и њим ће се обзнанити 
све оно што припада царствима 
вишег реда;

11. А свима који дођу у целе
стијално царство даје се а бели 
камен, на коме је написано 
ново б име, које нико не зна сем 
онога који га прима. Ново име 
је кључна реч.

12. Проричем, у име Господа 

Бога, да ће почетак а потешкоћа 
које ће изазвати многа крвопро
лића пре доласка Сина Човечјег 
бити у б Јужној Каролини.

13. То ће се вероватно догодити 
због питања ропства. То ми је глас 
објавио, док се искрено мољах на 
ову тему, 25. децембра 1832. год.

14. Једном се веома искрено 
мољах да бих сазнао време а до
ласка Сина Човечјег, када чух 
глас како ми понавља следеће:

15. Џозефе, сине мој, ако пожи
виш до осамдесет пете године 
старости, видећеш лице Сина 
Човечјег; зато нека ти ово буде 
довољно, и не узнемиравај ме 
више тиме.

16. Бејах остављен овако, без 
могућности да одлучим да ли 
се овај долазак односи на поче
так Хиљадугодишњице или на 
неко појављивање које јој прет
ходи, или би требало да умрем 
и тако видим Његово лице.

17. Верујем да се долазак Сина 
Човечјег неће догодити пре тога.

18. Који год ниво а разума до
стигнемо у овом животу, устаће 
са нама у б васкрсењу.

19. А ако нека особа у односу 
на другу стекне веће а знање или 
разум у овом животу б марљи
вошћу и в послушношћу, имаће 
утолико већу г предност у свету 
који ће доћи.
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20. Постоји а закон, неопозиво 
проглашен на небу б пре по
станка овог света, на коме су сви 
в благослови засновани –

21. И када добијемо било који 
благослов од Бога, то је преко 
послушности оном закону на 
коме је заснован.

22. а Отац има б тело од меса и 

костију опипљиво као и чове
чје; Син исто тако; али в Свети 
Дух нема тело од меса и костију, 
него је особа духовна. Да није 
тако, Свети Дух не би могао 
пребивати у нама.

23. Човек може да прими а Све
тог Духа, и он може сићи на 
њега а да не остане са њим.

131. ОДСЕК
Упутства пророка Џозефа Смита, дата у Рамусу, у Илиноису, 
16. и 17. маја 1843. год.

 20 а УиЗ 82:10.
  б всп Предсмртни 

живот.
  в Понз 11:26–28;  

УиЗ 132:5.  
всп Благословити, 
благословен, 
благослов.

 22 а всп Бог, Божанство.
  б Дела 17:29.
  в всп Свети Дух.
 23 а всп Дар Светог 

   Духа.
131 1 а УиЗ 76:70.  

всп Целестијална 
слава.

 2 а УиЗ 132:5–21.  
всп Узвишење.

  б всп Брак,  
женити – Нови 
и вечни брачни 
завет.

 4 а УиЗ 132:16–17.
 5 а 2 Пет 1:19.  

всп Позив и избор.
  б УиЗ 68:12; 88:4.  

всп Запечатити, 
печаћење.

  в всп Вечни живот.
 6 а всп Спасење.
  б УиЗ 107:99–100.
 7 а всп Дух.
  б УиЗ 76:12; 97:16;  

Мојсије 1:11.

1–4 Целестијални брак је неоп
ходан за узвишење на највишем 
небу. 5–6 Објашњено је како су 
људи запечаћени за вечни живот. 
7–8 Сваки дух је материја.

У а целестијалној слави постоје 
три неба или степена;

2. И да би се домогао а најви
шег, човек мора ступити у овај 
ред свештенства (мисли се на 
б нови и вечни брачни завет);

3. А ако то не учини, не може 
га се домоћи.

4. Може ступити у други, али 
би то био крај његовог царства; 
не би могао имати а прираштај.

5. (17. мај 1843. год.) Најпоузда
нија реч а пророштва значи чо
веково сазнање да је б запечаћен 
за в вечни живот, по откривењу 
и духу пророштва, моћу светог 
свештенства.

6. Немогуће је да се човек 
а спаси у б незнању.

7. Не постоји ништа што није 
материјално а материја је. Сваки 
а дух је материја, али је чистија 
и префињенија, и може се рас
познати само б чистијим очима;

8. Не можемо га видети; али 
када наша тела буду прочи
шћена, видећемо да је сав од ма
терије.

УЧЕЊЕ И ЗАВЕТИ 130:20–131:8301



132. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Навуу, у Или
ноису, забележено 12. јула 1843. год, односи се на нови и вечни 
завет, укључујући вечност брачног завета, и начело полигам
них бракова. Мада је откривење забележено 1843. год, подаци 
говоре да су нека начела из овог откривења била позната про
року већ 1831. год. Видети Званични проглас 1.

132 1 а УиЗ 132:34, 37–39.  
всп Брак, женити – 
Полигамни брак.

 3 а УиЗ 29:8; 58:6; 78:7.
 4 а всп Завет.

  б всп Проклетство.
  в УиЗ 131:1–4.
 5 а УиЗ 130:20–21.
  б всп Закон.
 6 а УиЗ 66:2.  

всп Нови и вечни 
завет.

  б УиЗ 76:70, 92–96.  
всп Целестијална 
слава.

1–6 Узвишење се стиче преко но
вог и вечног завета. 7–14 Успо
стављене су одредбе и услови 
тога завета. 15–20 Целести
јални брак и продужетак поро
дице као јединице омогућавају 
људима да постану богови. 21–
25 Тесан и узан пут води до веч
них живота. 26–27 Дат је закон 
који се односи на хулу против 
Светог Духа. 28–39 Дата су 
обећања о вечном прирасту и уз
вишењу пророцима и свецима у 
свим раздобљима. 40–47 Џозефу 
Смиту је дата власт да веже и 
печати на земљи и на небу. 48–
50 Господ на њега печати његово 
узвишење. 51–57 Ема Смит је са
ветована да буде одана и верна. 
58–66 Успостављени су закони 
који регулишу полигамни брак.

Заиста, овако ти говори Господ 
слуго мој Џозефе, јер заиска из 
руке моје да сазнаш и разумеш 
на који начин ја, Господ, оправ
дах слуге моје Аврама, Исака, и 
Јакова, исто као и Мојсија, Да
вида и Соломуна, слуге моје, 

поводом начела и учења по ко
јима они имадоше пуно а жена 
и иноча –

2. Гле, и ево, ја сам Господ Бог 
твој, и одговорићу ти поводом 
овог питања.

3. Стога, а припреми срце своје 
да примиш и послушаш упут
ства која ћу ти управо дати; јер 
се сви они којима се открије овај 
закон, њега морају и придржа
вати.

4. Јер гле, откривам ти нови и 
вечни а завет, и ако се не при
државаш овог завета, онда си 
б проклет; јер нико не може да 
в одбаци овај завет а да му буде 
допуштено да уђе у славу моју.

5. Јер сви они који желе да 
приме а благослов из руку мо
јих, морају се придржавати б за
кона који је одређен за тај бла
гослов, и услова његових, како 
беше установљено још пре по
станка света.

6. А што се тиче а новог и веч
ног завета, он је установљен за 
пунину б славе моје; и онај који 
прими пунину његову треба и 
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мора да се придржава закона, 
или ће бити проклет, говори Го
спод Бог.

7. И заиста вам кажем да су 
а услови овог закона следећи: Сви 
завети, уговори, везе, обавезе, б за
клетве, свечана обећања, уредбе, 
односи, удруживања, или очеки
вања који нису начињени, скло
пљени, и в запечаћени г Светим 
Духом обећања, од онога ко је 
помазан, за време као и за сву 
вечност, и што је такође најсве
тије, преко д откривења и запо
вести посредством помазаника 
мојих, које одредих на земљи да 
носе ову власт (и одредих слугу 
свога Џозефа да носи ову власт 
у последњим данима, и ни у јед
ном тренутку неће бити више 
од једног на земљи коме су по
верени ова власт и ђ кључеви овог 
свештенства), немају делотвор
ност, вредност, или снагу при
ликом или после васкрсења мр
твих; јер сви уговори који нису 
начињени с тим циљем, заврша
вају се када људи умру.

8. Гле, дом мој је дом реда, го
вори Господ, а не дом пометње.

9. Зар ћу прихватити а принос, 
говори Господ, који није учињен 
у име моје?

10. Или ћу примити из руку 
ваших оно што ја нисам а одре
дио?

11. Зар ћу вам ишта одредити, 
говори Господ, осим ако то није 
по закону, и то онако како вам 
мој Отац и ја а одредисмо, пре 
него што света беше?

12. Ја сам Господ Бог ваш; и да
јем вам ову заповест – да нико 
неће а доћи Оцу осим по мени 
или по речи мојој, која је закон 
мој, говори Господ.

13. И све оно што је у свету, 
било да је одређено од стране 
људи, преко престола, кнежев
ства или власти, или је на гласу, 
какав год био, а да није по мени 
или по речи мојој, говори Го
спод, биће срушено, и а неће 
остати након што људи умру, 
ни приликом нити након вас
крсења, говори Господ Бог ваш.

14. Јер све оно што остане је по 
мени; а све оно што није по мени 
биће протрешено и уништено.

15. Дакле, ако се човек а ожени 
женом на овом свету, и не ожени 
се по мени ни по речи мојој, и за
ветује јој се докле год је на овом 
свету и она са њим, њихов завет 
и брак нису на снази када умру, 
и када су ван овог света, зато, 
нису они свезани никаквим за
коном када су ван овог света.

16. Дакле, када су ван овог 
света нити се они жене нити 
а удају; већ су одређени да буду 
б анђели на небу, и то анђели 

 7 а УиЗ 88:38–39.
  б всп Заклетва.
  в всп Запечатити, 

печаћење.
  г всп Свети Дух 

обећања.
  д всп Откривење.

  ђ всп Кључеви 
свештенства.

 9 а Моро 7:5–6.  
всп Жртва.

 10 а Лев 22:20–25;  
Мојсије 5:19–23.

 11 а УиЗ 132:5.

 12 а Јн 14:6.
 13 а 3 Не 27:10–11.
 15 а всп Брак, женити.
 16 а Мт 22:23–33;  

Мк 12:18–25;  
Лк 20:27–36.

  б всп Анђели.
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 19 а всп Брак, женити – 
Нови и вечни брачни 
завет.

  б всп Запечатити, 
печаћење.

  в УиЗ 76:52–53; 88:3–4.
  г всп Кључеви 

свештенства.
  д Изл 19:5–6;  

Отк 5:10; 20:6;  
УиЗ 76:56; 78:15, 18.

  ђ всп Књига живота.
  е всп Узвишење.
 20 а Мт 25:21;  

УиЗ 29:12–13; 132:37.  
всп Човек, људи – 
Човек, могућност да 
постане као Небески 
Отац.

  б УиЗ 50:26–29;  
76:94–95; 84:35–39.

служитељи, да служе онима који 
су достојни далеко веће, и од 
свега претежније, вечне славе.

17. Јер се ови анђели не при
државаху закона мога; стога се 
не могу умножити, него остају 
одвојени и сами, без узвишења, 
у свом сачуваном стању, за сву 
вечност; и од тада па надаље 
нису богови, него су анђели 
Бож ји у веке векова.

18. И опет, заиста, кажем вам, 
ако се човек ожени женом, и 
склопи завет са њом за време и 
сву вечност, ако тај завет није 
по мени или по речи мојој, што 
је по мом закону, и није запе
чаћен Светим Духом обећања, 
преко онога кога помазах и од
редих да има ову власт, онда не 
вреди нити је на снази када су 
ван овог света, јер нису сједи
њени по мени, говори Господ, 
нити по речи мојој; када су ван 
овог света не може тамо бити 
примљен, јер анђели и богови 
су постављени тамо, поред ко
јих они не могу проћи, не могу, 
стога, баштинити славу моју; јер 
је дом мој дом реда, говори Го
спод Бог.

19. И опет, заиста, кажем вам, 
ако се човек ожени женом по 
речи мојој, што је по мом за
кону, и по а новом и вечном 
завету, који им је б запечаћен 

Светим Духом в обећања, преко 
онога који је помазан, коме од
редих да има ову власт и г кљу
чеве овог свештенства; и биће 
им речено – Изаћи ћете у пр
вом васкрсењу; а ако то буде 
после првог васкрсења, у следе
ћем васкрсењу; и баштинићете 
д престоља, царства, кнежевства, 
и моћи, власти, све висине и ду
бине – онда ће се записати у Јаг
њетовој ђ књизи живота, да неће 
починити никакво убиство ко
јим би се пролила крв невина, и 
ако се придржавате мог завета, 
и не почините никакво убиство 
којим би се пролила крв невина, 
биће им дато све оно што слуга 
мој стави на главе њихове, у вре
мену, и кроз сву вечност; и биће 
у потпуности на снази кад буду 
ван овог света; и пролазиће по
ред анђела, и богова, који су по
стављени тамо, у њиховом е уз
вишењу и слави у свему, што је 
запечаћено на главе њихове, а та 
слава биће пунина и продуже
так семена у веке векова.

