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ÚVOD

Drahocenná perla je zbierkou vybraných materiálov týkajúcich sa 
mnohých dôležitých stránok viery a náuky Cirkvi Ježiša Krista 

Svätých neskorších dní  Tieto správy boli preložené a zostavené Pro-
rokom Josephom Smithom a mnohé boli vydané v cirkevných perio-
dikách jeho doby 

Prvá zbierka materiálov nesúca názov Drahocenná perla bola zo-
stavená v roku 1851 Starším Franklinom D  Richardsom, vtedy členom 
Rady Dvanástich a prezidentom Britskej misie  Jej účelom bolo uči-
niť ľahšie dostupnejšími niektoré dôležité články, ktoré mali za doby 
Josepha Smitha obmedzený počet výtlačkov  Tak ako v celej Európe 
a Amerike rástlo členstvo Cirkvi, bolo potrebné učiniť tieto správy 
dostupnými  Drahocenná perla bola široko využívaná a následne sa 
stala 10  októbra 1880 rozhodnutím Prvého predsedníctva a generál-
nej konferencie v Salt Lake City základným dielom Cirkvi 

Obsah bol niekoľkokrát revidovaný, tak ako to vyžadovali potreby 
Cirkvi  V roku 1878 boli doplnené časti knihy Mojžišovej, ktoré ne-
boli obsiahnuté v prvom vydaní  V roku 1902 boli vypustené určité 
časti Drahocennej perly, ktoré opakovali materiál vydaný tiež v Ná-
uke a zmluvách  V roku 1902 bolo vykonané usporiadanie do kapi-
tol a veršov s poznámkami pod čiarou  Prvé vydanie s dvojstĺpcovou 
úpravou a s indexom bolo v roku 1921  Žiadne ďalšie úpravy neboli 
vykonané až do apríla 1976, kedy boli doplnené dve správy obsahu-
júce zjavenie  V roku 1979 boli tieto dve správy z Drahocennej perly 
presunuté a boli umiestnené do Náuky a zmlúv, kde sú teraz uvedené 
ako oddiely 137 a 138  V súčasnom vydaní boli urobené určité zmeny, 
aby uviedli text do súladu s predchádzajúcimi dokumentmi 

Nasleduje stručný úvod k súčasnému obsahu:
 1   Výber z Knihy Mojžišovej. Výňatok z knihy Genesis z prekladu 

 Biblie od Josepha Smitha, ktorý začal v júni 1830 
 2   Kniha Abrahámova. Inšpirovaný preklad Abrahámových zázna-

mov  Joseph Smith začal preklad v roku 1835, potom ako obdržal 
určité egyptské papyrusy  Preklad bol vydaný na pokračovanie 
v Times and Seasons od 1  marca 1842 v Nauvoo v štáte Illinois 

 3   Joseph Smith – Matúš. Výňatok z Matúšovho svedectva v preklade 
Biblie od Josepha Smitha (pozri Náuka a zmluvy 45:60–61 ohľa-
dom božského príkazu začať preklad Nového zákona) 

 4   Joseph Smith  – Životopis. Výňatky z  oficiálneho svedectva 



a životopisu Josepha Smitha, ktoré pripravil on a  jeho zapiso-
vatelia v rokoch 1838–1839 a ktoré boli vydávané na pokračo-
vanie v  Times and Seasons v Nauvoo v štáte Illinois od 15  marca 
1842 

 5   Články viery Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Prehlásenie 
Josepha Smitha vydané v Times and Seasons 1  marca 1842 spo-
ločne s krátkymi dejinami Cirkvi, čo bolo všeobecne známe ako 
List Wentworthovi 

VIÚVOD



   
VÝBER  

Z KNIHY MOJŽIŠOVEJ
Výňatok z prekladu Biblie, ako bol zjavený Josephovi 

Smithovi, Prorokovi, jún 1830 – február 1831.

1 1 a Alma 12:30;  
Mojž. 1:42.

  b sp Mojžiš.
 2 a Ex. 3:6; 33:11;  

pjs Ex. 33:20, 23 
(Dodatok);  
Ján 1:18; 6:46;  
Eter 3:6–16;  
Mojž. 1:11.

  b Num. 12:6–8;  
Deut. 34:10;  
NaZ 17:1.

  c Deut. 5:24;  
Mojž. 1:13–14, 25.  
sp Sláva.

  d sp Premenenie.

 3 a Zjav. 11:17; 19:6;  
1. Nefi 1:14;  
NaZ 121:4.  
sp Boh, Božstvo.

  b Iz. 63:16;  
NaZ 19:9–12;  
Mojž. 7:35.  
sp Nekonečný.

 4 a Mojž. 7:4.
  b Mojž. 7:32, 35–37.
  c Ž 40:5;  

NaZ 76:114.
  d Ž 111:7–8;  

Mojž. 1:38.
  e 2. Nefi 9:16;  

NaZ 1:37–39.  

sp Slovo Božie.
 6 a Gen. 1:26;  

Eter 3:14–15;  
Mojž. 1:13–16.

  b sp Jednorodený.
  c sp Spasiteľ.
  d Ján 1:14, 17; Alma 13:9.  

sp Milosť.
  e Mojž. 5:7.
  f 1. Kr. 8:60;  

Iz. 45:5–18, 21–22.
  g 1. Nefi 9:6;  

2. Nefi 9:20;  
Alma 18:32;  
NaZ 38:1–2.  
sp Vševediaci.

KAPITOLA 1
(jún 1830)

Boh sa zjavuje Mojžišovi – Mojžiš je 
premenený – Čelí Satanovi – Moj-
žiš vidí mnohé obývané svety – Syn 
stvoril svety bez počtu – Božie dielo 
a sláva je uskutočniť nesmrteľnosť 
a večný život človeka.

SLOVÁ Božie, ktoré Boh a hovo-
ril b Mojžišovi v dobe, kedy bol 

Mojžiš uchopený a vyzdvihnutý 
na nesmierne vysokú horu,

2 A a videl Boha b tvárou v tvár, 
a hovoril s ním, a c sláva Božia 
bola na Mojžišovi; takže Mojžiš 
mohol d zniesť jeho prítomnosť.

3 A Boh povedal Mojžišovi, ho-
voriac: Hľa, ja som Pán Boh a Vše-
mohúci a b Nekonečný je meno 
moje; lebo som bez počiatku 
dní či konca rokov; a nie je toto 
nekonečné?

4 A hľa, ty si syn môj; a preto 
a pozri a ja ti ukážem dielo b rúk 
svojich; ale nie všetko, lebo c diela 
moje sú bez d konca, a tiež e slová 
moje, lebo nikdy neustávajú.

5 A preto, žiadny človek ne-
môže uzrieť všetky diela moje, 
iba ak uzrie všetku slávu moju; 
a žiadny človek nemôže uzrieť 
všetku slávu moju, a potom zo-
stať v tele na zemi.

6 A mám pre teba prácu, Mojžiš, 
syn môj; a ty si v a podobenstve 
môjho b Jednorodeného; a môj Je-
dnorodený je a bude c Spasiteľ, 
lebo on je plný d milosti a e pravdy; 
ale nie je f žiadneho Boha okrem 
mňa, a všetky veci sú prítomné 
predo mnou, lebo ja ich všetky 
g poznám.

7 A teraz, hľa, túto jednu vec ti 
ukážem, Mojžiš, syn môj, lebo ty 
si vo svete, a teraz ti ju ukážem.



8 A stalo sa, že Mojžiš pozrel 
a uzrel a svet, na ktorom bol stvo-
rený; a Mojžiš b uzrel svet a konce 
jeho, a všetky deti ľudské, ktoré 
sú a ktoré boli stvorené; čomu sa 
veľmi c podivoval a divil.

9 A prítomnosť Božia sa stiahla 
od Mojžiša, takže sláva jeho ne-
bola na Mojžišovi; a Mojžiš bol 
ponechaný sám sebe. A keď bol 
ponechaný sám sebe, padol na 
zem.

10 A stalo sa, že uplynula doba 
mnohých hodín, kým Mojžiš 
znova obdržal svoju prirodzenú 
a silu ako človek; a povedal sám 
sebe: Teraz, z tohto dôvodu viem, 
že človek nie je b ničím, čo som ni-
kdy nepredpokladal.

11 Ale teraz moje vlastné oči 
uzreli a Boha; ale nie moje b pri-
rodzené, ale moje duchovné oči, 
lebo moje prirodzené oči ho ne-
mohli uzrieť; lebo by som c uschol 
a d zomrel v jeho prítomnosti; ale 
sláva jeho bola na mne; a ja som 
uzrel jeho e tvár, lebo som bol pred 
ním f premenený.

