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ВСТУП

Дорогоцінна Перлина—це збірка вибраних матеріалів, що 
стосуються багатьох значущих аспектів віри і вчення Цер-

кви Ісуса Христа Святих Останніх Днів . Вони були перекла-
дені та підготовлені пророком Джозефом Смітом, і більшість з 
них були надруковані в церковних періодичних виданнях того 
часу .

Першу добірку матеріали під назвою Дорогоцінна Перлина 
було видано в 1851 році старійшиною Франкліном Д . Річард-
сом, тоді членом Ради дванадцятьох і президентом Британ-
ської місії . Її метою було зробити більш доступними деякі 
важливі статті, які мали обмежений тираж за часів Джозефа 
Сміта . Оскільки за чисельністю своїх членів Церква збільши-
лася по всій Європі та Америці, виникла потреба зробити для 
них ці матеріали доступними . Дорогоцінну Перлину почали 
широко використовувати, і пізніше, згідно з постановою Пер-
шого Президентства та генеральної конференції в Солт-Лейк-
Сіті 10 жовтня 1880 року, вона стала одним з Головних трудів 
Церкви .

Декілька змін було зроблено у змісті, відповідно до потреб 
Церкви . У 1878 році було додано частини книги Мойсея, які не 
було вміщено в першому виданні . У 1902 році було вилучено 
певні частини Дорогоцінної Перлини, які повторювали мате-
ріал, виданий в Ученні і Завітах . Розбивку на розділи й вірші з 
виносками було зроблено в 1902 році . Перше видання з розта-
шуванням тексту на сторінках у два стовпчики і з алфавітним 
покажчиком вийшло у 1921 році . Жодних інших змін не було 
аж до квітня 1976 року, коли було додано два одкровення . У 
1979 році ці два одкровення було вилучено з Дорогоцінної Пер-
лини і вміщено в Учення і Завіти, де вони тепер знаходяться як 
розділи 137 та 138 . У теперішньому виданні було зроблено де-
які зміни, щоб привести текст у відповідність до ранніх доку-
ментів .

Наступне є коротким вступом до змісту цього видання:
 1 . Вибране з Книги Мойсея. Уривок з книги Буття з перекладу 

Біблії, що його Джозеф Сміт розпочав у червні 1830 року .
 2 . Книга Авраама. Натхненний переклад писань Авраама . 

Джозеф Сміт почав переклад у 1835 році, коли отримав 
деякі єгипетські папіруси . Переклад видавався частинами 
в журналі Times and Seasons (Таймс енд Сізенз), починаючи 
з 1 березня 1842 року, у Наву, штат Іллінойс .

 3 . Джозеф Сміт—Матвій. Уривок зі свідчення Матвія в перек-



ладі Біблії Джозефа Сміта (див . Учення і Завіти 45:60–61, 
де знаходиться божественне повеління розпочати перек-
лад Нового Завіту) .

 4 . Джозеф Сміт—Історія. Уривки з офіційного свідчення 
Джозефа Сміта та історії, які він та його писарі підготу-
вали у 1838–1839 роках і які було видано частинами в жур-
налі Times and Seasons у Наву, штат Іллінойс, починаючи з 
15 березня 1842 року .

 5 . Уложення віри Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. 
Заява Джозефа Сміта, надрукована в журналі Times and 
Seasons 1  березня 1842 року разом з короткою історією 
Церкви, яка стала загально відомою як лист до Вентворта .

viВСТУП



   
ВИБРАНЕ З  

КНИГИ МОЙСЕЯ
Уривок з перекладу Біблії, як було це відкрито пророкові 
Джозефу Сміту, червень 1830 року–лютий 1831 року.

1 1 а Ал. 12:30; Мойс. 1:42.
  б пп Мойсей.
 2 а Вих. 3:6; 33:11;  

пдс Вих. 33:20, 23 
(Додаток);  
Іван 1:18; 6:46;  
Етер 3:6–16;  
Мойс. 1:11.

  б Чис. 12:6–8;  
Повтор. 34:10;  
УЗ 17:1.

  в Повтор. 5:24;  
Мойс. 1:13–14, 25.  
пп Слава.

  г пп Переображення.

 3 а Об. 11:17; 19:6;  
1 Неф. 1:14; УЗ 121:4.  
пп Бог, Божество.

  б Ісая 63:16; УЗ 19:9–12;  
Мойс. 7:35.  
пп Безкінечний.

 4 а Мойс. 7:4.
  б Мойс. 7:32, 35–37.
  в Пс. 40:6; УЗ 76:114.
  г Пс. 111:7–8;  

Мойс. 1:38.
  д 2 Неф. 9:16;  

УЗ 1:37–39.  
пп Слово Боже.

 6 а Бут. 1:26;  

Етер 3:14–15;  
Мойс. 1:13–16.

  б пп Єдинона-
роджений.

  в пп Спаситель.
  г Іван 1:14, 17;  

Ал. 13:9.  
пп Благодать.

  д Мойс. 5:7.
  е 1 Цар. 8:60;  

Ісая 45:5–18, 21–22.
  є 1 Неф. 9:6;  

2 Неф. 9:20; Ал. 18:32;  
УЗ 38:1–2.  
пп Всемудрий.

РОЗДІЛ 1
(червень 1830 року)

Бог відкриває Себе Мойсею—
Мойсея переображено—Йому 
протистоїть Сатана—Мойсей 
бачить багато заселених світів—
Світи без числа було створено 
Сином—Божою роботою і славою 
є здійснення безсмертя та вічного 
життя людини.

СЛОВА Бога, що Він а ска- 
   зав їх б Мойсеєві в той час, 

коли Мойсея було піднесено 
на надзвичайно високу гору,

2 І він а бачив Бога б лице до 
лиця, і він розмовляв з Ним, і 
в слава Бога була на Мойсеєві; 
отже, Мойсей міг г витримати 
Його присутність.

3 І Бог говорив до Мойсея, 
кажучи: Ось, Я є Господь 
Бог а Всемогутній, і б Нескін-
ченний—імʼя Моє; бо Я є без 
початку днів або без кінця 

років; і хіба це не є нескін-
ченним?

4 І ось, ти є Мій син; отже 
а дивись, і Я покажу тобі вит-
вір Моїх б рук; але не все, бо 
Мої в діяння без г кінця, і та-
кож Мої д слова, бо вони ні-
коли не припиняються.

5 Отже, жодна людина не 
може побачити всі Мої ді-
яння, якщо не побачить всієї 
Моєї слави; а жодна людина 
не може побачити всієї Моєї 
слави, і після того залиши-
тися у плоті на землі.

6 І Я маю роботу для тебе, 
Мойсею, сину Мій; і ти є а по-
добою Мого б Єдинонародже-
ного; а Мій Єдинонароджений 
є і буде в Спасителем, бо Він 
сповнений г благодаті й д іс-
тини; але е немає Бога, крім 
Мене, і всі речі присутні зі 
Мною, бо Я є знаю їх усіх.

7 А тепер ось, цю одну річ 



Я покажу тобі, Мойсею, сину 
Мій, бо ти є у світі, і тепер Я 
показую її тобі.

8 І сталося, що Мойсей по-
дивився і побачив а світ, на 
якому його було створено; і 
Мойсей б побачив світ, і кінці 
його, і всіх дітей людських, 
які є і яких було створено; і 
цьому він надзвичайно в диву-
вався й вражався.

9 І присутність Бога ві-
дійшла від Мойсея, так що 
Його слава не була на Мойсе-
єві; і Мойсея було залишено 
наодинці з собою. І коли його 
було залишено наодинці з со-
бою, він упав на землю.

10 І сталося, що пройшло ба-
гато годин, аж поки Мойсей 
знов отримав свою природну 
а силу людини; і він сказав сам 
собі: Тепер, завдяки цьому, я 
знаю, що людина—б ніщо, а я 
так ніколи не вважав.

11 Але тепер мої власні очі 
бачили а Бога; але не мої б при-
родні, а мої духовні очі, бо 
мої природні очі не побачили 
б; інакше б я в засох і г помер в 
Його присутності; але Його 
слава була на мені; і я бачив 
Його д лице, бо мене було е пе-
реображено перед Ним.

12 І сталося, що коли 

Мойсей сказав ці слова, ось, 
а Сатана прийшов, б спокуша-
ючи його, і сказав: Мойсею, 
сину людський, поклоняйся 
мені.

13 І сталося, що Мойсей по-
дивився на Сатану і сказав: 
Хто ти? Бо ось, я—а син Бога, 
за подобою Його Єдинона-
родженого; а де твоя слава, 
щоб я поклонявся тобі?

14 Бо ось, я б не міг диви-
тися на Бога, якби Його слава 
не зійшла на мене і мене не 
було а переображено перед 
Ним. Але я можу дивитися 
на тебе як тілесна людина. 
Дійсно, хіба це не так?

15 Благословенним будь імʼя 
мого Бога, бо Його Дух не 
зовсім відійшов від мене, або 
інакше кажучи, де твоя слава, 
бо вона є темрявою для мене? 
І я можу розрізнити між то-
бою та Богом; бо Бог ска-
зав мені: а Поклоняйся Богу, 
бо тільки Йому ти б служити-
меш.

16 Відійди, Сатана; не обма-
нюй мене; бо Бог сказав мені: 
Ти є за а подобою Мого Єди-
нонародженого.

17 І Він також дав мені за-
повіді, коли Він звертався до 
мене з полумʼяного а куща, 

 8 а Мойс. 2:1.
  б Мойс. 1:27.
  в Пс. 8:4–5.
 10 а Дан. 10:8, 17;  

1 Неф. 17:47;  
Ал. 27:17;  
ДС—Іст. 1:20.

  б Дан. 4:32;  
Гел. 12:7.

 11 а пп Бог, Божество.
  б УЗ 67:10–13;  

Мойс. 6:36.

  в Вих. 19:21.
  г Вих. 20:19.
  д Бут. 32:31;  

Мойс. 7:4.
  е Мт. 17:1–8.  

пп Переображення.
 12 а Мойс. 4:1–4.  

пп Диявол.
  б Мойс. 6:49.  

пп Спокушати, 
Спокуса.

 13 а Пс. 82:6;  

Євр. 12:9;  
1 Іван. 3:2.

 14 а пп Переображення.
 15 а Мт. 4:10.  

пп Поклоніння, 
Поклонятися.

  б 1 Сам. 7:3;  
3 Неф. 13:24.

 16 а Мойс. 1:6.
 17 а Вих. 3:2.

МОЙСЕЙ 1:8–17 2



 17 б Мойс. 5:8.
 19 а Мт. 24:4–5.
 20 а пп Пекло.
  б ДС—Іст. 1:15–16.  

пп Молитва.
 21 а пп Диявол.
 22 а Мт. 13:41–42;  

Мос. 16:1–3.
 24 а пп Святий Дух.
 25 а Вих. 14:21–22.
  б пп Влада;  

Священство.
  в Вих. 4:16.
 26 а Вих. 3:7–12.

  б 1 Неф. 17:23–25.
  в 1 Цар. 8:51–53.  

пп Ізраїль.
  г пп Вибрані.
 27 а УЗ 88:47;  

Мойс. 1:8.  
пп Видіння.

кажучи: б Прикликай Бога в 
імʼя Мого Єдинонародженого 
і поклоняйся Мені.

18 І знову Мойсей сказав: 
Я не припиню прикликати 
Бога, я маю запитати Його 
про інші речі: бо Його слава 
перебувала на мені, отже я 
можу розрізнити між Ним і 
тобою. Іди звідси, Сатана.

19 І тепер, коли Мойсей ска-
зав ці слова, Сатана заволав 
гучним голосом і заревів на 
всю землю, і наказав, кажучи: 
Я—а Єдинонароджений, пок-
лоняйся мені.

20 І сталося, що Мойсей по-
чав надзвичайно боятися; 
і коли він почав боятися, 
він побачив гіркоту а пекла. 
Проте, б прикликаючи Бога, 
він отримав силу, і він нака-
зав, кажучи: Відійди від мене, 
Сатана, бо тільки Цьому єди-
ному Богу я поклонятимусь, 
Який є Богом слави.

21 І тепер а Сатана почав 
тремтіти, і земля здригну-
лася; і Мойсей отримав силу 
і прикликав Бога, кажучи: В 
імʼя Єдинонародженого, іди 
звідси, Сатана.

22 І сталося, що Сатана за-
волав гучним голосом, з 
плачем, і голосінням, і а скре-
гітом зубів; і він пішов звідти, 
саме з присутності Мойсея, 
так що той не бачив його.

23 І ось, про це Мойсей 

свідчив; але через злочести-
вість цього немає серед дітей 
людських.

24 І сталося, що коли Сатана 
залишив присутність Мой-
сея, Мойсей звів очі до неба, 
будучи сповнений а Святим 
Духом, Який свідчить про 
Батька і Сина;

25 І прикликаючи імʼя 
Бога, він побачив Його славу 
знову, бо вона була на ньому; 
і він почув голос, що казав: 
Благословенний ти, Мойсею, 
бо Я, Всемогутній, вибрав 
тебе, і ти станеш сильнішим 
за великі а води; бо вони слу-
хатимуться твого б наказу, не-
мовби ти є в Бог.

26 І ось, Я з тобою, саме 
до кінця твоїх днів; бо ти 
а звільниш з б неволі Мій на-
род, саме в Ізраїль, Моїх г виб-
раних.

27 І сталося, коли голос ще 
звучав, Мойсей кинув оком 
і а побачив землю, так, саме 
всю її; і не було жодної час-
тки її, яку б він не побачив, 
розпізнаваючи її Духом Бо-
жим.

28 І він також бачив жите-
лів її, і не було жодної душі, 
яку б він не бачив; і він роз-
пізнав їх Духом Божим; і чи-
сельність їхня була великою, 
навіть незліченною, як пісок 
на березі морському.

29 І він побачив багато 

МОЙСЕЙ 1:18–293



 29 а пп Земля.
 31 а Повтор. 5:4;  

Мойс. 1:11.
  б Ісая 45:17–18;  

2 Неф. 2:14–15.
 32 а Іван 1:1–4, 14;  

Євр. 1:1–3; Об. 19:13;  
Кн. Як. 4:9;  
Мойс. 2:1, 5.  
пп Ісус Христос.

  б Пс. 19:2;  
Мойс. 5:7–8.  
пп Благодать.

  в пп Істина.
 33 а Пс. 8:4–5; УЗ 76:24;  

Мойс. 7:29–30.
  б пп Створити, 

Сотворіння.
  в Мойс. 1:6.
 34 а Мойс. 3:7.
  б Авр. 1:3.  

пп Адам.
  в Мойс. 4:26; 6:9.
 35 а Мойс. 1:6; 7:36.  

пп Всемудрий.
 37 а Авр. 4:1.  

пп Небеса.
 38 а Мойс. 1:4.
 39 а Рим. 8:16–17;  

2 Неф. 2:14–15.  
пп План викуплення.

  б пп Слава.
  в пп Безсмертя, 

Безсмертний.
  г пп Вічне життя.
 40 а 2 Неф. 29:11–12.
 41 а 1 Неф. 13:23–32;  

Мойс. 1:23.

країн; і кожна країна нази-
валася а землею, і були жителі 
на лиці кожної.

30 І сталося, що Мойсей 
прикликав Господа, кажучи: 
Скажи мені, я молю Тебе, 
чому воно так і як Ти зробив 
усе це?

31 І ось, слава Господа була 
на Мойсеєві, так, що Мойсей 
стояв у присутності Бога і го-
ворив з Ним а лице до лиця. 
І Господь Бог сказав Мойсе-
єві: Для Своєї власної б мети 
створив Я ці речі. Ось у чому 
мудрість, і вона залишиться в 
Мені.

32 І а словом Моєї влади 
створив Я їх, і це є Мій Єди-
нонароджений, повний б бла-
годаті й в істини.

33 І а світи без числа б ство-
рив Я; і Я також створив їх 
для Моєї власної мети; і Си-
ном Я створив їх, Який є 
Моїм в Єдинонародженим.

34 І а першу людину з усіх 
людей назвав Я б Адамом, а це 
є в багато.

35 Але тільки історію цієї 
землі та жителів її дав Я тобі. 
Бо знай, є багато світів, які пе-
рейшли за словом Моєї влади. 
І є багато, що зараз стоять, і 

незліченні вони для людини; 
але все пораховано для Мене, 
бо вони є Моїми і Я а знаю їх.

36 І сталося, що Мойсей го-
ворив до Господа, кажучи: 
Будь милостивим до Твого 
слуги, о Боже, і розкажи мені 
про цю землю і жителів її, а 
також про небеса, і тоді Твій 
слуга буде задоволений.

37 І Господь Бог говорив до 
Мойсея, кажучи: а Небеса, їх 
багато, і їх не можна людині 
порахувати; але вони пора-
ховані для Мене, бо вони є 
 Моїми.

38 І коли одна земля перейде 
і небеса її, тоді інші прийдуть; 
і немає а кінця ані Моїм діян-
ням, ані Моїм словам.

39 Бо ось, це є Моя а робота 
і Моя б слава—здійснювати 
в безсмертя і г вічне життя лю-
дини.

40 А тепер, Мойсею, сину 
Мій, Я говоритиму з тобою 
стосовно цієї землі, на якій ти 
стоїш; і ти а запишеш те, що Я 
скажу.

41 І в той день, коли діти 
людські вважатимуть Мої 
слова за ніщо і а вилучать ба-
гато їх з тієї книги, що її ти 
напишеш, ось, Я поставлю 
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 41 б 2 Неф. 3:7–19.
  в 1 Неф. 13:32, 39–40;  

УЗ 9:2.
 42 а Мойс. 1:1.
2 1 а Мойс. 1:30, 36.
  б пп Небеса.
  в Мойс. 1:8.
  г пп Бог, Божество—

Бог Батько.
  д пп Єдинона-

роджений.
  е пп Створити, 

Сотворіння.
 2 а Бут. 1:2;  

Авр. 4:2.
 3 а УЗ 88:6–13.  

пп Світло, Світло 
Христа.

 4 а Бут. 1:4; Авр. 4:4.
 5 а Мойс. 1:32.

  б 2 Кор. 4:6.
  в Бут. 1:5.
 6 а Бут. 1:6–8.
 7 а Авр. 4:9–10.
 8 а пп Небеса.
 9 а Бут. 1:9;  

Авр. 4:9.
 10 а пп Земля.
 11 а Бут. 1:11–12;  

Авр. 4:11–12.

іншого, б подібного до тебе; і 
в вони знову будуть серед ді-
тей людських—серед усіх 
тих, хто увірує.

42 (Ці слова були а сказані 
Мойсеєві на горі, назва якої 
не буде відомою серед дітей 
людських. А тепер їх сказано 
тобі. Не показуй їх нікому, 
крім тих, хто увірує. Саме 
так. Амінь).

РОЗДІЛ 2
(червень–жовтень 1830 року)
Бог створює небеса і землю—
Створено всі форми життя—
Бог створює людину і дає їй 
владарювання над усім іншим.
І сталося, що Господь гово-
рив Мойсеєві, кажучи: Ось, Я 
а відкриваю тобі те, що стосу-
ється цього б неба і цієї в землі; 
запиши слова, які Я кажу. 
Я є Початок і Кінець, г Все-
могутній Бог; Моїм д Єдино-
народженим Я е створив ці 
речі; так, на початку Я ство-
рив небо і землю, на якій ти 
стоїш.

2 А а земля була без форми 
та порожня; і Я вчинив так, 
що темрява зійшла на по-
верхню безодні; і Мій Дух 
ширяв над поверхнею води; 
бо Я є Бог.

3 І Я, Бог, сказав: Нехай 

станеться а світло; і сталося 
світло.

4 І Я, Бог, побачив світло; і 
те світло було а добре. І Я, Бог, 
відділив світло від темряви.

5 І Я, Бог, назвав світло 
Днем; а темряву Я назвав 
Ніччю; і це Я зробив а словом 
Своєї влади, і було зроблено, 
як Я б сказав; і був вечір, і був 
ранок—в день перший.

6 І знову Я, Бог, сказав: Не-
хай станеться а твердь по-
серед води, і було так, як Я 
сказав; і Я сказав: Нехай від-
діляє вона воду від води; і це 
було зроблено;

7 І Я, Бог, твердь учинив і 
відділив а води, так, великі 
води, що під твердю вони, від 
вод, що над твердю вони, і 
сталося саме так, як Я сказав.

8 І Я, Бог, назвав твердь а Не-
бом; і був вечір, і був ранок—
день другий.

9 І Я, Бог, сказав: Нехай збе-
руться води з-попід неба до 
місця а одного, і сталося так; і 
Я, Бог, сказав: Нехай суходіл 
стане видний; і сталося так.

10 І Я, Бог, назвав суходіл 
а землею; а місце збирання води 
назвав Я морем; і Я, Бог, поба-
чив, що все, що Я зробив, до-
бре.

11 І Я, Бог, сказав: Нехай 
земля вродить а траву, ярину, 
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 16 а Бут. 1:16.
 21 а Бут. 1:21;  

Авр. 4:21.
 22 а Бут. 1:22–25;  

Авр. 4:22–25.

 26 а пп Ісус Христос.
  б пп Створити, 

Сотворіння.
  в Бут. 1:26–27;  

Мойс. 6:8–10;  

Авр. 4:26–27.
  г Бут. 1:28;  

Мойс. 5:1;  
Авр. 4:28.

що насіння вона розсіває, де-
рево плодове, що за родом 
своїм плід приносить, і де-
рево, що приносить плід, що 
в ньому має бути насіння 
його на землі, і сталося саме 
так, як Я сказав.

12 І земля траву вродила, 
кожну ярину, що насіння 
розсіває за родом її, і де-
рево, що приносить плід, що 
насіння його в нім за родом 
його; і Я, Бог, побачив, що 
все, що Я зробив, добре;

13 І був вечір, і був ранок—
день третій.

14 І Я, Бог, сказав: Нехай бу-
дуть світила на тверді небес-
ній, для відділення дня від 
ночі, і нехай вони стануть 
ознаками, і часами умовле-
ними, і днями, і роками;

15 І нехай вони стануть на 
тверді небесній світилами, 
щоб світити над землею; і 
сталося так.

16 І Я, Бог, учинив обидва 
світила великі; а світило ве-
лике, щоб воно керувало 
днем, і світило мале, щоб ке-
рувало ніччю, і велике сві-
тило було сонцем, а мале 
світило було місяцем; і зорі 
також було зроблено саме за 
словом Моїм.

17 І Я, Бог, умістив їх на 
тверді небесній, щоб світили 
вони над землею,

18 І щоб сонце керувало 
днем, а місяць керував ніччю, 

і щоб відділяли світло від 
темряви; і Я, Бог, побачив, 
що все, що Я зробив, добре;

19 І був вечір, і був ранок—
день четвертий.

20 І Я, Бог, сказав: Нехай 
вода вироїть рясно рухомі 
створіння, що мають життя, 
і птаство, що може літати над 
землею під небесною твердю.

21 І Я, Бог, створив а риби ве-
ликі, і всяке створіння живе 
плазуюче, що його вода ви-
роїла за їх родом, і всяку пта-
шину крилату за родом її; і 
Я, Бог, побачив, що все, що Я 
створив, добре.

22 І Я, Бог, поблагословив 
їх, кажучи: Плодіться й а роз-
множуйтеся, і наповнюйте 
води в морях; а птаство нехай 
розмножується на землі;

23 І був вечір, і був ранок—
день пʼятий.

24 І Я, Бог, сказав: Нехай ви-
дасть земля живе створіння 
за родом його, худобу й пла-
зуюче, і земних звірів за ро-
дом їх, і сталося так;

25 І Я, Бог, учинив звірів 
земних за родом їх, і худобу 
за родом її, і все земне плазу-
юче за родом його; і Я, Бог, 
бачив, що добре все це.

26 І Я, Бог, сказав Моєму а Єди-
нонародженому, Який був зі 
Мною від початку: б Створімо 
людину за в образом Нашим, за 
подобою Нашою; і сталося так. 
І Я, Бог, сказав: Хай г панують 
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 27 а пп Бог, Божество.
 28 а Мойс. 5:2.
 29 а Бут. 1:29–30;  

Авр. 4:29–30.
 31 а Бут. 1:31;  

УЗ 59:16–20.
  б Вих. 20:11;  

Авр. 4:31.
3 1 а пп Створити, 

Сотворіння.
  б Бут. 2:1;  

Авр. 5:1.
 2 а Бут. 2:2–3;  

Авр. 5:2–3.  
пп Покій.

  б пп Суботній день.
 3 а Мос. 13:19.
  б Вих. 31:14–15.

 5 а Бут. 2:4–5;  
Авр. 5:4–5.

  б Мойс. 6:51.
  в УЗ 29:31–34;  

Авр. 3:23.  
пп Духовне 
сотворіння.

над морською рибою, і над 
птаством небесним, і над худо-
бою, і над усією землею, і над 
усім плазуючим, що плазує  
по землі.

27 І Я, а Бог, на Свій образ 
людину створив, на образ 
Мого Єдинонародженого її Я 
створив; як чоловіка та жінку 
створив їх.

28 І Я, Бог, поблагословив їх 
і сказав їм: Плодіться й а роз-
множуйтеся, і наповнюйте 
землю, оволодійте нею, і 
пануйте над морськими 
рибами, і над птаством не-
бесним, і над кожним плазу-
ючим живим на землі.

29 І Я, Бог, сказав людині: 
Оце, дав Я вам усю ярину, що 
розсіває насіння, що на всьому 
лиці землі, і кожне дерево, що 
на ньому буде плід дерева, що 
воно розсіває насіння; нехай 
буде на а їжу це вам.

30 І земній усій звірині, і 
всьому птаству небесному, і 
кожному, що плазує по землі, 
що йому Я дав життя, буде 
дано всяку чисту ярину на 
їжу; і сталося саме так, як Я 
сказав.

31 І побачив Я, Бог, усе, що 
вчинив, і ось, усе, що Я зро-
бив, було вельми а добре; і 
був вечір, і був ранок—день 
б шос тий.

РОЗДІЛ 3
(червень–жовтень 1830 року)
Бог створив усі речі духовно 
перед тим, як вони були ті-
лесно на землі—Він створив 
першу людину, першу плоть, 
на землі—Жінка є поміч, підхо-
дяща для чоловіка.
І були а скінчені небо і земля, 
і все б воїнство їхнє.

2 І скінчив Я, Бог, дня сьо-
мого працю Свою, і все, що 
Я учинив; і Я а відпочив у дні 
б сьомім від усієї праці Своєї, 
і все, що Я вчинив, було скін-
чено, і Я, Бог, побачив, що 
воно добре;

3 І Я, Бог, а поблагословив 
день сьомий, і його освятив, 
бо в нім відпочив Я від усієї 
б праці Своєї, яку Я, Бог, ство-
рив і зробив.

4 І тепер, ось, Я кажу тобі, 
що таким є походження неба 
і землі, коли створено їх, у 
день, як Я, Господь Бог, зро-
бив небо і землю;

5 І кожну рослину польову 
а до того, як вона була на 
землі, і кожну ярину польову, 
до того, як вона виросла. Бо 
Я, Господь Бог, б створив усе, 
про що Я говорив, в духовно, 
до того, як воно було тілесно 
на лиці землі. Бо Я, Господь 
Бог, на лице землі дощу не 
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 5 г пп Дух.
  д Бут. 2:5.
  е пп Небеса.
  є пп Людина, Люди— 

Людина, духовна 
дитина Небесного 
Батька.

 6 а Бут. 2:6.
 7 а Бут. 2:7;  

Мойс. 4:25; 6:59;  
Авр. 5:7.