20. Тада ће они бити богови, 
јер немају краја; зато ће они 
бити од вечности до вечности, 
јер се настављају; тада ће бити 
изнад свега, јер им је све подло
жно. Тада ће бити а богови, јер 
имају б сву моћ, а анђели су им 
подложни.

УЧЕЊЕ И ЗАВЕТИ 132:17–20 304



21. Заиста, заиста, кажем вам, 
не придржавате ли се а закона 
мога не можете достићи ову 
славу.

22. Јер су а тесна врата и узан 
б пут који води ка узвишењу и 
настављању в живота, и мало је 
оних који их налазе, јер ме не 
примате у свету нити ме позна
јете.

23. Али ако ме примите у 
свету, онда ћете ме познавати, и 
примићете своје узвишење; како 
бисте и ви били тамо а где сам ја.

24. Ово су а вечни животи – по
знавати јединог мудрог и исти
нитог Бога, и Исуса Христа, кога 
Он б посла. Ја сам Он. Примите, 
дакле, мој закон.

25. а Широка су врата, и про
стран пут који воде до б смрти; 
и много их је који туда иду, јер 
ме не в примају, нити се придр
жавају закона мога.

26. Заиста, заиста, кажем вам, 
ако се човек ожени женом по 
речи мојој, и запечаћени су а Све
тим Духом обећања, како ја од
редих, и он или она почине неки 
грех или преступ или било шта 
против новог и вечног завета, и 
свакојаке хуле, а не б почине ли 
убиство којим би се пролила крв 

невина, онда ће изаћи у првом 
васкрсењу, и ући у своје узви
шење; али ће бити уништени у 
телу, и бити в предати ударању 
г Сотоне све до дана откупљења, 
говори господ Бог.

27. а Хула против Светога 
Духа, која се б неће опростити 
ни у овом свету нити након овог 
света, била би у томе да почи
ните убиство којим би се про
лила крв невина, и одобрите 
смрт моју, након што сте при
мили нови и вечни завет, говори 
Господ Бог; а онај који се не при
држава тог закона нипошто не 
може ући у славу моју, него ће 
бити в проклет, говори Господ.

28. Ја сам Господ Бог твој, и 
даћу ти закон светог свештен
ства мога, како га одредисмо 
Отац мој и ја пре него што света 
беше.

29. а Аврам све прими, шта год 
прими, откривењем и запове
шћу, по речи мојој, говори Го
спод, и уђе у своје узвишење и 
седи на свом престолу.

30. Аврам прими а обећања која 
се односе на семе његово, и на 
плодове бокова његових – од чи
јих б бокова си ти, наиме, слуго 
мој Џозефе – који би требало да 

 21 а всп Закон.
 22 а Лк 13:24;  

2 Не 33:9;  
Хел 3:29–30.

  б Мт 7:13–14, 23;  
2 Не 9:41; 31:17–21.

  в УиЗ 132:30–31.
 23 а Јн 14:2–3.
 24 а Јн 17:3.  

всп Вечни живот.
  б Јн 3:16–17;  

УиЗ 49:5.

 25 а Мт 7:13–14;  
3 Не 14:13–15.

  б всп Смрт, духовна.
  в Јн 5:43.
 26 а всп Свети Дух 

обећања.
  б Алма 39:5–6.
  в УиЗ 82:21; 104:9–10.
  г всп Ђаво.
 27 а всп Неопростив грех;  

Хулити, богохуљење.
  б Мт 12:31–32;  

Јев 6:4–6;  
УиЗ 76:31–35.  
всп Синови пропасти.

  в всп Проклетство.
 29 а всп Аврâм.
 30 а Пос 12:1–3; 13:16.  

всп Аврâм – Семе 
Аврамово;  
Аврамов завет.

  б 2 Не 3:6–16.
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 30 в Пос 15:5; 22:17.
 31 а УиЗ 86:8–11; 110:12.
 32 а Јн 8:39; Алма 5:22–24.
 34 а Пос 16:1–3.
  б всп Сара.
  в Пос 25:12–18.  

всп Агара.
 35 а Јаков 2:24–30.
 36 а Пос 22:2–12.
  б всп Исак.
  в Изл 20:13.
  г Јаков 4:5.  

всп Праведан, 
праведност.

 37 а ти друге жене.  
Пос 25:5–6.

  б Пос 30:1–4;  
УиЗ 133:55.  
всп Јаков, син 
Исаков.

  в всп Узвишење;  
Човек, људи – Човек, 
могућност да постане 
као Небески Отац.

 38 а всп Давид.
  б 1 Сам 25:42–43;  

2 Сам 5:13;  
1 Цар 11:1–3.

 39 а 2 Сам 12:7–8.
  б всп Кључеви 

свештенства.
  в 2 Сам 11:4, 27; 12:9;  

1 Цар 15:5.  
всп Прељуба;  
Убиство.

  г Јер 8:10.

се настављају све време док су у 
свету; и у погледу на Аврама и 
семе његово, требало би да се на
стављају и након овог света; и у 
овом свету и након овог света би 
требало да се настављају бројни 
као в звезде; или, када бисте их 
бројали као песак на обали мор
ској не бисте их избројали.

31. Ово обећање је и за вас, јер 
сте ви од а Аврама, а обећање је 
дато Авраму; и по овом закону 
је наставак дела Оца мога, по ко
јима се Он прославља.

32. Идите, стога, и чините 
а дела Аврамова; уђите у закон 
мој и бићете спашени.

33. Али ако не уђете у закон 
мој не можете примити обећање 
Оца мога, које Он даде Авраму.

34. Бог а заповеди Авраму, и 
б Сара даде в Агару Авраму за 
жену. А зашто она то учини? 
Јер ово беше закон, и од Агаре 
потекоше многи народи. Ово је, 
стога, између осталог, испуњење 
обећања.

35. Бејаше ли Аврам, зато, под 
осудом? Заиста, кажем вам, не; 
јер ја, Господ, то а заповедих.

36. Авраму је а заповеђено да 
принесе сина свог б Исака; ипак, 
записано је: Не в убиј. Аврам, 

ипак, није одбио, и урачунато 
му је то у г праведност.

37. Аврам је примио а иноче, и 
оне му родише децу; и то му је 
урачунато у праведност, јер су 
му оне дате, и он се повинова 
мом закону; као што Исак и б Ја
ков не чињаху ништа друго сем 
онога што им беше заповеђено; 
и зато што не чињаху ништа 
друго сем онога што им беше 
заповеђено, они уђоше у своје 
в узвишење, према обећањима, и 
седе на престолима, и нису ан
ђели него су богови.

38. а Давид такође прими б пуно 
жена и иноча, а и Соломун и 
Мојсије слуге моје, као и многе 
друге слуге моје, од почетка 
стварања па до сада; и ни у чему 
они не сагрешише сем у ономе 
што не примише од мене.

39. Давидове жене и иноче су 
му а дате од мене, руком Натана, 
слуге мога, и других пророка 
који имадоше б кључеве ове вла
сти; и ни у чему он против мене 
не сагреши сем у случају в Урија 
и жене његове; и, зато он паде из 
свог узвишења, и прими свој део; 
и неће их баштинити ван овог 
света, јер их г дадох другоме, го
вори Господ.
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40. Ја сам Господ Бог твој, и да
дох теби, слуго мој Џозефе, име
новање, и све а обнављам. Ишти 
шта желиш, и биће ти дато по 
речи мојој.

41. И пошто си упитао о пре
љуби, заиста, заиста, кажем ти, 
ако човек прими жену у новом 
и вечном завету, и ако она буде 
са другим, а ја јој га не одредих 
светим помазањем, она почини 
прељубу и биће уништена.

42. Ако није у новом и вечном 
завету, а буде са неким другим, 
она а почини прељубу.

43. И ако њен муж буде са не
ком другом, а био је под а заве
том, он прекрши завет и почини 
прељубу.

44. А ако она не почини пре
љубу, него је невина и није пре
кршила свој завет, а она то зна, и 
открије теби, слуго мој Џозефе, 
тада ћеш имати власт, влашћу 
светог свештенства мога, да је 
узмеш и даш ономе који не по
чини прељубу него беше а веран; 
јер ће он бити владар над мно
гима.

45. Јер ти поверих а кључеве и 
власт свештенства, преко којих 
све б обнављам, и све ти обзнању
јем у право време.

46. И заиста, заиста, кажем ти, 
што год а запечатиш на земљи, 

биће запечаћено на небу, и што 
год свежеш на земљи, у име моје 
и по речи мојој, говори Господ, 
биће вечно свезано на небу; и 
чије год грехе б уклониш на зе
мљи, биће уклоњени вечно на 
небесима; и чије год грехе задр
жиш на земљи биће задржани 
на небу.

47. И опет, заиста кажем, кога 
год благословиш, ја ћу га благо
словити, и кога год прокунеш ја 
ћу га а проклети, говори Господ; 
јер ја, Господ, Бог сам твој.

48. И опет, заиста, кажем ти, 
слуго мој Џозефе, да шта год 
подариш на земљи, и коме год 
подариш било кога на земљи, 
по речи мојој и према мом за
кону, биће то пропраћено бла
гословима а не проклетствима, 
и моћу мојом, говори Господ, 
и биће без осуде на земљи и на 
небу.

49. Јер сам ја Господ Бог твој, 
и бићу са тобом и то до а краја 
света, и кроз сву вечност; јер 
заиста б печатим на теби твоје 
в узвишење, и припремам ти пре
сто у царству Оца мога, са Авра
мом, г оцем твојим.

50. Гле, видех а жртве твоје, и 
опростићу ти све грехе твоје; 
видех жртве твоје у послушно
сти према ономе што ти рекох. 

 40 а ИЏС 1:33.  
всп Обнова 
јеванђеља.

 42 а УиЗ 42:22–26.
 43 а всп Брак, женити;  

Завет.
 44 а всп Чедност.
 45 а всп Кључеви 

свештенства.

  б Дела 3:21;  
УиЗ 86:10.  
всп Обнова 
јеванђеља.

 46 а всп Запечатити, 
печаћење.

  б всп Опрост греха.
 47 а Пос 12:1–3;  

УиЗ 124:93.

 49 а Мт 28:20.
  б УиЗ 68:12.
  в УиЗ 5:22.  

всп Позив и избор.
  г Пос 17:1–8;  

2 Не 8:2.
 50 а всп Жртва.
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Иди, зато, и начинићу пут за 
избављење твоје, као што б при
хватих принос од Аврама у виду 
сина његовог Исака.

51. Заиста, кажем ти: Запо
вест дајем слушкињи својој, Еми 
Смит, жени твојој, коју ти да
дох, да се уздржи и не узме од 
онога што ти ја заповедих да јој 
понудиш; јер ја то учиних, го
вори Господ, да вас све искушам, 
као што учиних Авраму, и како 
бих могао да захтевам принос из 
руку ваших, заветом и жртвом.

52. И нека слушкиња моја, а Ема 
Смит, прими све оне које беху 
дате слузи моме Џозефу, и које 
су честите и чисте преда мном; 
а оне које нису чисте, а рекоше 
да су чисте, биће уништене, го
вори Господ Бог.

53. Јер сам ја Господ Бог твој, 
и послушајте глас мој; и пода
рићу свом слузи Џозефу да буде 
постављен за владара над много 
тога; јер он беше а веран у малом, 
и од сада па надаље јачаћу га.

54. И заповедам слушкињи 
својој, Еми Смит, да послуша и 
прионе уз слугу мога Џозефа, и 
никога другог. Али не буде ли 
послушала ову заповест биће 
уништена, говори Господ, јер ја 
сам Господ Бог твој, и уништићу 
је уколико не остане послушна 
закону мом.

55. Али ако не послуша ову 
заповест, онда слуга мој Џо
зеф треба да учини све за њу, 
баш као што рече; и благосло
вићу и умножити га и даћу му 
а стоструко у овом свету, очева 
и мајки, браће и сестара, кућа 
и земље, жена и деце, и круна 
б вечних живота у вечним све
товима.

56. И опет, заиста кажем, нека 
слушкиња моја а опрости слузи 
мом Џозефу преступе његове; а 
онда ће јој бити опроштени пре
ступи њени, којима преступи 
против мене; и ја, Господ Бог 
твој, благословићу је, и умно
жити, и учинити да јој се срце 
радује.

57. И опет, кажем, нека слуга 
мој Џозеф не отуђује имовину 
своју из руке своје, да неприја
тељ не би дошао и уништио га; 
јер Сотона а настоји да уништи; 
јер ја сам Господ Бог твој, а он 
је слуга мој; и гле, и ево, са њим 
сам, као што бејах са Аврамом, 
оцем твојим, и то у његовом б уз
вишењу и слави.

58. Сада, у погледу закона а све
штенства, има пуно тога што се 
на њега односи.

59. Заиста, ако мој Отац позове 
некога, као а Арона, гласом мо
јим, и гласом онога који ме по
сла, и ја га даривах б кључевима 

 50 б Пос 22:10–14;  
УиЗ 97:8.