12 A stalo sa, že keď Mojžiš po-
vedal tieto slová, hľa, prišiel a Sa-
tan, aby ho b pokúšal, hovoriac: 
Mojžiš, syn človeka, uctievaj ma.

13 A stalo sa, že Mojžiš pozrel 

na Satana a povedal: Kto si? Lebo 
hľa, ja som a syn Boží, v podoben-
stve jeho Jednorodeného; a kde je 
sláva tvoja, aby som ťa uctieval?

14 Lebo hľa, nemohol som hľa-
dieť na Boha, dokiaľ jeho sláva 
neprišla na mňa a ja som nebol 
pred ním a premenený. Ale môžem 
hľadieť na teba v prirodzenom 
človeku. Nie je tomu určite tak?

15 Požehnané buď meno môjho 
Boha, lebo jeho duch sa odo mňa 
úplne nestiahol, alebo inak, kde je 
sláva tvoja, lebo je pre mňa tem-
notou? A ja môžem súdiť medzi 
tebou a Bohom; lebo Boh mi po-
vedal: a Uctievaj Boha, lebo iba 
jemu budeš b slúžiť.

16 Odíď odtiaľto, Satan, ne-
klam ma; lebo Boh mi povedal: 
Ty si podľa a podobenstva môjho 
Jednorodeného.

17 A tiež mi dal prikázania, keď 
na mňa volal z horiaceho a kra, 
hovoriac: b Vzývaj Boha v mene 
môjho Jednorodeného a uctievaj 
ma.

18 A znova Mojžiš hovoril: Neu-
stanem vzývať Boha, mám ďalšie 
veci, aby som sa ho na ne opý-
tal: lebo sláva jeho bola na mne, 
a preto môžem súdiť medzi ním 
a tebou. Odíď odtiaľto, Satan.

 8 a Mojž. 2:1.
  b Mojž. 1:27.
  c Ž 8:3–4.
 10 a Dan. 10:8, 17;  

1. Nefi 17:47;  
Alma 27:17;  
JS – Ž 1:20.

  b Dan. 4:35;  
Hel. 12:7.

 11 a sp Boh, Božstvo.
  b NaZ 67:10–13;  

Mojž. 6:36.

  c Ex. 19:21.
  d Ex. 20:19.
  e Gen. 32:30;  

Mojž. 7:4.
  f Mat. 17:1–8.  

sp Premenenie.
 12 a Mojž. 4:1–4.  

sp Diabol.
  b Mojž. 6:49.  

sp Pokúšať, pokušenie.
 13 a Ž 82:6;  

Žid. 12:9;  

1. Ján. 3:2.
 14 a sp Premenenie.
 15 a Mat. 4:10.  

sp Uctievanie, 
uctievať.

  b 1. Sam. 7:3;  
3. Nefi 13:24.

 16 a Mojž. 1:6.
 17 a Ex. 3:2.
  b Mojž. 5:8.
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 19 a Mat. 24:4–5.
 20 a sp Peklo.
  b JS – Ž 1:15–16.  

sp Modlitba.
 21 a sp Diabol.
 22 a Mat. 13:41–42;  

Mos. 16:1–3.
 24 a sp Duch Svätý.

 25 a Ex. 14:21–22.
  b sp Kňazstvo;  

Moc.
  c Ex. 4:16.
 26 a Ex. 3:7–12.
  b 1. Nefi 17:23–25.
  c 1. Kr. 8:51–53.  

sp Izrael.

  d sp Vyvolený, 
vyvolenie.

 27 a NaZ 88:47; Mojž. 1:8.  
sp Videnie.

 29 a sp Zem.
 31 a Deut. 5:4; Mojž. 1:11.
  b Iz. 45:17–18;  

2. Nefi 2:14–15.

19 A teraz, keď Mojžiš hovoril 
tieto slová, Satan volal hlasným 
hlasom a reval na zemi, a prika-
zoval, hovoriac: Ja som a Jednoro-
dený, uctievaj mňa.

20 A stalo sa, že sa Mojžiš začal 
nesmierne báť; a ako sa začal báť, 
uvidel horkosť a pekla. A predsa, 
b vzývajúc Boha, obdržal silu 
a prikázal, hovoriac: Odíď odo 
mňa, Satan, lebo iba tohto jedi-
ného Boha budem uctievať, ktorý 
je Bohom slávy.

21 A teraz, a Satan sa začal chvieť 
a zem sa triasla; a Mojžiš obdr-
žal silu a vzýval Boha, hovoriac: 
V mene Jednorodeného, odíď od-
tiaľto, Satan.

22 A stalo sa, že Satan volal 
hlasným hlasom, s plačom a ná-
rekom, a a škrípaním zubov; a odi-
šiel odtiaľ, dokonca z prítomnosti 
Mojžišovej, takže on ho nevidel.

23 A teraz o tejto veci Mojžiš 
vydal svedectvo; ale pre zlovoľ-
nosť sa nenachádza medzi deťmi 
ľudskými.

24 A stalo sa, že keď Satan odi-
šiel z prítomnosti Mojžišovej, 
že Mojžiš pozdvihol oči svoje 
k nebu, súc naplnený a Duchom 
Svätým, ktorý vydáva svedectvo 
o Otcovi a Synovi;

25 A vzývajúc meno Božie, 
uzrel znova jeho slávu, lebo bola 
na ňom; a počul hlas, hovoriaci: 

Požehnaný si, Mojžiš, lebo ja, Vše-
mohúci, som ťa vyvolil, a ty bu-
deš učinený silnejším než mnohé 
a vody; lebo ony budú poslušné 
b príkazu tvojho, ako keby si bol 
c Boh.

26 Ale hľa, ja som s tebou, až do 
konca tvojich dní; lebo ty a vyslo-
bodíš ľud môj z b poroby, dokonca 
c Izrael, mojich d vyvolených.

27 A stalo sa, keď hlas ešte ho-
voril, že Mojžiš pohliadol a a uzrel 
zem, áno, dokonca všetko z nej; 
a nebolo čiastočky z nej, ktorú by 
neuzrel, rozoznávajúc ju skrze 
Ducha Božieho.

28 A uzrel tiež jej obyvateľov 
a nebolo duše, ktorú by neuzrel; 
a rozoznával ich skrze Ducha Bo-
žieho; a ich počty boli veľké, do-
konca nespočetné ako piesok na 
brehu morskom.

29 A uzrel mnoho krajín; 
a každá krajina bola nazvaná a ze-
mou a na jej tvári boli obyvatelia.

30 A stalo sa, že Mojžiš vzýval 
Boha, hovoriac: Povedz mi, pro-
sím ťa, prečo sú tieto veci takéto 
a čím si ich učinil?

31 A hľa, sláva Pánova bola na 
Mojžišovi, takže Mojžiš stál v prí-
tomnosti Božej a hovoril s ním 
a tvárou v tvár. A Pán Boh povedal 
Mojžišovi: Pre svoj vlastný b účel 
som učinil tieto veci. Tu je múd-
rosť a on zostáva vo mne.
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 32 a Ján 1:1–4, 14;  
Žid. 1:1–3; Zjav. 19:13;  
Jákob 4:9;  
Mojž. 2:1, 5.  
sp Ježiš Kristus.

  b Ž 19:1; Mojž. 5:7–8.  
sp Milosť.

  c sp Pravda.
 33 a Ž 8:3–4;  

NaZ 76:24;  
Mojž. 7:29–30.

  b sp Stvoriť, stvorenie.

  c Mojž. 1:6.
 34 a Mojž. 3:7.
  b Abr. 1:3.  

sp Adam.
  c Mojž. 4:26; 6:9.
 35 a Mojž. 1:6; 7:36.  

sp Vševediaci.
 37 a Abr. 4:1.  

sp Nebo.
 38 a Mojž. 1:4.
 39 a Rím. 8:16–17;  

2. Nefi 2:14–15.  

sp Plán vykúpenia.
  b sp Sláva.
  c sp Nesmrteľný, 

nesmrteľnosť.
  d sp Večný život.
 40 a 2. Nefi 29:11–12.
 41 a 1. Nefi 13:23–32;  

Mojž. 1:23.
  b 2. Nefi 3:7–19.
  c 1. Nefi 13:32, 39–40;  

NaZ 9:2.
 42 a Mojž. 1:1.

32 A a slovom svojej moci som 
ich stvoril, ktorým je môj Jedno-
rodený Syn, ktorý je plný b milosti 
a c pravdy.

33 A a svety bez počtu som 
b stvoril; a tiež som ich stvoril pre 
svoj vlastný účel; a skrze Syna 
som ich stvoril, ktorý je mojím 
c Jednorodeným.