  б пп Адам.
  в пп Душа.
  г Мойс. 1:34.
 8 а пп Еден.
 9 а пп Дерево життя.
  б Бут. 2:9.
 10 а Бут. 2:10.

 17 а Мойс. 7:32.  
пп Свобода вибору.

  б Авр. 5:13.
  в Бут. 2:17.  

пп Смертний, 
Смертне життя;  
Смерть, фізична.

давав. І Я, Господь Бог, г ство-
рив усіх дітей людських; і не 
було людини, щоб порати 
д землю; бо на е небі є створив 
я їх; і не було ще плоті ні на 
землі, ні у воді, ні в повітрі;

6 Але Я, Господь Бог, сказав, 
і а пара з землі підіймалась, і 
напувала все лице землі.

7 І Я, Господь Бог, створив 
людину з а пороху земного, і 
дихання життя вдихнув у ніз-
дрі її; і стала б людина живою 
в душею, г першою плоттю на 
землі, першою людиною та-
кож; проте усі речі були до 
того, як були створені; але ду-
ховно були вони створені і 
зроблені згідно з Моїм словом.

8 І Я, Господь Бог, насадив 
сад в а Едені на сході, і там Я 
оселив чоловіка, що його Я 
створив.

9 І з землі зростив Я, Господь 
Бог, кожне дерево, тілесно, 
принадне на вигляд людині; і 
людина могла бачити його. І 
воно також стало живою ду-
шею. Бо воно було духовним 
у той день, коли Я створив 
його; бо воно залишається в 
тій сфері, у якій Я, Бог, ство-
рив його, так, саме всі речі, 
що їх Я приготував для ви-
користання людиною; і лю-
дина побачила, що воно на 
їжу смачне. І Я, Господь Бог, 

посадив також а дерево життя 
посеред саду, і також б дерево 
пізнання добра і зла.

10 І Я, Господь Бог, зро-
бив так, що річка виходила з 
Едену, щоб поїти сад; і звідти 
вона розділювалася і ставала 
чотирма а початками.

11 І Я, Господь Бог, дав 
імення одному Пішон, і ото-
чує він усю землю Хавіла, де 
Я, Господь Бог, створив ба-
гато золота;

12 А золото тієї землі було 
добре; там бделій і камінь 
онікс.

13 А імʼя ж другої річки Ґі-
хон; вона оточує весь край 
Етіопії.

14 А імʼя річки третьої було 
Тигр; вона протікає на сході 
Ашшуру. А річка четверта—
вона Ефрат.

15 І Я, Господь Бог, узяв 
людину і в Еденському саді 
вміс тив був її, щоб порала 
його та його доглядала.

16 І Я, Господь Бог, наказав 
людині, кажучи: Із кожного 
дерева в саду ти можеш їсти,

17 Але з дерева знання добра 
й зла—не їж від нього, проте, 
ти можеш а вибрати для себе 
сам, бо це дано тобі; але памʼя-
тай, що Я забороняю це, бо в 
б день їди твоєї від нього ти на-
певно в помреш.
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 18 а пп Єдинона-
роджений.

  б Бут. 2:18;  
Авр. 5:14.

 22 а пп Єва;  
Жінка, Жінки.

 23 а Бут. 2:23; Авр. 5:17.
 24 а Бут. 2:24;  

УЗ 42:22; 49:15–16;  

Авр. 5:17–18.
  б пп Шлюб, 

Одружуватися.
4 1 а пп Диявол.
  б УЗ 29:36–37.
  в Ісая 14:12–15.
 2 а пп Ісус Христос.
  б Мойс. 7:39;  

Авр. 3:27.  

пп Висвячення 
наперед.

  в пп Бог, Божество—
Бог Батько.

  г Лк. 22:42.
  д пп Слава.
 3 а пп Нарада на 

Небесах.
  б пп Свобода вибору.

18 І Я, Господь Бог, сказав 
Моєму а Єдинонародженому, 
що це не добре, щоб бути 
чоловіку самотнім; отже, Я 
створю йому б поміч, підхо-
дящу для нього.

19 І з землі Я, Господь Бог, 
учинив усю польову звірину, і 
все птаство небесне; і наказав, 
щоб вони прийшли до Адама, 
щоб побачити, як він їх кли-
катиме; і вони також були 
живими душами; бо Я, Бог, 
вдихнув у них дихання життя 
і наказав, щоб усе, як покличе 
Адам до живої душі—воно 
має бути йменням їй.

20 І назвав Адам імена всій 
худобі, і птаству небесному, 
і всій польовій звірині; але 
що до Адама, помочі йому 
не було знайдено, щоб підхо-
дяща йому була.

21 І Я, Господь Бог, учинив, 
що на Адама спав міцний 
сон; і заснув він, і Я взяв одне 
з ребер його і тілом закрив 
його місце;

22 І перетворив Я, Господь 
Бог, те ребро, що взяв Я з 
Адама, на а жінку, і привів її 
до чоловіка.

23 І промовив Адам: Оце те-
пер я знаю, що вона—кість від 
костей моїх, і а плоть від плоті 
моєї; вона Жінкою буде зва-
тися, бо взята вона з чоловіка.

24 Покине тому чоловік 
свого батька та матір свою, та 
й а припаде до жінки своєї; і 
стануть вони б однією плоттю.

25 І були вони нагі обоє, чо-
ловік та жінка його, і вони не 
соромились.

РОЗДІЛ 4
(червень–жовтень 1830 року)
Як Сатана став дияволом—Він 
спокушає Єву—Падіння Адама і 
Єви та прихід смерті у світ.
І Я, Господь Бог, говорив до 
Мойсея, кажучи: Той а Са-
тана, якому ти наказав в 
імʼя Мого Єдинонародже-
ного, є той самий, що був від 
б початку, і він прийшов до 
Мене, кажучи—Ось я, пошли 
мене, я буду Твоїм сином, і 
я викуплю все людство, так 
що жодна душа не пропаде, 
і певно в я зроблю це; тож дай 
мені Твою шану.

2 Але, ось, Мій Улюблений 
а Син, Який був Моїм Улюб-
леним і б Вибраним від по-
чатку, сказав Мені: в Батьку, 
хай буде Твоя г воля, і д слава 
Твоя навіки.

3 Отже, через те, що Сатана 
а повстав проти Мене, і праг-
нув знищити б свободу вибору 
людини, яку Я, Господь Бог, 
дав їй, і також щоб Я дав йому 
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 3 в УЗ 76:25–27.
 4 а 2 Неф. 2:18;  

УЗ 10:25.  
пп Брехня;  
Обман, Обманювати.

 5 а Бут. 3:1;  
Мос. 16:3;  

Ал. 12:4.
 6 а пп Єва.
 7 а пп Еден.
 11 а Бут. 3:3–6;  

Мойс. 5:10.
  б Ал. 12:31.
 12 а Бут. 3:6.

  б пп Падіння 
Адама і Єви.

 13 а Бут. 2:25.
 14 а Бут. 3:8.
 15 а Бут. 3:9.
 17 а Мойс. 3:17.

Свою владу; владою Мого 
Єдинонародженого Я вчинив 
так, щоб його було в скинуто 
вниз;

4 І він став Сатаною, так, 
саме дияволом, батьком усієї 
а брехні, щоб обманювати, і 
осліпляти людей, і вести їх 
у полон за його волею, саме 
всіх тих, хто не прислуха-
ється до Мого голосу.

5 Так ось, змій був а хитріший 
над усю польову звірину, яку 
Я, Господь Бог, учинив.

6 І Сатана вклав це до серця 
змія (бо він звів багатьох за 
собою), і він прагнув також 
спокусити а Єву, бо він не 
знав Божого задуму, отже, 
він прагнув знищити світ.

7 І він сказав до жінки: Так, 
чи Бог сказав—Не їжте з уся-
кого дерева а саду? (А він го-
ворив устами змія).

8 І відповіла жінка змієві: З 
плодів дерев саду ми можемо 
їсти,

9 Але з плодів дерева, що ти 
бачиш в середині саду, Бог 
сказав—Не їжте із нього, і не 
доторкайтесь до нього, щоб 
вам не померти.

10 І сказав змій до жінки: 
Умерти—не вмрете,

11 Бо відає Бог, що дня того, 
коли будете з нього ви їсти, 
ваші а очі розкриються, і ста-
нете ви, немов боги, б знаючи 
добро й зло.

12 І побачила жінка, що де-
рево добре на їжу, і стало 
воно принадним для очей, і 
а пожадане дерево, щоб на-
бути їй знання, і взяла з його 
плоду, та й б зʼїла, і разом та-
кож дала чоловікові своєму, 
і він зʼїв.

13 І розкрилися очі в обох 
з них, і пізнали, що а нагі 
були вони. І зшили вони фі-
ґові листя і зробили фартухи  
собі.

14 І почули вони голос Гос-
пода Бога, коли по саду 
а ходили, як повіяв денний хо-
лодок; і сховався Адам і його 
жінка від присутності Гос-
пода Бога серед дерев саду.

15 І закликав Я, Господь Бог, 
до Адама, і до нього сказав: 
Де а ходиш ти?

16 А той відповів: Почув я 
Твій голос у саду і злякався, 
бо побачив, що нагий я, і схо-
вався.

17 І промовив Я, Господь 
Бог, до Адама: Хто сказав 
тобі, що ти нагий? Чи ти не їв 
з того дерева, що Я звелів був 
тобі, щоб ти з нього не їв, бо 
інакше певно а помреш?

18 А чоловік відказав: 
Жінка, що дав Ти мені і на-
казав, щоб вона залишалася 
зі мною, вона подала мені від 
плоду з того дерева, і я їв.

19 І Я, Господь Бог, про-
мовив до жінки: Що це ти 
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 19 а Бут. 3:13;  
Мос. 16:3.

 20 а Бут. 3:13–15.
 22 а Бут. 3:16.
 25 а Бут. 3:17–19.  

пп Падіння 
Адама і Єви.

  б Бут. 2:7;  
Мойс. 6:59; Авр. 5:7.

 26 а Мойс. 1:34; 6:9.
 27 а пп Скромність.
 28 а Бут. 3:22.  

пп Людина, Люди—
Людина, можливість 
уподібнитися 
Небесному Батьку.

  б пп Знання.
  в Ал. 42:4–5.

  г Бут. 2:9;  
1 Неф. 11:25;  
Мойс. 3:9.  
пп Дерево життя.

 29 а пп Еден.
 30 а 1 Цар. 8:56;  

УЗ 1:38.
 31 а Ал. 42:3.  

пп Херувими.

наробила? А жінка сказала: 
Змій а спокусив мене, і я їла.

20 І Я, Господь Бог, до змія 
сказав: За те, що зробив ти 
оце, то ти будеш а прокляті-
ший над усю худобу, і над 
усю звірину польову; на своїм 
череві будеш плазувати, і по-
рох ти істимеш у всі дні свого 
життя;

21 І Я покладу ворожнечу 
між тобою і жінкою, між сі-
менем твоїм і сіменем її; і 
воно зітре тобі голову, а ти 
будеш жалити його в пʼяту.

22 До жінки Я, Господь Бог, 
сказав: Я набагато помножу 
терпіння твої та болі вагітно-
сті твоєї. Ти в а муках роди-
тимеш дітей, і до мужа твого 
пожадання твоє, а він буде 
панувати над тобою.

23 І до Адама Я, Господь 
Бог, сказав: За те, що ти по-
слухав голосу жінки своєї 
та їв від плоду з того дерева, 
що Я наказав був тобі, гово-
рячи: Від нього не їж, прок-
лята буде через тебе земля; 
ти в скорботі будеш їсти від 
неї всі дні свого життя.

24 Тернину й осот вона буде 
родити тобі, і ти будеш їсти 
траву польову.

25 а Потом свого лиця ти їс-
тимеш хліб, аж поки не вер-
нешся в землю—бо ти певно 

помреш—бо з неї ти взятий, 
бо ти б порохом був, і до по-
роху вернешся.

26 І назвав Адам імʼя своїй 
жінці Єва, бо вона була мати 
всього живого; бо таким чи-
ном Я, Господь Бог, назвав 
першу з усіх жінок, яких а ба-
гато.

27 І Адамові та жінці його 
зробив Я, Господь Бог, одежу 
шкуряну, і а зодягнув їх.

28 І сказав Я, Господь Бог, 
Моєму Єдинонародженому: 
Ось, став а чоловік, немов 
один із нас, щоб б знати добро 
і зло; а тепер щоб не простяг 
він своєї руки, і не в взяв з г де-
рева життя, і щоб він не зʼїв, і 
не жив повік віку,

29 Отже, Я, Господь Бог, 
виш лю його із а Еденського 
саду, щоб порати землю, з 
якої узятий він був;

30 Бо як Я, Господь Бог, жи-
вий, так само і Мої а слова не 
можуть повернутися порож-
німи, бо якщо вони вийшли з 
Моїх уст, вони мають здійс-
нитися.

31 І Я вигнав чоловіка, а на 
сході Еденського саду поста-
вив Я а херувима і меча по-
лумʼяного, який обертався 
навколо, щоб стерегти до-
рогу до дерева життя.

32 (І це є слова, які Я про-
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5 1 а Мойс. 2:26.
 2 а Бут. 5:4.
  б УЗ 138:39.
  в Бут. 1:28;  

Мойс. 2:28.
 3 а Мойс. 5:28.
 4 а пп Еден.
  б Ал. 42:9.
 5 а пп Поклоніння, 

Поклонятися.
  б Вих. 13:12–13;  

Чис. 18:17;  
Мос. 2:3.  
пп Першонарод-
жений.

  в пп Послушний, 
Послушність, 
Слухатися.

 6 а пп Ангели.
  б пп Жертва, 

Жертвувати.
 7 а пп Ісус Христос— 

Символи Христа.
  б Ал. 34:10–15.  

пп Кров.
  в Мойс. 1:6, 32.  

пп Благодать.
 8 а 2 Неф. 31:21.
  б Мойс. 6:57.  

пп Покаятися, 
Покаяння.

  в пп Молитва.

мовляв Своєму слузі Мойсею, 
і вони істинні, саме як Я во-
лію; і Я промовив їх тобі. Ди-
вись, не показуй їх жодній 
людині, поки Я не накажу 
тобі, окрім тих, хто вірує. 
Амінь).

РОЗДІЛ 5
(червень–жовтень 1830 року)
Адам і Єва народжують ді-
тей—Адам приносить жертву 
й служить Богу—Народжу-
ються Каїн і Авель—Каїн пов-
стає, любить Сатану більше, 
ніж Бога, і стає Загибеллю—
Убивство й злочестивість 
поширюються—Євангелія про-
повідується від початку.
І сталося, що після того, як 
Я, Господь Бог, вигнав їх, 
Адам почав порати землю і 
мати а володіння над усією 
звіриною польовою, і їсти 
свій хліб потом бровей своїх, 
як Я, Господь, заповідав 
йому. І Єва, жінка його, та-
кож працювала з ним.

2 І пізнав Адам жінку свою, 
і вона а породила йому си-
нів і б дочок, і вони почали 
в плодитися й наповнювати 
землю.

3 І з того часу сини й а дочки 
Адама почали розділятися 

по двоє на цій землі, і порати 
землю, і доглядати отари, і 
вони також народжували си-
нів і дочок.

4 І Адам та Єва, жінка його, 
прикликали імʼя Господа, і 
почули вони голос Господа зі 
шляху до Саду а Еденського, 
що промовляв до них, і не 
бачили вони Його; бо вони 
були відділені від Його б при-
сутності.

5 І Він дав їм заповіді, щоб 
вони а поклонялися Господу 
Богу їхньому і приносили 
жертву б перворідних від 
своїх отар для жертвоприно-
шення Господу. І Адам був 
в послушний заповідям Гос-
пода.

6 І через багато днів а ангел 
Господа явився Адаму, ка-
жучи: Чому приносиш ти 
б жертви Господу? І Адам ска-
зав йому: Я не знаю, тільки 
Господь наказав мені.

7 І тоді ангел промовив, ка-
жучи: Це є а подобою б жер-
тви Єдинонародженого від 
Батька, повного в благодаті та 
істини.

8 Отже, ти робитимеш усе, 
що робиш, в а імʼя Сина, і ти 
б каятимешся і в прикликати-
меш Бога в імʼя Сина завжди.

9 І в той день зійшов на 
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 9 а пп Святий Дух.
  б пп Єдинонарод-

жений;  
Ісус Христос.

  в пп Падіння Адама і 
Єви;  
Смерть, духовна.

  г Мос. 27:24–26;  
УЗ 93:38; УВ 1:3.  
пп Викупляти, 
Викуплений, 
Викуплення;  
План викуплення.

 10 а пп Народитися 

знову, Народитися 
від Бога.

  б УЗ 107:41–56.  
пп Пророцтво, 
Пророкувати.

  в пп Радість.
  г Йов 19:26;  

2 Неф. 9:4.
 11 а пп Єва.
  б 2 Неф. 2:22–23.
 12 а Повтор. 4:9.
 13 а пп Диявол.
  б пп Невіра.
  в Мойс. 6:15.

  г пп Плотський, 
Плотське;  
Тілесна людина.

 14 а Іван 14:16–18, 26.
 15 а пп Вірування, 

Вірувати.
  б пп Спасіння.
  в УЗ 42:60.  

пп Осуд.
 16 а Бут. 4:1–2.  

пп Каїн.
 17 а пп Авель.
  б Євр. 11:4.
 18 а УЗ 10:20–21.

Адама а Святий Дух, Який 
свідчить про Батька і Сина, 
кажучи: Я є б Єдинонарод-
жений від Батька від по-
чатку, відтепер і навіки, щоб, 
оскільки ти в пав, тебе було 
г викуплено, і все людство, 
саме всіх, хто волітиме.

10 І в той день Адам благо-
словив Бога, і був а сповне-
ний, і почав б пророкувати 
стосовно всіх сімей на землі, 
кажучи: Благословенне імʼя 
Бога, бо через мою провину 
мої очі відкрилися, і в цьому 
житті я матиму в радість, і 
знову в г плоті я побачу Бога.

11 А а Єва, жінка його, по-
чула все це і раділа, кажучи: 
Якби не наша провина, ми б 
ніколи не мали б сімені, і ні-
коли б не знали добра, і зла, 
і радості нашого викуплення, 
і вічного життя, яке Бог дає 
всім послушним.

12 І Адам та Єва благосло-
вили імʼя Бога і а відкрили все 
це своїм синам та дочкам.

13 А а Сатана ходив серед 
них, кажучи: Я також є син 
Бога; і він наказував їм, ка-
жучи: Не вірте цьому; і вони 
не б вірили, і вони в любили 

Сатану більше, ніж Бога. І 
люди з тих пір почали ста-
вати г тілесними, хтивими і 
диявольськими.

14 І Господь Бог прикликав 
людей повсюди через а Свя-
того Духа і наказав їм, що 
вони повинні покаятися;

15 І всі, хто а увірували в 
Сина і покаялись у своїх грі-
хах, будуть б спасенні; а всі, 
хто не увірували і не пока-
ялися, будуть в прокляті; і ці 
слова вийшли з уст Бога як 
твердий наказ; отже, вони 
мають здійснитися.

16 І Адам та Єва, дружина 
його, не припиняли прикли-
кати Бога. І Адам пізнав Єву, 
жінку свою, і вона завагітніла 
й породила а Каїна, і сказала: 
Я маю чоловіка від Господа; 
отже, він не зможе відкинути 
Його слова. Але ось, Каїн не 
слухався, кажучи: Хто такий 
Господь, щоб я знав Його?

17 І вона знову завагітніла і 
породила його брата а Авеля. 
І Авель б прислухався до го-
лосу Господа. І Авель був 
пастух отари, а Каїн був ріль-
ник.

18 І Каїн а любив Сатану 
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 18 б УЗ 132:8–11.
 20 а пп Жертва, 

Жертвувати;  
Пожертвування.

 21 а Бут. 4:3–7.
 23 а Бут. 4:7;  

УЗ 52:15; 97:8.
 24 а пп Сини загибелі.
 25 а Гел. 6:26–28.
 28 а Мойс. 5:13.
 31 а пп Вбивство.
  б тобто “Розум”, 

“знищувач” і 
“великий” є 
можливими 
значеннями коренів 
у слові “Маган”.

більше, ніж Бога. І Сатана на-
казав йому, кажучи: б При-
неси жертву Господу.

19 І сталося по деякім часі, 
що приніс Каїн Господу жер-
тву від плоду землі.

20 А Авель, він також при-
ніс від своїх перворідних з 
отари та від їхнього лою. І 
зглянувся Господь на Авеля й 
на а жертву його;

21 А на Каїна й на а жер-
тву його не зглянувся. І Са-
тана знав це, і це подобалося 
йому. І сильно розгнівався 
Каїн, і обличчя його похили-
лось.

22 І сказав Господь Каїнові: 
Чого ти розгнівався? Чого по-
хилилось обличчя твоє?

23 Отож, коли ти добре ро-
битимеш, то буде тебе а прий-
нято. А коли недобре, то в 
дверях гріх підстерігає, і до 
тебе його, Сатани, пожа-
дання; і якщо ти не прислуха-
тимешся до Моїх заповідей, 
Я відпущу тебе, і буде тобі 
згідно з його бажанням. А ти 
будеш над ним панувати;

24 Бо з цього часу і на-
далі ти будеш батьком його 
брехні; тебе будуть звати а За-
гибеллю; бо ти також був до 
цього світу.

25 І будуть казати у прий-
дешні часи—ці а мерзоти 
йдуть від Каїна; бо він від-
кинув величнішу пораду, 
що її отримано від Бога; і це 

є прокляття, що його Я по-
кладу на тебе, якщо ти не по-
каєшся.

26 І Каїн розгнівався і не 
слухав більше ані голосу Гос-
пода, ані Авеля, брата свого, 
який ходив у святості перед 
Господом.

27 І Адам та дружина його 
сумували перед Господом че-
рез Каїна і його братів.

28 І сталося, що Каїн узяв 
одну з дочок своїх братів собі 
за дружину, і вони а любили 
Сатану більше, ніж Бога.

29 І Сатана сказав Каїну: По-
клянись мені, горлом своїм, і 
якщо ти скажеш це, ти пом-
реш; і змусь братів своїх по-
клястися їхніми головами, і 
Богом живим, що вони не ска-
жуть цього; бо якщо вони ска-
жуть це, вони певно помруть; 
і це для того, щоб твій батько 
не знав цього; і того дня я від-
дам твого брата Авеля у твої 
руки.

30 І Сатана поклявся Ка-
їну, що він чинитиме згідно 
з його наказами. І все це було 
зроблено таємно.

31 І Каїн сказав: Істинно, я 
є Маган, господар цієї вели-
кої таємниці, щоб мені вільно 
було а вбивати заради корис- 
ті. Отже, Каїна було названо 
Господар б Маган, і він упи-
вався своєю злочестивістю.

32 І пішов Каїн у поле, і го-
ворив Каїн до Авеля, брата 
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 33 а пп Гординя;  
Суєтність.

 34 а Бут. 4:9.
 37 а Бут. 4:11–12.
 38 а пп Заздрити, 

Заздрість;  
Спокушати, Спокуса.

 40 а Бут. 4:15.
 41 а Мойс. 6:49.
 42 а тобто Був один 

чоловік на імʼя Енох 
з родоводу Каїна, 
а також місто, що 
звалося так серед 

його народу. Не 
плутати з Енохом 
з праведного роду 
Сифа і його містом 
Сіон, яке також 
звали “місто Еноха”.

свого. І сталось, як були вони 
в полі, повстав Каїн на Авеля, 
брата свого, і вбив його.

33 І Каїн а упивався тим, що 
він зробив, кажучи: Я віль-
ний; певно, що отари мого 
брата попадуть у мої руки.

34 І сказав Господь Каїнові: 
Де Авель, твій брат? А той 
відказав: Не знаю. Чи я а сто-
рож брата свого?

35 І сказав Господь: Що ти 
зробив? Голос крови брата 
твого взиває до Мене з землі.

36 А тепер ти будеш прокля-
тий від землі, що розкрила 
уста свої, щоб прийняти кров 
твого брата з твоєї руки.

37 Коли будеш ти порати 
землю, вона більше не дасть 
тобі сили своєї. а Мандрівни-
ком та заволокою будеш ти 
на землі.

38 І сказав Каїн до Господа: 
Сатана а спокусив мене через 
отари брата мого. І я розгні-
вався також; бо його прино-
шення Ти прийняв, а не моє; 
більше моє покарання, ніж я 
можу знести.

39 Ось Ти виганяєш сьо-
годні мене від лиця Господа, 
і від Твого лиця буду хова-
тись я; і я стану мандрівни-
ком та заволокою на землі; і 
буде, кожен, хто стріне мене, 
той убʼє мене, через мої без-
законня, бо це не сховати від 
Господа.

40 І Я, Господь, промовив 
до нього: Через те кожен, 
хто вбʼє тебе, семикратно 
буде помщений. І Я, Господь, 
поміс тив а знака на Каїні, 
щоб не вбив його кожен, хто 
стріне його.

41 І був Каїн відділений від 
а присутності Господа, і з жін-
кою своєю і багатьма бра-
тами своїми осів у краї Нод, 
на схід від Едену.

42 І Каїн пізнав свою жінку, 
і стала вона вагітна, і вро-
дила Еноха, і він ще мав ба-
гато синів і дочок. І збудував 
він місто, і назвав імʼя тому 
а містові, як імʼя свого сина, 
Енох.

43 І народився в Еноха Ірад 
та інші сини й дочки. А Ірад 
породив Магуяїла та інших 
синів і дочок. А Магуяїл по-
родив Метушаїла та інших 
синів і дочок. А Метушаїл по-
родив Ламеха.

44 І взяв собі Ламех дві 
жінки; імʼя одній Ада, а 
ймення другій Цілла.

45 І породила Ада Явала; 
він був батьком тих, що си-
дять на наметах і мають че-
реду; а ймення брата його 
Ювал, він був батьком усіх, 
хто держить у руках гусла і 
сопілку.

46 А Цілла також породила 
Тувалкаїна, учителя всіх, хто 
кував всіляку мідь та залізо.  
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А сестра Тувалкаїнова зва-
лася Ноема.

47 І промовив Ламех до жі-
нок своїх, Ади та Цілли: По-
слухайте ви мого голосу, 
жони Ламехові, почуйте ви 
слова мого; бо я мужа забив 
за уразу свою, а молодого чо-
ловіка за рану свою.

48 Якщо буде усемеро пом-
щений Каїн, то Ламех у 
а  сімдесятеро й семеро;

49 Бо Ламех увійшов у а завіт 
з Сатаною, подібно до Каїна, 
у чому він і став Господарем 
Маганом, господарем тієї ве-
ликої таємниці, яку було пе-
редано Каїну Сатаною; а 
Ірад, син Еноха, знаючи їхню 
таємницю, почав відкривати 
її синам Адама;

50 Отже, Ламех, розгні-
ваний, убив його не так, як 
Каїн свого брата Авеля за-
ради користі, але він убив 
його через клятву.

51 Бо від днів Каїна, була 
а таємна змова, і їхні діяння 
були в темряві, і вони знали, 
кожний чоловік, свого брата.

52 Отже, Господь прокляв 
Ламеха, і його дім, і всіх тих, 
хто склав завіт із Сатаною; 
бо вони не дотримувалися 
заповідей Бога, і це не по-
добалося Богові, і Він не свя-
щеннослужив їм, і їхні діяння 
були мерзотами і почали 

поширюватися серед а синів 
людських. І було це серед си-
нів людських.