 52 а всп Смит, Ема Хејл.
 53 а Мт 25:21;  

УиЗ 52:13.
 55 а Мк 10:28–31.
  б всп Вечни живот;  

Породица – Вечна 
породица.

 56 а всп Опростити.
 57 а Мт 10:28.
  б всп Узвишење.
 58 а УиЗ 84:19–26.  

всп Свештенство.

 59 а Јев 5:4.  
всп Арон, брат 
Мојсијев.

  б всп Кључеви 
свештенства.
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власти овог свештенства, ако 
било шта учини у име моје, и 
према закону мом и по речи мо
јој, неће починити грех, и ја ћу 
га оправдати.

60. Нека нико, дакле, не насрће 
на слугу мога Џозефа; јер ћу га 
оправдати; јер ће он пружити 
жртву коју захтевам из руку 
његових за преступе његове, го
вори Господ Бог ваш.

61. И опет, у погледу закона 
свештенства – ако се неко ожени 
а девицом, и пожели да се ожени 
б другом, а прва да своју сагла
сност, и ако се ожени другом, 
а оне су девице, и нису обе
ћане никоме другом, онда је он 
оправдан; не може да почини 
прељубу јер су оне њему дате; 
јер не може да почини прељубу 
са онима које припадају њему и 
никоме другом.

62. А ако он има десет девица 
које су му дате овим законом, 
не може починити прељубу, јер 
оне припадају њему, и дате су 
му; зато је оправдан.

63. Али ако једна или било која 
од десет девица, након што се 
удала, буде са другим, она је по
чинила прељубу, и биће уни
штена; јер су оне дате њему да 
би се а умножио и попунио зе
мљу, према заповести мојој, и да 

би испунио обећање које је дато 
од Оца мог још пре постанка 
света, и за њихово узвишење у 
вечним световима, како би ра
ђали душе човечје; јер се у томе 
б дело Оца мог наставља, како би 
био прослављен.

64. И опет, заиста, заиста, ка
жем вам, ако ико ко држи кљу
чеве ове власти има жену, и поу
чава је закону мог свештенства, 
у погледу свега овога, онда она 
треба да му поверује и да му 
служи, или ће бити уништена, 
говори Господ Бог; јер ћу је уни
штити; јер ћу увеличати име 
своје на свима онима који приме 
и придржавају се мог закона.

65. Зато, биће то законито по 
мени, ако она не прими овај за
кон, да он прими све оно што 
год му ја, Господ Бог његов по
дарим, јер она не поверова и 
не служаше му по речи мојој; и 
она поста преступник; и он је 
изузет из закона Сариног, која 
служаше Авраму према закону 
када заповедих Авраму да узме 
Агару за жену.

66. А сада, у погледу овог за
кона, заиста, заиста, кажем ти, 
открићу ти још тога, касније; 
стога, нека је ово довољно за 
сада. Гле, ја сам Алфа и Омега. 
Амен.

133. ОДСЕК
Откривење дато преко пророка Џозефа Смита, у Хајраму, у 
 61 а всп Девица.
  б Званични проглас 1.  

всп Брак, 

женити – Полигамни 
брак.

 63 а Пос 1:26–28;  

Јаков 2:30.
  б Мојсије 1:39.
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133 2 а Мал 3:1;  
УиЗ 36:8.

  б УиЗ 1:36.  
всп Исус Христ – 
Судија.

 3 а Иса 52:10.
  б Иса 12:2; 52:10.  

всп План откупљења;  
Спасење.

 5 а Алма 5:57;  
УиЗ 1:16.  
всп Вавилон;  
Световност.

  б 2 Тим 2:21;  
3 Не 20:41;  
УиЗ 38:42.  
всп Чист, чистоћа.

 6 а Мал 3:16–18.

 7 а УиЗ 29:8.  
всп Израел – 
Сакупљање Израела.

  б Зах 2:6–7;  
Мк 13:27.

 8 а всп Мисионарски 
рад.

Охају, 3. новембра 1831. год. Као предговор овог откривења, 
Историја Џозефа Смита бележи: „У то време било је пуно 
тога што су старешине желеле да знају поводом проповедања 
јеванђеља становницима земље, и поводом окупљања; те да би 
ходали у правом светлу, и били упућени са висина, 3. новембра 
1831. год, упитао сам Господа и примио следеће важно откри
вење.“ Овај одсек је прво придодат књизи Учење и завети као 
додатак, а касније му је додељен број одсека.

1–6 Свецима је заповеђено да се 
припремају за Други долазак. 7–
16 Свим људима је заповеђено 
да беже из Вавилона, и да дођу 
у Сион, и да се припреме за ве
лики дан Господњи. 17–35 Он ће 
стајати на гори сионској, кон
тиненти ће се сјединити, а из
губљена племена Израелова ће 
се вратити. 36–40 Јеванђеље је 
обновљено преко Џозефа Смита 
како би се проповедало по целом 
свету. 41–51 Господ ће у освети 
сићи на опаке. 52–56 Ово ће бити 
година откупљених Његових. 57–
74 Јеванђеље ће бити послато да 
сачува свеце и ради уништења 
опаких.

Послушај, о народе цркве моје, 
говори Господ Бог твој, и послу
шај реч Господњу о теби –

2. Господ који ће изненада 
а доћи у храм свој; Господ који 
ће сићи на свет с проклетством 
да б суди; да, свим народима који 

заборављају Бога, и свима који 
су безбожни међу вама.

3. Јер ће а разоткрити свету ми
шицу своју пред очима свих на
рода, и сви ће крајеви земаљски 
видети б спасење Бога њиховог.

4. Стога, припреми се, при
преми, о народе мој; посвети се; 
скупи се, о народе цркве моје, у 
земљи Сиону, и то сви ви којима 
не беше заповеђено да останете.

5. Изађите из а Вавилона. Бу
дите б чисти ви који носите по
суде Господње.

6. Сазовите свечане скупове 
ваше, и а говорите често једни 
другима. И нека свако призива 
име Господње.

7. Да, заиста, кажем вам по
ново, време дође када је глас Го
сподњи упућен вама: Изађите 
из Вавилона; а скупите се из свих 
народа, од сва б четири ветра, с 
једног краја неба до другог.

8. а Пошаљите старешине цркве 
моје народима који су далеко; на 
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 8 б Иса 11:11;  
1 Не 22:4;  
2 Не 10:8, 20.

  в всп Нејевреји.
  г всп Јевреји.
 9 а Иса 54:2.  

всп Кочић.
  б всп Сион.
 10 а Мт 25:6;  

УиЗ 33:17–18;  
45:54–59.  
всп Младожења.

  б УиЗ 1:12–14.
 11 а Мк 13:32–37;  

ЏС – Мт 1:46, 48.

  б УиЗ 49:7.
 12 а УиЗ 38:31, 42.
  б всп Сион.
 13 а всп Јуда.
  б всп Јерусалим.
  в Иса 2:1–3;  

Јез 38:8.
  г Пс 122.
 15 а Иса 52:10–12;  

УиЗ 58:56.
  б Пос 19:17, 26;  

Лк 9:62.
 16 а УиЗ 1:1–6.
  б всп Покајати се, 

покајање.

 17 а УиЗ 13; 27:7–8; 88:92.
  б Иса 40:3–5.
  в Мал 3:1.
 18 а Отк 14:1.  

всп Јагње Божје.
  б УиЗ 84:2.
  в Отк 7:1–4.
 19 а Мт 25:1–13;  

УиЗ 33:17–18; 88:92.  
всп Други долазак 
Исуса Христа.

  б всп Младожења.
 20 а Зах 14:4;  

УиЗ 45:48–53.

б острва морска; пошаљите их у 
туђе земље; позовите све народе, 
прво в нејевреје, а потом г Јевреје.

9. И гле, и ево, ово ће бити по
клич њихов, и глас Господњи 
свим људима: Пођите у земљу 
Сион, како би се границе мог 
народа могле проширити, и 
како би а кочићи његови ојачали, 
и како би се б Сион проширио на 
крајеве околне.

10. Да, нека поклич пође међу 
све људе: Пробудите се и уста
ните и пођите да се сусретнете 
с а Младожењом; гле, и ево, Мла
дожења долази; изађите Му у 
сусрет. Припремите се за б ве
лики дан Господњи.

11. а Стражарите, дакле, јер не 
б знате ни дана нити часа.

12. Нека они, дакле, који су 
а међу нејеврејима беже у б Сион.

13. А они који су од а Јуде нека 
беже у б Јерусалим, на в горе 
г дома Господњег.

14. Изађите из свих народа, 
чак и из Вавилона, из средине 
опакости, што је духовни Вави
лон.

15. Али заиста, овако говори 

Господ, нека бег ваш не буде у 
а журби, него нека све буде при
премљено пред вама; а онај који 
иде, нека се б не осврће да га из
ненадно уништење не би сусти
гло.

16. Послушајте и чујте, о ви 
становници земље. а Слушајте за
једно, ви старешине цркве моје и 
чујте глас Господњи; јер Он по
зива све људе, и заповеда свим 
људима свугде да се б покају.

17. Јер гле, Господ а посла ан
ђела који виче посред неба, гово
рећи: Припремите пут Господу, 
и б поравнајте стазе Његове, јер 
је час в доласка Његовог близу –

18. Када ће а Јагње стајати на 
б гори Сион, а с Њим в сто четр
десет четири хиљаде, који имају 
име Очево исписано на челима 
својим.

19. Стога, припремите се за 
а долазак б Младожење; идите, 
изађите Му у сусрет.

20. Јер гле, а стајаће Он на 
гори Маслинској, и на силном 
океану, и то на дубини великој, 
и на острвима морским, и у зе
мљи Сиону.
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 21 а Јоило 3:16; Амос 1:2.
  б Иса 2:2–4.
 22 а Јез 43:2; Отк 1:15;  

УиЗ 110:3.
  б Пс 77:18; Отк 14:2.
  в Суд 5:5;  

Иса 40:4; 64:1;  
Отк 16:20;  
УиЗ 49:23; 109:74.

 23 а Отк 6:14.
 24 а всп Јерусалим.
  б Пос 10:25.  

всп Земља – 
Прерасподела на 
земљи.

 25 а всп Исус Христ – 
Хиљадугодишња 
владавина Христова.

 26 а Јер 16:14–15;  
УиЗ 110:11.  
всп Израел – Десет 
изгубљених племена 
Израелових.

 27 а Иса 11:15–16;  
2 Не 21:16.

 29 а Иса 35:6–7.
 30 а Зах 10:7–12.  

всп Јефрем – Племе 
Јефремово.

 31 а Пос 49:26.

 33 а Иса 35:10; 51:11;  
УиЗ 66:11.

 34 а всп Израел – 
Дванаест племена 
Израелових.

  б Пос 48:14–20;  
1 Дн 5:1–2;  
Етер 13:7–10.

 35 а всп Јуда – Племе 
Јудино.

  б всп Светост.
 36 а Отк 14:6–7;  

УиЗ 20:5–12.
  б всп Обнова 

јеванђеља.

21. И а огласиће се гласом сво
јим са б Сиона, и говориће из 
Јерусалима, а глас његов ће се 
чути међу свим људима;

22. А биће то глас налик а гласу 
многих вода, и налик гласу ве
лике б грмљавине, која ће в сру
шити горе, а долине ће нестати.

23. Заповедиће великој дубини, 
и она ће се повући у крајеве на 
северу, а а острва ће постати 
једна земља;

24. А земља а јерусалимска и зе
мља сионска ће се вратити на 
своје место, и земља ће бити као 
што беше у данима пре него што 
је б раздељена.

25. А Господ, и то Спаситељ, 
стајаће међу својим народом, и 
а владаће над сваким телом.

26. Господ ће се споменути 
оних који су у а северним зе
мљама, и пророци њихови чуће 
глас Његов, и неће се више уздр
жавати; и удариће стене, а лед 
ће потећи доле у присуству њи
ховом.

27. И а пут ће се подићи усред 
велике дубине.

28. Непријатељи њихови ће по
стати плен њихов,

29. А у а неплодним пустињама 
ће потећи језерца живе воде; и 
осушено тло више неће бити 
жедна земља.

30. И они ће донети богатства 
своја деци а Јефремовој, слугама 
мојим.

31. А границе а брда вечних др
хтаће у њиховом присуству.

32. И тамо ће се поклонити и 
биће крунисани славом, и то у 
Сиону, рукама слугу Господ
њих, и то деце Јефремове.

33. И биће испуњени а песмама 
вечне радости.

34. Гле, ово је благослов веч
нога Бога за а племена Израе
лова, и обилнији благослов на 
главама б Јефрема и другова ње
гових.

35. А и они из а Јудиног пле
мена, након свог бола, биће по
свећени у б светости пред Го
сподом, да бораве у присуству 
Његовом дању и ноћу, у веке ве
кова.

36. А сада, заиста говори Го
спод, како бисте знали све ово, 
о становници земље, послах 
а анђела свога који лети посред 
неба, имајући вечно б јеванђеље, 
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 37 а всп Јеванђеље.
  б всп Мисионарски 

рад;  
Проповедати.