34 A a prvého človeka zo všet-
kých ľudí som nazval b Adam, čo 
je c mnohí.

35 Ale iba správu o tejto zemi 
a jej obyvateľoch dávam tebe. 
Lebo hľa, sú mnohé svety, ktoré 
pominuli slovom mojej moci. 
A sú mnohé, ktoré teraz trvajú 
a sú nespočetné pre človeka; ale 
pre mňa sú spočítané všetky veci, 
lebo sú moje a ja ich a poznám.

36 A stalo sa, že Mojžiš pove-
dal Pánovi, hovoriac: Buď mi-
losrdný k služobníkovi svojmu, 
ó Bože, a povedz mi ohľadom 
tejto zeme a jej obyvateľov, a tiež 
nebies, a potom služobník tvoj 
bude spokojný.

37 A Pán Boh povedal Mojži-
šovi, hovoriac: a Nebesia, tie sú 
mnohé, a nemôžu byť spočítané 
pre človeka; ale sú spočítané pre 
mňa, lebo sú moje.

38 A ako jedna zem pominie, aj 

jej nebesia, práve tak príde iná; 
a niet žiadneho a konca pre diela 
moje, ani pre slová moje.

39 Lebo hľa, toto je a dielo 
moje a b sláva moja – uskutoč-
niť c nesmrteľnosť a d večný život 
človeka.

40 A teraz, Mojžiš, syn môj, pre-
hovorím k tebe ohľadom tejto 
zeme, na ktorej stojíš; a ty budeš 
a písať veci, ktoré budem hovoriť.

41 A v deň, kedy deti ľud-
ské budú považovať slová moje 
za nič a a odnímu mnohé z nich 
z knihy, ktorú budeš písať, hľa, 
vzbudím ďalšieho b podobného 
tebe; a c budú znova medzi deťmi 
ľudskými – medzi toľkými, koľko 
ich uverí.

42 (Tieto slová boli a hovorené 
Mojžišovi na hore, ktorej meno 
nebude medzi deťmi ľudskými 
známe. A teraz sú hovorené tebe. 
Neukazuj ich nikomu okrem tých, 
ktorí veria. Tak je. Amen.)

KAPITOLA 2
(jún – október 1830)

Boh tvorí nebesia a zem – Sú stvo-
rené všetky formy života – Boh činí 
človeka a dáva mu panstvo nad 
všetkým ostatným.
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2 1 a Mojž. 1:30, 36.
  b sp Nebo.
  c Mojž. 1:8.
  d sp Boh, Božstvo – 

Boh Otec.
  e sp Jednorodený.
  f sp Stvoriť, stvorenie.
 2 a Gen. 1:2;  

Abr. 4:2.
 3 a NaZ 88:6–13.  

sp Svetlo, Svetlo 
Kristovo.

 4 a Gen. 1:4;  
Abr. 4:4.

 5 a Mojž. 1:32.
  b 2. Kor. 4:6.

  c Gen. 1:5.
 6 a Gen. 1:6–8.
 7 a Abr. 4:9–10.
 8 a sp Nebo.
 9 a Gen. 1:9; Abr. 4:9.
 10 a sp Zem.
 11 a Gen. 1:11–12;  

Abr. 4:11–12.

A stalo sa, že Pán povedal Moj-
žišovi, hovoriac: Hľa, a zjavujem ti 
ohľadom b neba a tejto c zeme; píš 
slová, ktoré hovorím. Ja som Po-
čiatok i Koniec, d Všemohúci Boh; 
skrze svojho e Jednorodeného som 
f stvoril tieto veci; áno, na počiatku 
som stvoril nebo a zem, na kto-
rej stojíš.

2 A a zem bola bez tvaru a pustá; 
a dal som, aby temnota prišla na 
tvár hlbiny; a Duch môj sa pohy-
boval po tvári vody; lebo ja som 
Boh.

3 A ja, Boh, som povedal: Nech 
je a svetlo; a bolo svetlo.

4 A ja, Boh, som videl svetlo; 
a oné svetlo bolo a dobré. A ja, 
Boh, som oddelil svetlo od 
temnoty.

5 A ja, Boh, som nazval svetlo 
dňom; a temnotu som nazval 
nocou; a toto som učinil a slovom 
svojej moci, a bolo to učinené 
tak, ako som b povedal; a oný ve-
čer a oné ráno boli prvým c dňom.

6 A znova, ja, Boh, som povedal: 
Nech je a obloha uprostred vody, 
a bolo to práve tak, ako som ho-
voril; a povedal som: Nech oddelí 
vody od vôd; a bolo to učinené;

7 A ja, Boh, som učinil oblohu 
a oddelil som a vody, áno, veľké 
vody pod oblohou od vôd, ktoré 
boli nad oblohou, a bolo to práve 
tak, ako som povedal.

8 A ja, Boh, som nazval oblohu 
a nebom; a oný večer a oné ráno 
boli druhým dňom.

9 A ja, Boh, som povedal: Nech 
sú vody pod nebom zhromaž-
dené na a jedno miesto, a bolo to 
tak; a ja, Boh, som povedal: Nech 
je súš; a bolo to tak.

10 A ja, Boh, som nazval súš a Ze-
mou; a zhromaždenie vôd som 
nazval Morom; a ja, Boh, som vi-
del, že všetky veci, ktoré som uči-
nil, boli dobré.

11 A ja, Boh, som povedal: Nech 
zem prinesie a trávu, bylinu dáva-
júcu semeno, ovocný strom dáva-
júci ovocie, podľa svojho druhu 
a strom dávajúci ovocie, ktorého 
semeno bude v ňom samom na 
zemi, a bolo to práve tak, do-
konca ako som povedal.

12 A zem priniesla trávu, každú 
bylinu dávajúcu semeno podľa 
svojho druhu, a strom dávajúci 
ovocie, ktorého semeno bude 
v ňom samom, podľa svojho 
druhu; a ja, Boh, som videl, že 
všetky veci, ktoré som učinil, boli 
dobré;

13 A oný večer a oné ráno boli 
tretím dňom.

14 A ja, Boh, som povedal: Nech 
sú svetlá na oblohe neba, aby od-
deľovali deň od noci, a nech sú 
pre znamenia a pre obdobia, a pre 
dni, a pre roky;
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 16 a Gen. 1:16.
 21 a Gen. 1:21;  

Abr. 4:21.
 22 a Gen. 1:22–25;  

Abr. 4:22–25.

 26 a sp Ježiš Kristus.
  b sp Stvoriť, stvorenie.
  c Gen. 1:26–27;  

Mojž. 6:8–10;  
Abr. 4:26–27.

  d Gen. 1:28;  
Mojž. 5:1;  
Abr. 4:28.

 27 a sp Boh, Božstvo.
 28 a Mojž. 5:2.

15 A nech sú pre svetlá na ob-
lohe neba, aby dávali svetlo na 
zem; a bolo to tak.

16 A ja, Boh, som učinil dve 
veľké svetlá; väčšie a svetlo, aby 
panovalo dňu, a menšie svetlo, 
aby panovalo noci, a väčšie 
svetlo bolo slnko a menšie svetlo 
bolo mesiac; a hviezdy boli tiež 
učinené, dokonca podľa môjho 
slova.

17 A ja, Boh, som ich umiestnil 
na oblohe neba, aby dávali svetlo 
na zem,

18 A slnko, aby panovalo nad 
dňom, a mesiac, aby panoval nad 
nocou, a aby oddeľovali svetlo od 
temnoty; a ja, Boh, som videl, že 
všetky veci, ktoré som učinil, boli 
dobré;

19 A oný večer a oné ráno boli 
štvrtým dňom.

20 A ja, Boh, som povedal: Nech 
vody prinášajú hojne hýbajú-
ceho sa stvorenia, ktoré má ži-
vot, a vtáctvo, ktoré môže lietať 
nad zemou v otvorenej oblohe 
nebeskej.

21 A ja, Boh, som stvoril veľké 
a veľryby a každé živé stvorenie, 
ktoré sa hýbe, ktoré vody priniesli 
hojne, podľa ich druhu, a kaž-
dého okrídleného vtáka podľa 
jeho druhu; a ja, Boh, som videl, 
že všetky veci, ktoré som stvoril, 
boli dobré.

22 A ja, Boh, som im požeh-
nal, hovoriac: Buďte plodní 

a a rozmnožujte sa, a naplňte vody 
v mori; a nech sa vtáctvo rozmno-
žuje na zemi;

23 A oný večer a oné ráno boli 
piatym dňom.

24 A ja, Boh, som povedal: Nech 
zem prináša živé stvorenie podľa 
jeho druhu, dobytok a lezúce 
tvory, a zver zemskú podľa ich 
druhu, a bolo to tak;

25 A ja, Boh, som učinil zver 
zemskú podľa ich druhu a doby-
tok podľa jeho druhu, a všetko, čo 
lezie po zemi, podľa jeho druhu; 
a ja, Boh, som videl, že všetky 
tieto veci boli dobré.