53 А серед дочок людських 
про це не говорилося, тому 
що Ламех розповів цю таєм-
ницю своїм жінкам, і вони 
повстали проти нього, і про-
голосили про це повсюди, і 
не мали співчуття.

54 Отже Ламех був зневаже-
ний, і знехтуваний, і не зʼяв-
лявся серед синів людських, 
щоб не померти.

55 І таким чином діяння 
а темряви почали переважати 
серед усіх синів людських.

56 І Бог прокляв землю тяж-
ким прокляттям і розгнівався 
на злочестивих, на всіх синів 
людських, яких Він створив;

57 Бо вони не прислухалися 
до Його голосу, не вірили в 
Його а Єдинонародженого, 
саме Того, про Якого Він про-
голосив, що Той має прийти 
в середині часів, Якого було 
приготовано від заснування 
світу.

58 І таким чином а євангелію 
почали проповідувати—від 
початку, проголошену свя-
тими б ангелами, посланими 
з присутності Бога, і Його 
власним голосом, і в даром 
Святого Духа.

59 І таким чином все було 
передано Адамові, святим 

 48 а тобто Ламех вихва-
лявся, що Сатана 
зробить для нього 
більше, ніж для  
Каїна. Причини 
 такої зарозуміло-
сті подано у вір-
шах 49 і 50.  

Бут. 4:24.
 49 а пп Клятва.
 51 а пп Таємні змови.
 52 а Мойс. 8:14–15.
 55 а пп Злочестиві, 

Злочестивість;  
Темрява, духовна.

 57 а пп Ісус Христос.

 58 а пп Євангелія.
  б Ал. 12:28–30;  

Морон. 7:25, 29–31.  
пп Ангели.

  в пп Дар Святого 
Духа.
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6 1 а пп Адам.
 2 а Бут. 4:25.  

пп Сиф.
 3 а пп Жертва, 

Жертвувати.
 4 а Бут. 4:26.  

пп Молитва.
 5 а Авр. 1:28, 31.  

пп Книга спомину.

  б пп Натхнення, 
Надихати.

 7 а пп Священство.
 8 а 2 Пет. 1:21.
  б пп Генеалогія.
  в пп Сини і 

дочки Божі.
  г Бут. 5:1.
 9 а Бут. 1:26–28;  

Мойс. 2:26–29;  
Авр. 4:26–31.

  б пп Людина, Люди.
  в Мойс. 1:34; 4:26.
  г пп Душа.
  д Авр. 2:7.
 10 а УЗ 107:41–56.
  б Бут. 5:3;  

УЗ 107:42–43; 138:40.

обрядом, і євангелію про-
повідували, і наказ було на-
діслано, що вона має бути у 
світі, аж до кінця його; і так і 
було. Амінь.

РОЗДІЛ 6
(листопад–грудень 1830 року)
Адамове сімʼя веде памʼятну 
книгу—Його праведне потом-
ство проповідує покаяння—
Бог відкриває Себе Еноху—Енох 
проповідує євангелію—План 
спасіння було відкрито Ада-
мові—Він прийняв хрищення і 
священство.
І а Адам прислухався до го-
лосу Бога і прикликав своїх 
синів покаятися.

2 І пізнав Адам ще свою 
жінку, і сина вона породила, і 
назвав він імення йому а Сиф. І 
Адам уславив імʼя Бога; бо він 
сказав: Бог дав мені інше сімʼя 
за Авеля, що вбив його Каїн.

3 І Бог явив Себе Сифу, і він 
не повстав, але приніс прий-
нятну а жертву, як його брат 
Авель. А у нього теж наро-
дився був син, і він назвав 
імення йому Енош.

4 І тоді почали були ці люди 
а призивати ймення Господнє, 
і Господь благословив їх;

5 І памʼятна а книга велася, в 
якій писалося мовою Адама, 

бо це було дано всім, хто 
прикликав Бога, писати ду-
хом б натхнення;

6 І ними діти їхні навчалися 
читати і писати, маючи мову, 
що була чистою та незабруд-
неною.

7 Ось це саме а священство, 
яке було на початку, буде та-
кож наприкінці світу.

8 Тепер таке пророцтво 
Адам промовив, як спонукав 
його а Святий Дух, і вівся б ро-
довід в дітей Бога. І це була 
г книга поколінь Адамових, 
що проголошувала: Того дня, 
як створив Бог людину, на 
подобу Божу вчинив Він її;

9 За а образом Свого тіла, 
чоловіком і жінкою Він б їх 
створив, і поблагословив їх, 
і назвав їхнє в ймення Адам, 
того дня, як були вони ство-
рені і стали живими г душами 
на землі, на д підніжку Бога.

10 І жив а Адам сто і трид-
цять літ, та й сина породив за 
подобою своєю, та за б обра-
зом своїм, і назвав імʼя йому 
Сиф.

11 І було Адамових днів по 
тому, як він Сифа породив, 
вісім сотень літ, і породив він 
багато синів і дочок;

12 А всіх Адамових днів 
було, які жив, девʼять сотень 
і тридцять літ, та й помер він.
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 15 а Мойс. 5:13.
  б пп Таємні змови.
 17 а Бут. 5:10–14;  

УЗ 107:45, 53.
 21 а Бут. 5:18–24;  

Мойс. 7:69; 8:1–2.  
пп Енох.

 22 а Лк. 3:38.
 23 а пп Пророк.
  б пп Пророцтво, 

Пророкувати.
  в пп Покаятися, 

Покаяння.
  г пп Віра.
 25 а пп Метушалах.

13 І жив Сиф сто літ і пʼять, 
та й породив Еноша, і про-
рокував у всі свої дні, і вчив 
свого сина Еноша шляхам 
Бога; отже, Енош пророкував 
також.

14 І жив Сиф по тому, як 
Еноша породив, вісім сотень 
і сім літ, і породив багато си-
нів і дочок.

15 І дітей людських було 
численно на лиці землі. І в ті 
дні Сатана мав велике а вла-
дарювання серед людей і лю-
тував у їхніх серцях; і звідти 
пішли війни й кровопро-
лиття; і рука людська була 
проти свого брата, і прино-
сила смерть через б таємні ді-
яння, прагнучи влади.

16 А були всі дні Сифові де-
вʼять сотень і дванадцять літ, і 
він помер.

17 І жив Енош девʼяносто 
літ, та й породив він а Кенана. 
І Енош і решта людей Бога 
вийшли з землі, яка назива-
лася Шулон, і жили на землі 
обіцяній, яку він назвав на 
честь свого власного сина, 
якого він назвав Кенан.

18 І жив Енош по тому, як 
Кенана породив, вісім сотень 
і пʼятнадцять літ, і породив 
багато синів і дочок. А були 
всі Еношеві дні девʼять сотень 
і пʼять літ, та й помер він.

19 І жив Кенан сімдесят 
літ, та й породив він Мага-
лалʼїла; і жив Кенан по тому, 
як породив Магалалʼїла, вісім 

сотень і сорок літ, і породив 
синів і дочок. І всіх Кенано-
вих днів було девʼять сотень і 
десять літ, та й помер він.

20 І жив Магалалʼїл шістде-
сят пʼять літ, та й породив він 
Яреда; і жив Магалалʼїл по 
тому, як Яреда породив, вісім 
сотень і тридцять літ, і поро-
див синів та дочок. А були всі 
дні Магалалʼїлові вісім сотень 
і девʼяносто пʼять літ, та й по-
мер він.

21 І жив Яред сто і шістде-
сят два роки, та й породив 
а Еноха; і жив Яред по тому, 
як породив він Еноха, вісім 
сотень літ, і породив синів та 
дочок. І Яред навчав Еноха 
усім шляхам Бога.

22 І це є родовід синів 
Адама, який був а сином Бога, 
з яким Сам Бог розмовляв.

23 І були вони а проповід-
никами праведності, і про-
мовляли, і б пророкували, і 
прикликали всіх людей пов-
сюди в покаятися; і г віри нав-
чали дітей людських.

24 І сталося, що були всі 
Яредові дні девʼять сотень і 
шістдесят два роки, та й по-
мер він.

25 І жив Енох шістдесят 
пʼять літ, та й породив а Мету-
шалаха.

26 І сталося, що Енох ман-
дрував по землі серед людей; 
і коли він мандрував, Дух 
Бога зійшов з небес і спус-
тився на нього.
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 27 а УЗ 63:32.
  б Мт. 13:15;  

2 Неф. 9:31;  
Мос. 26:28;  
УЗ 1:2, 11, 14.

  в Ал. 10:25; 14:6.
 28 а пп Бунт.
 29 а пп Клятва.

  б пп Пекло.
 31 а Вих. 4:10–16;  

Єр. 1:6–9.
 32 а УЗ 24:5–6; 60:2.
 33 а пп Свобода вибору.
 34 а Мт. 17:20.
  б Мойс. 7:13.
  в Бут. 5:24;  

Мойс. 7:69.  
пп Ходити, 
Ходити з Богом.

 36 а пп Духовне 
сотворіння.

  б Мойс. 1:11.
  в пп Провидець.

27 І він почув голос з небес, 
що казав: Еноху, сину Мій, 
пророкуй цьому народові, і 
скажи їм—Покайтеся, бо так 
каже Господь: Я а гніваюся на 
цей народ, і Мій лютий гнів 
запалився проти них; бо їхні 
серця стали закамʼянілими, і 
тяжко чують б вухами вони, 
і їхні в очі не можуть бачити 
далеко;

28 А щодо цих багатьох по-
колінь, з того самого дня, 
коли Я створив їх, а заблу-
кали вони, і зріклися Мене, і 
шукали своїх власних порад 
у темряві; і у своїх власних 
мерзотах вигадали вбивство, і 
не виконували заповіді, які Я 
дав їхньому батьку Адаму.

29 Отже, вони неправдиво 
клялися, і своїми а клятвами 
вони принесли собі смерть; і 
б пекло Я приготував для них, 
якщо вони не покаються;

30 І це є указ, який Я розіс-
лав на початку світу з Моїх 
власних уст, від його засну-
вання, і вустами Моїх слуг, 
твоїх батьків, виголосив Я 
його, саме як буде він надіс-
ланий у світ, у всі кінці його.

31 І коли Енох почув ці 
слова, він вклонився до землі 
перед Господом і промовив 
перед Господом, кажучи: 
Чому це я знайшов прихиль-
ність у Твоїх очах, я ж бо 

просто хлопець, і всі люди не-
навидять мене; бо я а тяжкоус-
тий; так чи я слуга Тобі?

32 І Господь сказав Еноху: 
Іди і роби, як Я наказав тобі, 
і жодна людина не заколе 
тебе. Відкрий а уста свої, і їх 
буде сповнено, і Я дам тобі 
промову, бо всяка плоть у 
Моїх руках, і Я робитиму, як 
вважатиму за краще.

33 Скажи цьому народу: 
а Виберіть цього дня, що слу-
житимете Господу Богу, 
Який створив вас.

34 Ось, Мій Дух на тобі, 
отже, усі твої слова Я виправ-
даю; і а гори тікатимуть пе-
ред тобою, і б ріки звернуть 
зі своєї течії; і ти житимеш у 
Мені, а Я в тобі; тож, в іди зі 
Мною.

35 І Господь промовив 
Еноху, і сказав йому: Умасти 
очі свої глиною, і омий їх, і 
ти бачитимеш. І він зробив 
так.

36 І він побачив а духів, яких 
Бог створив; і він побачив та-
кож те, що було невидимим 
для б природного ока; і від-
тоді пішла чутка повсюди 
по землі: в Провидця Господь 
пос тавив Своєму народу.

37 І сталося, що Енох пішов 
по землі, серед людей, стоячи 
на пагорбах і високих міс-
цях, і волав гучним голосом, 
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 37 а 1 Неф. 16:1–3.
 43 а Пр. 1:24–33;  

УЗ 56:14–15.
 44 а Повтор. 10:14.
  б Авр. 2:7.
 46 а пп Книга спомину.

 48 а 2 Неф. 2:25.  
пп Падіння 
Адама і Єви.

  б пп Смерть, фізична.
 49 а Мойс. 1:12.  

пп Спокушати, 

Спокуса.
  б Мос. 16:3–4; Мойс. 5:13.  

пп Плотський, 
Плотське.

  в пп Хтивий, Хтивість.
  г пп Смерть, духовна.

свідчачи проти їхніх діянь; і 
всі люди були а ображені на 
нього.

38 І вони приходили по-
слухати його, на високі 
місця, кажучи сторожам на-
метів: Залиштеся тут і сте-
режіть намети, поки ми 
підемо он туди, щоб поба-
чити провидця, бо він проро-
кує, і це дивна річ на землі; 
божевільна людина зʼявилася 
серед нас.

39 І сталося, коли вони по-
чули його, жодна людина не 
наклала свої руки на нього; 
бо страх зійшов на всіх тих, 
хто чув його; бо він ходив з 
Богом.

40 І підійшов до нього чоло-
вік, чиє імʼя було Махія, і ска-
зав йому: Скажи нам прямо, 
хто ти і звідки прийшов?

41 І він сказав їм: Я вийшов 
з землі Кенана, з землі моїх 
батьків, землі праведності до 
цього дня. І мій батько навчав 
мене усім шляхам Бога.

42 І сталося, коли я мандру-
вав із землі Кенана, біля моря 
на сході, я побачив видіння; 
і знайте, небеса я побачив, 
і Господь говорив зі мною, і 
дав мені заповідь; отже, саме 
для того, щоб виконати запо-
відь, я промовляю ці слова.

43 І Енох продовжував свою 
промову, кажучи: Господь, 
Який розмовляв зі мною, Він 
є Богом небес, і Він є моїм 

Богом, і вашим Богом, і ви 
мої браття, і чому ви а настав-
ляєте самих себе і зрікаєтеся 
Бога небесного?

44 Небеса Він створив; 
а земля є Його б підніжок; і ос-
нови її—Його. Ось, Він заклав 
їх, сонми людей Він привів на 
лице її.

45 І смерть зійшла на наших 
батьків; проте ми знаємо їх 
і не можемо зректися, і на-
віть першого з усіх ми зна-
ємо, саме Адама.

46 Бо а памʼятну книгу ми 
написали серед нас, за зраз-
ком, даним перстом Божим; 
і це дано нам нашою рідною 
мовою.

47 І коли Енох промовляв 
слова Бога, люди тремтіли і 
не могли стояти в його при-
сутності.

48 І він сказав їм: Через 
те, що Адам а пав, ми є; і че-
рез його падіння прийшла 
б смерть; і ми зробилися при-
часниками нещастя і горя.

49 Ось Сатана зʼявився серед 
дітей людських і а спокушає 
їх поклонятися йому; і люди 
стали б плотськими, в хтивими 
і диявольскими, і г відділені 
від присутності Бога.

50 Але Бог повідомив нашим 
батькам, що всі люди повинні 
покаятися.

51 І Він прикликав нашого 
батька Адама Своїм власним 
голосом, кажучи: Я є Бог; Я  
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 51 а пп Людина, Люди— 
Людина, духовна 
дитина Небесного 
Батька.

  б пп Духовне 
сотворіння.

 52 а 3 Неф. 11:23–26.  
пп Хрищення, 
Христити.

  б пп Благодать.
  в пп Ісус Христос.
  г Дії 4:12;  

2 Неф. 31:21.
  д пп Спасіння.

 53 а пп Простити, 
Прощати.

 54 а пп Ісус Христос.
  б пп Спокута, 

Спокутувати.
  в Мос. 3:16.
 55 а пп Гріх.
  б УЗ 29:39.  

пп Лихо.
 56 а 2 Неф. 2:26–27;  

Гел. 14:29–30.  
пп Свобода вибору.

 57 а 1 Кор. 6:9–10.  
пп Покаятися, 

Покаяння.
  б 1 Неф. 10:21.  

пп Чисте і нечисте.
  в Пс. 24:3–4;  

1 Неф. 15:33–36;  
Морм. 7:7;  
УЗ 76:50–62.

  г Мойс. 7:35.  
пп Людина Святості.

  д пп Син Людини.
  е пп Ісус Христос—

Суддя;  
Справедливість.

 58 а пп Дитя, Діти.

створив світ і а людей б до 
того, як вони були в плоті.

52 І Він також сказав йому: 
якщо ти повернешся до Мене 
і прислухаєшся до Мого го-
лосу, і повіриш, і покаєшся 
в усіх своїх провинах, і бу-
деш а охрищений, саме у воді, 
в імʼя Мого Єдинонародже-
ного Сина, сповненого б бла-
годаттю та істиною, Який є 
в Ісус Христос, єдине г імʼя, яке 
буде дано під небесами, че-
рез яке д спасіння прийде до 
дітей людських, ти отримаєш 
дар Святого Духа, просячи 
все в Його імʼя, і що б ти не 
попросив, тобі буде дано.

53 І наш батько Адам про-
мовляв до Господа і сказав: 
Чому це так, що люди мають 
покаятися й христитися у 
воді? І Господь сказав Адаму: 
Ось, Я а простив тобі твою 
провину в Саду Еденському.

54 Звідти пішла чутка пов-
сюди серед людей, що а Син 
Бога б спокутував первісну 
вину, через що відповідаль-
ність за гріхи батьків не може 
впасти на голови в дітей, бо 
вони є непорочними від зас-
нування світу.

55 І Господь промовив до 
Адама, кажучи: Оскільки 
твої діти зачаті в гріху, саме 
тому, коли вони починають 
підростати, а гріх зароджу-
ється в їхніх серцях, і вони 
відчувають смак б гіркоти, 
щоб вони могли знати, як ці-
нувати добро.

56 І дано їм відрізняти добро 
від зла; отже, вони мають у 
собі а свободу вибору, і Я дав 
вам ще один закон і заповідь.

57 Отже, навчайте своїх ді-
тей, що всі люди повсюди 
повинні а покаятися, інакше 
вони ніяк не зможуть успад-
кувати царство Боже, бо 
ніщо б нечисте не може пере-
бувати там, або в перебувати 
в Його присутності; бо, мо-
вою Адама, г Людина Святості 
Його імʼя, а імʼя Його Єдино-
народженого є д Син Людини, 
саме Ісус Христос, праведний 
е Суддя, Який прийде в сере-
дині часів.

58 Отже, Я даю вам запо-
відь, навчати цього вільно ва-
ших а дітей, кажучи:

59 Через провину прихо-
дить падіння, яке приносить 
смерть, і оскільки ви були 
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 59 а 1 Іван. 5:8.
  б Бут. 2:7;  

Мойс. 4:25;  
Авр. 5:7.

  в пп Народитися 
знову, Народитися 
від Бога.

  г пп Хрищення, 
Христити.

  д 2 Неф. 4:15–16;  
Ал. 32:28.

  е Іван 6:68.
  є пп Целестіальна 

слава.

 60 а Морон. 8:25.
  б пп Виправдання, 

Виправдовувати.
  в пп Кров.
  г пп Освячення.
 61 а пп Святий Дух.
 62 а пп План викуплення.
  б пп Єдинона-

роджений.
 63 а Ал. 30:44;  

УЗ 88:45–47.
 64 а пп Святий Дух.
  б пп Хрищення, 

Христити.

 65 а пп Народитися 
знову, Народитися 
від Бога.

  б Мос. 27:25;  
Ал. 5:12–15.

 66 а УЗ 19:31.  
пп Дар Святого 
Духа.

  б 2 Неф. 31:17–18;  
3 Неф. 28:11.

 67 а пп Мелхиседекове 
священство.

 68 а 1 Іван. 3:1–3;  
УЗ 35:2.

народжені в цей світ водою, і 
кровʼю, і а духом, що створено 
Мною, і таким чином стали з 
б пороху живою душею, саме 
так і ви маєте в народитися 
знову в царстві небесному від 
г води, і від Духа, і бути очи-
щеними кровʼю, саме кровʼю 
Мого Єдинонародженого; 
щоб ви були освячені від 
усього гріха і д насолоджува-
лися е словами вічного життя 
в цьому світі, і вічним жит-
тям у світі прийдешньому, 
саме безсмертною є славою;

60 Бо а водою ви виконуєте 
заповідь; Духом вас б виправ-
дано, і в кровʼю вас г освячено;

61 Отже, це дано, щоб пере-
бувати у вас; свідчення небес; 
а Утішитель; мирні речі без-
смертної слави; істина всього; 
те, що оживляє все, що ро-
бить живим усе; те, що знає 
все і має всю владу згідно з 
мудрістю, милістю, істиною, 
справедливістю і правосуд-
дям.

62 А тепер ось, Я кажу тобі: 
Це є а план спасіння для всіх 
людей через кров Мого б Єди-
нонародженого, Який при-
йде в середині часів.

63 І ось, усе має свою по-
добу, і все створено і зроб-
лено, щоб а нести свідчення 
про Мене, і те, що є земним, 
і те, що є духовним; те, що в 
небі вгорі, і те, що на землі, 
і те, що в землі, і те, що під 
землею, і вгорі, і під сподом: 
усе несе свідчення про Мене.

64 І сталося, коли Господь 
розмовляв з Адамом, нашим 
батьком, що Адам заволав до 
Господа, і його було відне-
сено а Духом Господа, і пере-
несено у воду, і занурено під 
б воду, і піднято з води.

65 І таким чином він був 
охрищений, і Дух Бога зі-
йшов на нього, і таким чином 
він був а народжений від Духа 
і був оживлений у чоловікові 
б внутрішнім.

66 І він почув голос з не-
бес, що казав: Тебе а охрищено 
вогнем і Святим Духом. Це є 
б свідчення Батька і Сина, від-
нині й навіки;

67 І ти є за а чином Того, Хто 
був без початку днів і кінця 
літ, від усієї вічності до всієї 
вічності.

68 Ось, ти а єдиним є в Мені, 
син Бога; і таким чином 
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 68 б Іван 1:12;  
УЗ 34:3.  
пп Сини і 
дочки Божі.

7 1 а пп Сини і 

дочки Божі.
  б Ал. 40:11–14.
 3 а пп Переображення.
 4 а Бут. 32:31;  

Повтор. 5:4;  

Мойс. 1:2, 11, 31.
  б Мойс. 1:4.
 8 а 2 Неф. 26:33.

можуть усі стати Моїми б си-
нами. Амінь.

РОЗДІЛ 7
(грудень 1830 року)

Енох навчає, веде народ і пере-
суває гори—Місто Сіон вста-
новлено—Енох передбачає 
пришестя Сина Людини, Його 
спокутну жертву і воскресіння 
святих—Він передбачає віднов-
лення, збирання, Друге прише-
стя і повернення Сіону.
І сталося, що Енох продов-
жував свою промову, ка-
жучи: Ось, наш батько Адам 
навчав цьому, і багато хто по-
вірили і стали а синами Бога, 
а багато не повірили, і заги-
нули у гріхах, і чекають із 
б страхом, у муках, палючого 
збурення гніву Бога, що має 
пролитися на них.

2 І з того часу Енох почав 
пророкувати, кажучи людям 
наступне: Коли я мандрував, 
і стояв на місці Магуя, і волав 
до Господа, долинув голос з 
небес, кажучи—Повернись і 
зійди на гору Симеон.

3 І сталося, що я повернувся 
і пішов на гору; і коли я стояв 
на горі, я бачив небеса від-
криті, і мене було зодягнуто 
а славою;

4 І я бачив Господа; і Він 
стояв перед моїм лицем, і 
Він розмовляв зі мною, саме 
як одна людина розмовляє з 

іншою, а лице до лиця; і Він 
сказав мені: б Дивись, і Я по-
кажу тобі світ протягом бага-
тьох поколінь.

5 І сталося, що я подивився в 
долину Шум і побачив вели-
кий народ, який жив у наме-
тах, який був народом Шума.

6 І знову Господь сказав 
мені: Дивись, і я подивився 
на північ, і я побачив народ 
Ханаана, який жив у наме-
тах.

7 І Господь сказав мені: Про-
рокуй; і я пророкував, ка-
жучи: Ось, народ Ханаана, 
який є численним, піде, до 
бою поставлений, проти на-
роду Шума, і побʼє їх так, що 
їх повністю буде знищено; і 
народ Ханаана розподілиться 
на землі, і земля стане пустою 
і безплідною, і жодний ін-
ший народ не житиме там, а 
тільки народ Ханаана;

8 Бо ось, Господь прокляне 
цю землю сильною спекою, 
і пустота її продовжувати-
меться повічно; і а чорнота 
зійде на всіх дітей Ханаана, 
так що їх зневажатимуть се-
ред усіх народів.

9 І сталося, що Господь 
сказав мені: Дивись; і я по-
дивився, і побачив землю Ша-
рона, і землю Еноха, і землю 
Омнера, і землю Гені, і землю 
Шема, і землю Ганера, і 
землю Гананнійги, і всіх жи-
телів цих земель;
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 10 а Мойс. 6:57.  
пп Покаятися, 
Покаяння.

 11 а пп Хрищення, 
Христити.

  б пп Благодать.
  в пп Святий Дух.
 13 а пп Віра.

  б Мт. 17:20.
  в Мойс. 6:34.
  г пп Священство;  

Сила.
 15 а Бут. 6:4;  

Мойс. 8:18.
 17 а Вих. 23:27.
  б 1 Хр. 28:7–8;  

1 Неф. 17:35.
 18 а пп Сіон.
  б Дії 4:32;  

Фил. 2:1–4.  
пп Єдність.

 20 а Мойс. 7:62–63.  
пп Новий Єрусалим.

 21 а Мойс. 7:69.

10 І Господь сказав мені: Іди 
до цього народу і скажи їм—
а Покайтеся, щоб Я не прийшов 
і не покарав їх прокляттям, і 
щоб вони не померли.

11 І Він дав мені заповідь, 
що я маю а христити в імʼя 
Батька і Сина, Який спов-
нений б благодаті та істини, 
і в Святого Духа, Який несе 
свідчення про Батька і Сина.

12 І сталося, що Енох про-
довжував закликати весь на-
род, окрім народу Ханаана, 
покаятися;

13 І такою великою була 
а віра Еноха, що він по-
вів народ Бога, і їхні вороги 
вийшли на битву проти них; і 
він промовив слово Господа, і 
земля затремтіла, і б гори зру-
шилися, саме за його нака-
зом; і в ріки води вийшли зі 
своїх русел; і рик левів було 
чути з пустині; і всі народи 
злякалися страшенно, таким 
г сильним було слово Еноха, 
і такою великою була сила 
мови, яку Бог дав йому.

14 Також вийшла земля з 
глибин моря, і таким вели-
ким був страх ворогів народу 
Божого, що вони втекли, і 
стояли на відстані, і пішли на 
землю, що вийшла з глибин 
моря.

15 І а велетні цієї землі також 
стояли на відстані; і зійшло 

прокляття на всіх людей, що 
боролися проти Бога;

16 І з того часу були війни і 
кровопролиття серед них; але 
Господь прийшов і перебував 
зі Своїм народом, і вони пере-
бували в праведності.

17 а Страх Господа був на 
всіх народах, такою великою 
була слава Господа, яка була 
на Його народові. І Господь 
б благословив землю, і їх було 
благословлено на горах, і на 
високих місцях, і вони про-
цвітали.

18 І Господь назвав Свій 
народ а Сіон, тому що вони 
були б одного серця і одного 
розуму, і перебували в пра-
ведності; і не було бідних се-
ред них.

19 І Енох продовжував своє 
проповідування в праведно-
сті до народу Бога. І сталося в 
його дні, що він збудував міс- 
то, яке було названо Місто 
Святості, саме Сіон.