  в УиЗ 42:58.
 39 а всп Клањати се.
 40 а Иса 64:1–2.
 41 а Јов 41:22.
 44 а 1 Сол 4:15–18.

 45 а Иса 64:4; 1 Кор 2:9.
  б ПЈер 3:25;  

2 Не 6:7, 13.
 46 а Иса 63:1–2.
  б всп Други долазак 

Исуса Христа.
 48 а Пос 49:11–12;  

Лк 22:44;  
Отк 19:11–15;  

пџс Отк 19:15 
(Додатак);  
Мос 3:7;  
УиЗ 19:18.

 49 а Иса 13:10; 24:23;  
УиЗ 45:42; 88:87.

 50 а Иса 63:2–3;  
УиЗ 76:107; 88:106.

 51 а Лев 8:30.

који се појавио некима и пове
рио га човеку, и који ће се по
јавити многима који бораве на 
земљи.

37. И ово а јеванђеље ће се б про
поведати в сваком народу, ко
лену, и језику и свим људима.

38. А Божје слуге ће поћи, го
ворећи снажним гласом: Бојте 
се Бога и дајте му славу, јер час 
суда Његовог долази;

39. И а клањајте се ономе који 
створи небо, и земљу, и море, и 
изворе вода –

40. Призивајући име Господње 
дању и ноћу, говорећи: О, када 
би а раздерао небеса, када би си
шао доле, да би горе могле по
тећи у присуству Твоме.

41. И примиће одговор на гла
вама својим; јер ће присуство 
Божје бити као распламсали 
огањ који гори, и као огањ који 
чини да вода а узаври.

42. О Господе, сићи ћеш да би 
непријатељи твоји упознали име 
Твоје, и да би сви народи др
хтали у присуству Твоме –

43. Када им учиниш страхоте, 
оно што не очекују;

44. Да, када сиђеш, и горе по
теку на доле у присуству Твоме, 
а срешћеш онога који се радује 
и чини праведно, онога који се 
сећа Тебе и Твојих путева.

45. Јер од постанка света нико 
не чу нити ухом дозна, нити 
оком виде, о Боже, сем Тебе, 
колико си великих ствари 
а припремио за онога који Те  
б чека.

46. И говориће се: а Ко је овај 
што у обојеним хаљинама б си
лази од Бога са неба; да, из кра
јева који нису познати, одевен у 
свечану одећу своју, који путује 
у величини силе своје?

47. А Он ће рећи: Ја сам онај 
који говораше у праведности, 
моћан да спасе.

48. И Господ ће се појавити у 
а црвеном, а хаљине Његове биће 
као у онога који гази грожђе у 
каци.

49. И тако велика биће слава 
присуства Његовог да ће а сунце 
сакрити лице своје од срама, и 
месец ће задржати свој сјај, а зве
зде ће бити избачене са својих 
места.

50. А глас Његов ће се чути: 
а Изгазих кацу сам, и донесох суд 
свим људима; и нико не беше са 
мном;

51. И изгњечих их у жестини 
својој, и изгазих у срџби својој, 
а крвљу њиховом а попрсках ха
љине своје, и упрљах сву одећу 
своју; јер је ово дан освете који 
беше у мом срцу.
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 53 а Иса 63:4–9.
  б всп Милосрђе.
  в всп Откупити, 

откупљен, откупљење.
 54 а всп Енох.
  б всп Ноје, библијски 

патријарх.
  в всп Мојсије.
 55 а всп Васкрсење.
 56 а УиЗ 29:13.
  б всп Светац.
  в УиЗ 45:45–46;  

88:96–97.
  г Мт 25:33–34.

  д Иса 24:23; Отк 14:1;  
УиЗ 76:66;  
84:2, 98–102.

  ђ всп Нови Јерусалим.
  е Отк 15:3;  

УиЗ 84:98–102.
  ж всп Јагње Божје.
 57 а всп Степени славе.
  б всп Јеванђеље.
 58 а Мт 11:25;  

1 Кор 1:27;  
Алма 32:23; 37:6–7.

  б Иса 60:22.
  в Понз 32:29–30.

 59 а Мих 4:11–13.
 60 а УиЗ 104:58–59.
  б УиЗ 1:2.
 62 а всп Покајати се, 

покајање.
  б УиЗ 88:74.  

всп Посвећење.
  в всп Вечни живот.
 63 а всп Слушати.
  б Дела 3:22–23;  

1 Не 22:20–21;  
3 Не 20:23; 21:11;  
УиЗ 1:14;  
ИЏС 1:40.

52. А сада година мојих отку
пљених дође; и помињаће не
жну доброту Господа свога, и 
све што им Он подари у благо
сти својој, и по нежној доброти 
својој, у веке векова.

53. У свакој а тузи њиховој он 
беше тужан. И анђео који је 
пред њим, спасе их; и б љубављу 
својом, и самилошћу својом, он 
их в откупи, и подиже их, и носи 
их све време;

54. Да, и а Енох такође, и они 
који беху са њим; пророци који 
беху пре њега; а и б Ноје, и они 
који беху пре њега; и в Мојсије 
такође, и они који беху пред 
њим;

55. А од Мојсија до Илије, и од 
Илије до Јована, који беху с Хри
стом у Његовом а васкрсењу, и 
свети апостоли, с Аврамом, Иса
ком, и Јаковом, биће у прису
ству Јагњетовом.

56. И а гробови б светаца ће се 
в отворити; и изаћи ће и стати 
г здесна Јагњету, кад буде стајао 
на д гори Сион, у светом граду, 
ђ Новом Јерусалиму; и певаће 
е песму ж Јагњетову, дању и ноћу 
у веке векова.

57. А у ту сврху, да би људи 
постали судеоници а славе која 
ће се открити, Господ посла пу
нину б јеванђеља свога, вечни 
завет свој, расправљајући у ја
сноћи и једноставности –

58. Да припреми слабе за оно 
што долази на земљу, и за Го
сподњи задатак онога дана када 
а слаб постиди мудрог, а б мали 
постане јак народ, и в двоје гоне 
десет хиљада.

59. И оним што је слабо из 
света Господ ће а млатити на
роде моћу Духа свога.

60. И у ту сврху су дате ове за
повести; заповеђено је да се оне 
држе подаље од света онога дана 
када беху дате, али сада оне 
треба да а пођу ка б сваком телу –

61. И то по науму и вољи Го
спода, који влада над сваким те
лом.

62. А ономе који се а покаје и 
б посвети себе пред Господом 
биће дат в вечни живот.

63. А онима који не а послушају 
глас Господњи биће испуњено 
оно што је написао пророк Мој
сије, да ће бити б искључени из 
народа.
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64. А и оно што је написао про
рок а Малахија: Јер гле, долази 
б дан који ће као пећ в горети. И 
сви охоли, да, и сви који опако 
чине, биће стрњика; и дан који 
долази спалиће их, говори Го
спод над војскама, да им неће 
остати ни корена ни гране.

65. Стога, ово ће бити одговор 
Господњи упућен њима:

66. У онај дан када дођох сво
јима, нико ме не а прими, и беја
сте истерани.

67. Када позивах поново не 
беше никога од вас да одговори; 
ипак, а мишица моја није уопште 
скраћена да не бих могао да от
купим, нити своју б моћ да пре
дам.

68. Гле, претњом својом а ису
шујем море. Реке претварам у 

пустаре; риба њихова смрди, и 
умире од жеђи.

69. Облачим небеса тамом и 
кострет им за покривач дајем.

70. А а ово вам је из руке моје – 
у мукама ћете лежати.

71. Гле, и ево, нема никога да 
вас избави; јер не послушасте 
глас мој када вас позвах са не
беса; не веровасте слугама мо
јим, и када вам беху а послати ви 
их не примисте.

72. Стога, они а запечатише све
дочанство и свезаше закон, а ви 
бејасте предати тами.

73. Такви ће ићи у таму нај
крајњу, где је а плач, и јаук, и 
шкргут зуба.

74. Гле, Господ Бог ваш ово 
рече. Амен.

 64 а Мал 4:1.  
всп Малахија.

  б ИЏС 1:36–37.
  в Иса 66:15–16;  

1 Не 22:15; 3 Не 25:1;  
УиЗ 29:9; 64:24.  
всп Земља – Чишћење 

земље.
 66 а Јн 1:11.
 67 а 2 Не 28:32.
  б Иса 50:2; 2 Не 7:2.
 68 а Изл 14:21;  

ИНа 3:14–17.
 70 а Иса 50:11.

 71 а 2 Дн 36:15–16;  
Јер 44:4–5.

 72 а Иса 8:16–20.
 73 а Мт 8:11–12; Лк 13:28;  

УиЗ 19:5.  
всп Пакао;  
Тама, духовна.

134. ОДСЕК
Изјава о веровању која се тиче владе и закона уопштено, усво
јена анонимним гласањем на општем скупу цркве који је одр
жан у Киртланду, у Охају, 17. августа 1835. год. Многи свеци 
су се окупили да би размотрили предложени садржај првог из
дања Учења и завета. У то време, овој изјави додат је следећи 
увод: „Како наше веровање које се тиче влада и закона генерално 
не би било погрешно протумачено, нити погрешно схваћено, 
сматрали смо прикладним да представимо, на крају ове књиге, 
наше мишљење о томе.“
1–4 Потребно је да влада за
штити слободу савести и верои

сповести. 5–8 Сви људи би тре
бало да подржавају своје владе и 
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134 1 а УиЗ 98:4–7;  
ЧВ 1:12.

  б всп Извештај,  
урачунљив, ура
чунљивост.

 2 а всп Слобода избора.
  б всп Савест.
  в УиЗ 42:18–19.
 3 а УиЗ 98:8–10.
 4 а Алма 21:21–22;  

ЧВ 1:11.  
всп Клањати се.

 5 а ЧВ 1:12.  
всп Побуна.

 6 а УиЗ 58:21; 88:34.

дужни су да поштују и буду при
вржени закону. 9–10 Верске ор
ганизације не треба да утичу на 
цивилне власти. 11–12 Људи су 
оправдани у одбрани себе самих 
и своје имовине.

Верујемо да су а владе устано
вљене од Бога на корист човеку; 
и да Он сматра људе б одговор
нима за своје поступке према 
њима, и у састављању закона и 
њиховом спровођењу, зарад до
бра и сигурности друштва.

2. Верујемо да ниједна влада 
не може постојати у миру, сем 
ако се не обликују и држе не
повредивим такви закони који 
ће осигурати сваком појединцу 
а слободно изражавање б саве
сти, права и контролу над имо
вином, и в заштиту живота.

3. Верујемо да су свим владама 
потребни цивилни а службеници 
и судије да спроводе њихове за
коне; и да ће се тражити такви 
који ће служити закону у ис
правности и правди и да ће бити 
подржани гласом народа ако је 
у питању република, или вољом 
владара.

4. Верујемо да је вероиспо
вест установљена од Бога; а да 
су људи одговорни Њему, и то 
само Њему, за њено примењи
вање, све док их њихова вер
ска уверења не нагоне да крше 
права и слободе других; али не 

верујемо да људски закон има 
право да се меша прописујући 
правила а клањања Богу да би 
ограничавао људску савест, 
нити да прописује облике јав
ног и личног посвећивања; ве
рујемо да цивилне судије треба 
да обуздају преступе, али да ни
када не надзиру савест; треба да 
кажњавају кривицу, али да ни
када не потискују слободу душе.

5. Верујемо да су сви људи под 
обавезом да подржавају и поду
пиру одговарајуће владе тамо 
где бораве, док су заштићени у 
својим урођеним и неотуђивим 
правима по законима тих влада; 
и да су устанак и а побуна недо
лични сваком грађанину који 
је овако заштићен, и треба да 
се казни сходно томе; и да све 
владе имају право да донесу та
кве законе који ће према њи
ховом сопственом расуђивању 
најбоље да обезбеде јавну добро
бит; али и да у исто време држе 
светим слободу савести.

6. Верујемо да свако треба да 
буде поштован на свом поло
жају, владари и судије као такви, 
јер су постављени да заштите не
виног и кажњавају кривог; и да 
сви људи дугују поштовање и 
приврженост а законима, јер би 
без њих мир и слога били заме
њени безакоњем и ужасом; људ
ски закони су установљени са 
изричитом сврхом уређивања 
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наших интереса као појединаца 
и народа, између човека и чо
века; а божански закони су дати 
са неба, и они прописују пра
вила у вези са духовним пита
њима, вером и богоштовљем, 
за оба човек треба да одговара 
свом творцу.

7. Верујемо да владари, др
жаве, и владе имају права, и да 
су у обавези да донесу законе 
који ће штитити све грађане и 
слободно изражавање њихових 
верских убеђења; али не веру
јемо да по правди имају права 
да лишавају грађане ове повла
стице, или да забрањују њихова 
уверења, све док показују уважа
вање и дубоко поштовање према 
тим законима и таква верска 
уверења не оправдавају побуну 
нити заверу.