26 A ja, Boh, som pove-
dal svojmu a Jednorodenému, 
ktorý bol so mnou od počiatku: 
b Učiňme človeka na svoj c obraz, 
podľa svojej podoby; a bolo tomu 
tak. A ja, Boh, som povedal: Nech 
majú d panstvo nad rybami mor-
skými a nad vtáctvom vo vzdu-
chu, a nad dobytkom, a nad celou 
zemou, a nad každým lezúcim 
tvorom, ktorý lezie po zemi.

27 A ja, a Boh, som stvoril člo-
veka na svoj vlastný obraz, na ob-
raz svojho Jednorodeného stvoril 
som ho; muža a ženu stvoril som 
ich.

28 A ja, Boh, som im požehnal 
a povedal som im: Buďte plodní 
a a rozmnožujte sa, a naplňte zem, 
a podmaňte si ju, a majte panstvo 
nad rybami morskými a nad vtác-
tvom vo vzduchu, a nad každým 
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 29 a Gen. 1:29–30;  
Abr. 4:29–30.

 31 a Gen. 1:31;  
NaZ 59:16–20.

  b Ex. 20:11; Abr. 4:31.
3 1 a sp Stvoriť, stvorenie.
  b Gen. 2:1; Abr. 5:1.
 2 a Gen. 2:2–3;  

Abr. 5:2–3.  
sp Odpočinutie, 

Odpočinok.
  b sp Sabatný deň.
 3 a Mos. 13:19.
  b Ex. 31:14–15.
 5 a Gen. 2:4–5; Abr. 5:4–5.
  b NaZ 29:31–34;  

Abr. 3:23.  
sp Duchovné 
stvorenie.

  c Mojž. 6:51.

  d sp Duch.
  e Gen. 2:5.
  f sp Nebo.
  g sp Človek, ľudia – 

Človek, duchovné 
dieťa Nebeského Otca.

 6 a Gen. 2:6.
 7 a Gen. 2:7;  

Mojž. 4:25; 6:59;  
Abr. 5:7.

živým tvorom, ktorý sa hýbe na 
zemi.

29 A ja, Boh, som povedal člo-
veku: Hľa, dal som vám každú 
bylinu nesúcu semeno, ktorá je na 
tvári celej zeme, a každý strom, 
na ktorom bude ovocie stromu 
dávajúce semeno; to vám bude 
za a pokrm.

30 A každému zvieraťu zem-
skému a každému vtákovi vo 
vzduchu, a všetkému, čo lezie po 
zemi, do čoho dávam život, bude 
daná každá čistá bylina za pokrm; 
a bolo to práve tak, dokonca ako 
som povedal.

31 A ja, Boh, som videl všetko, 
čo som učinil, a hľa, všetky veci, 
ktoré som učinil, boli veľmi 
a dobré; a oný večer a oné ráno 
boli b šiestym dňom.

KAPITOLA 3
(jún – október 1830)

Boh stvoril všetky veci duchovne 
skôr, než boli na zemi priro-
dzene – Stvoril muža, prvé telo, na 
zemi – Žena je pre muža vhodnou 
pomocnicou.

Tak nebo a zem boli a dokončené 
a všetok ich b zástup.

2 A siedmeho dňa som ja, Boh, 
ukončil dielo svoje a všetky veci, 

ktoré som učinil; a a odpočinul 
som si b siedmeho dňa od všet-
kého diela svojho a všetky veci, 
ktoré som učinil, boli dokončené, 
a ja, Boh, som videl, že sú dobré;

3 A ja, Boh, som a požehnal 
siedmy deň a posvätil som ho; 
pretože v ňom som si odpočinul 
od všetkého b diela svojho, ktoré 
som ja, Boh, stvoril a učinil.

4 A teraz, hľa, hovorím ti, že 
toto sú pokolenia neba a zeme, 
keď boli stvorené oného dňa, 
v ktorom som ja, Pán Boh, učinil 
nebo a zem,

5 A každú rastlinu poľnú, a skôr 
ako bola na zemi, a každú bylinu 
poľnú, skôr ako vyrástla. Lebo ja, 
Pán Boh, som b duchovne c stvo-
ril všetky veci, o ktorých som ho-
voril, skôr, než boli prirodzene 
na tvári zeme. Lebo ja, Pán Boh, 
som nedal, aby pršalo na tvár 
zeme. A ja, Pán Boh, som d stvo-
ril všetky deti ľudské; a ešte nie 
človeka, aby obrábal e zem; lebo 
v f nebi som ich g stvoril; a na zemi 
ešte nebolo telo, ani vo vode, ani 
vo vzduchu;

6 Ale ja, Pán Boh, som prehovo-
ril, a zo zeme vyšla a hmla a za-
vodnila celú tvár zeme.

7 A ja, Pán Boh, som utvoril 
muža z a prachu zeme a vdýchol 
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 7 b sp Adam.
  c sp Duša.
  d Mojž. 1:34.
 8 a sp Éden.
 9 a sp Strom života.

  b Gen. 2:9.
 10 a Gen. 2:10.
 17 a Mojž. 7:32.  

sp Sloboda jednania.
  b Abr. 5:13.

  c Gen. 2:17.  
sp Smrť, telesná;  
Smrteľný, smrteľnosť.

 18 a sp Jednorodený.
  b Gen. 2:18; Abr. 5:14.

som mu do nozdier dych života; 
a b muž sa stal c dušou živou, d pr-
vým telom na zemi, tiež prvým 
človekom; ale všetky veci boli 
skôr stvorené; ale duchovne boli 
stvorené a učinené podľa slova 
môjho.

8 A ja, Pán Boh, som vysadil 
záhradu na východe v a Édene, 
a tam som umiestnil muža, kto-
rého som utvoril.

9 A zo zeme spôsobil som ja, 
Pán Boh, aby rástol každý strom, 
prirodzene, ktorý je prijemný pre 
oči človeka; a človek ho mohol vi-
dieť. A stal sa tiež dušou živou. 
Lebo bol duchovný oného dňa, 
keď som ho stvoril; lebo zostáva 
vo sfére, v ktorej som ho ja, Boh, 
stvoril, áno, dokonca všetky veci, 
ktoré som pripravil pre používa-
nie človekom; a človek videl, že to 
je dobré na jedenie. A ja, Pán Boh, 
som uprostred záhrady zasadil 
tiež a strom života, a tiež b strom 
poznania dobra a zla.

10 A ja, Pán Boh, som dal, aby 
z Édenu vychádzala rieka, aby 
zavodňovala záhradu; a odtiaľ 
sa rozdeľovala a stala sa štyrmi 
a riekami.

11 A ja, Pán Boh, som nazval 
meno prvej Píšón, a ona obteká 
celú krajinu Chavíla, kde som ja, 
Pán Boh, stvoril veľa zlata;

12 A zlato onej krajiny bolo 
dobré a bolo tam bdélium a ka-
meň ónyx.

13 A meno druhej rieky bolo 
nazvané Gíchón; tá, ktorá obteká 
celú krajinu Kúš.

14 A meno tretej rieky bolo 
Chiddekela; tá, ktorá tečie na vý-
chod od Asýrie. A štvrtá rieka 
bola Eufrat.

15 A ja, Pán Boh, som vzal muža 
a umiestnil som ho do záhrady 
Éden, aby ju obrábal a staral sa 
o ňu.

16 A ja, Pán Boh, som priká-
zal mužovi, hovoriac: Z každého 
stromu záhrady môžeš voľne jesť,

17 Ale zo stromu poznania 
dobra a zla, z nebo nebudeš jesť, 
a predsa, môžeš sa sám a rozhod-
núť, lebo toto je ti dané; ale pa-
mätaj, že to zakazujem, lebo 
v ten b deň, kedy z neho zješ, ur-
čite c zomrieš.

18 A ja, Pán Boh, som povedal 
svojmu a Jednorodenému, že nie je 
dobré, aby muž bol sám; a preto, 
učiním mu vhodnú b pomocnicu.

19 A zo zeme som ja, Pán Boh, 
utvoril každé zviera poľné a kaž-
dého vtáka vo vzduchu; a priká-
zal som, aby prišli k Adamovi, 
aby som videl, ako ich nazve; 
a boli tiež živými dušami; lebo ja, 
Boh, vdýchol som do nich dych 
života a prikázal som, že akokoľ-
vek Adam nazve každé živé stvo-
renie, také má byť jeho meno.