20 І сталося, що Енох роз-
мовляв з Господом; і він ска-
зав Господу: Певно, що а Сіон 
перебуватиме в безпеці 
завжди. Але Господь сказав 
Еноху: Сіон Я благословив, 
але решту людей прокляв Я.

21 І сталося, що Господь по-
казав Еноху всіх жителів 
землі; і він побачив, і ось, Сіон 
по деякім часі було а забрано  
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 22 а 2 Неф. 26:33.
 23 а пп Небеса.
  б пп Видіння.
  в УЗ 88:47;  

Мойс. 1:27–29.
 24 а 2 Кор. 12:1–4.
 26 а Ал. 12:10–11.
  б Ісая 60:1–2.

  в Юд. 1:6;  
УЗ 29:36–37.

 27 а пп Ангели.
  б пп Свідок, 

Свідчення.
 29 а Ісая 63:7–10.
 30 а УЗ 76:24;  

Мойс. 1:33.

  б пп Створити, 
Сотворіння.

 31 а пп Мир.
  б пп Справедливість.
  в пп Істина.
 32 а Мойс. 1:4.
  б пп Знання.
  в пп Свобода вибору.

на небеса. І Господь сказав 
Еноху: Ось Моя оселя навіки.

22 І Енох також побачив 
решту людей, що були си-
нами Адама; і вони були су-
мішшю всього сімені Адама, 
окрім сімені Каїна, бо сімʼя 
Каїна було а чорним і не було 
йому місця серед них.

23 А після того як Сіон було 
забрано на а небеса, Енох б по-
бачив, і ось, в всі народи землі 
були перед ним;

24 І приходили покоління 
за поколінням; і Енох був ви-
соко, і був а піднесений, саме 
в лоно Батька і Сина Лю-
дини; і ось, сила Сатани була 
по всьому лиці землі.

25 І він бачив ангелів, що 
сходили з небес; і він почув 
гучний голос, що казав: Горе, 
горе жителям землі.

26 І він побачив Сатану; і 
той мав великий а ланцюг у 
руці, і він укривав усе лице 
землі б темрявою; і він погля-
нув і засміявся, і його в ангели 
раділи.

27 І Енох побачив а анге-
лів, що сходили з небес, не-
сучи б свідчення про Батька й 
Сина; і Святий Дух зійшов на 
багатьох, і їх було піднесено 
силами небесними в Сіон.

28 І сталося, що Бог небес 
подивився на решту людей і 
заплакав; і Енох засвідчив це, 

кажучи: Як це так, що небеса 
плачуть і проливають сльози, 
наче дощ на горах?

29 І Енох сказав Господу: Як 
це так, що Ти можеш а пла-
кати, коли видно, що Ти свя-
тий і є від усієї вічності до 
всієї вічності?

30 І якби було це можливо, 
щоб людина могла злічити 
частки землі, так, мільйонів 
а земель, подібних до цієї, це 
не було б і початком числа 
Твоїх б створінь; і Твої завіси 
ще простягнуті; і все ж таки 
Ти є там, і Твоє лоно там; і 
також Ти є справедливим; Ти 
є милостивим і добрим на-
віки;

31 І Ти забрав Сіон у лоно 
Своє, від усіх Своїх створінь, 
від усієї вічності і до всієї 
вічності; і ніщо, крім а миру, 
б справедливості й в істини 
не є помешканням Твого 
прес толу; і милість піде пе-
ред Твоїм лицем і не матиме 
кінця; як же це Ти можеш 
плакати?

32 Господь сказав Еноху: 
Подивись на цих братів твоїх; 
вони є витвір Моїх власних 
а рук, і Я дав їм їхнє б знання 
того дня, коли Я створив їх; і 
в Саду Еденському дав Я лю-
дині її в свободу вибору;

33 І твоїм братам сказав Я, і 
також дав заповідь, що вони 
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 33 а пп Любов.
 34 а Ісая 30:27; Наум 1:6;  

УЗ 35:14.
  б Бут. 7:4, 10;  

Мойс. 8:17, 24.  
пп Потоп 
Ноєвих часів.

 35 а Мойс. 6:57.
  б Мойс. 1:3.

 36 а УЗ 38:2; 88:41;  
Мойс. 1:35–37.

  б Бут. 6:5–6;  
Мойс. 8:22, 28–30.

 38 а 1 Пет. 3:18–20.  
пп Пекло.

 39 а тобто Спаситель.
  б Мойс. 4:2; Авр. 3:27.  

пп Ісус Христос.

  в пп Осуд.
 41 а Мос. 28:3.  

пп Співчуття.
 42 а пп Ной, біблійний 

патріарх.
  б Мойс. 8:12.
 43 а Бут. 6:14–16;  

Етер 6:7.
 44 а Пс. 77:3; Етер 15:3.

мають а любити один одного, і 
що вони мають обрати Мене, 
їхнього Батька; але ось, вони 
без любові, і вони ненавидять 
свою власну кров;

34 І а вогонь Мого обурення 
запалено на них; і в Моєму 
палкому пересерді нашлю Я 
б повені на них, бо Мій лютий 
гнів запалено проти них.

35 Ось, Я є Бог; а Людина Свя-
тості Моє імʼя; Людина По-
ради Моє імʼя; і Нескінченний 
та Вічний Моє б імʼя також.

36 Отже, Я можу простерти 
Свої руки і тримати всі ство-
ріння, що їх Я зробив; і Моє 
а око може проникнути в них 
також, і серед усіх витворів 
Моїх рук не було такої вели-
кої б злочестивості, як серед 
твоїх братів.

37 Але ось, їхні гріхи бу-
дуть на головах їхніх батьків; 
Сатана буде їхнім батьком, і 
нещастя буде їхнім приречен-
ням; і всі небеса будуть оп-
лакувати їх, саме всі витвори 
Моїх рук; отже, хіба не по-
винні плакати небеса, бачачи, 
що вони будуть страждати?

38 Але ось, ці, на кому твої 
очі, загинуть у повенях; і ось, 
Я закрию їх; а вʼязницю Я при-
готував для них.

39 А а Той, Кого Я вибрав, 
благав перед Моїм лицем. 

Отже, Він страждає за їхні 
гріхи, якщо вони покаються 
в той день, коли Мій б Обра-
ний повернеться до Мене, а до 
того дня вони будуть у в муках;

40 Отже, через це небеса бу-
дуть плакати, так, і всі вит-
вори Моїх рук.

41 І сталося, що Господь го-
ворив з Енохом і розповів 
Еноху про всі діяння дітей 
людських; отже Енох знав і 
дивився на їхню злочести-
вість і їхнє нещастя, і плакав, 
і простирав свої руки, і його 
а серце набрякло, як та віч-
ність; і його нутро томилося; 
і вся вічність здригнулася.

42 І Енох також побачив а Ноя 
і його б сімʼю; що нащадки всіх 
синів Ноя мають бути спасен-
ними земним спасінням;

43 Отже, Енох побачив, що 
Ной збудував а ковчег; і що 
Господь посміхався, дивля-
чись на нього, і тримав його 
у Своїй руці; але на решту 
злочестивих найшли потопи і 
проковтнули їх.

44 І коли Енох побачив це, 
він відчув гіркоту душі і пла-
кав над своїми братами, і ска-
зав небесам: Я а відмовляюсь 
від заспокоєння; але Господь 
сказав Еноху: Піднеси своє 
серце і радій; і дивись.

45 І сталося, що Енох поди-
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 45 а пп Освячення.
 46 а Мойс. 5:57.
 47 а пп Агнець Божий.
  б Мойс. 7:21.
 48 а пп Земля—

Очищення землі.
  б Мойс. 7:54, 58, 64.

  в пп Бруд, Бруднота.
 51 а Пс. 104:6–9.
 52 а Мойс. 8:2.
 53 а пп Месія.
  б Мт. 2:2; 2 Неф. 10:14;  

Ал. 5:50; УЗ 128:22.
  в Пс. 71:3; 78:35;  

Гел. 5:12.  
пп Скеля.

  г 2 Неф. 31:19–20.
  д пп Музика.
 55 а пп Син Людини.
  б 3 Неф. 27:14.  

пп Розпʼяття.

вився; і від Ноя він побачив 
усі сімʼї землі; і він заволав до  
Господа, кажучи: Коли при-
йде день Господа? Коли 
прол лється кров Праведного, 
щоб усі ті, хто сумує, могли 
бути а освяченими й мати 
вічне життя?

46 І Господь сказав: Це буде  
у а середині часів, у дні злочес- 
тивості й помсти.

47 І ось, Енох побачив день 
пришестя Сина Людини, саме 
в плоті; і його душа зраділа, 
кажучи: Праведного підне-
сено, і а Агнця вбито від засну-
вання світу; і через віру я в лоні 
Батька, і ось, б Сіон зі мною.

48 І сталося, що Енох по-
дивився на а землю; і він по-
чув голос з надр її, що казав: 
Горе, горе мені, матері лю-
дей; я змучена, я втомлена 
через злочестивість моїх ді-
тей. Коли б відпочину я і буду 
очищена від в бруду, який 
вийшов з мене? Коли мій 
Творець освятить мене, щоб 
могла я відпочити і правед-
ність на деякий час могла пе-
ребувати на моєму лиці?

49 І коли Енох почув, як 
земля сумує, він заплакав і за-
волав до Господа, кажучи: О 
Господи, хіба не матимеш ти 
співчуття до землі? Хіба не 
благословиш ти дітей Ноя?

50 І сталося, що Енох про-
довжував своє волання до 

Гос пода, кажучи: Я прошу 
Тебе, о Господи, в імʼя Твого 
Єдинонародженого, саме 
Ісуса Христа, щоб Ти мав ми-
лість до Ноя і його сімені, 
щоб земля більше ніколи не 
вкривалася потопами.

51 І Господь не міг відмовити; 
і Він склав завіт з Енохом, і 
присягнув йому клятвою, що 
Він зупинить а потопи; що Він 
кликатиме дітей Ноя;

52 І Він надіслав незмінний 
указ, що а решта його сімені 
завжди буде знаходитися се-
ред усіх народів, поки земля 
стоятиме;

53 І Господь сказав: Бла-
гословенний той, через чиє 
сімʼя Месія прийде; бо Він ка-
же—Я є а Месія, б Цар Сіону, 
в Скеля Небес, широка, як віч-
ність; той, хто увійде цією 
брамою і г підійметься через 
Мене, ніколи не впаде; отже, 
благословенні ті, про кого Я 
сказав, бо вони прийдуть з 
д піснями вічної радості.

54 І сталося, що Енох за-
волав до Господа, кажучи: 
Коли Син Людини прийде у 
плоті, чи спочине земля? Я 
молю Тебе, покажи мені це.

55 І Господь сказав Еноху: 
Дивись, і він подивився і по-
бачив а Сина Людини, під-
нятого на б хресті у спосіб 
людей;

56 І він почув гучний голос; 
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 56 а Мт. 27:45, 50–51.
  б пп Воскресіння.
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  г Мт. 25:34.
 57 а пп Дух.
  б УЗ 76:71–74; 88:99.
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 61 а пп Земля—Кінцевий 

стан Землі.

  б УЗ 38:11–12;  
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  г 1 Неф. 22:15–22;  

2 Неф. 30:10.
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євангелії.

  б пп Книга Мормона.
  в Ісая 29:4.

  г пп Свідок, 
Свідчення.

  д пп Воскресіння.
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 63 а Об. 21:9–11;  

УЗ 45:11–12;  
Мойс. 7:19–21.

і небеса затягнуло; і всі ство-
ріння Бога плакали; і земля 
а стогнала; і скелі розколо-
лися; і святі б воскресли, і їх 
було в увінчано г праворуч 
Сина Людини вінцями слави;

57 І багато з а духів, які були 
у б вʼязниці, вийшли й стали 
праворуч Бога; а решта утри-
мувалася в ланцюгах темряви 
до суду великого дня.

58 І знову Енох заплакав і 
заволав до Господа, кажучи: 
Коли спочине земля?

59 І Енох побачив Сина 
Людини, що возносився до 
Батька; і він прикликав Гос-
пода, кажучи: Хіба Ти не 
прийдеш знову на землю? Бо 
оскільки Ти є Бог, і я знаю 
Тебе, і Ти присягнув мені і 
наказав мені, щоб я просив 
в імʼя Твого Єдинонародже-
ного; Ти створив мене і дав 
мені право на Твій престол, і 
не через мене, а через Твою 
власну благодать; отже, я за-
питую Тебе, чи Ти не при-
йдеш знову на землю.

60 І Господь сказав Еноху: 
Як Я живий, так само прийду 
Я в а останні дні, у дні злоче-
стивості й помсти, щоб вико-
нати клятву, яку Я дав тобі 
стосовно дітей Ноя;

61 І прийде день, коли земля 

а спочине, але до того дня не-
беса б потемніють, і в завіса 
темряви вкриє землю; і не-
беса здригнуться, і також 
земля; і великі страждання 
будуть серед дітей людських, 
але Мій народ Я г збережу;

62 І а праведність пошлю Я 
з небес; а б істину пошлю Я 
з в землі, щоб г свідчити про 
Мого Єдинонародженого, 
Його д воскресіння з мертвих; 
так, і також воскресіння всіх 
людей; і Я зроблю так, що 
праведність та істина вими-
ватимуть землю, неначе по-
топом, щоб е зібрати Моїх 
вибраних з чотирьох чвер-
тей землі, до того місця, яке 
Я приготую, до Святого Міс- 
та, щоб Мій народ міг підпе-
резати стегна свої і чекати на 
час Мого пришестя; бо там 
буде Моя скинія, і воно буде 
називатися Сіон, є Новий Єру-
салим.

63 І Господь сказав Еноху: 
Тоді ти і все твоє а місто зус-
трінуть їх там, і ми прий-
мемо їх у наше лоно, і вони 
побачать нас; і ми кинемося 
їм на шиї, а вони кинуться 
нам на шиї, і ми цілувати-
мемо один одного.

64 І там буде Моя оселя, і це 
буде Сіон, який вийде з усіх 
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 64 а пп Тисячоліття.
  б Мойс. 7:48.
 65 а Юд. 1:14.  

пп Друге пришестя 
Ісуса Христа.

 66 а Ісая 13:6–7.

  б пп Суд, останній.
 67 а пп Радість.
 68 а Бут. 5:23;  

Мойс. 8:1.
 69 а Бут. 5:24;  

Мойс. 6:34.  

пп Ходити, 
Ходити з Богом.

8 2 а пп Метушалах.
 9 а пп Ной, біблійний 

патріарх.
  б Мойс. 4:23.

створінь, які Я зробив; і про-
тягом а тисячі років земля б спо-
чиватиме.

65 І сталося, що Енох по-
бачив день а пришестя Сина 
Людини, в останні дні, щоб 
перебувати на землі в правед-
ності протягом тисячі років;

66 Але до того дня він поба-
чив великі лиха серед злочес-
тивих; і він побачив також 
море, що було воно схвильо-
ваним, і серця людські а завми-
ратимуть, чекаючи зі страхом 
б суду Всемогутнього Бога, 
Який зійде на злочестивих.

67 І Господь показав Еноху 
все, саме до кінця світу; і він 
побачив день праведних, час 
їхнього викуплення, і отри-
мав повноту а радості;

68 І всіх днів а Сіону в дні 
Еноха було триста і шістде-
сят пʼять років.

69 І Енох та весь народ його 
а ходили з Богом, і Він перебу-
вав посеред Сіону; і сталося, 
що Сіону не стало, бо Бог 
прийняв його у Своє власне 
лоно; і відтоді пішла чутка: 
Сіон втік.

РОЗДІЛ 8
(лютий 1831 року)

Метушалах пророкує—Ной та 
його сини проповідують єван-
гелію—Велика злочестивість 
панує—Заклик до покаяння 

не взято до уваги—Бог нака-
зує знищити Потопом усяку 
плоть.

А всіх Енохових днів було 
чотири сотні і тридцять літ.

2 І сталося, що а Метуша-
лаха, сина Еноха, не було заб-
рано, щоб було здійснено 
завіти Господа, які Він склав з 
Енохом; бо Він справді склав 
завіт з Енохом, що Ной піде з 
плоду його стегон.

3 І сталося, що Метушалах 
пророкував, що з його сте-
гон виникнуть усі царства на 
землі (через Ноя), і він услав-
ляв себе.

4 І прийшов великий голод 
на землю, і Господь прокляв 
землю тяжким прокляттям, і 
багато жителів її померло.

5 І сталося, що жив Метуша-
лах сто і вісімдесят сім літ, та 
й Ламеха породив;

6 І жив Метушалах по тому, 
як породив він Ламеха, сім 
сотень і вісімдесят два роки, 
і породив він синів та дочок;

7 І всіх Метушалахових днів 
було девʼять сотень і шістде-
сят девʼять літ, та й помер він.

8 І жив Ламех сто і вісімдесят 
два роки, та й сина породив,

9 А імʼя йому назвав а Ной, 
говорячи: Цей син нас поті-
шить у наших ділах та в труді 
рук наших коло землі, що 
 Господь її б прокляв.
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10 І жив Ламех по тому, як 
Ноя породив, пʼять сотень і 
девʼяносто пʼять літ, і поро-
див він синів та дочок;

11 А всіх Ламехових днів 
було сім сотень і сімдесят сім 
літ, та й помер він.

12 І був Ной віку чотири 
сотні і пʼятдесят літ, та й а по-
родив Яфета; і сорок два роки 
по тому він породив б Сима від 
тієї, яка була матірʼю Яфета, 
а коли йому було пʼять сотень 
літ, породив він в Хама.

13 І а Ной та його сини 
б прис лухалися до Господа і 
звертали увагу, і їх було наз-
вано в синами Божими.

14 І коли ці люди почали 
розмножуватися на лиці 
землі, і їм народилися дочки, 
і побачили а сини людські тих 
дочок, що вродливі вони, і 
брали собі жінок із усіх, яких 
вибрали.

15 І Господь сказав Ною: 
Дочки твоїх синів а продали 
себе; бо ось, Мій гнів запа-
лено проти синів людських, 
бо вони не бажають прислу-
хатися до Мого голосу.

16 І сталося, що Ной проро-
кував і навчав справам Бога, 
саме так, як було на початку.

17 І промовив Господь до 
Ноя: Не буде Мій Дух а пе-
ремагатися в людині навіки, 
бо вона знатиме, що всяка 
б плоть помре; і дні її будуть 
сто і двадцять літ; і якщо 
люди не покаються, Я пошлю 
в потопи на них.

18 За тих днів на землі були 
а велетні, і вони прагнули 
позбавити Ноя життя; але 
Гос подь був з Ноєм, і б сила 
Господа була на ньому.

19 І Господь а висвятив б Ноя 
за Своїм власним в чином, і 
наказав йому, щоб він ішов 
і г проголошував Його єван-
гелію дітям людським, саме 
так, як це було дано Еноху.

20 І сталося, що Ной закли-
кав дітей людських, щоб вони 
а покаялися; але вони не прис-
лухалися до його слів;

21 І ще, після того як вони по-
чули його, вони прийшли до 
нього, кажучи: Ось, ми є сини 
Бога; хіба ми не взяли собі до-
чок людських? І хіба ми не 
а їмо, і не пʼємо, і не одружу-
ємося, і не віддаємо заміж? І 
наші дружини народжують 
нам дітей, і вони є могутніми 
чоловіками, які подібні чо-
ловікам давнини, чоловікам 

 12 а Бут. 5:32.  
пп Яфет.

  б пп Сим.
  в пп Хам.
 13 а УЗ 138:41.  

пп Гавриїл.
  б пп Послушний, 

Послушність, 
Слухатися.

  в пп Сини і 
дочки Божі.

 14 а Мойс. 5:52.
 15 а пп Шлюб, 

Одружуватися—
Міжконфесійний 
шлюб.

 17 а Бут. 6:3;  
2 Неф. 26:11;  
Етер 2:15; УЗ 1:33.

  б 2 Неф. 9:4.  
пп Плоть.

  в Бут. 7:4, 10;  
Мойс. 7:34.

 18 а Бут. 6:4;  
Чис. 13:33;  
Єг. 17:15.

  б пп Сила.
 19 а УЗ 107:52.  

пп Висвячувати, 
Висвячення.

  б Авр. 1:19.
  в пп Мелхиседекове 

священство.
  г пп Місіонерська 

робота.
 20 а пп Покаятися, 

Покаяння.
 21 а Мт. 24:38–39;  

ДС—Мт. 1:41.
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великої слави. І вони не прис-
лухалися до слів Ноя.

22 І бачив Бог, що великою 
стала а злочестивість людей на 
землі; і кожний підносився в 
уяві б думок свого серця, які 
були тільки злом безперерв-
ним.

23 І сталося, що Ной продов-
жував своє а проповідування 
людям, кажучи: Прислухай-
тесь і зверніть увагу на мої 
слова;

24 а Повірте, і покайтеся у 
своїх гріхах, і б христіться в 
імʼя Ісуса Христа, Сина Бо-
жого, саме як наші батьки, і ви 
отримаєте Святого Духа, щоб 
усе могло бути в явлено вам; 
а якщо ви не зробите цього, 
потопи зійдуть на вас; проте, 
вони не прислухалися.

25 І пожалкував був Ной, 
і його серце страждало, що 
Господь людину створив на 
землі, і горював він у серці 
своєму.

26 І промовив Господь: 

а Зітру Я людину, яку Я ство-
рив, з лиця землі, і людину, і 
скотину, і плазунів, і птаство 
небесне; бо пожалкував був 
Ной, що Я створив їх, і що 
Я зробив їх; і він прикликав 
Мене; бо вони шукали його 
життя.

27 І таким чином Ной знай-
шов а благодать в очах Гос-
пода; бо Ной був чоловіком 
праведним і б досконалим у 
своєму поколінні; і він з Бо-
гом в ходив, як і його троє си-
нів, Сим, Хам і Яфет.

28 Земля була а зіпсутою пе-
ред Богом, і вона була напов-
нена насильством.

29 І подивився Бог на 
землю, і ось, вона була зіпсу-
тою, бо кожна плоть спотво-
рила свій шлях на землі.

30 І промовив Бог до Ноя: 
Прийшов кінець всякої плоті 
переді Мною, бо наповни-
лася земля насильством, і 
ось, Я а винищу всю плоть з 
землі.

 22 а Бут. 6:5;  
Мойс. 7:36–37.

  б Мос. 4:30;  
Ал. 12:14.  
пп Думки.

 23 а пп Проповідувати.
 24 а пп Вірування, 

Вірувати.
  б пп Хрищення, 

Христити—Вимоги 
для хрищення.

  в 2 Неф. 32:2–5.
 26 а пп Земля—

Очищення землі.

 27 а пп Благодать.
  б Бут. 6:9.
  в пп Ходити, 

Ходити з Богом.
 28 а Бут. 6:11–13.
 30 а УЗ 56:3.
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ФАКСИМІЛЕ З КНИГИ АВРААМА
№1

Пояснення

Мал. 1. Ангел Господа.
Мал. 2. Авраам, привʼязаний до жертовника.
Мал. 3. Жрець-ідолопоклонник Елкени намагається принести Авраама в 

жертву.
Мал. 4. Жертовник для жертвоприношень жерців-ідолопоклонників, що 

стоїть перед богами Елкени, Лівни, Мамакри, Кораша і Фараона.
Мал. 5. Бог-ідол Елкени.
Мал. 6. Бог-ідол Лівни.
Мал. 7. Бог-ідол Мамакри.
Мал. 8. Бог-ідол Кораша.
Мал. 9. Бог-ідол Фараона.
Мал. 10. Авраам у Єгипті.
Мал. 11. Накреслено, щоб представляти стовпи неба у розумінні єгиптян.
Мал. 12. Ракіянг, що означає простір, або твердь над нашими головами; 

але в цьому випадку, стосовно цього предмета, єгиптяни вкладали в це слово 
значення “Шама”, тобто “бути високим”, або “небеса”, що відповідає ге-
брейському слову “Шамаїм”.



1 1 а пп Ур.
  б пп Авраам.
  в Дії 7:2–4.
 2 а пп Радість.
  б пп Покій.
  в пп Праведник, 

Праведність.
  г УЗ 42:61.  

пп Знання.
  д пп Первосвященик.
  е пп Мелхиседекове 

священство.
 3 а УЗ 84:14.
  б УЗ 68:17.  

пп Першонарод-
жений.

  в Мойс. 1:34.  
пп Адам.

 4 а пп Перворідство.
 5 а Бут. 12:1.
  б пп Ідолопоклонство.
 6 а тобто лжебогів, як 

це проілюстровано 
в Авр., факс. №1.

   

КНИГА АВРААМА
ПЕРЕКЛАДЕНО З ПАПІРУСУ ДЖОЗЕФОМ СМІТОМ

Переклад деяких стародавніх літописів, що потрапили в наші руки 
з єгипетських катакомб. Писання Авраама часів його перебування 
в Єгипті, названі Книгою Авраама, написані ним власноручно на 
папірусі.

РОЗДІЛ 1
Авраам шукає благословень 
пат ріаршого порядку—Його пе-
реслідують лжесвященики в 
Халдеї—Єгова спасає його—По-
яснюється походження та уря-
дування Єгипту.

У ЗЕМЛІ а Халдеїв, у по- 
мешканні моїх батьків я, 

б Авраам, побачив, що було 
необхідно мені отримати 
інше місце в проживання;

2 І розуміючи, що є для мене 
більше а щастя, і більший мир 
та б покій, я шукав благосло-
вень батьків і права, в яке 
мене необхідно було висвя-
тити, аби надавати їх; будучи 
сам послідовником в праведно-
сті, бажаючи також бути тим, 
хто володіє великим г знан-
ням, і бути кращим послідов-
ником праведності, і володіти 
більшим знанням, бути бать-
ком багатьох народів, князем 
миру, і бажаючи отримати 
настанови, і дотримуватися 

заповідей Бога, я став право-
чинним спадкоємцем, д Пер-
восвящеником, що мав е право, 
яке належить батькам.

3 Його було а передано мені 
від батьків; воно перейшло 
від батьків, від початку часів, 
так, саме від початку, або від 
заснування землі, до теперіш-
нього часу, саме право б пер-
шонародженого, або першого 
чоловіка, яким є в Адам, або 
перший батько, через батьків 
до мене.

4 Я шукав мого а призна-
чення у священство згідно з 
призначенням Бога батькам 
стосовно сімені.

5 Мої а батьки, відвернув-
шись від своєї праведності і 
від святих заповідей, які Гос-
подь Бог їхній дав їм, заради 
б поклоніння богам язичників, 
повністю відмовились прис-
лухатися до мого голосу;

6 Бо їхні серця були на-
лаштовані чинити зло і були 
повністю повернуті до а бога 



 11 а пп Хам.
  б Дан. 3:13–18.

 15 а Мос. 9:17–18.
  б Авр. 2:13.

 16 а пп Єгова.
  б пп Обіцяна земля.

Елкени, і бога Лівни, і бога 
Мамакри, і бога Кораша, і 
бога Фараона, царя Єгипту;

7 Отже, вони повернули свої 
серця до жертв язичників, 
приносячи в жертву своїх ді-
тей цим німим ідолам, і не 
прислухалися до мого голосу, 
але намагались позбавити 
мене життя рукою жерця Ел-
кени. Жрець Елкени був та-
кож жерцем Фараона.

8 А в цей час був звичай у 
жерця Фараона, царя Єгипту, 
приносити на жертовнику, 
який було збудовано на 
землі Халдеї для жертвопри-
ношення цим чужинським  
богам, чоловіків, жінок та 
 дітей.