8. Верујемо да чињење зло
чина треба да се а казни према 
природи истог; убиство, издаја, 
пљачка, крађа, и нарушавање 
општег мира, сваке врсте, треба 
да се казне према природи зло
чина и тежњи да се чини лоше 
међу људима, по законима оних 
влада под којима је преступ по
чињен; а ради јавног мира и 
спокојства сви људи треба да 
иступе и према својим могућ
ностима приводе кршиоце до
брих закона ради кажњавања.

9. Не верујемо да је праведно 
мешати верски утицај са цивил
ном владавином, чиме се једна 
верска заједница подстиче а 

другој се ускраћују духовне по
властице, а лична се права њи
хових чланова, као грађана, не
гирају.

10. Верујемо да све верске за
једнице имају право да се баве 
својим члановима по питању 
недоличног понашања, према 
правилима и прописима тих за
једница; под условом да такви 
поступци буду ради заједни
штва и доброг гласа; али не ве
рујемо да било која верска зајед
ница има власт да суди људима 
по питању права на имовину 
или живот, да од њих одузима 
ова световна добра, или да угро
жава њихов живот или тело, или 
да им зада било коју телесну ка
зну. Они их могу само а искљу
чити из њихове заједнице, и 
ускратити им заједништво.

11. Верујемо да људи треба 
да се жале према цивилном за
кону за све учињене неправде и 
увреде, где је почињено лично 
злостављање или се крши право 
на имовину или на углед, где по
стоје закони који ће их зашти
тити; али верујемо и да су сви 
људи оправдани у одбрани себе, 
и својих пријатеља, и имовине, 
и владе, од незаконитих напада 
и насртаја од свакога у трену
цима преке потребе, где се не 
могу упутити непосредне жалбе 
према закону, и обезбедити пот
пора.

12. Верујемо да је праведно 
да се а проповеда јеванђеље 

 8 а Алма 30:7–11;  
УиЗ 42:84–87.

 10 а всп Искључење.
 12 а всп Мисионарски 

рад;  
Проповедати.
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135 1 а УиЗ 5:22; 6:30.  
всп Мученик,  
мучеништво.

  б всп Смит, 

   Џозеф, мл.
  в всп Затвор у Картиџу 

(САД).
  г всп Смит, Хајрам.

 2 а всп Тејлор, Џон.
 3 а всп Пророк.
  б всп Виделац.

народима земаљским, и да се 
праведни упозоравају да се 
спасу од покварености света; 
али не верујемо да је исправно 
мешати се у питање робова, 
нити им проповедати јеванђеље, 
крстити их у супротности са во
љом и жељом њихових госпо
дара, петљати се или утицати 

на њих и у најмањој мери да се 
осете незадовољнима својом жи
вотном ситуацијом, и тако угро
жавати животе људи; такво ме
шање верујемо да је незаконито 
и неисправно, и опасно по мир 
за сваку владу која дозвољава да 
се људска створења држе у роп
ству.

135. ОДСЕК
Саопштење о мученичкој смрти пророка Џозефа Смита и ње
говог брата, патријарха Хајрама Смита, у Картиџу, у Или
ноису, 27. јуна 1844. год. Овај документ је припојен на крају 
издања Учења и завета из 1844. год, које је било скоро спремно 
за објављивање у време када су Џозеф и Хајрам Смит убијени.

1–2 Џозеф и Хајрам су убијени 
као мученици у затвору у Кар
тиџу. 3 Проглашен је челни по
ложај пророка. 4–7 Њихова не
вина крв сведочи о истини и 
божанској природи дела.

Да бисмо запечатили сведо
чанство ове књиге и Мормо
нове књиге, проглашавамо а му
ченичку смрт пророка б Џозефа 
Смита, и патријарха Хајрама 
Смита. Они беху упуцани у в за
твору у Картиџу, 27. јуна 1844. 
год, око 5 сати после подне, од 
стране наоружане руље – обо
јене у црно – од око 150 до 200 
особа. г Хајрам је први упуцан и 
мирно је пао, узвикнувши: Ја сам 
мртав човек! Џозеф је искочио 

кроз прозор, и убијен је у по
кушају, узвикнувши: О Господе 
Боже мој! У обојицу је пуцано 
након што су умрли, на окру
тан начин, и обојица примише 
по четири метка.

2. а Џон Тејлор и Вилард Ри
чардс, двојица од Дванаесто
рице, тада су биле једине особе 
у соби; први је био рањен на сви
реп начин са четири метка, али 
се касније опоравио; други, Бог 
се постарао, извукао се, и то без 
рупе на својој одећи.

3. Џозеф Смит, а пророк и б ви
делац Господњи, учинио је више 
за спасење људи на овом свету, 
него ико ко је икада живео на 
њему, изузев самог Исуса. У 
кратком периоду од двадесет 
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година, обелоданио је Мормо
нову књигу, коју је превео даром 
и моћу Божјом, и био је средство 
којим је она објављена на два 
континента; послао је в пунину 
вечног јеванђеља, коју је она са
држала, на сва четири краја зе
мље, обелоданио је многа откри
вења и заповести које садржи 
ова књига Учења и завета, и 
пуно других важних докуме
ната и упутстава на добробит 
деце човечје; сакупио више хи
љада светаца последњих дана, 
установио велики г град, и оста
вио славу и име који се не могу 
избрисати. Живео је као велики 
и умро као велики у очима Бога 
и његовог народа, и налик мно
гим Господњим помазаницима 
у древним временима запеча
тио је свој живот и своја дела 
сопственом д крвљу; као и његов 
брат Хајрам. У животу не беху 
растављени, ни у смрти не беху 
раздвојени!

4. Када је Џозеф отишао у Кар
тиџ како би себе предао тобо
жњим захтевима закона, два или 
три дана пре свог убиства, ре
као је: Идем као а јагње на клање; 
али сам смирен као летње јутро; 
савест ми је без кривице према 
Богу, и према свим људима. 
Умрећу невин, и за мене ће се 
рећи – хладнокрвно га убише. 
Истог јутра, након што се Хај
рам спремао за полазак – може 

ли се рећи на клање? Да, јер тако 
беше – прочитао је следећи па
сус, при крају дванаестог по
главља књиге Етерове, у Мормо
новој књизи, и ту заврнуо лист:

5. И догоди се да се мољах Го
споду да нејеврејима удели бла
годат, како би имали милосрђа. 
И догоди се да ми Господ рече: Не 
тиче се тебе немају ли они ми
лосрђа, јер ти беше веран; стога, 
одећа је твоја а очишћена. Јер виде 
слабости своје, бићеш ојачан, све 
док не седнеш на место које ти 
припремих у становима Оца мога. 
А сада ја. . . желим збогом нејевре
јима; да, а и браћи својој коју љу
бим, док се не сретнемо пред б су
диштем Христовим, где ће свако 
знати да одећа моја није упрљана 
крвљу вашом. в Завештаоци су 
сада мртви, и њихово завештање 
је на снази.

6. Хајрам Смит је имао че
трдесет четири године у фе
бруару 1844. год, а Џозеф Смит 
је напунио тридесет осам у де
цембру, 1843. год; а отада па 
надаље имена њихова биће свр
стана међу верске мученике; 
и читаоци из сваког народа 
биће подсећани да су Мормо
нова књига, и ова књига Учења 
и завета цркве, плаћене најбо
љом крвљу деветнаестог века 
како би биле обелодањене за 
спасење уништеног света; и ако 
огањ може оштетити а зелено 

 3 в УиЗ 35:17; 42:12.  
всп Обнова 
јеванђеља.

  г всп Наву, у Илиноису 

(САД).
  д Јев 9:16–17;  

УиЗ 136:39.
 4 а Иса 53:7.

 5 а УиЗ 88:74–75.
  б Етер 12:36–38.
  в Јев 9:16–17.
 6 а Лк 23:31.
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 7 а Отк 6:9.
136 2 а всп Црква Исуса 

   Христа светаца 
последњих дана.

 3 а Изл 18:21–26.
  б всп Апостол.

дрво ради славе Божје, како 
лако ће сагорети суво дрвеће 
да би се очистио виноград по
кварености. Они су живели за 
славу, умрли за славу; и слава 
им је вечна награда. Од века до 
века ће се њихова имена прено
сити потомству као драгуљ по
свећенима.

7. Нису били криви ни за је
дан злочин, како се често и до
казивало раније, и само су при
вођени у затвор због завере 
издајица и опаких људи; а њи
хова невина крв на поду затвора 
у Картиџу је велики печат при
додат „Мормонизму“ који се не 
може одбити ни на једном суду 

на земљи, а њихова невина крв на 
грбу државе Илиноис, уз пре
кршено обећање гувернера да 
треба да имају поверење у др
жаву, сведочанство је о истини 
вечног јеванђеља који читав свет 
не може оспорити; а њихова не
вина крв на застави слободе, и 
на великој повељи Сједињених 
Америчких Држава, гласници 
су вере Исуса Христа, која ће 
дирнути срца поштених људи 
међу свим народима; и њихова 
невина крв, са свом невином кр
вљу свих мученика под а олта
ром коју виде Јован, вапиће Го
споду над војскама док ту крв не 
освети на земљи. Амен.

136. ОДСЕК
Реч и воља Господња, дата преко председника Бригама Јанга у 
Винтер Квотерсу, у табору Израеловом, на територији пле
мена Омаха, на западној обали реке Мисури, у близини Каун
сил Блафса, у Ајови.

1–16 Објашњено је како табор 
Израелов треба да буде органи
зован за путовање на запад. 17–
27 Свецима је заповеђено да живе 
по бројним јеванђеоским прави
лима. 28–33 Свеци треба да пе
вају, играју, да се моле, и да се 
уче мудрости. 34–42 Пророци 
су убијани да би могли бити по
штовани а опаки осуђени.

Реч и воља Господња која се од
носи на табор Израелов на њи
ховом путовању на запад:

2. Нека се сав народ а Цркве 
Исуса Христа светаца послед
њих дана, и они који путују са 
њим, организују у групе, са за
ветом и обећањем да ће држати 
све заповести и одредбе Господа 
Бога нашега.

3. Нека се групе организују с 
вођама над а стотинама, вођама 
над педесетицама, и вођама над 
десетицама; са председником и 
његова два саветника на врху, 
под вођством Дванаесторице 
б апостола.
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4. А ово ће бити наш а завет – да 
ћемо б ходати у складу са свим 
в обредима Господњим.

5. Нека се свака група обезбеди 
са запрегама, колима, намирни
цама, одећом, и другим потреп
штинама за путовање, које могу 
да приуште.

6. Када се групе организују 
нека пођу у својој моћи, да при
преме пут онима који ће остати.

7. Нека свака група, са својим 
вођама и председницима, од
лучи колико њих може поћи на 
пролеће; а онда одабере потре
бан број спремних и способних, 
да узму запреге, семе, и опрему 
за пољопривреду, да иду као 
пионири да се припреме за се
тву пролећних усева.

8. Нека свака група понесе 
сразмерно вредности своје имо
вине, водећи а сиромашне, б удо
вице, в сирочад, и породице оних 
који су отишли у војску, како ва
паји удовица и сирочади не би 
досегли до ушију Господњих 
против овог народа.

9. Нека свака група припреми 
домове, и њиве за гајење усева, 
за оне који ће остати у овом пе
риоду; а ово је воља Господња за 
Његов народ.

10. Нека свако искористи сав 
свој утицај и имовину да пре
мести овај народ на место где ће 
Господ сместити а кочић Сиона.

11. А ако чините то чиста срца, 
у свој верности, бићете а благо
словени, бићете благословени у 
стадима вашим, и у крдима ва
шим, и на њивама вашим, и у до
мовима вашим, и у породицама 
вашим.

12. Нека слуге моје Езра Т. Бен
сон и Ерастус Сноу организују 
групу.

13. Нека слуге моје Орсон 
Прат и Вилфорд Вудруф орга
низују групу.

14. Такође, нека слуге моје 
Амаса Лајмен и Џорџ А. Смит 
организују групу.

15. И нека одреде председ
нике, и вође над стотинама, и 
педесетицама, и десетицама.

16. И нека слуге моје које су од
ређене иду и поучавају овоме, и 
то вољу моју, свецима, како би 
били спремни да пођу у земљу 
мира.

17. Идите својим путем и чи
ните како вам рекох, и не бојте 
се својих непријатеља; јер неће 
имати моћ да зауставе дело 
моје.

18. Сион ће бити а откупљен у 
време које ја одредим.

19. И ако ико настоји да изгра
ђује себе, а не тражи мој а савет, 
неће имати моћ, и његово безу
мље ће се објавити.

20. Тражите; и а држите сва 
обећања која сте дали једни 

 4 а всп Завет.
  б всп Ходати, ходати са 

Богом.
  в всп Обреди.
 8 а всп Сиромашан.
  б всп Удовица.

  в Јак 1:27;  
3 Не 24:5.

 10 а всп Кочић.
 11 а Понз 28:1–14.  

всп Благословити, 
благословен, 

благослов.
 18 а УиЗ 100:13.
 19 а всп Савет.
 20 а всп Поштен, 

поштење.
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 20 б всп Жудети.
 21 а всп Богохуљење.
  б Изл 3:6; 1 Не 19:10.
 22 а Изл 13:18; Јер 2:5–7;  

1 Не 5:15;  
Алма 36:28.  
всп Јахве.