20 A Adam dal mená všetkému 
dobytku a vtáctvu vo vzduchu, 
a každému zvieraťu poľnému; ale 
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 22 a sp Eva;  
Žena, ženy.

 23 a Gen. 2:23;  
Abr. 5:17.

 24 a Gen. 2:24;  
NaZ 42:22; 49:15–16;  
Abr. 5:17–18.

  b sp Manželstvo, 
vydávať sa, ženiť sa.

4 1 a sp Diabol.

  b NaZ 29:36–37.
  c Iz. 14:12–15.
 2 a sp Ježiš Kristus.
  b Mojž. 7:39;  

Abr. 3:27.  
sp Predustanovenie.

  c sp Boh, Božstvo – 
Boh Otec.

  d Luk. 22:42.
  e sp Sláva.

 3 a sp Rada v nebi.
  b sp Sloboda jednania.
  c NaZ 76:25–27.
 4 a 2. Nefi 2:18;  

NaZ 10:25.  
sp Klam, klamať;  
Luhať.

 5 a Gen. 3:1; Mos. 16:3;  
Alma 12:4.

 6 a sp Eva.

čo sa týka Adama, pre neho ne-
bola nájdená vhodná pomocnica.

21 A ja, Pán Boh, som dal, aby 
na Adama padol hlboký spánok; 
a on zaspal, a ja som vzal jedno 
z rebier jeho a spojil som mäso na 
mieste jeho;

22 A z rebra, ktoré som ja, 
Pán Boh, vzal z muža, som uči-
nil a ženu a priviedol som ju 
k mužovi.

23 A Adam povedal: Toto je, 
teraz viem, kosť z mojich kostí 
a a mäso z môjho mäsa; a bude sa 
nazývať žena, pretože bola vzatá 
z muža.

24 Takže opustí muž otca svojho 
a matku svoju a a priľne k man-
želke svojej; a budú b jedným 
telom.

25 A obaja boli nahí, muž a man-
želka jeho, a nehanbili sa.

KAPITOLA 4
(jún – október 1830)

Ako sa Satan stal diablom – Pokúša 
Evu – Adam a Eva padnú a smrť 
vstupuje do sveta.

A ja, Pán Boh, som povedal Moj-
žišovi, hovoriac: Oný a Satan, kto-
rému si prikázal v mene môjho 
Jednorodeného, je ten istý, ktorý 
bol od b počiatku, a on prišiel 

predo mňa, hovoriac – Hľa, tu 
som, pošli mňa, budem tvojím 
synom a vykúpim celé ľudstvo, 
takže jediná duša nebude stra-
tená, a určite to c učiním; a preto 
daj mi svoju česť.

2 Ale hľa, môj Milovaný a Syn, 
ktorý bol mojím Milovaným 
a b Vyvoleným od počiatku, mi po-
vedal – c Otče, d staň sa vôľa tvoja 
a e sláva buď tvoja naveky.

3 A preto, pretože sa Satan proti 
mne a vzbúril a snažil sa zničiť 
b slobodu jednania človeka, ktorú 
som mu ja, Pán Boh, dal, a tiež, 
aby som mu dal svoju vlastnú 
moc; skrze moc svojho Jedno-
rodeného som spôsobil, že bol 
c zvrhnutý;

4 A stal sa Satanom, áno, do-
konca diablom, otcom všetkých 
a lží, aby klamal a zaslepoval ľudí 
a odvádzal ich do zajatia podľa 
vôle svojej, dokonca toľko, koľko 
ich nechce počúvať hlas môj.

5 A teraz, had bol a ľstivejší než 
akékoľvek zviera poľné, ktoré 
som ja, Pán Boh, učinil.

6 A Satan to vložil do srdca hada 
(lebo odviedol za sebou mno-
hých), a snažil sa tiež podviesť 
a Evu, lebo nepoznal myseľ Bo-
žiu, a preto snažil sa zničiť svet.

7 A povedal žene: Áno, povedal 
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 7 a sp Éden.
 11 a Gen. 3:3–6;  

Mojž. 5:10.
  b Alma 12:31.
 12 a Gen. 3:6.

  b sp Pád Adama a Evy.
 13 a Gen. 2:25.
 14 a Gen. 3:8.
 15 a Gen. 3:9.
 17 a Mojž. 3:17.

 19 a Gen. 3:13;  
Mos. 16:3.

 20 a Gen. 3:13–15.
 22 a Gen. 3:16.

Boh – Nebudete jesť z každého 
stromu v a záhrade? (A hovoril 
ústami hada.)

8 A žena povedala hadovi: 
Smieme jesť z ovocia stromov 
v záhrade;

9 Ale z ovocia stromu, ktorý vi-
díš uprostred záhrady, Boh pove-
dal – Nebudete z neho jesť, ani sa 
ho nedotknete, aby ste nezomreli.

10 A had povedal žene: Vy ur-
čite nezomriete;

11 Lebo Boh vie, že v ten deň, 
kedy ho budete jesť, vtedy sa vám 
a oči otvoria, a vy budete ako bo-
hovia, b poznajúc dobro a zlo.

12 A keď žena videla, že strom je 
dobrý na jedlo a že sa stal príjem-
ným pre oči, a stromom a žiadu-
cim, aby ju učinil múdrou, vzala 
si z jeho ovocia a b jedla, a tiež 
dala svojmu manželovi, ktorý bol 
s ňou, a on jedol.

13 A oči sa im obom otvo-
rili a oni poznali, že sú a nahí. 
A zošili figové listy a vyrobili si 
zástery.

14 A počuli hlas Pána Boha, 
keď sa za chladu dňa a prechá-
dzali v záhrade; a Adam a jeho 
manželka išli, aby sa skryli pred 
prítomnosťou Pána Boha medzi 
stromami záhrady.

15 A ja, Pán Boh, som zavolal na 
Adama a povedal som mu: Ka-
diaľ a chodíš?

16 A on povedal: Počul som 
hlas tvoj v záhrade a bál som sa, 

pretože som uzrel, že som nahý, 
a skryl som sa.

17 A ja, Pán Boh, som povedal 
Adamovi: Kto ti povedal, že si 
nahý? Jedol si zo stromu, z kto-
rého som ti prikázal, že nemáš 
jesť, a pokiaľ áno, máš určite 
a zomrieť?

18 A muž povedal: Žena, ktorú 
si mi dal a ktorej si prikázal, že má 
zostať so mnou, mi dala z ovocia 
toho stromu, a ja som jedol.

19 A ja, Pán Boh, som pove-
dal žene: Čo je to, čo si učinila? 
A žena povedala: Had ma a pod-
viedol, a ja som jedla.

20 A ja, Pán Boh, som povedal 
hadovi: Pretože si toto učinil, bu-
deš a prekliaty nad všetok doby-
tok a nad každé zviera poľné; po 
bruchu svojom plaziť sa budeš 
a prach jesť budeš po všetky dni 
života svojho;

21 A vložím nepriateľstvo medzi 
teba a ženu, medzi tvoje semeno 
a jej semeno; a on rozmliaždi 
tvoju hlavu, a ty rozmliaždiš jeho 
pätu.

22 Žene som ja, Pán Boh, po-
vedal: Veľmi rozmnožím bolesti 
tvoje a počatie tvoje. V a bolesti 
budeš rodiť deti a túžba tvoja 
bude po manželovi tvojom a on 
bude panovať nad tebou.

23 A Adamovi som ja, Pán Boh, 
povedal: Pretože si počúvol hlas 
manželky svojej a jedol si z ovocia 
stromu, o ktorom som ti prikázal, 
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 25 a Gen. 3:17–19.  
sp Pád Adama a Evy.

  b Gen. 2:7;  
Mojž. 6:59;  
Abr. 5:7.

 26 a Mojž. 1:34; 6:9.
 27 a sp Zdržanlivosť.
 28 a Gen. 3:22.  

sp Človek, ľudia –  

Človek, možnosť 
stať sa podobným 
Nebeskému Otcovi.

  b sp Poznanie.
  c Alma 42:4–5.
  d Gen. 2:9;  

1. Nefi 11:25;  
Mojž. 3:9.  
sp Strom života.

 29 a sp Éden.
 30 a 1. Kr. 8:56;  

NaZ 1:38.
 31 a Alma 42:3.  

sp Cherubi.
5 1 a Mojž. 2:26.
 2 a Gen. 5:4.

hovoriac – Nebudeš z neho jesť, 
prekliata bude zem pre teba; so 
zármutkom budeš jesť z nej po 
všetky dni života svojho.

24 Tŕnie tiež, a bodľačie bude 
ti prinášať a budeš jesť bylinu 
poľnú.

25 V a pote tváre svojej budeš 
jesť chlieb, pokiaľ sa nenavrátiš 
do zeme – lebo určite zomrieš – 
lebo z nej si bol vzatý: lebo b prach 
si bol a v prach sa navrátiš.