9 І сталося, що жрець зробив 
жертвоприношення богу Фа-
раона і також богу Шаґріля, 
саме у спосіб єгиптян. А бо-
гом Шаґріля було сонце.

10 Навіть дитину як дяку-
вальну жертву приніс жрець 
Фараона на жертовнику, 
який стояв біля пагорба, 
що звався Пагорб Потіфара, 
там, де починається долина 
 Олішем.

11 І цей жрець одного разу 
приніс на цьому жертовнику 
в жертву трьох незайманих 
дів, які були дочками Оніти, 
потомка царського роду по 
прямій лінії від стегон а Хама. 
Цих дів було принесено в 
жертву через їхню чесноту; 
вони не схотіли б вклонятися 
богам з дерева чи каміння, 
отже, їх було вбито на цьому 

жертовнику, і було це зроб-
лено у спосіб єгиптян.

12 І сталося, що жерці під-
дали мене насильству, аби 
вбити й мене, як вони це 
зробили з дівами на цьому 
жертовнику; а щоб ви мали 
уявлення про цей жертовник, 
я відсилаю вас до зображення 
на початку цього літопису.

13 Його було зроблено у 
формі ліжка, такого, якими 
користувалися Халдеї, і він 
стояв перед богами Елкени, 
Лівни, Мамакри, Кораша і 
також перед богом, що на-
гадував бога Фараона, царя 
Єгипту.

14 Щоб ви мали уявлення 
про цих богів, я на початку 
подав вам їхнє зображення на 
малюнках, а малюнки такого 
типу Халдеї називали Ралі-
нос, що означає ієрогліфи.

15 І коли вони занесли руки 
наді мною, щоб принести 
мене в жертву і позбавити 
мене життя, ось, я підніс свій 
голос до Господа Бога мого, 
і Господь а прислухався, і по-
чув, і сповнив мене видін-
ням Всемогутнього, і ангел 
Його присутності став біля 
мене і негайно б розвʼязав мої  
пута;

16 І Його голос звернувся 
до мене: Аврааме, Аврааме, 
ось, Моє імʼя а Єгова, і Я по-
чув тебе, і зійшов, щоб спас- 
ти тебе, і щоб забрати тебе з 
батьківського дому, і від усіх 
твоїх родичів у чужу б землю, 
про яку ти не знаєш;
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17 І це через те, що вони від-
вернули свої серця від Мене, 
щоб поклонятися богу Елкени, 
і богу Лівни, і богу Мамакри, і 
богу Кораша, і богу Фараона, 
царя Єгипту; отже, Я зійшов, 
щоб відвідати їх і знищити 
того, хто підняв руку на тебе, 
Аврааме, Мій сину, щоб заб-
рати твоє життя.

18 Ось, Я вестиму тебе 
Своєю рукою, і Я візьму тебе, 
щоб покласти на тебе Своє 
імʼя, саме а священство твого 
батька, і Моя сила буде над 
тобою.

19 Так само, як було з Ноєм, 
так буде і з тобою; але через 
твоє священнослужіння Моє 
а імʼя стане знаним на землі 
назавжди, бо Я є твій Бог.

20 Ось, Пагорб Потіфара 
був на землі а Ур, у Халдеї. І 
Господь розбив жертовник 
Елкени та богів цієї землі і 
повністю знищив їх, і вразив 
жерця так, що той помер; і 
було сильне голосіння в Хал-
деї, і також при дворі фара-
она; а фараон означає цар 
монаршої крові.

21 І цей цар Єгипту був на-
щадком із стегон а Хама і був 
причасником крові б Ханаа-
неян за народженням.

22 З цього родоводу похо-
дять усі Єгиптяни, і таким 
чином кров Ханаанеян було 
збережено в цій землі.

23 Земля а Єгипту була впер- 

ше відкрита жінкою, яка 
була дочкою Хама і дочкою 
Єгиптус, що халдейською мо-
вою означає Єгипет, що озна-
чає те, що заборонено;

24 Коли ця жінка відкрила 
цю землю, та була під водою, 
і вона пізніше поселила на ній 
своїх синів; і таким чином від 
Хама пішла та раса, яка збе-
регла прокляття на землі.

25 І перший уряд Єгипту 
було встановлено Фараоном, 
старшим сином Єгиптус, 
дочки Хама, і було його вста-
новлено за подобою уряду 
Хама, який був патріаршим.

26 Фараон, будучи правед-
ним чоловіком, установив 
своє царство і судив свій на-
род мудро і справедливо всі 
свої дні, щиро намагаючись 
наслідувати той порядок, 
що був заснований батьками 
в перших поколіннях, за ча-
сів першого патріаршого ца-
рювання, саме царювання 
Адама, і також Ноя, його 
батька, який благословив 
його а благословеннями землі 
і благословеннями мудрості, 
але прокляв його в тому, що 
стосувалося священства.

27 І Фараон, будучи з того 
родоводу, за яким він не мав 
права на а священство, незва-
жаючи на те, що фараони з 
готовністю заявляли про своє 
право на нього від Ноя, через 
Хама, отже, мого батька було 

 18 а пп Священство.
 19 а Бут. 12:1–3.
 20 а Бут. 11:28;  

Авр. 2:4.
 21 а Бут. 10:6;  

Пс. 78:51;  

Мойс. 8:12.
  б Мойс. 7:6–8.  

пп Ханаан, 
Ханаанеянин.

 23 а пп Єгипет.
 26 а пп Благословити, 

Благословенний, 
Благословення.

 27 а ОД 2.  
пп Священство.
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 28 а Мойс. 6:5.  
пп Книга спомину.

 30 а Авр. 1:7.
 31 а Авр. 3:1–18.
2 1 а Бут. 11:28.
  б Бут. 11:24–26;  

1 Хр. 1:26.

 2 а Бут. 11:29.  
пп Сарра.

  б Бут. 11:27; 22:20–24.
 3 а Бут. 12:1;  

Дії 7:1–3.
 4 а Неем. 9:7.
  б Бут. 11:31–32.

 5 а Єг. 24:2.
 6 а пп Лот.
  б Бут. 17:1.  

пп Ісус Христос—
Доземне існування 
Христа.

зведено на манівці їхнім ідо-
лопоклонством;

28 Але я намагатимуся на-
далі окреслювати перебіг по-
дій від себе назад до початку 
сотворіння, бо в моїх руках 
опинилися а літописи, які я 
утримую донині.

29 І після того як жерця Ел-
кени було вражено так, що 
він помер, відбулося здійс-
нення того, що було сказано 
мені стосовно землі Халдеї, 
що буде голод у цій землі.

30 Відповідно голод пану-
вав по всій землі Халдеї, і мій 
батько тяжко мучився через 
цей голод, і він покаявся у злі, 
що його він задумав проти 
мене, аби позбавити мене 
а життя.

31 Але літописи батьків, 
саме патріархів, стосовно 
права на священство Господь 
Бог мій зберіг у моїх власних 
руках; отже, знання про по-
чаток сотворіння, а також 
про а планети, і про зірки, як 
його було відкрито батькам, 
зберіг я аж до цього дня, і я 
намагатимуся написати дещо 
з цього в цьому літописі на 
благо моєму потомству, яке 
прийде після мене.

РОЗДІЛ 2
Авраам залишає Ур, щоб іти в 
Ханаан—Єгова являється йому 

в Харані—Усі благословення 
євангелії обіцяно його сімені і 
через його сімʼя всім—Він іде в 
Ханаан і далі в Єгипет.

І Господь Бог зробив так, що 
голод у землі Ур став нас-
тільки тяжким, що а Гаран, 
мій брат, помер; але б Терах, 
мій батько, ще жив в Урі хал-
дейському.

2 І сталося, що я, Авраам, 
узяв собі за дружину а Сару, 
а б Нахор, мій брат, узяв собі 
за дружину Мілку, яка була 
дочкою Гарана.

3 І а промовив Господь до 
мене: Аврааме, вийди зі своєї 
землі, і від родини своєї, і з 
дому батька свого до краю, 
який Я тобі покажу.

4 Отже, я залишив а Ур хал-
дейський, щоб піти в землю 
Ханаанську; і взяв я Лота, сина 
брата свого, і його дружину, і 
Сару, свою дружину; і також 
мій б батько пішов за мною до 
землі, яку ми назвали Харан.

5 І голод зменшився; і мій 
батько залишився в Харані і 
жив там, оскільки в Харані 
було багато отар; і мій батько 
знов повернувся до свого 
а ідолопоклонства, отже він 
продовжував жити в Харані.

6 Але я, Авраам, і а Лот, син 
мого брата, молилися Гос-
поду, і Господь б явився мені і 
сказав мені: Устань, і візьми 
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 6 в Бут. 12:2–3;  
Авр. 1:19.

  г Бут. 13:14–15; 17:8;  
Вих. 33:1.  
пп Обіцяна земля.

 7 а 1 Неф. 17:39;  
УЗ 38:17.

  б Ісая 66:15–16.
 8 а пп Єгова.
  б пп Всемудрий.
 9 а 1 Неф. 17:40;  

2 Неф. 29:14;  

3 Неф. 20:27;  
Морм. 5:20.  
пп Авраам—
Авраамове сімʼя.

  б УЗ 84:17–19;  
Мойс. 6:7.  
пп Мелхиседекове 
священство.

 10 а Гал. 3:7–9.
  б Бут. 13:16;  

Гал. 3:29;  
2 Неф. 30:2.

  в пп Патріарх, 
Патріарше.

 11 а пп Авраамів завіт.
  б Ісая 61:9.
  в пп Ізраїль;  

Перворідство;  
Священство.

 12 а УЗ 88:63.
 13 а Авр. 1:15–17.
 14 а Бут. 12:4–5.

Лота з собою; бо Я намітив 
забрати тебе з Харану і зро-
бити з тебе священнослужи-
теля, щоб нести Моє в імʼя в 
чужу г землю, яку Я дам тво-
єму сімені після тебе на вічне 
володіння, поки вони прислу-
хатимуться до Мого голосу.

7 Бо Я є Господь Бог твій; 
Я живу в небесах; земля є 
Моїм а підніжком; Я прости-
раю Свою руку через море, і 
воно підкоряється Моєму го-
лосу; Я роблю так, що вітер і 
вогонь є Моєю б колісницею; 
Я кажу горам—Підіть звід-
си—і ось, їх відносить вихор 
за одну мить, зненацька.

8 Моє імʼя а Єгова, і Я б знаю 
кінець від початку; отже, 
Моя рука буде над тобою.

9 І Я створю від тебе вели-
кий народ, і Я а благословлю 
тебе без міри і зроблю твоє 
імʼя великим серед усіх на-
родів, і ти будеш благосло-
венням для твого сімені після 
тебе, щоб у своїх руках вони 
несли це священнослужіння і 
б священство до всіх народів;

10 І Я благословлю їх через 
твоє імʼя; бо всі, хто сприй-
має цю а євангелію, будуть 
названі твоїм іменем, і будуть 
вважатися твоїм б сіменем, і 

воскреснуть, і благословляти-
муть тебе як свого в батька;

11 І Я а благословлю тих, хто 
благословляє тебе, і прокляну 
тих, хто проклинає тебе; і в 
тобі (тобто, у твоєму священ-
стві) і в твоєму б сімені (тобто, 
у твоєму священстві)—бо 
Я даю тобі обіцяння, що це 
в право продовжуватиметься 
в тобі і в твоєму сімені після 
тебе (інакше кажучи, у сі-
мені буквально, або сімені 
тіла)—буде всі роди землі 
благословлено, саме благо-
словеннями євангелії, які є 
благословеннями спасіння, 
саме життя вічного.

12 І після того як Господь 
закінчив говорити зі мною 
і сховав Своє лице від мене, 
я промовив у серці своєму: 
Твій слуга старанно а шукав 
Тебе; тепер я знайшов Тебе;

13 Ти послав Свого ангела 
а визволити мене від богів Ел-
кени, і я зроблю добре, якщо 
прислухаюсь до Твого голосу, 
отже, дозволь слузі Твоєму 
підвестися та й піти з миром.

14 Тож я, Авраам, пішов, як 
сказав мені Господь, і Лот зі 
мною; і мені, Авраамові, було 
а шістдесят і два роки, коли я 
пішов з Харану.
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15 І я взяв а Сару, яку я взяв 
собі за дружину, коли був в 
б Урі, у Халдеї, і Лота, сина 
брата мого, і все наше майно, 
що його ми зібрали, і душі, 
що їх ми в придбали в Харані, 
і вирушили в дорогу до землі 
г Ханаанської, і мешкали в на-
метах, як ішли ми своєю до-
рогою;

16 Отже, вічність була на-
шим покриттям, і нашою 
а скелею, і нашим спасінням, 
як мандрували ми з Харану 
через Єршон, щоб прийти до 
землі Ханаанської.

17 І я, Авраам, збудував 
а жертовник у землі Єршон, 
і зробив жертвоприношення 
Господу, і молився, щоб б го-
лод відступив від дому батька 
мого, щоб вони не загинули.

18 І потім ми пройшли від 
Єршону через цей край до 
місця Сехем; воно було роз-
ташоване в долинах Мамре, 
і ми вже прийшли до межі 
землі а Ханаанської, і я приніс 
б жертву там в долинах Ма-
мре і щиро прикликав Гос-
пода, бо ми вже прийшли в 
межі землі цього ідолопок-
лонницького народу.

19 І Господь явився мені 
у відповідь на мої молитви 
і сказав мені: Твоєму сімені 
віддам Я цю а землю.

20 І я, Авраам, підвівся з 
місця того жертовника, що 

його збудував я Господу, і 
звідти рушив на гору на сході 
від а Бет-Елу, і намета свого 
поставив там; Бет-Ел був на 
захід, а б Гай—на схід; і збуду-
вав я там Господу ще одного 
жертовника, і в прикликав 
знову імʼя Господа.

21 І я, Авраам, мандрував, 
ідучи все далі на південь; і в 
краї продовжувався голод; і 
я, Авраам, вирішив піти до 
Єгипту, щоб пожити там, бо 
голод став дуже страшним.

22 І сталося, що коли я пі-
дійшов до самого Єгипту, 
Гос подь сказав мені: Ось, 
а Сара, дружина твоя, дуже 
вродлива з обличчя жінка;

23 Отже, станеться, що коли 
Єгиптяни побачать її, вони 
скажуть: Вона його дружина; 
і вони вбʼють тебе, але її за-
лишать живою; отже, дивись, 
що ви зробите цього разу:

24 Нехай вона скаже Єгип-
тянам, що вона твоя сестра, і 
твоя душа житиме.

25 І сталося, що я, Авраам, 
сказав Сарі, жінці моїй, усе 
те, що Господь сказав мені—
Отже, скажи ж їм, я молю 
тебе, що сестра моя ти, щоб 
добре було через тебе мені, і 
моя душа житиме через тебе.

РОЗДІЛ 3
Авраам дізнається про сонце, 

 15 а пп Сарра.
  б пп Ур.
  в пп Навернення, 

Навернений.
  г пп Ханаан, 

Ханаанеянин.
 16 а пп Скеля.

 17 а пп Жертовник.
  б Авр. 1:29.
 18 а Бут. 12:6.
  б пп Жертва, 

Жертвувати.
 19 а Бут. 13:12–15; 17:8;  

Вих. 3:1–10;  

Чис. 34:2.  
пп Обіцяна земля.

 20 а пп Бет-Ел.
  б Бут. 13:3–4.
  в Бут. 12:8.
 22 а Бут. 12:11–13.
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3 1 а Вих. 28:30;  
Мос. 8:13; 28:13–16;  
ДС—Іст. 1:35.  
пп Урім і Туммім.

 2 а Авр. 1:31.
 3 а Див. Авр., факс. №2, 

мал. 1–5.  
пп Колоб.

 4 а Авр. 5:13.
  б Пс. 90:4;  

2 Пет. 3:8.
 6 а Авр. 3:16–19.

місяць і зірки за допомогою 
Уріма і Тумміма—Господь від-
криває йому вічну природу ду-
хів—Він дізнається про доземне 
життя, висвячення наперед, 
сотворіння, вибір Викупителя 
і другий стан людини.

І я, Авраам, мав а Урім і Тум-
мім, які Господь Бог мій дав 
мені в Урі халдейському;

2 І я бачив а зірки, що були 
вони дуже великими, і що 
одна з них була найближчою 
до престолу Божого; і було 
багато великих зірок, що 
були коло неї;

3 І Господь сказав мені: 
Вони управляють; а імʼя ве-
ликої—а Колоб, тому що вона 
коло Мене, бо Я є Господь 
Бог твій: Я поставив її управ-
ляти всіма тими, що нале-
жать до того самого порядку, 
як і та, на якій ти стоїш.

4 І Господь сказав мені че-
рез Урім і Туммім, що Ко-
лоб є за образом Господа, 
згідно з його часами і порами 
року в обертах його; що один 
оберт є а днем для Господа, за 
Його способом обчислення, а 
згідно з часом, призначеним 
для тієї, на якій ти стоїш, це 
є одна тисяча б років. Таким 
є обчислення Господнього 
часу, згідно з обчисленням 
Колобу.

5 І Господь сказав мені: Пла-
нета, що є меншим світилом, 
меншим за те, що має управ-

ляти днем, а саме, управляє 
ніччю, є вищою, або більшою 
за ту, на якій ти стоїш, сто-
совно обчислення, бо вона 
рухається за порядком по-
вільнішим; це відповідає по-
рядкові, бо вона стоїть над 
землею, на якій ти стоїш; 
отже, обчислення її часу, за 
кількістю її днів, і місяців, і 
літ, не таке велике.

6 І Господь сказав мені: 
Отже, Аврааме, ці а два факти 
існують, ось, твої очі бачать 
це; тобі дано знати часи об-
числення й усталений час, 
так, усталений час землі, на 
якій ти стоїш, і усталений 
час більшого світила, яке пос-
тавлено управляти днем, і 
усталений час меншого сві-
тила, яке поставлено управ-
ляти ніччю.

7 І усталений час меншого 
світила є довшим, згідно з 
його обчисленням, ніж об-
числення часу землі, на якій 
ти стоїш.

8 І там, де існують ці два 
факти, буде ще один факт 
над ними, тобто, буде ще 
одна планета, чиє обчис-
лення часу буде ще довшим;

9 І таким чином, буде обчис-
лення часу однієї планети над 
іншою, доки не наблизишся 
до Колоба, того Колоба, який 
є за обчисленням Господнього 
часу; того Колоба, який пос-
тавлено коло престолу Бо-
жого, щоб управляти всіма 
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Пояснення

Мал. 1. Колоб, що означає перше сотворіння, найближчий до целестіаль-
ного, тобто, до помешкання Бога. Перший у правлінні, останній за виміром 
часу. Вимір за целестіальним часом, того целестіального часу, який визначає 
один день за лікоть. Один день на Колобі дорівнює тисячі рокам згідно з ви-
міром на цій землі, яку єгиптяни звуть Я-о-е.

Мал. 2. Знаходиться поруч з Колобом, називається Єгиптянами Олібліш і є 
наступним великим керівним сотворінням, наближеним до целестіального, 
тобто місця, де Бог перебуває; тримає також ключі влади стосовно інших 
планет; як було відкрито Богом Авраамові, коли той зробив жертвоприно-
шення на жертовнику, який він побудував Господу.

Мал. 3. Зроблено, щоб представити Бога, Який сидить на Своєму престолі, 
зодягнений силою і владою у вінці вічного світла на голові; представляє та-
кож великі ключові слова святого священства, як їх було відкрито Адамові 
в Саду Еденському, так само, як Сифу, Ною, Мелхиседеку, Аврааму й усім, 
кому священство було відкрито.

Мал. 4. Відповідає гебрейському слову Ракіянг, що означає широчінь, 
тобто, твердь небесна; також і цифровий знак, що єгипетською мовою позна-
чає одну тисячу; відповідає виміру часу на Олібліші, що є рівним Колобу за 
його обертами і його виміром часу.

Мал. 5.vВ єгипетській мові зветься Еніш-ґо-он-дош; це також одна з керів-
них планет, і Єгиптяни кажуть, що це Сонце, і що воно запозичує своє світло 
від Колоба через посередництво Кі-е-ванраша, який є великим Ключем, 
тобто, інакше кажучи, керівною силою, що править пʼятнадцятьма іншими 
усталеними планетами або зірками, так само, як і Флоезе, тобто, Місяцем, 
Землею і Сонцем у їхніх річних обертах. Ця планета отримує свою силу че-
рез посередництво Клі-флос-іс-еса, або Га-ко-ка-бім, зірок, представлених 
номерами 22 і 23, що отримують світло від обертів Колоба.

Мал. 6. Представляє цю землю в її чотирьох частинах.
Мал. 7. Представляє Бога, що сидить на Своєму престолі, відкриваючи Ав-

раамові з небес великі Ключові слова священства; так само, як і ознаку Свя-
того Духа у формі голуба.

Мал. 8. Містить письмена, які не можуть бути відкриті світові; але мають 
перебувати у святому храмі Бога.

Мал. 9. Не повинно бути відкрито в цей час.
Мал. 10. Також.
Мал. 11. Також. Якщо світ зможе розкрити ці числа, то хай так і буде. 

Амінь.
Малюнки 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 і 21 буде дано у належний час Гос-

пода.
Наведений вище переклад дається настільки, наскільки ми маємо право 

його дати в цей час.



 9 а УЗ 88:37–44.
 11 а Бут. 17:1;  

Чис. 12:5–8.
 14 а Авр. 2:9.
  б Бут. 13:16;  

УЗ 132:30.

  в Бут. 22:17;  
Ос. 2:1.

 16 а Авр. 3:3.
 17 а Йов 9:4–12.
 18 а Гнолам—це 

транслітерація 

гебрейського слова, 
яке означає вічне.

 19 а Ісая 55:8–9.  
пп Всемудрий.

 20 а Авр. 1:15.

тими планетами, які належать 
до того самого а порядку, що й 
та, на якій ти стоїш.

10 І тобі дано знати уста-
лений час усіх зірок, які пос-
тавлено давати світло, доки  
ти не наблизишся до прес-
толу Бога.

11 Таким чином я, Авраам, 
а розмовляв з Господом, лице 
до лиця, як одна людина роз-
мовляє з іншою; і Він розпо-
відав мені про творіння рук 
Його;

12 І Він сказав мені: Мій 
сину, Мій сину (і Його рука 
була простерта), ось, Я по-
кажу тобі все це. І Він поклав 
руку на мої очі, і я побачив 
діяння рук Його, яких було 
багато; і вони множилися пе-
ред моїми очима, і я не бачив 
їм кінця.

13 І Він сказав мені: Це Ши-
нега, тобто, сонце. І Він ска-
зав мені: Кокоб, тобто, зірка. 
І Він сказав мені: Олеа, тобто, 
місяць. І Він сказав мені: Ко-
кобім, що означає зірки, або 
всі великі світила, які є на 
тверді небесній.

14 І було це в нічний час, 
коли Господь сказав мені 
такі слова: Я а розмножу тебе, 
і твоє б сімʼя після тебе, наче 
оцих; і якби ти міг злічити 
в кількість піщинок, такою 
буде кількість твого сімені.

15 І Господь сказав мені: 
Аврааме, Я показав це тобі 

перед тим, як ви підете в Єги-
пет, щоб ти міг проголосити 
всі ці слова.

16 Якщо існують дві речі і 
одна з них вища за іншу, ма-
ють бути більші речі, вищі за 
них; отже, а Колоб є найбіль-
шою з усіх Кокобім, що ти 
бачив, бо він найближчий до 
Мене.

17 Отже, якщо є дві речі, і 
одна вища за другу, і місяць 
вищий за землю, тоді може 
бути, що може існувати якась 
планета або зірка, що буде 
вищою за нього; і немає ні-
чого, що Господь Бог твій 
узяв би до серця зробити і не 
а зробив.

18 І так само, як Він створив 
більшу зірку; так само, якщо 
є два духи, і один є розумні-
шим від другого, все ж ці два 
духи, незважаючи на те, що 
один є розумнішим від дру-
гого, не мають початку; вони 
існували раніше, вони не ма-
тимуть кінця, вони існувати-
муть надалі, бо вони—а олам, 
тобто вічні.

19 І Господь сказав мені: Ці 
два факти справді існують: 
якщо є два духи, і один ро-
зумніший від другого, є ще 
один, розумніший від них; Я 
є Господь Бог твій, Я а розум-
ніший від них усіх.

20 Господь Бог твій послав 
ангела а визволити тебе з рук 
жерця Елкени.
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 21 а УЗ 88:45–47;  
Мойс. 1:27–29.

  б пп Мудрість.
 22 а пп Розум, Розуми.
  б пп Доземне життя;  

Нарада на Небесах.
  в УЗ 138:55.
 23 а Ісая 49:1–5;  

Єр. 1:5.  
пп Вибирати, 
Вибирав, Вибрав;  
Висвячення наперед.

 24 а пп Першонарод-

жений.
  б пп Створити, 

Сотворіння.
  в пп Земля—Створена 

для людини.
 25 а УЗ 98:12–14;  

124:55.  
пп План вику-
плення;  
Свобода вибору.

  б пп Послушний, 
Послушність, 
Слухатися.

 26 а Юд. 1:6.
  б пп Смертний, 

Смертне життя.
  в Тит 1:2.  

пп Слава.
 27 а пп Бог, Божество—

Бог Батько.
  б пп Ісус Христос;  

Син Людини.
  в Мойс. 4:1–2.
 28 а пп Диявол.
  б пп Сини загибелі.

21 Я мешкаю серед них усіх; 
отже, тепер Я зійшов до тебе 
представити тобі а діяння  
Моїх рук, у яких Моя б муд-
рість переважає їх усіх, бо Я 
правлю в небесах угорі і на 
землі внизу в усій мудрості 
та розсудливості над усіма 
розумами, що твої очі бачили 
від початку; Я зійшов на по-
чатку в середовище всіх розу-
мів, що ти бачив.

22 І Господь показав мені, 
Аврааму, а розуми, що були 
організовані б перед тим, як 
світ був; і серед них усіх було 
багато в благородних і вели-
ких;

23 І Бог побачив ці душі, що 
хороші вони, і Він стояв по-
серед них, і Він сказав: Цих 
Я зроблю Своїми правите-
лями; бо Він стояв серед тих, 
хто були духами, і Він бачив, 
що вони хороші; і Він ска-
зав мені: Аврааме, ти—один 
з них; тебе було а обрано до 
того, як ти народився.

24 І стояв а один серед них, 
Який був подібний Богові, і 
Він сказав тим, хто були ра-
зом з Ним: Ми зійдемо, бо є 
простір там, і ми візьмемо з 
цієї матерії, і б ми зробимо 

в землю, на якій вони зможуть 
жити;

25 І в цьому ми а випробуємо 
їх, щоб подивитися, чи б роби-
тимуть вони все, що Господь 
Бог їхній накаже їм;

26 І тим, хто збереже свій 
а перший стан, буде додано; 
а ті, хто не збереже пер-
шого стану свого, не мати-
муть слави в одному царстві 
з тими, хто збереже свій пер-
ший стан; а ті, хто збереже 
свій б другий стан, матимуть 
в славу, додану на їхні голови 
на віки вічні.

27 І а Господь сказав: Кого 
Мені послати? І відповів 
один, подібний б Синові Лю-
дини: Ось Я, пошли Мене. І 
в другий відповів і сказав: Ось 
я, пошли мене. І Господь ска-
зав: Я пошлю першого.

28 А а другий розгнівався 
і не зберіг свого першого 
стану; і того дня б багато по-
слідувало за ним.