  б Јер 30:10; Јез 20:33–34;  
УиЗ 38:33.

 23 а 3 Не 11:29–30.  
всп Препирка.

  б УиЗ 20:54.  
всп Зло говорење.

 24 а всп Реч мудрости.

  б УиЗ 108:7.
 25 а Пс 37:21; Мос 4:28.  

всп Дуг;  
Поштен, поштење.

 26 а Лев 6:4; Понз 22:3.
 27 а всп Марљивост.
  б всп Управитељ, 

управљање.
 28 а всп Певати.
  б всп Молитва.
  в 2 Дн 5:13;  

УиЗ 59:15–16.  
всп Захвалан, 
захвалити, 

захваљивање.
 29 а 2 Сам 22:7.
  б всп Радост.
 31 а УиЗ 101:4.  

всп Недаћа.
  б Рим 8:18; УиЗ 58:3–4.  

всп Слава.
  в всп Укорити, прекор.
 32 а всп Мудрост.
  б всп Понизан, 

понизност.
 33 а всп Свети Дух.
 34 а всп Прогонити, 

прогон.

другима; и не б жудите за оним 
што је од брата вашега.

21. а Клоните се зла да узимате 
име Господње узалуд, јер ја сам 
Господ Бог ваш, и то б Бог очева 
ваших, и Бог Аврамов и Исаков 
и Јаковљев.

22. а Ја сам онај који изведе децу 
Израелову из земље Египатске; 
и мишица моја је испружена у 
последњим данима, да б спаси 
народ мој, Израел.

23. Престаните се међусобно 
а препирати; престаните да гово
рите б зло један о другоме.

24. Престаните се а опијати; 
и нека вас речи ваше узајамно 
б просветљавају.

25. Узајмиш ли нешто од бли
жњега свога, вратићеш оно што 
си а узајмио; а ако не можеш пла
тити иди сместа и реци бли
жњему своме, да те не би осу
дио.

26. Пронађеш ли нешто што је 
твој ближњи а изгубио, марљиво 
ћеш га тражити док му то и не 
вратиш.

27. Бићеш а марљив у чувању 
онога што имаш, како би био 
мудар б управитељ; јер то је 

бесплатан дар Господа Бога 
твога, а ти си Његов управитељ.

28. Ако си весео, слави Господа 
а певањем, музиком, играњем, и 
б молитвом хвале и в захвалности.

29. Ако си а тужан, призивај Го
спода Бога твога с молбом, како 
би душа твоја била б радосна.

30. Не бој се својих неприја
теља, јер су они у рукама мојим 
и учинићу с њима што год по
желим.

31. Мој народ мора бити а ис
кушан у свему, како би могао да 
буде спреман да прими б славу 
коју имам за њега, и то славу 
Сиона; а онај који неће в прекор 
подносити није достојан цар
ства мога.

32. Нека се онај коме недостаје 
знања учи а мудрости б понизу
јући се и призивајући име Го
сподње, како би очи његове биле 
отворене да би видео, и уши ње
гове биле отворене да би чуо.

33. Јер се а Дух мој шаље свету 
да просветли понизног и раска
јаног, и на осуду безбожном.

34. Браћа ваша одбацише вас и 
ваше сведочанство, и то народ 
који вас а истера;
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35. А сада долази дан не
воље њихове, и то дани патње, 
као код жене која се порађа; а 
патња њихова ће бити велика 
док се журно не покају, да, врло 
журно.

36. Јер убијаху пророке, и оне 
који им беху послати; и проли
ваху невину крв, која вапи са зе
мље против њих.

37. Зато, не чудите се овоме, 
јер још нисте а чисти; још увек 
не можете поднети славу моју; 
али ћете је видети ако сте верни 
у држању свих речи мојих које 
вам б дадох, од дана Адамових 
до дана Аврамових, од Аврама 
до Мојсија, од Мојсија до Исуса 
и Његових апостола, и од Исуса 
и Његових апостола до Џо
зефа Смита, кога позвах преко 
в анђела служитеља својих, 
слугу својих, и својим гласом 

са небеса, да оствари дело  
моје;

38. Чији темељ он положи, и 
беше веран, и узех га код себе.

39. Многе је зачудила његова 
смрт; али беше потребно да а за
печати б сведочанство своје в кр
вљу својом, како би он био поча
ствован а опаки осуђени.

40. Зар вас не избавих од а не
пријатеља ваших, тако што оста
вих сведочанство о свом имену?

41. Сада, дакле, послушај, о 
народе а цркве моје; и ви старе
шине послушајте заједно, ви сте 
примили б царство моје.

42. Будите марљиви у држању 
свих заповести мојих, да не би 
судови сишли на вас, и ваша 
вера пропала, и да вас непри
јатељи ваши не би победили. 
Стога, ништа више за сада. Амен 
и Амен.

 37 а всп Чист, чистоћа.
  б Хел 8:18.
  в Отк 14:6;  

УиЗ 110:11–16;  
128:19–21;  
ИЏС 1:30–47.

 39 а Мос 17:20; УиЗ 135:3.
  б всп Сведочанство.

  в всп Мученик, 
 мучеништво.

 40 а Изл 23:22;  
УиЗ 8:4; 105:15.

 41 а всп Црква Исуса 
Христа.

  б Дан 7:27.
137 1 а Дела 7:55–56; 

   1 Не 1:8;  
Хел 5:45–49;  
ИЏС 1:43.

  б всп Целестијална 
слава.

  в 2 Кор 12:2–4;  
1 Не 11:1;  
Мојсије 1:11.

137. ОДСЕК
Виђење дато пророку Џозефу Смиту, у храму у Киртланду, у 
Охају, 21. јануара 1836. год. Повод је било служење обреда као 
припрема за посвећење храма.

1–6 Пророк види свог брата Ал
вина у целестијалном царству. 
7–9 Откривено је учење о спасењу 
мртвих. 10 Сва деца су спашена у 
целестијалном царству.

а Небеса нам се отворише, и ја 
видех б целестијално царство 
Бож је, и славу његову, да ли у 
в телу или ван њега не могу рећи.

2. Видех ненадмашну лепоту 
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 2 а 2 Не 9:41; 31:17.
  б Изл 24:17;  

Иса 33:14–15;  
Хел 5:23;  
УиЗ 130:7.

 3 а Иса 6:1;  
Јез 1:26–28.

  б всп Бог, Божанство – 
Бог Отац.

  в всп Бог, Божанство – 
Бог Син.

 4 а Отк 21:21;  
УиЗ 110:2.

 5 а всп Адам.
  б УиЗ 132:29.  

всп Аврâм.
  в УиЗ 124:19.  

всп Смит, Џозеф, ст.

  г всп Смит, Луси Мек.
  д ИЏС 1:4.
 6 а всп Спасење за мртве.
  б Иса 11:11;  

1 Не 22:10–12;  
Јаков 6:2.  
всп Израел – 
Сакупљање Израела.

  в Јн 3:3–5;  
2 Не 9:23;  
Етер 4:18–19;  
УиЗ 76:50–52; 84:74.  
всп Крштење, 
крстити.

 7 а Хел 5:30.  
всп Откривење.

  б пџс 1 Пет 4:6 
(Додатак);  

2 Не 9:25–26;  
Мос 15:24.

  в УиЗ 76:50–70.
  г всп Целестијална 

слава.
 8 а Алма 18:32;  

УиЗ 6:16.
 9 а Отк 20:12–13.  

всп Суд, последњи.
  б всп Дела.
  в УиЗ 64:34.  

всп Срце.
 10 а всп Извештај, 

урачунљив, 
урачунљивост.

  б всп Спасење – 
Спасење деце.

а врата кроз која ће наследници 
овог царства ући, која беху на
лик б пламенима огњеним што 
круже;

3. А и а горећи престо Божји, на 
коме седе б Отац и в Син.

4. Видех лепе улице тог цар
ства, које изгледаше као да су 
поплочане а златом.

5. Видех Оца а Адама и б Аврама; 
и в оца мога и г мајку моју; брата 
мога д Алвина, који одавно заспа.

6. И чудих се како је стекао 
а баштину у том царству, ви
девши да је напустио овај живот 
пре него што је Господ положио 
руке своје да сакупи Израел по 
б други пут, и није био в крштен 
за опрост греха.

7. Овако ми дође а глас Го

сподњи, говорећи: Сви они који 
умреше б без знања о овом јеван
ђељу, који би га примили да им 
је било дозвољено да остану, 
биће в наследници г целестијал
ног царства Божјег;

8. Такође, сви они који буду 
умрли од сада па на даље без 
знања о њему, који а би га при
мили свим својим срцем, биће 
наследници тог царства;

9. Јер ја, Господ, а судићу свима 
према б делима њиховим, према 
в жељама срца њихових.

10. А видех такође да су сва 
деца која умру пре него што 
дођу у а доба урачунљивости 
б спашена у целестијалном цар
ству небеском.

138. ОДСЕК
Виђење дато председнику Џозефу Ф. Смиту у Солт Лејк Си
тију, у Јути, 3. октобра 1918. год. У свом уводном обраћању 
на 89. полугодишњој конференцији цркве, 4. октобра 1918. год, 
председник Смит је прогласио да је примио неколико божанских 
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1–10 Председник Џозеф Ф. Смит 
промишља о записима Петро
вим и о посети Господа нашега 
духовном свету. 11–24 Председ
ник Смит види да се праведни 
мртви скупљају у рају и да им 
Христ послужује. 25–37 Он види 
како је проповедање јеванђеља ор
ганизовано међу духовима. 38–52 
Види Адама, Еву, и многе свете 
пророке у духовном свету који 
сматраше своје духовно стање 
пре васкрсења ропством. 53–60 
Праведни мртви сада настављају 
своје дело у свету духова.

Трећег октобра године хиљаду 
деветсто осамнаесте, седех у 
својој соби а промишљајући о 
Светим писмима;

2. И размишљах о великој а по
мирбеној жртви коју учини Син 
Божји, за б откупљење света;

3. И великој и дивној а љубави 
коју су Отац и Син показали до
ласком б Откупитеља на свет;

4. Како би се преко а помирења 
Његовог, и б послушношћу наче
лима јеванђеља, људски род мо
гао спасити.

5. Док бејах тако окупиран, 
мисли ми заокупише записи 
апостола Петра, а првобит
ним свецима расејаним широм 
б Понта, Галатије, Кападокије, и 
других делова Азије, где јеван
ђеље беше проповедано након 
распећа Христовог.

6. Отворих Библију и читах 
треће и четврто поглавље прве 
посланице Петрове, и док чи
тах бејах веома ганут, више него 
икада раније, следећим одлом
цима:

7. „Јер и Христ једном за грехе 
наше пострада, праведник за 
неправеднике, да нас приведе 
к Богу, убијен у телу, али ожи
вљен Духом:

8. „Којим оде и проповеда ду
ховима у а тамници;

9. „Који некада беху непослу
шни, када их једном Бог трпе
љиво чекаше у време Нојево, 
када ковчег беше припреман, 
у коме мало, то јест, осам душа 
беше спасено од воде.“ (1 Пет 
3:18–20.)

10. „Зато се и мртвима пропо
веда јеванђеље, да приме суд по 

138 1 а всп Промишљати.
 2 а Мт 20:28.  

всп Помирити,  
помирење.

  б всп План отку
пљења.

 3 а Јн 3:16.  
всп Љубав.

  б всп Откупитељ.
 4 а ЧВ 1:3.
  б Мт 7:21.  

всп Послушност, 

послушан, 
послушати.

 5 а ти првобитни свеци.
  б 1 Пет 1:1.
 8 а Иса 61:1; Лк 4:18;  

УиЗ 76:73–74; 88:99.

саопштења током преходних месеци. Једно од њих, о Господњој 
посети духовима мртвих док је Његово тело било у гробници, 
председник Смит је примио претходног дана. Оно је записано 
одмах након завршетка конференције. Октобра 31. 1918. год. 
било је прослеђено саветницима у Првом председништву, Са
вету дванаесторице, и патријарху, и прихваћено је једногласно.
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 11 а всп Света писма – 
Вредност Светих 
писама.

  б Еф 1:18;  
УиЗ 76:10, 12, 19.

  в Иса 11:2.
  г всп Дух.
 12 а УиЗ 76:69–70.
  б УиЗ 6:13; 51:19;  

76:51–53.
 13 а всп Жртва.
  б Мт 5:10–12.
 14 а Етер 12:4;  

Моро 7:3, 40–44.  

всп Нада.
  б всп Васкрсење.
  в всп Благодат.
  г всп Бог, Божанство – 

Бог Отац.
  д всп Јединородни.
 15 а Иса 51:11; Алма 40:12.
 16 а Лк 23:43;  

Алма 40:11–12.  
всп Рај.

  б Морм 9:13.
 17 а 2 Не 9:10–13.
  б Јез 37:1–14.
  в УиЗ 93:33–34.