26 A Adam nazval meno man-
želky svojej Eva, pretože ona bola 
matkou všetkých živých; lebo tak 
som ja, Pán Boh, nazval prvú zo 
všetkých žien, ktorých je a veľa.

27 Pre Adama, a tiež pre man-
želku jeho som ja, Pán Boh, uro-
bil odev z kože a a zaodel som ich.

28 A ja, Pán Boh, som povedal 
svojmu Jednorodenému: Hľa, 
a muž sa stal ako jeden z nás, b ro-
zoznávajúc dobro a zlo; a teraz, 
aby nevztiahol ruku svoju a c ne-
vzal tiež zo d stromu života, a ne-
jedol, a nežil naveky,

29 Takže ja, Pán Boh, ho pošlem 
preč zo záhrady a Éden, aby obrá-
bal zem, z ktorej bol vzatý;

30 Lebo akože ja, Pán Boh, ži-
jem, práve tak sa a slová moje ne-
môžu navrátiť prázdne, lebo tak, 
ako vychádzajú z úst mojich, mu-
sia byť naplnené.

31 Tak som vyhnal muža 
a umiestnil som na východe zá-
hrady Éden a cherubov a pla-
menný meč, ktorý sa obracal na 
všetky strany, aby chránili cestu 
k stromu života.

32 (A toto sú slová, ktoré som 
hovoril k služobníkovi svojmu 
Mojžišovi, a sú pravdivé, tak 
ako ja chcem; a ja som ich hovo-
ril tebe. Hľaď, aby si ich neuka-
zoval žiadnemu človeku, pokiaľ 
ti neprikážem, okrem tých, ktorí 
veria. Amen.)

KAPITOLA 5
(jún – október 1830)

Adam a Eva privádzajú na svet 
deti – Adam prináša obeť a slúži 
Bohu – Kain a Ábel sa narodia – 
Kain sa búri, miluje Satana viac 
ako Boha a stáva sa Zatrateným – 
Vražda a zlovoľnosť sa šíria – Eva-
njelium je kázané od počiatku.

A stalo sa, že potom, čo som ich 
ja, Pán Boh, vyhnal, že Adam za-
čal obrábať zem a mať a panstvo 
nad všetkou zverou poľnou, a jesť 
chlieb svoj v pote tváre svojej, 
tak ako som mu ja, Pán, prikázal. 
A Eva, manželka jeho, s ním tiež 
pracovala.

2 A Adam poznal manželku 
svoju a ona mu a rodila synov 
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 2 b NaZ 138:39.
  c Gen. 1:28;  

Mojž. 2:28.
 3 a Mojž. 5:28.
 4 a sp Éden.
  b Alma 42:9.
 5 a sp Uctievanie, 

uctievať.
  b Ex. 13:12–13;  

Num. 18:17;  
Mos. 2:3.  
sp Prvorodený.

  c sp Poslušnosť, 
poslušný, poslúchať.

 6 a sp Anjeli.
  b sp Obeť.

 7 a sp Ježiš Kristus – 
Predobrazy 
a symboly Krista.

  b Alma 34:10–15.  
sp Krv.

  c Mojž. 1:6, 32.  
sp Milosť.

 8 a 2. Nefi 31:21.
  b Mojž. 6:57.  

sp Pokánie.
  c sp Modlitba.
 9 a sp Duch Svätý.
  b sp Jednorodený;  

Ježiš Kristus.
  c sp Pád Adama a Evy;  

Smrť, duchovná.

  d Mos. 27:24–26;  
NaZ 93:38; ČV 1:3.  
sp Plán vykúpenia;  
Vykúpiť, vykúpený, 
vykúpiť.

 10 a sp Znovuzrodený, 
narodený z Boha.

  b NaZ 107:41–56.  
sp Proroctvo, 
prorokovať.

  c sp Radosť.
  d Jób 19:26;  

2. Nefi 9:4.
 11 a sp Eva.
  b 2. Nefi 2:22–23.
 12 a Deut. 4:9.

a b dcéry, a oni sa začali c množiť 
a napĺňať zem.

3 A od tej doby naďalej sa sy-
novia a a dcéry Adamove začali 
v zemi rozdeľovať dvaja a dvaja 
a obrábať zem, a starať sa o stáda, 
a tiež plodili synov a dcéry.

4 A Adam a Eva, manželka 
jeho, vzývali meno Pána a počuli 
hlas Pána, zo smeru od záhrady 
a Éden, hovoriaci k nim, a nevi-
deli ho; lebo boli vylúčení z jeho 
b prítomnosti.

5 A on im dal prikázania, že 
majú a uctievať Pána, svojho Boha, 
a majú obetovať b prvorodených 
zo stád svojich ako obeť Pánovi. 
A Adam c poslúchal prikázania 
Pána.

6 A po mnohých dňoch sa Ada-
movi ukázal a anjel Pánov, ho-
voriac: Prečo prinášaš b obete 
Pánovi? A Adam mu povedal: 
Neviem, len že mi Pán prikázal.

7 A potom anjel povedal, hovo-
riac: Toto je a podobenstvo b obete 
Jednorodeného Otcovho, ktorý je 
plný c milosti a pravdy.

8 A preto, budeš činiť všetko, čo 
činíš, v a mene Syna a budeš b činiť 

pokánie, a c vzývať Boha v mene 
Syna naveky.

9 A oného dňa spočinul na Ada-
movi a Duch Svätý, ktorý vydáva 
svedectvo o Otcovi a Synovi, ho-
voriac: Ja som b Jednorodený Ot-
cov od počiatku, odteraz a naveky, 
aby si, pretože si c padol, mohol 
byť d vykúpený, a všetko ľudstvo, 
dokonca toľko, koľko ich chce.

10 A oného dňa Adam vele-
bil Boha a bol a naplnený, a začal 
b prorokovať ohľadom všetkých 
rodín zeme, hovoriac: Požeh-
nané buď meno Božie, lebo pre 
priestupok môj sú oči moje otvo-
rené a v tomto živote budem mať 
c radosť, a znova v d tele uvidím 
Boha.

11 A a Eva, manželka jeho, po-
čula všetky tieto veci a radovala 
sa, hovoriac: Keby nebolo nášho 
priestupku, nikdy by sme nemali 
b semeno a nikdy by sme nepoz-
nali dobro a zlo, a radosť svojho 
vykúpenia, a večný život, ktorý 
Boh dáva všetkým poslušným.

12 A Adam a Eva velebili meno 
Božie a a oznámili všetky veci sy-
nom svojim a dcéram svojim.
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 13 a sp Diabol.
  b sp Neviera.
  c Mojž. 6:15.
  d sp Prirodzený človek;  

Telesný.
 14 a Ján 14:16–18, 26.
 15 a sp Viera, veriť.
  b sp Spása.

  c NaZ 42:60.  
sp Zatratenie.

 16 a Gen. 4:1–2.  
sp Kain.

 17 a sp Ábel.
  b Žid. 11:4.
 18 a NaZ 10:20–21.
  b NaZ 132:8–11.

 20 a sp Obeť;  
Obeť (pôstna).

 21 a Gen. 4:3–7.
 23 a Gen. 4:7;  

NaZ 52:15; 97:8.
 24 a sp Synovia zatratenia.
 25 a Hel. 6:26–28.

13 A prišiel medzi nich a Satan, 
hovoriac: Ja som tiež syn Boží; 
a prikazoval im, hovoriac: Ne-
verte tomu; a oni tomu b neverili 
a c milovali Satana viac než Boha. 
A ľudia začali byť od tej doby 
naďalej d telesnými, zmyselnými 
a diabolskými.

14 A Pán Boh volal všade k ľu-
ďom skrze a Ducha Svätého a pri-
kazoval im, aby činili pokánie;

15 A toľko, koľko ich a uverilo 
v Syna a činilo pokánie z hrie-
chov svojich, bude b spasených; 
a toľko, koľko ich neuverilo a ne-
činilo pokánie, bude c zatratených; 
a slová vyšli z úst Božích v pev-
nom nariadení; a preto musia byť 
splnené.

16 A Adam a Eva, manželka 
jeho, neustávali vzývať Boha. 
A Adam poznal Evu, manželku 
svoju, a ona počala a porodila 
a Kaina, a povedala: Dostala som 
od Pána muža; a preto, možno ne-
zavrhne slová jeho. Ale hľa, Kain 
nepočúval, hovoriac: Kto je ten 
Pán, že by som ho mal poznať?