РОЗДІЛ 4
Боги планують сотворіння 
Землі та всього життя на 
ній—Представлено їхні плани 
на шість днів сотворіння.
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4 1 а Бут. 1:1; Мойс. 2:1.
  б пп Створити, 

Сотворіння.
 2 а Бут. 1:2; Мойс. 2:2.

 6 а Бут. 1:4–6; Мойс. 2:4.
 8 а пп Небеса.
  б Бут. 1:8.
 9 а Ам. 9:6; Мойс. 2:7.

  б Бут. 1:9.
 10 а Бут. 1:10; Авр. 4:22.
 11 а Бут. 1:11–12;  

Мойс. 2:11–12.

І тоді Господь сказав: Да-
вайте зійдемо вниз. І на а по-
чатку Вони зійшли, і Вони, 
тобто Боги, б організували і 
сформували небеса та землю.

2 А земля, після того як її 
було сформовано, була по-
рожня та пуста, тому що 
Вони не сформували нічого, 
крім землі; і темрява пану-
вала на лиці безодні, і Дух 
Богів а нависав над лицем вод.

3 І Вони (Боги) сказали: Хай 
станеться світло; і сталося 
світло.

4 І Вони (Боги) осягнули 
світло, бо воно було яскра-
вим; і Вони відділили світло, 
тобто зробили так, щоб воно 
відділилося від темряви.

5 І Боги назвали світло 
Днем, а темряву вони наз-
вали Ніччю. І сталося, що час 
з вечора до ранку Вони наз-
вали ніччю; а час з ранку до 
вечора Вони назвали днем; 
і це було першим, тобто по-
чатком того, що Вони наз-
вали днем і ніччю.

6 І Боги також сказали: Хай 
буде а широчінь посеред вод, і 
вона відділятиме води від вод.

7 І Боги повеліли широчіні, 
щоб вона відділила води, які 
були під широчінню, від вод, 
що були над широчінню; і 
сталося саме так, як Вони по-
веліли.

8 І Боги назвали широчінь 
а Небом. І сталося, що те, що 
було з вечора до ранку, Вони 

назвали ніччю; і сталося, що 
те, що було з ранку до ве-
чора, Вони назвали днем; і це 
був другий б час, коли Вони 
назвали ніч та день.

9 І Боги повеліли, кажучи: 
Нехай а води під небом буде 
зібрано разом в б одне місце, 
і нехай земля вийде сухою; 
і сталося так, як Вони пове-
ліли;

10 І Боги проголосили сушу 
Землею; а зібрання вод про-
голосили Вони а Великими 
Водами; і Боги побачили, що 
Їм коряться.

11 І Боги сказали: Приго-
туймо землю родити а траву; 
рослину, що дає насіння; 
фруктове дерево, що дає плід 
за родом його, чиє насіння 
само народжується за своєю 
власною подобою на землі; 
і сталося так, як Вони пове-
ліли.

12 І Боги організували землю, 
щоб вона родила траву із 
свого власного насіння, і рос-
лину родити рослину із свого 
власного насіння, що дає на-
сіння за родом своїм; і землю 
родити дерево із свого влас-
ного насіння, що дає плід, чиє 
насіння може родити тільки 
подібне собі, за родом своїм; 
і Боги побачили, що Їм ко-
ряться.

13 І сталося, що Вони зчис-
лили дні; час з вечора до ранку 
Вони назвали ніччю, і ста-
лося, що час з ранку до вечора  
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 14 а УЗ 88:7–11.
 16 а Бут. 1:16.
 21 а Бут. 1:21; Мойс. 2:21.

 22 а Авр. 4:10.
 24 а пп Бог, Божество.
 26 а пп Порада.

  б пп Людина, Люди.
  в Мойс. 6:8–10.
 27 а Бут. 1:26–27; Авр. 5:7.

Вони назвали днем; і це був 
третій час.

14 І Боги організували а сві-
тила в широчіні небес, і зро-
били так, що вони відділили 
день від ночі; і організували 
їх, щоб були ознаки і пори 
року, і дні, і роки;

15 І організували їх, щоб 
були вони світилами у широ-
чіні неба, щоб давати світло 
на землю; і було так.

16 І Боги організували два ве-
ликих світила, щоб а більше сві-
тило правило днем, а менше 
світило правило ніччю; з мен-
шим світилом Вони також 
пос тавили і зірки;

17 І Боги поставили їх у ши-
рочіні небес, щоб давали 
вони світло на землю, і пра-
вили днем і ніччю, і відділяли 
світло від темряви.

18 І Боги спостерігали за 
тим, що Вони повеліли, поки 
Їм не скорилися.

19 І сталося, що час з вечора 
до ранку був ніччю; і сталося, 
що час з ранку до вечора був 
днем; і був це четвертий час.

20 І Боги сказали: Підго-
туймо води, щоб родили вони 
рясно істот, що рухаються і 
мають життя; і птахів, щоб 
могли вони літати над землею 
у відкритій широчіні неба.

21 І Боги підготували води, 
щоб могли вони родити ве-
ликих а китів, і всяку живу іс-
тоту, що рухається, тих, кого 
води мали родити рясно за 
родом їхнім; і кожного кри-

латого птаха за родом їхнім. 
І Боги побачили, що Їм кори-
тимуться і що Їхній план був 
добрим.

22 І Боги сказали: Ми благо-
словимо їх і зробимо так, щоб 
вони були плідними, і роз-
множувалися, і наповнювали 
води в морях та а великих во-
дах; і зробимо так, щоб птахи 
розмножувалися на землі.

23 І сталося, що час з вечора 
до ранку Вони назвали ніччю; 
і сталося, що час з ранку до ве-
чора, вони назвали днем; і був 
це пʼятий час.

24 І а Боги підготували землю 
родити живу істоту за родом 
своїм, худобу й плазунів, і 
звірів земних за родом їхнім; 
і було так, як Вони сказали.

25 І Боги організували землю, 
щоб родила вона звірів за ро-
дом їхнім, і худобу за родом її, 
і кожного плазуна на землі за 
родом його; і Боги побачили, 
що вони коритимуться.

26 І Боги а порадилися між 
собою і сказали: Давайте зій-
демо і сформуємо б людину за 
Нашим в образом, за Нашою 
подобою; і Ми дамо їм влада-
рювання над рибами в морі, і 
над птахами в небі, і над ху-
добою, і над усією землею, 
і над усяким плазуном, що 
плазує по землі.

27 Тож, зійшли а Боги, щоб 
організувати людину за Своїм 
власним образом, за образом 
Богів сформувати її, чолові-
ком та жінкою сформувати їх.
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 29 а Бут. 1:29–30.
 31 а Вих. 31:17.
5 2 а пп Суботній день.

 3 а Вих. 20:8–11;  
Мос. 13:16–19.

  б УЗ 77:12.

 5 а пп Духовне 
сотворіння.

 7 а Авр. 4:26–31.

28 І Боги сказали: Ми бла-
гословимо їх. І Боги сказали: 
Ми зробимо так, щоб вони 
були плідними, і розмножу-
валися, і наповнювали землю, 
і підпорядковували її, і мали 
владарювання над рибами в 
морі, і птахами в небі, і над 
усякою живою істотою, що 
рухається по землі.

29 І Боги сказали: Ось, Ми 
дамо їм кожну траву, що ро-
дить насіння, що сходитиме 
на лиці всієї землі, і кожне 
дерево, на якому буде плід; 
так, плід дерева, що даватиме 
насіння, їм Ми дамо його; 
воно буде їм для а їжі.

30 І кожній звірині земній, і 
кожній пташині повітряній, 
і кожній істоті, що плазує по 
землі, ось, Ми дамо їм життя, 
і також Ми дамо їм кожну зе-
лену траву для їжі, і все це 
буде організовано таким чи-
ном.

31 І Боги сказали: Ми зро-
бимо все, що Ми сказали, і 
організуємо їх; і ось, вони 
будуть дуже послушними. І 
сталося, що час з вечора до 
ранку Вони назвали ніччю; 
і сталося, що час з ранку до 
вечора Вони назвали днем; 
і Вони назвали це а шостий 
час.

РОЗДІЛ 5
Боги закінчують планування 
сотворіння всього—Вони за-
вершують сотворіння згідно 

зі Своїми планами—Адам дає 
назву кожній живій істоті.

І таким чином Ми закінчу-
ємо небеса і землю, і всі воїн-
ства їхні.

2 І Боги говорили між со-
бою: У а сьомий час Ми закін-
чимо нашу роботу, стосовно 
якої Ми радилися; і Ми бу-
демо відпочивати в сьомий 
час від усякої роботи, сто-
совно якої Ми радилися.

3 І Боги завершили до сьо-
мого часу, бо в сьомий час 
Вони а відпочивали від усіх 
трудів, що їх Вони (Боги) між 
Собою вирішили сформу-
вати; і б освятили його. І та-
кими були Їхні рішення в той 
час, коли Вони радилися між 
Собою, щоб сформувати не-
беса та землю.

4 І Боги зійшли вниз і сфор-
мували ці покоління небес і 
землі, коли їх було сформо-
вано того дня, коли Боги фор-
мували землю й небеса,

5 Згідно з усім тим, що 
Вони сказали стосовно кож-
ної рослини польової, а до 
того, як вона була на землі, 
і кожної трави польової, до 
того, як вона виросла; бо 
Боги не робили так, щоб па-
дав дощ на землю, коли Вони 
вирішили створити їх, і не 
сформували чоловіка, щоб 
порати землю.

6 Але пара з землі підійма-
лась і напувала всю землю.

7 І а Боги сформували чо-

АВРААМ 4:28–7 46



ФАКСИМІЛЕ З КНИГИ АВРААМА
№3

Пояснення

Мал. 1. Авраам сидить на престолі Фараона з ласки царя, з вінцем на го-
лові, що уособлює священство як символ великого Президентства на Небе-
сах, зі скіпетром правосуддя й судження у своїй руці.

Мал. 2. Цар Фараон, чиє імʼя подано письменами над його головою.
Мал. 3. Означає Авраама в Єгипті, як подано також в мал. 10 з Факсиміле 

№1.
Мал. 4. Князь Фараона, Цар Єгипту, як написано над рукою.
Мал. 5. Шулем, один з головних царевих прислужників, як представлено 

письменами над його рукою.
Мал. 6. Олімла, раб, що належав князю.
Авраам обговорює принципи астрономії у царевому дворі.



ловіка з б пороху земного, і 
взяли в дух його (тобто, дух 
чоловіка) і вклали його в 
нього; і вдихнули в його ніз-
дрі дихання життя, і людина 
стала живою г душею.

8 І Боги насадили сад в 
а Едені на сході, і туди Вони 
помістили чоловіка, чий дух 
Вони помістили в тіло, яке 
Вони сформували.

9 І зробили Боги так, що з 
землі росло кожне дерево, 
приємне на вигляд і добре 
для їжі; також а дерево життя 
посередині саду і дерево піз-
нання добра й зла.

10 І була ріка, що бігла з 
Едену й омивала сад, а звідти 
вона розділялася на чотири 
потоки.

11 І Боги взяли чоловіка і 
помістили його в Сад Еден-
ський, щоб порати його.

12 І Боги наказали чолові-
кові, кажучи: З кожного де-
рева в саду ти можеш їсти 
вільно,

13 Але з дерева пізнання доб- 
ра й зла, ти не будеш їсти з 
нього; бо в той час, коли ти їс-
тимеш з нього, ти певно пом-
реш. І я, Авраам, бачив, що 
це було за Господнім а часом, 
який був за часом б Колоба; бо 
до того Боги не призначили 
Адамові його обчислення.

14 І Боги сказали: Створімо 

поміч, подібну до чоловіка, 
бо не добре чоловікові бути 
самотнім, отже, Ми сформу-
ємо поміч, подібну до нього.

15 І Боги зробили так, що 
на а Адама спав міцний сон; і 
він заснув, і Вони взяли одне 
з його ребер і тілом закрили 
його місце;

16 І з ребра, що його взяли 
Боги від чоловіка, сформу-
вали Вони а жінку і привели її 
до чоловіка.

17 І Адам сказав: Це кість 
від костей моїх, і плоть від 
плоті моєї; і вона Жінкою 
[чоловіковою] буде зватися, 
бо взята вона з чоловіка;

18 Покине тому чоловік 
свого батька та матір свою, та 
й а припаде до жінки своєї, і 
стануть вони б однією плоттю.

19 І були вони нагі обоє, чо-
ловік та жінка його, і вони не 
соромились.

20 І з землі Боги сформу-
вали кожну звірину польову, 
і кожного птаха повітряного і 
привели їх до Адама, щоб по-
бачити, як він назве їх; і як 
Адам називав кожну живу іс-
тоту, таким і мало бути імʼя 
її.

21 І Адам дав імена всій ху-
добі, птаству повітряному, 
кожній звірині польовій; і для 
Адама було знайдено поміч, 
подібну до нього.

 7 б Мойс. 4:25; 6:59.
  в Бут. 2:7;  

УЗ 93:33.  
пп Доземне життя;  
Дух.

  г пп Душа.

 8 а пп Еден.
 9 а пп Дерево життя.
 13 а 2 Пет. 3:8.
  б Авр. 3:2–4.  

пп Колоб.
 15 а пп Адам.

 16 а пп Єва.
 18 а УЗ 42:22; 49:15–16.
  б пп Шлюб, 

Одружуватися.
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Ісус провіщає неминуче зни-
щення Єрусалима—Він також 
розповідає про Друге пришестя 
Сина Людини і знищення злоче-
стивих.

ГОВОРЮ бо Я вам, що від-
тепер ви Мене не поба-

чите і не знатимете, що Я є 
Той, про Кого написано про-
роками, аж поки не скажете: 
Благословенний, Хто а йде у 
Господнє Імʼя, у хмарах не-
бесних, і всі святі ангели з 
Ним. Тоді зрозуміли Його 
учні, що Він має прийти знов 
на землю після того, як Його 
буде уславлено й увінчано 
праворуч б Бога.

2 І вийшов Ісус і від храму 
пішов; і підійшли Його учні, 
щоб почути Його, кажучи: 
Учителю, покажи нам бу-
динки храмові, як Ти сказав: 
Їх буде повалено і залишено 
порожніми для вас.

3 І Ісус промовив їм: Хіба ви 
не бачите всього цього і хіба 
не розумієте? Поправді кажу 
вам: Не залишиться тут, на 
цьому храмі, навіть а каменя на 
камені, який не зруйнується.

4 І Ісус залишив їх і пішов 

до а Оливної гори. Коли ж 
Він сидів на Оливній горі, пі-
дійшли Його учні до Нього 
самотнього й спитали: Скажи 
нам, коли станеться те, що Ти 
сказав про знищення храму 
і юдеїв; і яка буде б ознака 
в приходу Твого й г кінця світу, 
тобто знищення д злочести-
вих, що є кінцем світу.

5 І Ісус промовив у відповідь 
їм: Стережіться, щоб вас хто 
не звів;

6 Бо багато хто прийде в 
імʼя Моє, кажучи: Я Христос; 
і зведуть багатьох.

7 На а муки тоді видавати-
муть вас, і вбиватимуть вас, і 
вас будуть б ненавидіти всі на-
роди за ймення Моє;

8 І багато-хто в той час спо-
куситься і видавати один од-
ного будуть, і один одного 
будуть ненавидіти;

9 Постане багато фальши-
вих пророків,—і зведуть ба-
гатьох;

10 І через розріст беззаконня 
а любов багатьох охолоне;

11 А хто витерпить, аж до 
кінця,—той буде спасенний.

12 Тож, коли ви побачите 
ту а гидоту спустошення, що 

1 1 а Мт. 26:64; Дії 1:11.
  б пп Бог, Божество.
 3 а Лк. 19:44.
 4 а пп Оливна гора.
  б Лк. 21:7–36;  

УЗ 45:16–75.  
пп Ознаки часів;  

Останні дні.
  в пп Друге пришестя 

Ісуса Христа.
  г пп Світ—

Кінець світу.
  д Мал. 4:1;  

УЗ 133:64–74.  

пп Злочестиві, 
Злочестивість.

 7 а 1 Пет. 4:12–14.
  б пп Переслідувати, 

Переслідування.
 10 а УЗ 45:27.
 12 а Дан. 12:11.

   

ДЖОЗЕФ СМІТ—МАТВІЙ
Уривок з перекладу Біблії, як це було відкрито пророкові Джозефу 

Сміту в 1831 році: Євангелія від Матвія 23:39 та розділ 24.



про неї звіщав був пророк 
б Даниїл, стосовно знищення 
в Єрусалима, тоді стійте на 
г місці святому; хто читає, не-
хай розуміє.

13 Тоді ті, хто в Юдеї, нехай 
у а гори втікають.

14 Хто на покрівлі, нехай 
той утікає і не вертається 
узяти речі з дому свого;

15 І хто на полі,—хай назад 
не вертається взяти одежу 
свою;

16 Горе ж а вагітним і тим, 
хто годує грудьми, за днів тих;

17 Отже, моліться Господу, 
щоб ваша втеча не сталась зи-
мою, ані в суботу;

18 Бо скорбота велика на-
стане тоді, у ті дні, для а юдеїв 
і для жителів б Єрусалима, 
якої не було до цього часу 
послано Богом на Ізраїль з 
первопочину їхнього царства 
аж досі; і не буде ніколи пос-
лано на Ізраїль знову.

19 А все те, що випало їм—
тільки початок терпінь поро-
дільних, які зійдуть на них.

20 І коли б не вкоротились 
ті дні, не спаслася б з них ні-
яка людина; але через виб-
раних, за завітом, дні ті 
вкоротяться.

21 Ось, це Я розповів вам 
стосовно юдеїв; і знову, після 
скорботи тих днів, яка зійде 
на Єрусалим, як хто скаже 
до вас: “Ото, Христос тут” чи 
“Отам”,—не вірте йому.

22 Бо в ті дні також поста-

нуть христи неправдиві, 
і неправдиві пророки, і бу-
дуть чинити великі ознаки 
та чуда, що звели б, коли б 
можна, і вибраних, тих, що є 
вибраними за завітом.

23 Ось, Я розповідаю це вам 
заради а вибраних; і ви також 
про б війни почуєте, і про во-
єнні чутки; глядіть, не лякай-
тесь, бо всьому, що Я сказав 
вам, статись належить; але це 
не кінець ще.

24 Оце Я наперед вам ска-
зав;

25 А коли скажуть вам: “Ось 
Він у пустині”—не виходьте, 
“Ось Він у криївках”—не 
вірте;

26 Бо як світло ранку зʼявля-
ється зі а сходу і світить аж до 
заходу, і вкриває цілу землю, 
так буде і прихід Сина Лю-
дини.

27 А тепер Я покажу вам 
притчу. Ось, де труп,—там 
зберуться орли; так само і 
Мої вибрані а зберуться з чо-
тирьох країв землі.

28 І почують вони про війни 
і про воєнні чутки.

29 Ось, Я кажу заради Моїх 
вибраних; бо повстане народ 
на народ, і царство на цар-
ство, і а голод, мор та земле-
труси настануть місцями.

30 І знову, через розріст без-
законня любов людей охо-
лоне; а хто не піддасться, той 
буде спасенний.

31 І знову, проповідана буде 
 12 б пп Даниїл.
  в пп Єрусалим.
  г УЗ 101:22–25.
 13 а УЗ 133:13.
 16 а Лк. 23:29–30.

 18 а пп Юдеї.
  б Зах. 12; 14:1–5.
 23 а пп Обраний, Обрані.
  б УЗ 45:26.
 26 а Єз. 43:2.

 27 а пп Ізраїль—
Збирання Ізраїля.

 29 а УЗ 43:24–25.
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 31 а Мт. 28:19–20.
 33 а Йоіл 2:10;  

УЗ 29:14.
 35 а УЗ 1:38.
 36 а ДС—Мт. 1:18.
  б пп Друге пришестя 

Ісуса Христа.

 37 а пп Писання.
  б УЗ 29:11–15.
  в пп Ізраїль—

Збирання Ізраїля.
 38 а УЗ 35:16.
 40 а УЗ 39:20–21; 49:7.
 41 а Бут. 6:5.

 42 а пп Потоп 
Ноєвих часів.

 44 а пп Останні дні.
  б Зах. 13:8.
 46 а пп Вартувати, 

Вартовий.

ця Євангелія Царства по ці-
лому а світові, на свідчення 
народам усім, і тоді прийде 
кінець, тобто знищення зло-
честивих;

32 І знову, настане та гидота 
спустошення, що про неї зві-
щав був пророк Даниїл.

33 І відразу, по скорботі тих 
днів, а сонце затьмиться, і мі-
сяць не дасть свого світла, і 
зорі попадають з неба, і сили 
небесні порушаться.

34 Поправді кажу вам: не 
перейде цей рід, якому це 
буде показано, аж усе те, про 
що Я казав, станеться.

35 Хоч прийдуть дні, коли 
небо й земля проминуться; 
але не минуться Мої а слова, 
але всі виповняться.

36 І, як Я сказав до того, по 
а скорботі тих днів, і по тому, 
як сили небесні порушаться, 
тоді зʼявиться на небі ознака 
Сина Людини, і тоді заголо-
сять усі земні племена; і поба-
чать вони Сина Людини, що 
б йтиме по хмарах небесних, із 
великою силою й славою;

37 І того, хто зберігає Моє 
а слово як скарб, не буде обма-
нуто, бо Син Людини прий- 
де, і пошле б ангелів Своїх Він 
перед Собою із голосним сур-
мовим гуком, і в зберуть решту 
Його вибраних від вітрів чо-
тирьох, від кінців неба аж до 
кінців його.

38 Від дерева ж а фіґового 
навчіться прикладу—коли 
віття його ще ніжне, і почи-
нає зʼявлятися листя, ви зна-
єте, що поруч вже літо;

39 Так і Мої вибрані, коли 
вони побачать усе це, вони 
знатимуть, що Він близько, 
під дверима;

40 А про день той і годину 
не а знає ніхто; ані Божі ан-
гели небесні, лише Сам 
Батько.

41 Але як було це за днів 
а Ноєвих, так буде і прихід 
Сина Людини;

42 Бо з ними буде так само, 
як за днів до а потопу; бо аж 
до дня, коли Ной увійшов до 
ковчегу, вони їли й пили, же-
нилися й заміж виходили;

43 І не знали, аж поки потоп 
не прийшов та й усіх не заб-
рав; так буде і прихід Сина 
Людини.

44 Тоді виповниться те, що 
написано, що в а останні дні, 
будуть двоє на полі тоді,—
один візьметься, а другий 
б полишиться;

45 Дві будуть молоти на 
жорнах,—одна візьметься, а 
друга полишиться;

46 І те, що Я кажу одному, Я 
кажу всім людям; тож а пиль-
нуйте, бо не знаєте, котрого 
дня прийде Господь ваш.

47 Знайте ж це, що коли 
б знав господар, о котрій 
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сторожі прийде злодій, то 
він пильнував би, і підкопати 
свого дому не дав би, але був 
би готовий.

48 Тому будьте готові й ви,—
бо прийде Син Людини тієї 
години, коли ви не думаєте.

49 Хто ж а вірний і мудрий 
слуга, якого господар поста-
вив над своїми челядниками 
давати своєчасно поживу для 
них?

50 Блаженний той слуга, 
що господар його прийде та 
знайде, що робить він так; 
поправді кажу вам, що над 
цілим маєтком своїм він пос-
тавить його.

51 А як той злий слуга скаже 

у серці своїм: а Забариться гос-
подар мій прийти,

52 І зачне бити товаришів 
своїх, а їсти та пити з пʼяни-
цями,

53 То господар того слуги 
прийде дня, якого він не спо-
дівається, і о годині, якої не 
знає,

54 І він пополовині розітне 
його, і визначить долю йому 
з лицемірами; буде плач там і 
а скрегіт зубів.

55 І таким чином прийде 
а кінець злочестивим, згідно з 
пророцтвом Мойсея, в якому 
сказано: Їх буде відсічено з-
посеред людей; але це ще не 
кінець землі, але незабаром.

 49 а пп Довіра.
 51 а УЗ 45:26.
 54 а Мт. 8:12.

 55 а 2 Неф. 30:10;  
УЗ 1:9–10;  
29:17.  

пп Світ—
Кінець світу.
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Джозеф Сміт розповідає про 
своїх предків, членів сімʼї і про 
місця, де вони раніше жили—
Надзвичайне та всеосяжне ре-
лігійне збудження в західній 
частині штату Нью-Йорк—
Він вирішує шукати мудрості, 
як радив Яків—Батько і Син 
являються, і Джозефа покли-
кано на його пророче священно-
служіння. (Вірші 1–20).

ЧЕРЕЗ те, що багато пере-
судів зловмисників та ін-

триганів було пущено в обіг 
стосовно а зростання й роз-
витку б Церкви Ісуса Хри-
ста Святих Останніх Днів і 
що всіх їх було задумано їх-
німи авторами, аби шкодити 
її репутації як Церкви та її 
розвитку в світі, я був зму-
шений написати цю історію, 
щоб вивести з омани гро-
мадську думку і надати усім 
шукачам істини можливість  
володіти фактами в тому  
вигляді, як вони відбувалися, 
стосовно і мене, і Церкви, і 
такою мірою, якою я ними 
володію.

2 У цій історії я викладу 
різні події стосовно цієї Цер-
кви в істині й праведності та-
кими, як вони відбувалися, 

або такими, як вони зараз 
[1838] є, тобто на восьмий рік 
від а організації вищезазначе-
ної Церкви.

3 Народився а я двадцять 
третього грудня тисяча ві-
сімсот пʼятого року нашого 
Господа в місті Шерон, ок-
руга Уіндзор, штат Вермонт. 
.  .  . Мій батько, б Джозеф 
Сміт старший, переселився зі 
штату Вермонт до Пальміри, 
округа Онтаріо (тепер Вейн), 
штат Нью-Йорк, коли мені 
минав десятий рік. Десь че-
рез чотири роки після цього 
він переїхав зі своєю роди-
ною до Манчестера, що в тій 
самій окрузі Онтаріо.

4 Його сімʼя складалася з 
одинадцяти душ, а саме, мого 
батька, а Джозефа Сміта; моєї 
б матері, Люсі Сміт (чиє пріз-
вище до шлюбу було Мак, 
дочка Соломона Мака); моїх 
братів, в Алвіна (який помер 
19-го листопада 1823 року 
на 26-му році життя), г Гай-
рума, мене, д Семʼюела Гаррі-
сона, Уільяма, Дона Карлоса;  
і моїх сестер, Софронії, Кет-
рін і Люсі.

5 На другому році нашого 
перебування у Манчестері 
там виникло надзвичайне 

   

ДЖОЗЕФ СМІТ—ІСТОРІЯ
УРИВКИ З ІСТОРІЇ ПРОРОКА ДЖОЗЕФА СМІТА

1 1 а пп Відновлення 
євангелії.

  б пп Церква Ісуса 
Христа Святих 
Останніх Днів.

 2 а УЗ 20:1.
 3 а пп Сміт, Джозеф 

молодший.
  б 2 Неф. 3:15.
 4 а пп Сміт, Джозеф 

старший.
  б пп Сміт, Люсі Мак.
  в УЗ 137:5–6.
  г пп Сміт, Гайрум.
  д пп Сміт, Семʼюел Г.



релігійне заворушення. Розпо-
чате методистами, воно скоро 
поширилося, охопивши всі 
секти в цій місцевості країни. 
Здавалося, що воно охопило 
всю округу, велика кількість 
людей приєднувалася до різ-
них релігійних конфесій, а це 
викликало немале збудження 
й розділення між людьми. 
Дехто кричав: а “Ось, тут!”, 
інші ж: “Ось, там!” Одні з них 
палко захищали методистську 
віру, інші—пресвітеріанську, 
а ще інші—баптистську.