  г всп Радост.
 18 а Иса 61:1.  

всп Спасење за мртве.
 19 а УиЗ 76:72–74.
  б всп Јеванђеље.
  в всп Пад Адама и Еве.
  г всп Покајати се, 

покајање.
 20 а Алма 40:13–14.  

всп Опак, опакост;  
Пакао.

  б 1 Не 10:21.
 22 а всп Тама, духовна.
  б всп Мир.

човеку телом, а по Богу да живе 
духом.“ (1 Пет 4:6.)

11. Док промишљах о ономе 
што је а записано, б очи разуме
вања ми се отворише, и Дух Го
сподњи в почину на мени, и ви
дех мноштво г мртвих, и малих 
и великих.

12. И беше скупљено на једном 
месту безбројно друштво духова 
а праведника, који беху б верни у 
сведочанству о Исусу док жи
вљаху у смртности;

13. И који приносише а жртву 
сличну великој жртви Сина Бож
јег, и б трпеше страдање у име 
свог Откупитеља.

14. Сви они напустише овај 
смртни живот, чврсти у а нади у 
славно б васкрсење, преко в благо
дати Бога г Оца и Његовог д Једи
нородног Сина, Исуса Христа.

15. Видех да беху испуњени 
а радошћу и весељем, и радоваше 
се заједно јер дан избављења њи
ховог беше близу.

16. Беху окупљени чекајући 
долазак Сина Божјег у а духовни 
свет, да прогласи откупљење њи
хово из б окова смрти.

17. Њихов уснули прах ће се 

а обновити у савршеној грађи, 
б кост у кости својој, и тетиве и 
месо на њима, в дух и тело ће се 
сјединити да се никада не ра
ставе, како би примили пунину 
г радости.

18. Док је ово огромно мно
штво чекало и разговарало, ра
дујући се часу свог избављења из 
окова смрти, Син Божји се по
јави, проглашавајући а слободу 
заробљенима који беху верни;

19. И тамо им Он а пропове
даше вечно б јеванђеље, учење 
васкрсења и откупљења људског 
рода од в пада, и од појединач
них грехова, уз услов г покајања.

20. Али није отишао а опакима, 
нити је међу безбожнима и не
раскајанима који се б укаљаше 
док беху у телу глас Његов био 
подигнут;

21. Ни побуњени који одба
цише сведочанства и упозо
рења древних пророка не ви
деше присуство Његово, нити 
видеше лице Његово.

22. Где они беху, а тама вла
даше, али међу праведнима 
беше б мир;

23. А свеци се радоваху у свом 
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а откупљењу, и повише б колена и 
признаше Сина Божјег као свог 
Откупитеља и Избавитеља из 
мртвих и из в ланаца паклених.

24. Њихова лица сијаше, и а сјај 
из присуства Господњег почину 
на њима, и они б певаху хвале 
светом имену Његовом.

25. Зачудих се, јер сам разумео 
да је Господ провео око три го
дине у служењу међу Јеврејима 
и међу онима из дома Израело
вог, настојећи да их поучи веч
ном јеванђељу и да их позове на 
покајање;

26. А онда, упркос Његовом 
моћном делу, и чудима, и про
глашавању истине, великом 
а моћу и влашћу, беху само не
колицина оних који послушаше 
глас Његов, и радоваху се у Ње
говом присуству, и примише 
спасење из руку Његових.

27. Али је Његова служба међу 
онима који су мртви била огра
ничена на а кратко време између 
распећа и Његовог васкрсења;

28. И чуђах се речима Петро
вим – где он рече да је Син 
Бож ји проповедао духовима у 
тамници, који некад беху непо
слушни, када их је једном Бог тр
пељиво чекао у време Нојево – и 
како сада беше могуће за Њега 

да проповеда овим духовима 
и изведе неопходно дело међу 
њима за тако кратко време.

29. И док се чуђах, очи ми се 
отворише, и разумевање моје 
а оживе, и опазих да Господ не 
пође лично међу опаке и непо
слушне који беху одбацили ис
тину, да их поучи;

30. Али гле, међу праведнима, 
Он организова своје снаге и од
реди гласнике, одевене а моћу 
и влашћу, и повери им да пођу 
и понесу светлост јеванђеља 
онима који су у б тами, и то в свим 
духовима човечјим; и тако се је
ванђеље проповедало мртвима.

31. И изабрани гласници по
ђоше да проглашавају Господњи 
дан а милости и објављују б сло
боду заробљенима који су све
зани, и то свима онима који би 
се покајали за своје грехе и при
мили јеванђеље.

32. Овако се јеванђеље пропо
ведало онима који а умреше у 
својим гресима, без б знања ис
тине, или у преступу, јер одба
цише пророке.

33. Ови беху поучени а вери 
у Бога, покајању за грехе, б за
ступничком крштењу за в опрост 
греха, г дару Светога Духа пола
гањем руку,

 23 а всп План откупљења.
  б Рим 14:11; Мос 27:31.
  в 2 Не 1:13; Алма 12:11.
 24 а Пс 104:1–2; Иса 60:19;  

Отк 22:5;  
ИЏС 1:17.  
всп Светлост, 
светлост Христова.

  б всп Певати.
 26 а 1 Не 11:28.

 27 а Мк 8:31.
 29 а УиЗ 76:12.
 30 а Лк 24:49.
  б всп Тама, духовна.
  в УиЗ 1:2.
 31 а Иса 61:2;  

Лк 4:17–19.
  б всп Слобода.
 32 а Јн 8:21–24.
  б УиЗ 128:5.  

всп Знање.
 33 а ЧВ 1:4.  

всп Вера.
  б всп Крштење, 

крстити – Крштење за 
мртве;  
Обреди – 
Заступнички обреди.

  в всп Опрост греха.
  г всп Дар Светог Духа.
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 34 а всп Суд, последњи.
 35 а Алма 34:9–16.  

всп Жртва;  
Помирити, 
помирење.

  б всп Крст;  
Распеће.

 36 а УиЗ 138:57.
 37 а УиЗ 138:20.  

всп Побуна.
 38 а всп Адам.
 39 а Мојсије 4:26.  

всп Ева.
 40 а всп Авељ.

  б всп Мученик, 
мучеништво.

  в всп Сит.
  г Пос 5:3;  

Мојсије 6:10.
 41 а всп Ноје, библијски 

патријарх.
  б всп Сим.
  в всп Високи 

свештеник.
  г Пос 17:1–8.  

всп Аврâм.
  д Пос 21:1–5.  

всп Исак.

  ђ Пос 35:9–15.  
всп Јаков, син Исаков.

  е всп Мојсије.
 42 а всп Исаија пророк.
  б Иса 61:1–2.
  в всп Пакао.
 43 а всп Језекиљ.
  б Јез 37:1–14.
  в всп Васкрсење.
 44 а всп Данило.
  б Дан 2:44–45.  

всп Царство Божје 
или царство небеско.

34. И свим другим начелима је
ванђеља која је неопходно да по
знају да би се оспособили како 
би примили а суд по човеку те
лом, а по Богу да живе Духом.

35. И тако је обзнањено међу 
мртвима, и малима и великима, 
неправеднима као и вернима, да 
откупљење беше изведено кроз 
а жртву Сина Божјег на б крсту.

36. Тако је обзнањено да је наш 
Спаситељ приликом свог бо
равка у свету духова проводио 
своје време поучавајући и при
премајући верне духове а про
рока који су у телу сведочили 
о Њему;

37. Како би могли понети по
руку о откупљењу свим мр
твима, којима не би могао да 
оде лично, због њихове а побуне 
и преступа, да би преко слу
жења слугу Његових и они мо
гли чути речи Његове.

38. Међу великима и моћнима 
који беху скупљени на овом ог
ромном скупу праведника беше 
отац а Адам, најдревнији и отац 
свих,

39. И наша славна мајка а Ева, с 
многима од њених верних кћери 

које живеше кроз векове и кла
њаше се истинитом и живом 
Богу.

40. а Авељ, први б мученик, беше 
тамо, и брат његов в Сит, један од 
моћних, који својим г ликом под
сећа на оца свога, Адама.

41. а Ноје, који даде упозорење 
о потопу; б Сим, значајан в високи 
свештеник; г Аврам, отац верних; 
д Исак, ђ Јаков, и е Мојсије, велики 
законодавац Израелов;

42. И а Исаија, који прогласи 
пророштво да је Откупитељ 
помазан да утеши скрушене у 
срцу, да прогласи слободу б за
робљенима, и да отвори в там
ницу онима који су свезани, та
кође беху тамо.

43. Поред њих, а Језекиљ, коме 
беше показана у виђењу велика 
долина б сувих костију, које ће 
се оденути телима, како би по
ново изашли у в васкрсењу мр
твих, као живе душе;

44. а Данило, који предвиде и 
наговести успостављање б цар
ства Божјег у последњим да
нима, да никада више не би 
било поново уништено нити 
дато другом народу;
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45. а Илија, који беше с Мојси
јем на Гори б преображења;

46. И а Малахија, пророк који 
посведочи о доласку б Илије про
рока – о коме и Морони гово
раше пророку Џозефу Смиту, 
проглашавајући да треба да 
дође пре него што наступи ве
лики и страшан в дан Господњи – 
такође беху тамо.

47. Илија пророк је требало да 
усади у а срца деце обећања дата 
очевима њиховим,

48. Наговештавајући да ће се 
велико а дело вршити у б храмо
вима Господњим у в раздобљу 
пунине времена, за откупљење 
мртвих, и г печаћење деце са ро
дитељима својим, да не би цела 
земља била ударена проклет
ством и сасвим опустошена при
ликом доласка Његовог.

49. Сви ови и многи други, чак 
и а пророци који су боравили 
међу Нефијцима и сведочили о 
доласку Сина Божјег, помешали 
су се у огромном скупу и чекали 
избављење своје,

50. Јер мртви гледаху на дуго 
одсуство својих а духова из тела 
као на б ропство.

51. Њих је Господ поучавао, и 

дао им је а моћ да изађу, након 
Његовог васкрсења из мртвих, 
да уђу у царство Оца Његовог, 
и тамо буду крунисани б бесмрт
ношћу и в вечним животом,

52. И да наставе од тада па на
даље да се баве својим посло
вима као што им је Господ обе
ћао, и буду судеоници у свим 
а благословима који беху чувани 
за оне који Га љубе.

53. Пророк Џозеф Смит, и 
отац мој, Хајрам Смит, Бригам 
Јанг, Џон Тејлор, Вилфорд Ву
друф, и други изабрани духови 
који беху а сачувани да дођу у 
пунини времена како би узели 
удела у полагању б темеља вели
ког дела последњих дана,

54. Укључујући изградњу хра
мова и извођење обреда у њима 
ради откупљења а мртвих, и они 
беху у духовном свету.

55. Запазих да они беху и међу 
онима који су а племенити и ве
лики који су били б изабрани у 
почетку да буду владари у цр
кви Божјој.

56. Чак и пре него што беху ро
ђени, они, с многим другима, 
примише своје прве поуке у свету 
духова и беху а припремљени да 

 45 а всп Илија.
  б всп Преображење.
 46 а Мал 4:5–6;  

ИЏС 1:36–39.  
всп Малахија.

  б УиЗ 110:13–15.  
всп Илија пророк.

  в всп Други долазак 
Исуса Христа.

 47 а УиЗ 128:17.
 48 а всп Спасење за мртве.
  б всп Храм, дом 

Господњи.

  в всп Раздобље.
  г всп Запечатити, 

печаћење;  
Породица – Вечна 
породица.

 49 а Хел 8:19–22.
 50 а всп Дух.
  б УиЗ 45:17.
 51 а 1 Кор 6:14;  

Алма 40:19–21.
  б всп Бесмртан, 

бесмртност.
  в УиЗ 29:43.  

всп Вечни живот.
 52 а Иса 64:4;  

1 Кор 2:9;  
УиЗ 14:7.

 53 а всп Предодређење.
  б УиЗ 64:33.
 54 а всп Обреди – 

Заступнички обреди.
 55 а Авр 3:22–24.
  б всп Предодређење.
 56 а Јов 38:4–7;  

Алма 13:3–7.
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дођу у б време које Господ од
реди да раде у в винограду Ње
говом за спасење душа човечјих.

57. Видех да верне а старешине 
овог раздобља, када напусте 
смртни живот, настављају своја 
дела проповедања јеванђеља по
кајања и откупљења, кроз жр
тву Јединородног Сина Божјег, 
међу онима који су у б тами и у 
ропству греха у великом свету 
духова мртвих.

58. Мртви који се покају биће 

а откупљени, кроз примање б об
реда дома Божјег,

59. И након што платише казну 
због својих преступа, и а опрани 
су да би били чисти, примиће 
награду према б делима својим, 
јер су наследници спасења.

60. Тако ми виђење о отку
пљењу мртвих беше откривено, 
и сведочим, и знам да је овај за
пис а истинит, преко благослова 
Господа нашега и Спаситеља, 
Исуса Христа, баш тако. Амен.

 56 б Дела 17:24–27.
  в Јаков 6:2–3.  

всп Виноград 
Господњи.