17 A ona znova počala a poro-
dila jeho brata a Ábela. A Ábel 
b počúval hlas Pána. A Ábel bol 
strážca oviec, ale Kain obrábal 
pôdu.

18 A Kain a miloval Satana viac 
než Boha. A Satan mu prikázal, 
hovoriac: b Učiň obeť pre Pána.

19 A v priebehu času stalo sa, 
že Kain priniesol z plodov pôdy 
obeť pre Pána.

20 A Ábel, ten tiež priniesol 
z prvorodených zo stáda svojho 
a z ich tuku. A Pán mal záľubu 
v Ábelovi a v a obeti jeho;

21 Ale v Kainovi a v jeho a obeti 
záľubu nemal. Teraz, Satan to 
vedel a potešilo ho to. A Kain 
sa veľmi nahneval a tvár jeho 
poklesla.

22 A Pán povedal Kainovi: 
Prečo si sa nahneval? Prečo tvár 
tvoja poklesla?

23 Ak budeš činiť dobre, budeš 
a prijatý. A ak nebudeš činiť dobre, 
hriech leží vo dverách a Satan si 
praje, aby ťa mal; a pokiaľ ne-
budeš počúvať prikázania moje, 
vydám ťa a stane sa ti podľa pria-
nia jeho. A ty panovať budeš nad 
ním;

24 Lebo od tejto doby naďalej 
budeš otcom jeho lží; budeš na-
zývaný a Zatrateným; lebo ty si 
bol tiež skôr než svet.

25 A bude sa hovoriť v dobe, 
ktorá príde – Že tieto a ohavnosti 
boli prijaté od Kaina; lebo on za-
vrhol väčšiu radu, ktorá bola pri-
jatá od Boha; a toto je prekliatie, 
ktoré vložím na teba, pokiaľ ne-
budeš činiť pokánie.

26 A Kain sa rozhneval, a už 
viac nepočúval hlas Pána, ani 

MOJŽIŠ 5:13–2613



 28 a Mojž. 5:13.
 31 a sp Vražda.
  b vi „Myseľ“, „ničiteľ“ 

a „ten veľký“ sú 
možné významy 

koreňov vyskytujúcich 
sa v mene „Mahan“.

 33 a sp Pýcha;  
Svetskosť.

 34 a Gen. 4:9.

 37 a Gen. 4:11–12.
 38 a sp Pokúšať, pokušenie;  

Požiadať, žiadostivosť.
 40 a Gen. 4:15.
 41 a Mojž. 6:49.

Ábela, brata svojho, ktorý kráčal 
vo svätosti pred Pánom.

27 A Adam a manželka jeho žia-
lili pred Pánom pre Kaina a bra-
tov jeho.

28 A stalo sa, že si Kain vzal 
jednu z dcér bratov svojich za 
manželku a a milovali Satana viac 
než Boha.

29 A Satan povedal Kainovi: Pri-
sahaj mi na svoje hrdlo, a ak to 
povieš, zomrieš; a zaprisahaj bra-
tov svojich na ich hlavu a na Boha 
živého, že to nepovedia; lebo ak 
to povedia, určite zomrú; a to, 
aby otec tvoj nemohol vedieť; 
a tohto dňa vydám brata tvojho 
Ábela do rúk tvojich.

30 A Satan prisahal Kainovi, že 
bude činiť podľa príkazov jeho. 
A všetky tieto veci boli konané 
v tajnosti.

31 A Kain povedal: Skutočne 
som Mahan, majster tejto veľ-
kej tajnosti, a tak môžem a vraž-
diť a dosahovať zisk. A preto bol 
Kain nazvaný Majstrom b Maha-
nom a chvastal sa zlovoľnosťou 
svojou.

32 A Kain išiel na pole, a Kain 
hovoril s Ábelom, bratom svo-
jím. A stalo sa, že zatiaľ čo boli 
na poli, Kain povstal proti Ábe-
lovi, bratovi svojmu, a zabil ho.

33 A Kain sa a honosil tým, čo 
učinil, hovoriac: Som slobodný; 
určite stáda brata môjho padajú 
do mojich rúk.

34 A Pán povedal Kainovi: Kde 
je Ábel, brat tvoj? A on povedal: 
Neviem. Som ja a strážcom brata 
svojho?

35 A Pán povedal: Čo si učinil? 
Hlas krvi brata tvojho kričí ku 
mne zo zeme.

36 A teraz budeš prekliaty ohľa-
dom zeme, ktorá otvorila ústa 
svoje, aby prijala krv brata tvojho 
z ruky tvojej.

37 Keď budeš obrábať zem, 
nebude ti odteraz vydávať silu 
svoju. a Utečencom a tulákom bu-
deš na zemi.

38 A Kain povedal Pánovi: Sa-
tan ma a pokúšal pre stáda brata 
môjho. A tiež som bol nahnevaný; 
lebo obeť jeho si prijal, a moju 
nie; môj trest je väčší než môžem 
zniesť.

39 Hľa, ty si ma vyhnal tento 
deň od tváre Pána a pred tvárou 
tvojou budem skrytý; a budem 
na zemi utečencom a tulákom; 
a stane sa, že ten, kto ma nájde, 
ma zabije pre neprávosti moje, 
lebo tieto veci nie sú skryté pred 
Pánom.

40 A ja, Pán, som mu povedal: 
Ktokoľvek ťa zabije, bude na 
neho uvedená odplata sedem-
násobne. A ja, Pán, som vložil na 
Kaina a znamenie, aby ho nikto, 
kto ho nájde, nezabil.

41 A Kain bol vylúčený z a prí-
tomnosti Pánovej a s manželkou 
svojou a mnohými bratmi svojimi 
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 42 a vi V Kainovom rode 
bol muž, ktorý sa volal 
Enoch a medzi jeho 
ľudom bolo mesto 
nazývané podľa jeho 
mena. Nezameňujte 
si ich s Enochom 
zo spravodlivej 

línie Šéta a s jeho 
mestom, Sionom, 
ktoré sa tiež nazývalo 
„Mesto Enochovo“.

 48 a vi Lámech sa 
vychvaľoval, že pre 
neho Satan učiní 
viac, než učinil pre 

Kaina. Dôvody pre 
jeho domnienku sú 
uvedené vo veršoch 49 
a 50.  
Gen. 4:24.

 49 a sp Prísaha.
 51 a sp Tajné spolky.
 52 a Mojž. 8:14–15.

prebýval v krajine Nód, na vý-
chod od Édenu.

42 A Kain poznal manželku 
svoju, a ona počala a porodila 
Enocha, a splodil tiež veľa synov 
a dcér. A postavil mesto a nazval 
to a mesto podľa syna svojho, 
Enoch.

43 A Enochovi sa narodil Irád 
a ďalší synovia a dcéry. A Irád 
splodil Mechujáéla a ďalších 
 synov a dcéry. A Mechujáél 
splodil Metušáéla a ďalších sy-
nov a dcéry. A Metušáél splodil 
Lámecha.

44 A Lámech si vzal dve man-
želky; meno jednej bolo Ádá 
a meno druhej Cillá.

45 A Ádá porodila Jábála; on 
bol otcom tých, ktorí prebývajú 
v stanoch, a oni boli strážcami 
dobytka; a meno brata jeho bolo 
Júbal, ktorý bol otcom všetkých, 
ktorí hrajú na harfe a píšťale.

46 A Cillá tiež porodila, Túbal- 
Kaina, učiteľa každého remesel-
níka v mosadzi a železe. A sestra 
Túbal- Kaina bola nazvaná Naamá.

47 A Lámech povedal svojim 
manželkám, Áde a Cillé: Počujte 
hlas môj, vy manželky Láme-
chove, počúvajte reč moju; lebo 
som zabil muža za ranu svoju 
a mladého muža za poškodenie 
svoje.

48 Ak Kainovi bude odpla-
tené sedemnásobne, skutočne 
Lámechovi bude a sedemdesiat 
a sedemnásobne;

49 Lebo Lámech vstúpil do 
a zmluvy so Satanom po spôsobe 
Kaina, čím sa stal Majstrom Ma-
hanom, majstrom veľkej tajnosti, 
ktorá bola Kainovi odovzdaná 
Satanom; a Irád, syn Enochov, 
poznajúc ich tajnosť, začal ju 
oznamovať synom Adamovým;

50 A preto ho Lámech, súc roz-
hnevaný, zabil, nie ako Kain brata 
svojho Ábela, kvôli dosiahnutiu 
zisku, ale zabil ho kvôli prísahe.

51 Lebo odo dní Kainových exis-
toval a tajný spolok a ich diela boli 
v tme, a oni poznali, každý člo-
vek, brata svojho.