6 Та незважаючи на ту ве-
лику любов, яку навернені 
цих різних віросповідань 
виявляли під час свого на-
вернення, і на ту велику ста-
ранність, з якою священики, 
кожний зі своєї позиції, за-
охочували людей до вияву 
цього незвичайного релігій-
ного почуття, щоб навернути 
у віру кожного,—поблажливо 
кажучи: Нехай люди приєд-
нуються до будь-якої секти, 
яка їм подобається,—але вже 
на початку вступу до тієї чи 
іншої секти виявлялося, що 
добрі почуття і у священиків, 
і у навернених були радше 
вдаваними, ніж щирими; бо 
очевидними стали велике 
збентеження і недоброзичли-
вість—священик сперечався 
зі священиком, а наверне-
ний—з наверненим, і навіть 
якщо вони й мали якісь добрі 
почуття один до одного, то 
вони швидко губились у сло-
весних а баталіях і суперниц-
тві думок.

7 Мені йшов тоді пʼятнадця-
тий рік. Родину мого батька 
залучали до пресвітеріан-
ського віросповідання, і чет-
веро з них приєдналися до 
цієї церкви, а саме: моя мати 
Люсі, мої брати Гайрум і Се-
мʼюел Гаррісон та сестра 
 Софронія.

8 У цей час великого збу-
дження я часто серйозно 
замислювався і відчував ве-
ликий неспокій, і незважа-
ючи на те, що я переживав 
такі глибокі й часто гіркі по-
чуття, я хоч і відвідував 
збори різних конфесій, коли 
випадала така можливість, 
але, разом з тим, тримався 
осторонь. Згодом я почав 
прихилятися більше до ме-
тодистської секти, і в мене 
виникло певне бажання при-
єднатися до них, але безладдя 
і суперечки між конфесіями 
були настільки великими, що  
неможливо було хлопцеві, 
нас тільки юному й не обізна-
ному в людях і житті, як я, 
дійти певного висновку—хто 
був правий, а хто помилявся.

9 Заворушення й галас були 
настільки великими й безу-
пинними, що часами мій 
розум надзвичайно збурю-
вався. Пресвітеріанці були 
найбільше настроєні проти 
баптистів і методистів і до-
кладали всіх сил в аргумента-
ції й софістиці, щоб довести 
їхні помилки або, щонай-
менше, змусити людей ду-
мати, що вони помиляються. 
З іншого боку баптисти й 

 5 а Мт. 24:23.  6 а пп Суперечка.
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 10 а пп Істина.
 12 а 1 Кор. 2:10–16.

  б пп Біблія.
 13 а пп Молитва.

 14 а пп Молитва.

методисти в свою чергу так 
само завзято намагалися вста-
новити власні догмати і спро-
стувати всі інші.

10 Серед цієї війни слів і 
зіткнення думок я часто роз-
мірковував про себе: Що ж 
робити? На боці якої секти 
а правда? Чи, може, вони всі 
помиляються? Чи, може, 
лише одна з них істинна? Як 
я можу дізнатися про це?

11 І в той час, коли відбу-
валася в мені ця тяжка внут-
рішня боротьба, викликана 
протистоянням груп релі-
гійників, я одного дня читав 
Послання апостола Якова, 
пʼятий вірш першого розділу, 
в якому сказано: А якщо кому 
з вас не стачає мудрості, нехай 
просить від Бога, що всім дає 
просто та не докоряє,—і буде 
вона йому дана.

12 І, мабуть, ще ніколи жо-
ден уривок з Писань не зво-
рушував людського серця з 
такою силою, як тоді ці слова 
зворушили моє. Вони, зда-
валося, в повній мірі заволо-
діли почуттями мого серця. 
Я знову і знову вдумувався в 
ці слова, відчуваючи, що я,  
напевно, більше за всіх пот-
ребую саме Божої мудрості, 
адже я не знав, що мені ро-
бити, і так ніколи і не діз-
нався б, якби не сягнув 
більшої мудрості, бо вчи-
телі релігії з різних сект а ро-
зуміли одні й ті ж уривки з 
Писань настільки по-різному, 
що руйнувалася впевненість 

у тому, що питання можна 
розвʼязати через звертання до 
б Біблії.

13 Нарешті я дійшов та-
кого висновку: або я мушу 
залишитися у темряві й збен-
теженні, або ж мушу скорис-
татися порадою Якова, а 
саме, просити від Бога. Зреш-
тою, я вирішив а “просит[и]  
від Бога”. Якщо Він дає муд-
рість тому, кому не стачає 
мудрості, і робить це просто, 
і не докоряє, то й мені вільно 
запитати.

14 І ось, сповнений рішу-
чості просити від Бога, я пі-
шов до лісу, щоб спробувати 
це здійснити. Сталося це 
вранці чудової, ясної днини 
ранньої весни тисяча вісім-
сот двадцятого року. Це була 
моя перша в житті спроба 
помолитися вголос, бо досі, 
незважаючи на всі свої щиро-
сердні хвилювання, я ще ні-
коли вголос не а молився.

15 Діставшись місця, куди 
я заздалегідь намітив собі 
прийти, і переконавшись, 
що навкруги нікого не-
має, я став навколішки і по-
чав виливати бажання мого 
серця Богові. Тільки-но я по-
чав свою молитву, як відчув, 
що якась сила скувала і пов-
ністю подолала мене, вона 
настільки дивовижно поді-
яла на мене, що мого язика 
було звʼязано і я не міг го-
ворити. Суцільна темрява 
огорнула мене, і на якийсь 
час мені здалося, що я був 
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приречений на раптове зни-
щення.

16 Але, зібравши всі свої 
сили, я а кликав Бога, щоб Він 
звільнив мене від цієї ворожої 
сили, яка скувала мене, і тієї 
миті, коли я був уже ладен 
впасти у відчай і скоритися 
знищенню,—не якійсь уявній 
руйнації, а силі якоїсь реаль-
ної істоти з невидимого світу, 
що мала таку дивовижну мо-
гуть, якої я ніколи не відчу-
вав у жодній істоті,—саме в 
цю мить великої тривоги я 
побачив прямо над головою 
стовп б світла, яскравішого 
за в сонце, і спускаючись по-
вільно з неба, це світло впало 
на мене.

17 Не встигло це небесне 
світло зʼявитися, як я від-
чув, що позбувся ворога, 
який скував був мене. Коли 
світло було на мені, я а поба-
чив б двох Осіб, що стояли пе-
реді мною у повітрі, блиск і 
в славу Яких неможливо опи-
сати. Один з них звернувся 
до мене, називаючи моє імʼя, 
і сказав, указуючи на іншого: 
Це Мій г Улюблений д Син, слу-
хай Його!

18 Збираючись а звернутися 
до Господа, я мав на меті діз-
натися, яка саме з усіх сект 
правильна, щоб я міг знати, 
до якої приєднатися. Тож 

ледве зібравшись із силами 
і змігши говорити, я спитав 
у цих Осіб, що стояли наді 
мною у світлі, яка ж з усіх 
сект правильна (бо до того 
часу мені ніколи не спадало 
на думку, що всі вони були 
не правильні)—і до якої мені 
приєднатися.

19 У відповідь мені було ска-
зано, що я не повинен при-
єднуватися до жодної з них, 
тому що всі вони а непра-
вильні; і Той, хто звертався до  
мене, сказав, що всі їхні віро-
вчення мерзотні на Його пог-
ляд, що всі сповідники тих 
сект розбещені, що “вони 
б наближаються до Мене сво-
їми вустами, але їхні в серця 
далеко ухилилися від Мене; 
вони навчають г заповідей 
людських як учення; мають 
тільки д вигляд божествен-
ності, але заперечують саму 
силу її”.

20 Він знову заборонив мені 
приєднуватися до будь-якої з 
них і говорив мені ще багато 
іншого, про що не можу зараз 
писати. Коли я прийшов до 
тями, то усвідомив, що лежу 
горілиць, дивлячись у небо. 
Коли світло відійшло, я був 
знесилений; але згодом, оду-
жавши в якійсь мірі, я пішов 
додому. І коли я сперся на ка-
мін, мати запитала мене, що 

 16 а Мойс. 1:20.
  б Дії 26:13.
  в Об. 1:16.
 17 а пп Видіння.
  б Дії 7:55–56; Кол. 3:1.  

пп Бог, Божество.
  в пп Слава.
  г Мт. 3:17; 17:5;  

3 Неф. 11:7.
  д пп Ісус Христос.
 18 а УЗ 6:11; 46:7.
 19 а Пс. 14.  

пп Відступництво—
Відступництво 
первинної 
християнської 

церкви.
  б Ісая 29:13–14;  

Єз. 33:30–31.
  в пп Відступництво—

Загальне 
відступництво.

  г Тит 1:14; УЗ 45:29.
  д 2 Тим. 3:5.
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трапилось. Я відповів: “Ні-
чого, все добре—зі мною все 
гаразд”. Тоді я сказав моїй 
матері: “Я сам довідався, що 
пресвітеріанство не є істин-
ним”. Здається, а супротив-
ник був обізнаний, ще в дуже 
ранній період мого життя, 
що мені судилося стати по-
рушником і дратівником його 
царства; інакше навіщо було 
силам темряви змовлятися 
проти мене? Чому є ці б опір 
і переслідування, що здійма-
лися проти мене майже з ма-
лого дитинства?
Деякі проповідники та інші 
сповідники релігії відкидають 
розповідь про Перше видіння—
Переслідування звалилося на 
Джозефа Сміта—Він свід-
чить про реальність видіння. 
(Вірші 21–26).

21 Через кілька днів після 
цього а видіння трапилося мені 
бути в компанії методист-
ського проповідника, одного 
з найактивніших серед діячів 
вищезгаданого релігійного за-
ворушення. Під час розмови з 
ним на релігійну тему я ско-
ристався нагодою і розповів 
йому про моє видіння. Його 
поведінка надзвичайно вра-
зила мене. Він поставився до 
моєї розповіді не тільки лег-
коважно, але й з великим пре-
зирством, говорячи, що все це 
від диявола, що в наші часи 
немає б видінь чи в одкровень, 

що всі такі явища припини-
лися після того, як апостолів 
не стало, і що їх ніколи вже 
більше не буде.

22 Проте незабаром я дові-
дався, що моя розповідь вик- 
ликала велике упередження 
проти мене серед сповідни-
ків релігії, а також призвела 
до сильного а переслідування, 
яке невпинно посилюва-
лося. Незважаючи на те, що 
я був б непомітним хлопцем, 
якому ще не виповнилося й 
пʼятнадцяти років, і знахо-
дився в таких життєвих об-
ставинах, які не давали мені 
ніякого певного положення 
в суспільстві, високопостав-
лені люди звертали на мене 
увагу, достатню, щоб підбу-
рити проти мене громадську 
думку і розпочати жор-
стоке переслідування—і це 
було спільним для всіх сект; 
у цьому переслідуванні вони 
всі поєдналися.

23 Я досить серйозно роз-
мірковував тоді та й пізніше 
над цим: як дивно, що непо-
мітного хлопця, якому ми-
нуло лише чотирнадцять 
років, і до того ж змушеного 
заробляти собі на скудне 
життя власною щоденною 
працею, було визнано фі-
гурою, достатньо поміт-
ною, щоб привернути до 
себе увагу поважних людей з 
найпопулярніших сект того 
часу і викликати в них дух 

 20 а пп Диявол.
  б 2 Неф. 2:11;  

УЗ 58:2–4.  
пп Лихо.

 21 а пп Перше видіння.
  б пп Видіння.
  в пп Одкровення.
 22 а Як. 5:10–11.  

пп Переслідувати, 
Переслідування.

  б 1 Сам. 16:7;  
Ал. 37:35.
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найжорстокішого переслі-
дування та наклепів. Дивно 
чи ні, але так воно було, і це 
часто глибоко засмучувало 
мене.

24 Проте, незважаючи на 
все, я дійсно бачив видіння. 
Пізніше я пригадував, що я 
почував себе, наче апостол 
а Павло, коли він, б захища-
ючи себе перед царем Агріп-
пою, розповів йому про своє 
видіння, про те, як він бачив 
світло і чув голос. Але мало 
хто повірив йому тоді; де-
які говорили, що він безчесна 
людина, інші—що він боже-
вільний; його ганьбили і нас-
міхалися з нього. Але все це 
не знищило дійсності його 
видіння. Він бачив видіння, 
він знав це, і жодні переслі-
дування під небесами не в 
змозі були змінити це; і якби 
навіть переслідували його до 
смерті, він знав і знав би до 
останнього подиху, що бачив 
світло і чув голос, який го-
ворив з ним, і цілий світ не 
примусив би його думати або 
вірити інакше.

25 Так було й зі мною. Я 
дійсно бачив світло, і у цьому 
світлі я бачив двох а Осіб, і Вони 
насправді говорили зі мною. І 
хоч мене ненавиділи і пере-
слідували за те, що я розпові-
дав, що бачив видіння, це була 
правда; і в той час, як мене 
переслідували, ганьбили, го-
ворили проти мене всяке зло 
несправедливо за те, що так 

казав, я запитував у своєму 
серці: Чому переслідувати 
мене за те, що я кажу правду? 
Я дійсно бачив видіння, і хто 
я такий, щоб протистояти Бо-
гові? Чому ж увесь світ хоче, 
щоб я зрікся того, що дійсно 
бачив? Бо я бачив видіння, я 
знаю це і я знаю, що Бог це 
знає, і я не можу та й не смію 
б зрікатися цього. Принаймні 
я знав, що якби я зрікся цього, 
то скривдив би Бога і підпав 
би під осуд.

26 Тепер я визначив своє 
ставлення до сектантського 
світу—бо знав, що мені не 
слід було приєднуватися до 
жодної з сект. Я мав залиша-
тися так, як дотепер, поки не 
одержу наступного наказу. 
Я переконався в істинно-
сті а свідчення Якова про те,  
що той, кому не вистачає  
мудрості, повинен її просити  
від Бога, і дасться тому  
просто й без докорів.
Мороній являється Джозефу 
Сміту—Імʼя Джозефа ма-
тиме добру і погану славу серед 
усіх народів—Мороній розпові-
дає йому про Книгу Мормона 
і про прийдешній суд Господа 
та цитує багато уривків з Пи-
сань—Місце схованки золотих 
пластин відкрито—Мороній 
продовжує наставляти про-
рока. (Вірші 27–54).

27 Я продовжував займатися 
своєю буденною працею аж 
до двадцять першого вересня 

 24 а пп Павло.
  б Дії 26.
 25 а ДС—Іст. 1:17.

  б пп Мужність, 
Мужній;  
Цілісність.

 26 а Як. 1:5–7.
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тисяча вісімсот двадцять тре-
тього року, потерпаючи весь 
цей час від жорстоких пе-
реслідувань з боку різних 
груп людей, як релігійних, 
так і нерелігійних, за те, що 
продовжував наполягати на 
тому, що мав видіння.

28 Починаючи з того часу, 
як я мав видіння, і аж до ти-
сяча вісімсот двадцять тре-
тього року—маючи заборону 
приєднуватися до будь-якої 
релігійної секти того часу, 
коли мене, ніжного літами, 
переслідували навіть ті, кому 
б належало бути моїми дру-
зями і ставитися до мене з 
доб рим серцем, і якщо вони 
і вважали, що я помилявся, то 
мали б вплинути на мене так-
товно і по-дружньому—я за-
лишався на самоті з різними 
а спокусами; і обертаючись 
у різних суспільних колах, я 
часто припускався безрозсуд-
ливих помилок, виявляючи 
слабкості юності й недо-
ліки людської натури, які, 
соромно сказати, вводили 
мене в різноликі спокуси, об-
разливі для Бога. Але чита-
ючи цю сповідь, нехай ніхто 
не думає, що я вчиняв якісь 
тяжкі або злісні гріхи, бо до 
такого я ніколи не мав схиль-
ності за своїм єством. Але я 
був винним у легковажності, 
і іноді спілкувався з веселою 
компанією, і таке інше, що 
не відповідало репутації, яку 

слід було підтримувати тому, 
кого було б покликано Богом, 
як мене. Але це не здавати-
меться дуже дивним тому, 
хто пригадає мій юний вік і 
хто знає мій природно жва-
вий темперамент.

29 І через все те я часто від-
чував себе осудженим за мої 
слабкості й недоліки, і вве-
чері згаданого двадцять пер-
шого вересня я вже в ліжку 
звернувся з а молитвою і бла-
ганням до Всемогутнього 
Бога, щоб Він простив усі мої 
гріхи та глупоти і дав мені 
прояв, аби я міг знати своє 
становище і достоїнство пе-
ред Ним. Я був цілковито 
впевненим, що одержу Боже-
ственний прояв, як і раніше.

30 У той час коли я щиро 
звертався до Бога, я побачив, 
як у моїй кімнаті зʼявилося 
світло, яке яскравішало, доки 
кімната не стала світлішою, 
ніж у полудень, коли раптом 
зʼявився біля мого ліжка а чо-
ловік, який стояв у повітрі, і 
ноги його не торкалися під-
логи.

31 На ньому була простора 
а білосніжна мантія, біліша 
за все земне, досі мною ба-
чене, і я вважаю, що на землі 
не може бути більш білішого 
і блискучішого. Його руки 
були оголені трохи вище за-
пʼясток, так само і ноги були 
оголені трохи вище кісто-
чок. Його голова і шия також 

 28 а пп Спокушати, 
Спокуса.

  б пп Покликати, 
Покликаний Богом, 

Покликання.
 29 а пп Молитва.
 30 а пп Ангели;  

Мороній, син 

Мормона.
 31 а Дії 10:30;  

1 Неф. 8:5;  
3 Неф. 11:8.
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були відкриті. Я помітив, 
що на ньому не було іншого 
одягу, окрім цієї мантії, бо 
вона була розкрита, так що я 
міг бачити груди.

32 Не тільки його мантія 
була білосніжною, але вся 
його особа була такою а чу-
довою, що неможливо опи-
сати, а обличчя його було 
подібне б блискавиці. Кімната 
стала надзвичайно світлою, 
але не настільки яскравою, як 
безпосередньо навколо його 
самого. Коли я вперше поди-
вився на нього, я в злякався, 
але невдовзі цей страх зник.

33 Він звернувся до мене по 
а імені й сказав, що він вісник, 
посланий до мене з присут-
ності Бога, і що його імʼя Мо-
роній; що Бог призначив мені 
роботу; і що моє імʼя матиме 
добру і погану славу серед усіх 
народів, колін і язиків, або бу-
дуть водночас честити його і 
безчестити серед людей.

34 Ще він сказав, що існує 
схована а книга, написана на 
б золотих пластинах, і в тій 
книзі викладено історію по-
передніх жителів цього кон-
тиненту і вказано джерело, з 
якого вони походять. Він ска-
зав також, що ця книга вмі-
щує в повноту вічної євангелії, 

в тому вигляді, як Спаситель 
дав її давнім жителям;

35 Також, що два камені в 
срібних оправах,—і ці ка-
мені, прикріплені до а на-
грудника, являють собою те, 
що зветься б Урім і Туммім,—
було сховано разом з цими 
пластинами; тих, хто володів 
або користувався цими каме-
нями, називали в провидцями в 
давні, або минулі, часи; і що 
Бог приготував ці камені для 
перекладу книги.

36 І сказавши це, він почав 
цитувати пророцтва а Ста-
рого Завіту. Насамперед він 
процитував частину вірша з 
б третього розділу книги Ма-
лахії. Він цитував також і 
четвертий, останній, розділ 
того ж пророцтва, але з дея-
ким відхиленням від викладу 
в наших Бібліях. Замість того, 
що ми читаємо у першому 
вірші в наших книгах, він ци-
тував так:

37 Бо прийде, ось, а день, що 
б палатиме, як піч, і всі гордо-
виті, так, і всі, хто вчинює зло-
честиво, будуть спалені, як 
в солома, бо попалять їх ті, що 
прийдуть, говорить Господь Са-
ваот, так що не залишиться в 
них ані коріння, ані віт.

38 І ще він цитував пʼятий 

 32 а 3 Неф. 19:25.  
пп Слава.

  б Вих. 34:29–35;  
Гел. 5:36; УЗ 110:3.

  в Вих. 3:6;  
Етер 3:6–8, 19.

 33 а Вих. 33:12, 17;  
Ісая 45:3–4.

 34 а пп Книга Мормона.
  б пп Золоті пластини.

  в пп Відновлення 
євангелії.

 35 а Лев. 8:8.  
пп Нагрудники.

  б Вих. 28:30.  
пп Урім і Туммім.

  в пп Провидець.
 36 а пп Старий Завіт.
  б пп Малахія.
 37 а пп Друге пришестя 

Ісуса Христа.
  б 3 Неф. 25;  

УЗ 64:23–24.  
пп Земля—
Очищення землі;  
Світ—Кінець світу.

  в Наум 1:8–10;  
1 Неф. 22:15, 23;  
2 Неф. 26:4–6;  
УЗ 29:9.
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вірш так: Ось, я відкрию вам 
а священство рукою б Іллі-про-
рока перед настанням великого 
і страшного дня Господнього.

39 Він також цитував і нас-
тупний вірш інакше: І він по-
садить у серця дітей а обіцяння, 
дані батькам, і серця дітей 
б привернуться до їхніх бать-
ків, бо без цього всю землю буде  
спус тошено вщент за Його  
пришестя.

40 Окрім того, він цитував 
одинадцятий розділ книги 
Ісаї, кажучи, що все, ска-
зане в ній, незабаром буде 
сповнено. Він також цитував 
третій розділ Дій, двадцять 
другий та двадцять третій 
вірші, саме так, як вони на-
писані в нашому Новому 
Завіті. Він сказав, що цей 
а пророк є Христос, але день 
ще не настав, коли “кож-
ного, хто не послухає Його 
голосу, буде б відсічено з на-
роду”, але день цей скоро 
настане.

41 Він також повністю про-
цитував а третій розділ книги 
Йоіла, починаючи з першого 
вірша і до кінця, і сказав, що 
це ще не збулося, але неза-
баром збудеться і що пов-
нота б іновірців незабаром 
настане. Він цитував багато 
інших уривків з Писань і по-
яснював багато чого, що не 
може бути наведеним тут.

42 Також він сказав мені, 

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

43 Після цього спілкування я 
побачив, що світло в кімнаті 
раптом почало концентру-
ватися навколо особи того, 
хто розмовляв зі мною, і так 
продовжувалося доти, доки в 
кімнаті знову не стало темно, 
крім світла навколо нього, 
коли раптом я побачив, ні-
бито прохід відкрився до са-
мих небес, і він піднімався, 
поки зовсім не зник, а кім-
ната залишилася такою, якою 
і була перед появою цього не-
бесного світла.

44 Я лежав, розміркову-
ючи про особливість цієї по-
дії, і дуже дивувався з того, 
що говорив мені цей незви-
чайний посланець, коли рап-
том, посеред моїх а роздумів, 
я побачив, що мою кімнату  

 38 а пп Ключі 
священства;  
Священство.

  б УЗ 27:9; 110:13–16.  
пп Ілля.

 39 а Гал. 3:8, 19.

  б пп Генеалогія;  
Спасіння мертвих.

 40 а Повтор. 18:15–19.
  б 3 Неф. 20:23; 21:20.
 41 а Дії 2:16–21.
  б Рим. 11:11–25;  

УЗ 88:84.  
пп Іновірці.

 42 а пп Інтелект.
 44 а пп Обдумувати.
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 46 а пп Диявол.
  б пп Спокушати, 

Спокуса.
  в УЗ 121:37.

знову наповнює світло, і за 
мить, як мені здалося, той 
самий небесний посланець 
знову стояв біля мого ліжка.

45 Він почав говорити і 
знову розповів без жодної 
зміни те саме, що говорив 
мені під час першого відві-
дування; і, сказавши це, він 
сповістив мене про великі 
кари, що прийдуть на землю, 
з жахливими спустошеннями 
від голоду, меча і чуми,—і 
що ці жорстокі кари спітка-
ють землю ще за цього поко-
ління. Сказавши це, він, як 
і перед цим, піднісся на не-
беса.

46 На цей час, враження, 
справлені на мене, були та-
кими глибокими, що сон від-
летів від моїх очей, і я лежав, 
охоплений подивом від поба-
ченого і почутого. Але яким 
було моє здивування, коли 
знову я побачив того самого 
посланця біля мого ліжка і 
почув, що він переповідає, 
або знову повторює, мені все 
сказане до того, додавши до 
цього застереження мені, ка-
жучи, що а Сатана буде б спо-
кушати мене (через скрутні 
обставини сімʼї мого батька) 
використати ті пластини для 
збагачення. Він заборонив 
мені робити це і додав, що, 
одержуючи пластини, я не 
повинен мати ніяких інших 
намірів, окрім прославляння 
Бога, і не повинен опинитися 
під впливом ніякого іншого 
в прагнення, крім побудови 

Його царства; інакше я не 
зможу отримати їх.

47 Після цього третього 
відвідування він знову під-
нісся на небеса, як і ра-
ніше, а я знову залишився зі 
своїми думками про диво-
вижність того, що зі мною 
щойно сталося; коли майже 
відразу після того, як небес-
ний посланець піднісся на не-
беса втретє, заспівав півень, 
і я зрозумів, що настає день, 
отже, наші бесіди тривали 
цілу ніч.

48 Невдовзі після цього я 
встав з ліжка і, як звичайно, 
взявся за щоденну необхідну 
роботу; але, намагаючись 
працювати, як завжди, я від-
чув, що сили мої виснажені і 
я зовсім неспроможний щось 
робити. Мій батько, працю-
ючи зі мною, звернув увагу 
на те, що зі мною не все га-
разд, і відіслав мене додому. 
Я вирушив з поля з наміром 
піти додому, але коли я на-
магався перелізти через ого-
рожу навколо поля, де ми 
були, сили зовсім залишили 
мене, і я впав безпорадний на 
землю, і лежав деякий час не-
притомний, не відчуваючи 
нічого.

49 Першим з того, що я 
можу згадати, був голос, що 
звертався до мене і називав 
мене по імені. Я розплющив 
очі і побачив, як той самий 
посланець стояв над моєю го-
ловою, оточений сяйвом, як і 
раніше. Він знову переказав 
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 49 а пп Сміт, Джозеф 
старший.

 51 а пп Кумора, пагорб.

 52 а Морм. 6:6.  
пп Золоті пластини.

  б пп Урім і Туммім.

  в пп Нагрудники.
 54 а пп Царство Боже, 

або Царство Небесне.

усе сказане минулої ночі 
й наказав мені йти до мого 
а батька і розповісти йому про 
видіння і про накази, що я 
одержав.

50 Я послухався; я повер-
нувся на поле до мого батька 
і переказав йому все. Він від-
повів мені, що це від Бога, і 
сказав, щоб я йшов і робив 
усе за наказом небесного пос-
ланця. Я пішов з поля і по-
прямував туди, де, за словами 
посланця, було сховано ті 
пластини; і дякуючи чіткості 
видіння, що я мав відносно 
цього, я впізнав це місце в 
ту саму мить, як тільки при-
йшов туди.

51 Біля села Манчестер, ок-
руга Онтаріо, штат Нью-
Йорк, є а пагорб, значних 
розмірів, що височить над 
усіма сусідніми. На захід-
ному боці того пагорба, біля 
його вершини, під великою 
камʼяною брилою в камʼяній 
скрині лежали ці пластини. 
Камʼяна брила була тов-
стою і округлою посередині 
з верхнього боку і тоншала 
до країв, так що середина пі-
діймалася над землею, а краї 
були нею вкриті.