 57 а всп Старешина.

  б всп Пакао.
 58 а всп Откупити, 

откупљен, откупљење.
  б всп Обреди.
 59 а Алма 5:17–22.  

всп Опростити.
  б всп Дела.
 60 а всп Истина.

ЗВАНИЧНИ ПРОГЛАС 1
Библија и Мормонова књига поучавају да је моногамија стан
дард што се тиче брака сем ако Он не прогласи другачије (ви
дети 2 књига Самуилова 12:7–8 и Јаков 2:27, 30). Следећи от
кривење дато Џозефу Смиту, упражњавање полигамног брака 
је установљено међу члановима цркве почетком 1840тих (ви
дети одсек 132). Од 1860тих до 1880тих, влада Сједињених 
Држава издала је законе којима је забранила ове религијске оби
чаје. Ови закони су на крају потврђени од стране врховног суда 
САД. Након што је примио откривење, председник Вилфорд 
Вудруф издао је следећи манифест, који је прихваћен од стране 
цркве као меродаван и обавезујући 6. октобра 1890. год. То је до
вело до престанка упражњавања полигамних бракова у цркви.

Ономе ко је надлежан:

У широко објављиваним новинским саопштењима, послатим из 
политичких разлога, из Солт Лејк Ситија, тврди се да је Поверени
штво државе Јута у свом недавном извештају министру унутрашњих 
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послова, навело да се полигамни бракови још увек склапају и да је 
четрдесет или више таквих бракова закључено у Јути од прошлог 
јуна или током прошле године, и да су у јавним проповедима вође 
цркве поучавале, охрабривале и подстицале наставак примењи
вања многоженства –

Ја, зато, као председник Цркве Исуса Христа светаца послед
њих дана, овим путем на најсвечанији начин проглашавам да су 
ове оптужбе лажне. Ми не поучавамо о многоженству нити о по
лигамним браковима, не одобравамо било коме да упражњава ту 
праксу, и поричем да су четрдесет или било који други број поли
гамних бракова склопљени у нашим храмовима или било где на 
овој територији.

Пријављен је један случај, у коме су стране навеле да је извршено 
венчање у Дому за даривање, у Солт Лејк Ситију, у пролеће 1889. 
год, али нисам могао да утврдим ко је извршио обред; шта год је 
учињено овим поводом било је без мог знања. Због овог наведеног 
случаја Дом за даривање је, по мом налогу, срушен без одлагања.

Како је конгрес донео законе који забрањују полигамне бра
кове, и они су проглашени уставним на врховном суду, ја, овим 
путем проглашавам своју намеру да се покоравам тим законима, 
и да ћу искористити свој утицај на чланове цркве којом председа
вам да чине то исто.

Нема ничега у мојим поучавањима цркве или поучавању мо
јих сарадника, током назначеног времена, што се може оправдано 
протумачити да је промовисало или охрабривало многоженство; 
и када се било који старешина цркве послужио језиком за који се 
чинило да преноси таква учења, био је одмах укорен. А сада, јавно 
проглашавам да је мој савет свецима последњих дана да се уздрже 
од склапања било каквог брака који је забрањен законом земље.

Вилфорд Вудруф
Председник Цркве Исуса Христа  

светаца последњих дана

Председник Лоренцо Сноу је изјавио следеће:

„Предлажем, јер прихватамо Вилфорда Вудруфа за председника 
Цркве Исуса Христа светаца последњих дана, и као једину особу на 
земљи данас која држи кључеве обреда печаћења, да га сматрамо 
потпуно овлашћеним да на основу свог положаја изда манифест 
који је прочитан у нашем присуству, и који је издат 24. септембра 
1890. год, и да као црква окупљена на генералној конференцији, 
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прихватимо његов проглас који се односи на полигамне бракове 
као меродаван и обавезујући.“

Солт Лејк Сити, у Јути, 6. октобра 1890. год.

ОДЛОМЦИ ИЗ ТРИ ОБРАЋАЊА  
ПРЕДСЕДНИКА ВИЛФОРДА ВУДРУФА  

КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА МАНИФЕСТ
Господ никада неће допустити ни мени нити било коме ко стоји као председник 
ове цркве да вас води странпутицом. То није по плану. То није у науму Божјем. Да 
сам то покушао, Господ би ме померио са мог места, и тако ће учинити са сваким 
ко покуша да води децу човечју странпутицом од откривења Божјих и њихових 
дужности. (Шездесет и прва полугодишња генерална конференција цркве, у поне
дељак 6. октобра 1890. год. у Солт Лејк Ситију, у Јути. Објављено у Deseret Evening 
News, 11. октобра 1890. год. стр. 2.)

Није важно ко живи или ко умире, или ко је позван да води ову цркву, они мо
рају да је воде с надахнућем Свемогућег Бога. Не чине ли тако, не могу то уоп
ште чинити. . .

Недавно сам примио нека откривења, и то мени веома важна, и рећи ћу вам 
шта ми је Господ рекао. Дозволите ми да преусмерим ваше мисли на оно што се 
зове манифест. . .

Господ ми је рекао да свецима последњих дана поставим питање, а такође ми 
је рекао да ако они слушају шта им кажем и одговоре на постављено питање, Ду
хом и моћу Божјом, сви ће одговорити на исти начин, и сви ће веровати исто у 
погледу овога.

Ово је питање: Који је најмудрији пут да свеци последњих дана следе – да и даље 
покушавају да упражњавају полигамне бракове, са законима земље против њих и 
уз противљење шездесет милиона људи, и по цену заплене и губитка свих храмова, 
и заустављања свих обреда у њима, и за живе и за мртве, и затварања Првог пред
седништва и Дванаесторице и носилаца породица у цркви, и заплене личне имо
вине људи (све оно што би само по себи зауставило ту праксу); или, након што 
смо чинили и претрпели све ово кроз приврженост овом начелу, да престанемо да 
га упражњавамо и да се покоримо закону, и чинећи тако оставимо пророке, апо
столе и очеве код куће, да би могли поучити народ и приступити дужностима у 
цркви, и оставити такође храмове у рукама светаца, да би се могли побринути за 
обреде јеванђеља, и за мртве и за живе?

Господ ми је јасно показао у виђењу и откривењем шта би се догодило да нисмо 
престали с упражњавањем ове праксе. Да нисмо престали не бисте имали потребе 
за. . . било којим човеком у овом храму у Логану; јер би сви обреди били зауста
вљени широм земље Сиона. Пометња би завладала широм Израела, и многи му
шкарци би били притворени. Ова невоља би обухватила целу цркву, и били бисмо 
принуђени да престанемо с упражњавањем те праксе. Сада, питање је, да ли би тре
бало престати на овај начин, или на начин који нам је Господ указао, и оставити 
наше пророке, апостоле и очеве слободнима, и храмове у рукама народа, како би 
мртви били откупљени. Велики број њих је већ избављен из тамнице духовног света 
помоћу овог народа, и да ли ће се дело наставити или ће се зауставити? Ово је пи
тање које износим пред свеце последњих дана. Морате просудити сами. Желим да 
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одговорите на њега себе ради. Ја нећу одговорити на њега; али вам кажем да је то 
стање у коме бисмо били као народ да нисмо кренули путем којим јесмо.

Видех тачно шта би се догодило да није ништа учињено. Имао сам овај дух са 
собом већ дуже време. Али желим да кажем ово: Допустио бих да сви храмови 
оду из наших руку; сам бих отишао у затвор, и допустио да сваки мушкарац оде 
тамо, да ми Бог небески није заповедио да учиним оно што сам учинио, и када је 
дошао час да ми буде заповеђено да то учиним, све ми је било јасно. Отишао сам 
пред Господа, и записао шта ми је Господ заповедио да запишем. . .

Остављам вам ово, да узмете у обзир и размотрите. Господ је на делу с нама. 
(Конференција кочића Кеш, у Логану, у Јути, у недељу 1. новембра 1891. год. Обја
вљено је у Deseret Weekly, 14. новембра 1891. год.)

Сада ћу вам рећи шта ми је показано и шта је Син Божји извршио поводом овога. . . 
Све ово би се догодило, као што Бог Свемогући живи, да манифест није дат. Зато, 
Син Божји је осетио потребу да представи све ово цркви и свету због себи знаних 
намера. Господ је прогласио успостављање Сиона. Прогласио је да треба да се за
врши овај храм. Прогласио је да спасење живих и мртвих треба да буде дато у до
линама ових планина. Свемогући Бог је прогласио да ђаво то не може спречити. 
Ако то можете разумети, то је кључ овога. (Из говора са шестог заседања посве
ћења храма у Солт Лејк Ситију, априла 1893. год. Куцани запис са службе посве
ћења, из архиве одсека за црквену историју, у Солт Лејк Ситију, у Јути.)

ЗВАНИЧНИ ПРОГЛАС 2
Мормонова књига поучава да су „сви једнаки пред Богом,“ укљу
чујући „црнца и белца, роба и слободног, мушко и женско“ 
(2. Нефи 26:33). Током црквене историје народи свих раса и на
ционалности у многим земљама су бивали крштени и живели 
као верни чланови цркве. Док је Џозеф Смит био жив, неколико 
црних мушких чланова цркве је било заређено у свештенство. 
Рано у историји цркве, црквене вође су престале да поверавају 
свештенство мушкарцима црне боје коже афричког порекла. 
Црквени записи не нуде јасан увид у порекло ове праксе. Чла
нови цркве су веровали да је за промену ове праксе потребно от
кривење од Бога и да се у молитви тражи вођство. Откривење 
је примио председник Спенсер В. Кимбал и предочено је другим 
црквеним вођама у храму у Солт Лејк Ситију 1. јуна 1978. год. 
Откривењем су се отклонила сва расна ограничења која су се 
примењивала у свештенству.

Ономе ко је надлежан:

30. септембра 1978. год. на 148. полугодишњој генералној конфе
ренцији Цркве Исуса Христа светаца последњих дана, председник 
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Н. Елдон Танер, први саветник у Првом председништву цркве, из
нео је следеће:

Почетком јуна ове године, Прво председништво је најавило да 
је председник Спенсер В. Кимбал примио откривење које пружа 
свештеничке и храмске благослове свим достојним мушким члано
вима цркве. Председник Кимбал је затражио да обавестим конфе
ренцијски скуп да је, након што је примио ово откривење, које му 
је дошло након подужег размишљања и молитве у светим одајама 
у храму, представио то својим саветницима, који су га прихватили 
и одобрили. Након тога је представљено Већу дванаесторице апо
стола, који су га једногласно одобрили, а после тога је представљено 
свим врховним властима, које су га исто тако једногласно одобриле.

Председник Кимбал ме је замолио да сада прочитам ово писмо:

8. јун 1978. год.
Свим врховним и локалним службеницима Цркве Исуса Христа 
светаца последњих дана широм света:

Драга браћо:
Док смо се осведочавали о ширењу дела Господњег земљом, били 

смо захвални што су људи из многих народа одговорили на поруку 
обновљеног јеванђеља, и придруживали се цркви у све већем броју. 
То нас је надахнуло жељом да сваком достојном члану цркве пру
жимо све повластице и благослове које јеванђеље доноси.

Свесни обећања која су дали пророци и председници цркве који 
су нам претходили да ће једног дана, по Божјем вечном плану, сва 
наша достојна браћа примити свештенство, и када смо се осведо
чили у верност оних којима свештенство беше ускраћено, прекли
њали смо дуго и искрено у корист ове, наше верне браће, прово
дећи многе сате у горњој одаји храма понизно се молећи Господу 
за божанско вођство.

Он је чуо наше молитве, и откривењем нам је потврдио да је 
дуго обећавани дан дошао када сваки веран, достојан мушкарац у 
цркви може да прими свето свештенство, с моћу да примењује ње
гову божанску власт, и ужива са својим вољенима у сваком благо
слову који од њега долази, укључујући и благослове храма. Према 
томе, сви достојни мушки чланови цркве могу да се заређују у све
штенство без обзира на расу или боју. Саветујемо све свештеничке 
вође да следе правило пажљивог разговарања са свим кандидатима 
за заређење било у Ароново или Мелхиседеково свештенство како 
би били сигурни да задовољавају постављена мерила достојности.
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Свечано проглашавамо да је Господ сада обзнанио вољу своју за 
благосиљање све деце Његове широм земље која ће слушати глас 
овлашћених слугу Његових, и припремити се да приме сваки бла
гослов јеванђеља.

Искрено ваши,
Спенсер В. Кимбал
Н. Елдон Танер
Мерион Џ. Ромни

Прво председништво

Признавајући Спенсера В. Кимбала као пророка, видеоца, и от
кровитеља, и председника Цркве Исуса Христа светаца последњих 
дана, предложено је да као конститутивни скуп прихватимо ово 
откривење као реч и вољу Господњу. Сви који су за то молимо да 
то назначе подизањем своје десне руке. Има ли ко против, нека то 
покаже истим знаком.

Гласање за подршку наведеном предлогу било је потврђено јед
ногласно.

У Солт Лејк Ситију, у Јути, 30. септембра 1978. год.
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