52 Відчистивши землю, я 
взяв важіль, підсунув його 
під край брили і невеликим 
зусиллям підважив її. Загля-
нувши туди, я насправді по-
бачив там а пластини, б Урім і 
Туммім, і в нагрудник, як було 
сказано посланцем. Скриня, в 

якій вони лежали, була сфор-
мована з каменів, покладе-
них разом у цементі якогось 
роду. На дні скрині навхрест 
лежали два камені і на них 
лежали пластини та інші 
предмети.

53 Я спробував було витягти 
пластини зі скрині, але пос-
ланець заборонив мені це ро-
бити, сказавши, що час для 
появи цих пластин ще не на-
став і не настане, доки не 
пройде чотири роки від 
цього часу; але він сказав 
мені, щоб я прийшов на це 
місце цього ж самого дня 
через рік, і що він тут зус-
трінеться зі мною, і що я по-
винен робити це, аж поки не 
прийде час дістати пластини.

54 Відповідно до цього ве-
ління я ходив на те місце, як 
минав рік, і щоразу зустрічав 
там того самого посланця, 
і отримував настанови і 
знання від нього у кожній на-
шій бесіді стосовно того, що 
саме збирається робити Гос-
подь, і як і в який спосіб Його 
а царство буде кероване в  
останні дні.

Джозеф Сміт одружується з 
Еммою Гейл—Він отримує зо-
лоті пластини від Моронія 
і перекладає деякі письмена—
Мартін Гарріс показує пись-
мена й переклад професорові 
Ентону, який каже: “Я не 
можу прочитати запечатану 
книгу”. (Вірші 55–65).
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 56 а УЗ 137:5–8.
 57 а пп Сміт, Емма Гейл.
 58 а пп Переслідувати, 

Переслідування.
 59 а ДС—Іст. 1:42.
  б пп Писання—

Необхідність 
збереження Писань.

55 Матеріальні можливості 
мого батька були дуже обме-
жені, і ми змушені були за-
робляти на прожиток своїми 
руками, працюючи поденни-
ками і беручися за будь-яку 
роботу, яка тільки трапля-
лася. Інколи ми працювали 
у своїй місцевості, інколи—в 
інших краях, так і заробляли 
собі постійною працею на 
більш-менш пристойне існу-
вання.

56 У році 1823-му сімʼю 
мого батька спіткало велике 
лихо—смерть мого старшого 
брата, а Алвіна. У жовтні 1825 
року я найнявся на роботу до 
одного літнього джентльмена 
на імʼя Джосая Стоул, що 
жив в окрузі Ченанго, штат 
Нью-Йорк. Він щось чув про 
срібний рудник, який було 
відкрито іспанцями в Гар-
моні, округа Сасквеганна, 
штат Пенсильванія; і перед 
тим, як я найнявся до нього, 
він вів розкопки, щоб знайти, 
якщо можливо, цей рудник. 
Після того як я перейшов до 
нього жити, він узяв мене ра-
зом з іншими робітниками, 
щоб розкопати срібний руд-
ник, і так я продовжував пра-
цювати приблизно місяць, без 
усякого успіху в нашому по-
чині, і нарешті, я переконав 
цього старого джентльмена 
припинити розкопки. З цього 
виникла дуже поширена істо-
рія про те, що я був копачем 
скарбів.

57 Працюючи там, я наймав 
кімнату і харчувався в одного 
чоловіка, Айзека Гейла, що 
був місцевим. Саме у нього я 
вперше зустрівся з моєю дру-
жиною (його дочкою) а Ем-
мою Гейл. Вісімнадцятого 
січня 1827 року, поки я ще 
працював на пана Стоула, ми 
з нею одружилися.

58 Через те, що я продов-
жував стверджувати, що ба-
чив видіння, а утиски все ще 
переслідували мене, і сімʼя 
батька моєї дружини була 
дуже проти нашого шлюбу. 
Отже, я був змушений від-
везти її в інше місце; тож ми 
поїхали й одружилися в домі 
сквайра Тарбілла, в Саут-
Бейнбріджі, округа Ченанго, 
штат Нью-Йорк. Відразу ж 
після одруження я залишив 
пана Стоула і, повернувшись 
до свого батька, працював з 
ним цілий сезон на фермі.

59 Нарешті настав час діс-
тати пластини, Урім і Тум-
мім і нагрудник. Двадцять 
другого вересня тисяча вісім-
сот двадцять сьомого року я 
пішов, як звичайно, коли ми-
нув ще один рік, на місце, де 
було їх сховано, і той самий 
небесний посланець пере-
дав їх мені з таким доручен-
ням, що я відповідаю за них, і 
якщо загублю їх через необе-
режність чи свою а недбалість, 
то буду відсічений; якщо 
ж я зроблю все можливе, 
щоб б зберегти їх, поки він, 
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 61 а УЗ 5:1.  пп Гарріс, Мартін.  62 а пп Урім і Туммім.

посланець, прийде за ними, 
тоді вони будуть захищені.

60 Невдовзі я зрозумів, чому 
одержав таке суворе дору-
чення про збереження їх і 
чому посланець сказав, що 
коли я зроблю все, що від 
мене вимагається, він при-
йде за ними. Бо як тільки 
стало відомо, що вони в мене, 
їх усіма способами намага-
лися забрати. Для здійснення 
цього наміру вдавалися до 
всіляких хитрощів, які тільки 
можна вигадати. Переслі-
дування посилилися, стали 
жорстокішими, ніж раніше, і 
багато людей постійно слід-
кувало за мною, щоб забрати 
їх у мене при нагоді. Але, дя-
куючи мудрості Божій, їх 
було збережено і вони зали-
шилися у мене, аж доки я не 
здійснив з ними те, що ви-
магалося від мене. І коли в 
призначений день явився за 
ними посланець, я передав їх 
йому, і тепер він опікується 
ними аж до сьогоднішнього 
дня, тобто до другого травня 
тисяча вісімсот тридцять 
восьмого року.

61 Однак, збурення лю-
дей все ще продовжувалося, 
і тисячовусті пересуди по-
ширювалися у вигляді різ-
них брехливих історій про 
родину мого батька і про 
мене. Якби я переказав хоча 
б тисячну частку тих накле-
пів, то це б заповнило цілі 
томи. Переслідування стали 
до того нестерпними, що ми 
з дружиною змушені були 

залишити Манчестер і пере-
селитися до округи Саскве-
ганна, штат Пенсильванія. 
У той час, коли ми збира-
лися відʼїздити—дуже бідні, 
без надії на поліпшення 
свого матеріального ста-
новища в умовах сильного 
переслідування—якраз у роз-
палі наших страждань ми 
знайшли друга в особі од-
ного джентльмена, а Мартіна 
Гарріса, який завітав до нас 
і дав мені пʼятдесят дола-
рів на дорогу. Пан Гарріс 
мешкав у Пальмірі, округа 
Вейн, штат Нью-Йорк, він 
був фермером і шанованою  
людиною.

62 Завдяки цій вчасній до-
помозі я здобув можливість 
переїхати до Пенсильванії, 
і, приїхавши, я відразу ж по-
чав переписувати письмена з 
пластин. Я переписав значну 
частину тих письмен, і за до-
помогою а Уріма і Тумміма 
дещо переклав. Я зробив це 
у проміжок часу від приїзду 
в дім батька моєї дружини 
в грудні і до лютого наступ-
ного року.

63 Якось у лютому вищез-
гаданий пан Мартін Гарріс 
прибув до нас, взяв письмена, 
що я їх переписав з пластин, 
і відʼїхав з ними до Нью-
Йорка. Те, що сталося з ним 
і тими письменами, я викла-
даю згідно з його розповіддю 
про всі обставини того, що 
трапилося, як він мені роз-
казав після свого повернення 
додому:
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 65 а пп Ангели.
  б Ісая 29:11–12;  

2 Неф. 27:10;  
Етер 4:4–7.

 66 а пп Каудері, Олівер.

64 “Поїхав я до міста Нью-
Йорк і показав ці письмена 
разом з перекладом профе-
сорові Чарльзу Ентону, який 
був відомий завдяки своїм на-
уковим досягненням. Про-
фесор Ентон заявив, що цей 
переклад правильний, що він 
точніший за всі переклади з 
єгипетської мови, які він ба-
чив досі. Я тоді показав 
йому те, що не було ще пе-
рекладено, і він сказав, що це 
оригінальні єгипетські, хал-
дейські, асирійські й араб-
ські письмена. Він видав мені 
посвідку, яка підтверджу-
вала мешканцям Пальміри, 
що це оригінальні письмена, 
а те, що перекладено, пере-
кладено правильно. Я взяв цю 
посвідку, поклав її до кишені 
і вже виходив з дому, коли 
пан Ентон покликав мене на-
зад і запитав, яким чином мо-
лодий чоловік довідався про 
те, що золоті пластини зна-
ходилися саме там, де він їх 
знайшов. Я відповів йому, що 
ангел Божий відкрив йому 
це.

65 Тоді він сказав: “Доз-
вольте мені подивитися 
на цю посвідку”. Я, у свою 
чергу, дістав ту посвідку 
з кишені й подав йому, а 
він узяв і порвав її на шма-
точки, сказавши, що тепер 
немає священнослужіння 
а ангелів і що коли я при-
несу йому ті пластини, то він 
зробить переклад. Я відпо-
вів, що частина тих пластин 

б запечатана і що мені було за-
боронено брати їх із собою. 
Він відповів: Я не можу чи-
тати запечатану книгу. Я пі-
шов від нього і попрямував до 
доктора Мітчела, який під-
твердив те, що сказав профе-
сор Ентон стосовно письмен 
та їх перекладу”.

· · · · · · ·
Олівер Каудері служить пи-
сарем під час перекладу Книги 
Мормона—Джозеф та Олівер 
отримують Ааронове священ-
ство від Івана Христителя—
Їх хрищено, висвячено, і вони 
отримують дух пророцтва. 
(Вірші 66–75).

66 Пʼятого квітня 1829 року 
прийшов до мого дому а Олі-
вер Каудері, якого я доти 
ніколи не бачив. Він ска-
зав мені, що вчителював у 
тій місцевості, де жив мій 
батько, а мій батько був од-
ним з тих, хто посилав дітей 
до його школи, і він певний 
час жив і харчувався у бать-
ковому домі. Там йому й роз-
повіли, як саме я отримав 
пластини, і він прийшов те-
пер до мене, щоб довідатися 
про все це.

67 Через два дні після при-
буття пана Каудері (тобто 
7-го квітня) я почав перекла-
дати Книгу Мормона, а він—
записувати мій переклад.

· · · · · · ·
68 Наступного місяця (у 

травні 1829 року), коли ми 
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все ще продовжували пра-
цювати над перекладом, ми 
пішли одного дня до лісу по-
молитися і звернутися до 
Господа із запитанням про 
а хрищення для б відпущення 
гріхів, згадування про яке ми  
знайшли при перекладі плас-
тин. У той час, як ми моли-
лися і зверталися до Господа, 
з небес зійшов в посланець у 
г хмарі світла і, поклавши свої 
д руки на нас, е висвятив нас, 
кажучи:

69 Вам, мої товариші у слу-
жінні, в імʼя Месії я передаю 
а священство Аарона, яке воло-
діє ключами священнослужіння 
ангелів, і євангелії покаяння і  
хрищення зануренням для від - 
пущення гріхів, і його ніколи 
вже не буде забрано знову з 
землі, до того часу, як сини б Ле-
вія принесуть знову жертву 
Гос поду в праведності.

70 Він сказав, що це Ааро-
нове священство не має влади 
рукопокладення для надання 
а дару Святого Духа, але ця 

влада буде надана нам піз-
ніше. І він наказав нам піти 
і христитися, і вказав, щоб я 
христив Олівера Каудері, і 
щоб після цього Олівер Кау-
дері христив мене.

71 Саме в такий спосіб ми 
пішли і христилися. Спо-
чатку я христив його, а потім 
він христив мене. Після цього 
я поклав руки на його голову 
і висвятив його в Ааронове 
священство, а потім він по-
клав руки на мою і висвятив 
мене в те саме священство—
бо так нам було наказано.*

72 Посланець, що відвідав 
нас у той час і надав нам це 
священство, сказав, що імʼя 
його Іван, що він є той, кого 
називають у Новому Завіті 
а Іваном Христителем, і що він 
діє під керівництвом б Петра, 
в Якова та г Івана, які мають 
д ключі священства е Мелхисе-
дека, і що те священство буде 
надане нам, як він сказав, у 
належний час. Він сказав,  
що я буду зватися першим 

 68 а пп Хрищення, 
Христити.

  б пп Відпущення 
гріхів.

  в пп Іван Христитель.
  г Чис. 11:25;  

Етер 2:4–5, 14;  
УЗ 34:7.

  д УВ 1:5.  
пп Рукопокладання.

  е пп Висвячувати, 
Висвячення;  
Повноваження.

 69 а пп Ааронове 
священство.

  б Повтор. 10:8;  
УЗ 13; 124:39.  
пп Левій—
Коліно Левія.

 70 а пп Дар Святого 

Духа.
 72 а пп Іван Христитель.
  б УЗ 27:12–13.  

пп Петро.
  в пп Яків, син Зеведеїв.
  г пп Іван, син Зеведеїв.
  д пп Ключі 

священства.
  е пп Мелхиседекове 

священство.

* Олівер Каудері змальовує ці події таким чином: “Це були дні, які не 
можна забути ніколи—сидіти, слухаючи голос, що диктувався натхненням з 
небес,—це пробуджувало виняткову вдячність від глибини душі! День у день 
я продовжував безперервно писати з його вуст, коли він перекладав за допо-
могою Уріма і Тумміма, або, як сказали б Нефійці, “тлумачів”, історію, або 
літопис, що звався “Книгою Мормона”.

Згадати навіть у декількох словах цікаву розповідь, дану Мормоном та 
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є старійшиною Церкви, а він 
(Олівер Каудері)—другим. 
Це сталося пʼятнадцятого 
травня 1829 року, коли ми 
через рукопокладання цього 
посланця були висвячені і 
христилися.

73 Відразу після хрищення 
й виходу з води, ми відчули 
великі й славетні благосло-
вення від нашого Небесного 
Батька. Як тільки я хрис-
тив Олівера Каудері, а Свя-
тий Дух зійшов на нього, і 
він, підвівшись на ноги, став 
б пророкувати багато про 
те, що мало статися незаба-
ром. Знову-таки, як тільки 
він христив мене, я також 
сприйняв духа пророцтва і, 
підвівшись на ноги, проро-
кував про появу цієї Церкви 
і багато іншого, що стосува-
лося цієї Церкви і цього по-
коління дітей людських. Ми 
були сповнені Святого Духа 
і раділи у Бозі нашого спа-
сіння.

74 Наш просвітлений ро-
зум почав відкриватися для 

а розуміння Писань, і б іс-
тинне значення й задум най-
таємніших місць відкрилися 
нам, як ніколи досі. Ми на-
віть не могли собі уявити, що 
можемо осягнути його в та-
кій мірі. Але водночас, ми 
змушені були тримати в та-
ємниці те, що одержали свя-
щенство і були хрищені, тому 
що дух переслідування вже 
проявився у цій місцевос- 
ті.

75 Час від часу нам загро-
жував напад погромників, 
до яких приєднувалися ре-
лігійні сповідники. Їхнім на-
мірам протидіяв лише вплив 
родини мого тестя (дякуючи 
Божественному провидінню). 
Ця родина приязно стави-
лася до мене й обороняла нас 
від нападів погромників; ро-
дичі хотіли, щоб мені не пе-
решкоджали працювати над 
перекладом, і тому вони за-
пропонували і пообіцяли нам 
захист від усіх незаконних 
переслідувань, наскільки це 
було їм під силу.

 72 є пп Старійшина 
(Старший, Старець, 
Пресвітер).

 73 а пп Святий Дух.
  б пп Пророцтво, 

Пророкувати.

 74 а пп Розуміння.
  б Іван 16:13.

його вірним сином Моронієм, про народ, що був улюбленим і вподобаним 
небесами,—це вийшло б за межі моїх намірів; отже я відкладу це на майбут-
ній час, і, як я сказав у вступі, перейду одразу до деяких подій, безпосеред-
ньо повʼязаних з розвитком Церкви, що може бути приємним для кількох 
тисяч тих, хто виступили вперед під несхвальними поглядами фанатиків та 
серед наклепів лицемірів і сприйняли євангелію Христа.

Жодна людина у здоровому глузді не могла б перекладати й записувати 
вказівки (що їх було дано Нефійцям з вуст Спасителя про те, як саме люди 
мають будувати Його Церкву, а особливо, коли продажність поширила не-
впевненість в усіх формах та системах, що практикуються серед людей) і не 
побажати привілею виявити жагу серця і бути похованою у водяній могилі, 
щоб відповідати “добро[му] сумлінн[ю] воскресінням Ісуса Христа”.

Після написання розповіді про священнослужіння Спасителя решті сімені 
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Якова на цьому континенті, було легко побачити, як це й прорікав пророк, 
що темрява вкрила землю, а морок—розум людей. Розмірковуючи далі, було 
легко побачити, що серед великої боротьби й галасу, що здіймалися нав-
коло релігії, ніхто не мав повноваження від Бога виконувати обряди єван-
гелії. Бо можна запитати: чи мають повноваження служити в імʼя Христа 
люди, які заперечують одкровення, якщо Його свідчення є нічим іншим, 
як духом пророцтва, а Його релігія заснована, збудована й підтримана без-
посередніми одкровеннями, в усі віки світу, коли Він мав народ на землі? 
Якщо ці факти було поховано й ретельно приховано людьми, чиє ремесло 
було б у небезпеці, якби було дозволено їм сяяти на обличчях людей,—вони 
більше не були прихованими для нас; і ми тільки й чекали отримати наказ: 
“Устаньте й христіться”.

Ми не так довго жадали цього до того, як це було здійснено. Господь, ба-
гатий милістю і завжди схильний відповідати на невпинні молитви сми-
ренних, після того, як ми звернулися до Нього в палкій молитві подалі від 
помешкань людей, удостоїв нас того, що явив нам Свою волю. Раптово, ніби 
з середини глибин вічності, голос Викупителя промовив до нас, коли за-
віса розділилася і ангел Бога зійшов, зодягнений славою, і передав нам пос-
лання, очікуване з хвилюванням, і ключі євангелії покаяння. Яка радість! 
Яке чудо! Яке здивування! Поки світ мучився і божеволів—поки мільйони 
обмацували, мов невидющі, стіну, і поки весь основний загал людей спи-
рався на непевність, наші очі бачили, наші вуха чули, наче в “яскравому 
світлі дня”; так, і більш того—у світлі, яскравішому за блиск травневого со-
нячного променя, який пролив своє сяйво на лице природи! Тоді голос його, 
хоч і мʼякий, пронизав до нутра, і його слова: “Я є ваш товариш у служінні” 
розвіяли весь страх. Ми слухали, ми дивилися, ми були в захопленні! Це 
був голос ангела зі слави, це було послання від Всевишнього! І почувши, ми 
зраділи, бо Його любов запалила наші душі, і нас огорнуло видіння Всемо-
гутнього! Де було місце для сумнівів? Ніде; невпевненість зникла, сумніви 
потонули, щоб ніколи вже не піднятися, а вигадка та обман зникли на-
завжди!

Але, дорогий брате, подумай, добре задумайся на мить, яка радість спов-
нила наші серця і з яким подивом ми повинні були схилитися (бо хто не 
схилив би коліно для такого благословення?), коли ми отримували з-під 
його руки Святе Священство, а він говорив: “Вам, мої товариші у служінні, 
в імʼя Месії, я дарую це Священство і це повноваження, яке залишатиметься 
на землі, щоб сини Левія могли ще принести жертву Господу в праведно-
сті!”

Я не наважуся змальовувати вам почуття цього серця, ані величну красу 
й славу, що оточували нас під час цієї події; але ви повірите мені, коли я 
скажу, що не зможуть навіть почати ані земля, ані люди, з красномовством 
усіх часів, облачати мову в такий хвилюючий і високий стиль, як ця свята 
особа. Ні; не має сили й сама земля дати ту радість, дарувати той спокій 
чи осягнути ту мудрість, яка містилася в кожному реченні, що промовля-
лися силою Святого Духа! Людина може обманути своїх товаришів, обман 
може йти за обманом, і діти Злочестивого можуть мати силу зваблювати не-
розумних та ненавчених, доки ніщо, крім вигадки, не нагодовує багатьох і 
плоди віроломства не понесуть у своєму потоці легковажних до могили; але 
єдиний дотик перста Його любові, так, один промінь слави з вищого світу, 
чи одне слово з вуст Спасителя, з лона вічності, закреслює все це аж до нік-
чемності і стирає це назавжди з розуму. Упевненість у тому, що ми були 
в присутності ангела, безсумнівність того, що ми чули голос Ісуса, і течія 
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незаплямованої істини з вуст чистої особи, продиктована волею Бога, для 
мене є вищими за всі описання, і я завжди буду дивитися на цей вияв велико-
душності Спасителя з подивом і вдячністю, доки мені буде дозволено жити; 
і в тих оселях, де живе досконалість, і куди гріх ніколи не заходить, я спо-
діваюся поклонятися того дня, який ніколи не скінчиться”.—Messenger and 
Advocate (Месенджер енд Едвокет), том 1 (жовтень 1834), сс. 14–16.
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МИ а віримо в б Бога, Віч- 
     ного Батька, і в Його 

в Сина Ісуса Христа, і в г Свя-
того Духа.

2 Ми віримо, що людей буде 
покарано за їхні а власні гріхи, 
а не за б Адамову провину.

3 Ми віримо, що завдяки 
а Спокуті Христа все людство 
може бути б спасенним через 
в послушність г законам і обря-
дам д євангелії.

4 Ми віримо, що основними 
принципами і а обрядами 
євангелії є: перше—б віра в Гос - 
пода Ісуса Христа; друге—
в покаяння; третє—г хрищення 
зануренням для д відпущення 
гріхів; четверте—е рукопокла-
дання для надання є дару Свя-
того Духа.

5 Ми віримо, що чоловік му-
сить бути а покликаний Богом 
через б пророцтво й в рукопо-
кладання тих, хто має г повно-
важення, щоб д проповідувати 
євангелію і виконувати її е об-
ряди.

6 Ми віримо в той самий 
а устрій, що був у первин-
ній Церкві, а саме: в б апос-
толів, в пророків, г пасторів, 
учителів, д євангелістів і так  
далі.

7 Ми віримо в а дар б мов, 
в пророцтва, г одкровення, д ви-
дінь, е зцілення, є тлумачення 
мов і так далі.

8 Ми віримо, що а Біблія—
це б слово Боже настільки, 
наскільки в правильно її пе-
рекладено; ми також віримо, 

1 1 а пп Вірування, 
Вірувати.

  б пп Бог, Божество—
Бог Батько.

  в пп Бог, Божество—
Бог Син;  
Ісус Христос.

  г пп Бог, Божество—
Бог Святий Дух;  
Святий Дух.

 2 а Повтор. 24:16;  
Єз. 18:19–20.  
пп Звіт, Підзвітний, 
Підзвітність;  
Свобода вибору.

  б пп Падіння 
Адама і Єви.

 3 а пп Спокута, 
Спокутувати.

  б Мос. 27:24–26;  
Мойс. 5:9.  
пп Спасіння.

  в пп Послушний, 
Послушність, 

Слухатися.
  г пп Закон.
  д пп Євангелія.
 4 а пп Обряди.
  б пп Віра.
  в пп Покаятися, 

Покаяння.
  г пп Хрищення, 

Христити.
  д пп Відпущення 

гріхів.
  е пп Рукопокладання.
  є пп Дар Святого 

Духа.
 5 а пп Покликати, 

Покликаний Богом, 
Покликання.

  б пп Пророцтво, 
Пророкувати.

  в пп Рукопокладання.
  г пп Повноваження;  

Священство.
  д пп Проповідувати.
  е Ал. 13:8–16.

 6 а пп Церква, ознаки 
істинної церкви—
Організація Церкви.

  б пп Апостол.
  в пп Пророк.
  г пп Єпископ.
  д пп Євангеліст;  

Патріарх, 
Патріарше.

 7 а пп Дари Духа.
  б пп Мова, дар мов.
  в пп Пророцтво, 

Пророкувати.
  г пп Одкровення.
  д пп Видіння.
  е пп Зцілити, Зцілення.
  є 1 Кор. 12:10;  

Морм. 9:7–8.
 8 а пп Біблія.
  б пп Слово Боже.
  в 1 Неф. 13:20–40;  

14:20–26.
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що г Книга Мормона—це 
слово Боже.

9 Ми віримо всьому, що Бог 
а відкрив, усьому, що Він від-
криває тепер, і ми віримо, 
що Він б відкриє ще багато ве-
ликого і важливого стосовно 
Царства Божого.

10 Ми віримо в дійсне а зби-
рання Ізраїля і відновлення 
б Десяти колін; що в Сіон (Но-
вий Єрусалим) буде побу-
довано на Американському 
континенті; що Христос буде 
особисто г царювати на Землі, 
і що Землю буде д відновлено, 
і вона одержить свою е рай-
ську є славу.

11 Ми залишаємо за со-
бою а право поклонятися Все-
могутньому Богові так, як 
нам б каже власна в совість, 
і визнаємо за всіма людьми 
те саме право: нехай вони 

г поклоняються як, де і чому 
вони хочуть.

12 Ми віримо в підлеглість 
монархам, президентам, пра-
вителям і урядовцям, дотри-
муючись а закону, шануючи і 
підтримуючи його.

13 Ми віримо, що повинні 
бути а чесними, вірними, 
б цнотливими, доброзичли-
вими, чеснотними і в творити 
добро всім людям; справді, 
ми можемо сказати, що слі-
дуємо г настановленню апос-
тола Павла: ми віруємо в 
усе, д сподіваємося всього; 
ми багато чого перетерпіли 
і сподіваємося, що зможемо 
е перетерпіти все. Якщо є 
щось є чеснотне, чудове, слав-
нозвісне, гідне похвали—ми 
прагнемо цього.

Джозеф Сміт.
 8 г пп Книга Мормона.
 9 а пп Одкровення.
  б Ам. 3:7;  

УЗ 121:26–33.  
пп Писання—
Писання, про появу 
яких пророчили.

 10 а Ісая 49:20–22; 60:4;  
1 Неф. 19:16–17.  
пп Ізраїль—
Збирання Ізраїля.

  б пп Ізраїль—
Десять загублених 
колін Ізраїля.

  в Етер 13:2–11;  
УЗ 45:66–67; 84:2–5;  

Мойс. 7:18.  
пп Новий Єрусалим;  
Сіон.

  г пп Тисячоліття.
  д пп Земля—

Очищення землі.
  е тобто умови, подібні 

до тих, що були в 
Саду Еденському; 
Ісая 11:6–9; 35; 51:1–3; 
65:17–25;  
Єз. 36:35.  
пп Рай.

  є пп Слава.
 11 а УЗ 134:1–11.
  б пп Свобода вибору.

  в пп Сумління.
  г пп Поклоніння, 

Поклонятися.
 12 а УЗ 58:21–23.  

пп Закон.
 13 а пп Цілісність;  

Чесний, Чесність.
  б пп Цнотливість.
  в пп Служіння.
  г Фил. 4:8.
  д пп Надія.
  е пп Терпіти.
  є пп Скромність;  

Чеснота.
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