52 A preto Pán preklial Láme-
cha a dom jeho, a všetkých tých, 
ktorí učinili zmluvu so Satanom; 
lebo nezachovávali prikázania 
Božie, a to sa nepáčilo Bohu, a on 
im neslúžil, a ich diela boli ohav-
nosťami a začali sa šíriť medzi 
všetkými a synmi ľudskými. A to 
bolo medzi synmi ľudskými.

53 A medzi dcérami ľudskými 
o týchto veciach nebolo hovorené, 
pretože Lámech povedal tú taj-
nosť svojim manželkám, a tie sa 
proti nemu vzbúrili a oznamovali 
tieto veci doširoka a nemali súcit;
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54 A preto Lámech bol opovr-
hovaný a vyvrhnutý, a neprichá-
dzal medzi synov ľudských, aby 
nezomrel.

55 A tak diela a temnoty začali 
prevládať medzi všetkými synmi 
ľudskými.

56 A Boh preklial zem ťažkým 
prekliatím a hneval sa na zlo-
voľných, na všetkých synov ľud-
ských, ktorých učinil;

57 Lebo nechceli počúvať hlas 
jeho, ani veriť v a Jednorodeného 
Syna jeho, dokonca v toho, o kto-
rom oznámil, že príde v zenite 
času, ktorý bol pripravený pred 
založením sveta.

58 A tak začalo byť a evanjelium 
kázané od počiatku, súc oznamo-
vané svätými b anjelmi vyslanými 
z prítomnosti Božej, a jeho vlast-
ným hlasom, a c darom Ducha 
Svätého.

59 A tak boli Adamovi potvr-
dené všetky veci skrze svätý ob-
rad, a bolo kázané evanjelium, 
a bolo vyslané nariadenie, že 
bude vo svete až do jeho konca; 
a tak tomu bolo. Amen.

KAPITOLA 6
(November – december 1830)

Adamovo semeno vedie knihu pa-
mätí – Jeho spravodlivé potom-
stvo káže pokánie – Boh sa zjavuje 

Enochovi – Enoch káže evanje-
lium – Adamovi bol zjavený plán 
spásy – Prijal krst a kňazstvo.

A a Adam počúval hlas Boží a vo-
lal k synom svojim, aby činili 
pokánie.

2 A Adam znova poznal man-
želku svoju, a ona porodila syna, 
a on nazval meno jeho a Šét. 
A Adam oslavoval meno Božie; 
lebo povedal: Boh mi určil ďalšie 
semeno namiesto Ábela, ktorého 
Kain zabil.

3 A Boh sa zjavil Šétovi, a on sa 
nebúril, ale prinášal prijateľnú 
a obeť ako brat jeho Ábel. A jemu 
sa tiež narodil syn a nazval meno 
jeho Enóš.

4 A potom začali títo ľudia 
a vzývať meno Pánovo a Pán im 
žehnal;

5 A bola vedená a kniha pamätí, 
do ktorej bolo zaznamenávané 
v jazyku Adamovom, lebo bolo 
dané toľkým, koľko ich vzývalo 
Boha, písať duchom b vnuknutia;

6 A oni učili svoje deti čítať a pí-
sať, majúc jazyk, ktorý bol čistý 
a nepoškvrnený.

7 Teraz, to isté a kňazstvo, ktoré 
bolo na počiatku, bude tiež na 
konci sveta.

8 Teraz, toto proroctvo Adam 
hovoril, keď bol pohnutý a Du-
chom Svätým, a o b deťoch Božích 

 55 a sp Temnota, duchovná;  
Zlovoľný, zlovoľnosť.

 57 a sp Ježiš Kristus.
 58 a sp Evanjelium.
  b Alma 12:28–30;  

Moroni 7:25, 29–31.  
sp Anjeli.

  c sp Dar Ducha Svätého.
6 1 a sp Adam.
 2 a Gen. 4:25.  

sp Šét.
 3 a sp Obeť.
 4 a Gen. 4:26.  

sp Modlitba.

 5 a Abr. 1:28, 31.  
sp Kniha pamätí.

  b sp Inšpirácia, inšpirovať.
 7 a sp Kňazstvo.
 8 a 2. Pet. 1:21.
  b sp Synovia a dcéry  

Božie.
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 8 c sp Rodokmeň.
  d Gen. 5:1.
 9 a Gen. 1:26–28;  

Mojž. 2:26–29;  
Abr. 4:26–31.

  b sp Človek, ľudia.
  c Mojž. 1:34; 4:26.

  d sp Duša.
  e Abr. 2:7.
 10 a NaZ 107:41–56.
  b Gen. 5:3;  

NaZ 107:42–43; 138:40.
 15 a Mojž. 5:13.
  b sp Tajné spolky.

 17 a Gen. 5:10–14;  
NaZ 107:45, 53.

 21 a Gen. 5:18–24;  
Mojž. 7:69; 8:1–2.  
sp Enoch.

bol vedený c rodokmeň. A bola 
to d kniha pokolení Adamových, 
hovoriaca: Oného dňa, kedy Boh 
stvoril človeka, k podobe Božej 
ho učinil;

9 K a obrazu svojho vlastného 
tela, muža a ženu, stvoril b ich 
a požehnal im, a nazval ich c me-
nom Adam, oného dňa, kedy boli 
stvorení a stali sa d dušami živými 
na zemi na e podnoží Božom.

10 A a Adam žil sto a tridsať 
rokov a splodil syna na svoju 
vlastnú podobu, podľa svojho 
vlastného b obrazu, a nazval meno 
jeho Šét.

11 A dní Adamových potom, čo 
splodil Šéta, bolo osemsto rokov, 
a splodil mnoho synov a dcér;

12 A všetkých dní, v ktorých 
Adam žil, bolo deväťsto a trid-
sať rokov, a zomrel.

13 Šét žil sto a päť rokov a počal 
Enóša, a prorokoval po všetky dni 
svoje, a učil syna svojho Enóša 
ohľadom ciest Božích, a preto 
Enóš tiež prorokoval.

14 A Šét potom, čo splodil 
Enóša, žil osemsto a sedem rokov 
a splodil mnoho synov a dcér.

15 A deti ľudské boli početné na 
celej tvári zeme. A v oných dňoch 
mal Satan veľké a panstvo medzi 
ľuďmi, a zúril v ich srdciach; a od 
tej doby naďalej prichádzali vojny 
a krviprelievanie; a ruka človeka 

bola proti jeho vlastnému bratovi, 
aby spôsobila smrť, pre b tajné 
diela, usilujúc o moc.

16 Všetkých dní Šétových 
bolo deväťsto a dvanásť rokov, 
a zomrel.

17 A Enóš žil deväťdesiat rokov 
a splodil a Kénána. A Enóš a zvy-
šok ľudu Božieho vyšiel zo zeme, 
ktorá sa nazývala Šulon, a prebý-
vali v krajine zasľúbenia, ktorú 
nazval podľa svojho vlastného 
syna, ktorého pomenoval Kénán.

18 A Enóš žil potom, čo splodil 
Kénána, osemsto a pätnásť rokov 
a splodil mnoho synov a dcér. 
A všetkých dní Enóšových bolo 
deväťsto a päť rokov, a zomrel.

19 A Kénán žil sedemde-
siat rokov a splodil Mahalaléla; 
A Kénán žil potom, čo splodil 
Mahalaléla, osemsto a štyrid-
sať rokov a plodil synov a dcéry. 
A všetkých dní Kénánových bolo 
deväťsto a desať rokov, a zomrel.

20 A Mahalalél žil šesťdesiatpäť 
rokov a splodil Jereda; a Maha-
lalél žil potom, čo splodil Jereda, 
osemsto a tridsať rokov a plodil 
synov a dcéry. A všetkých dní 
Mahalalélových bolo osemsto 
a deväťdesiatpäť rokov, a zomrel.

21 A Jered žil sto a šesťde-
siatdva rokov a splodil a Enocha; 
a Jered žil potom, čo splodil Eno-
cha, osemsto rokov a plodil synov 
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 22 a Luk. 3:38.
 23 a sp Prorok.
  b sp Proroctvo, 

prorokovať.
  c sp Pokánie.
  d sp Viera.
 25 a sp Metúšelach.

 27 a NaZ 63:32.
  b Mat. 13:15; 2. Nefi 9:31;  

Mos. 26:28;  
NaZ 1:2, 11, 14.

  c Alma 10:25; 14:6.
 28 a sp Vzbura.
 29 a sp Prísaha.

  b sp Peklo.
 31 a Ex. 4:10–16;  

Jer. 1:6–9.
 32 a NaZ 24:5–6; 60:2.
 33 a sp Sloboda jednania.
 34 a Mat. 17:20.
  b Mojž. 7:13.

a dcéry. A Jered učil Enocha ohľa-
dom všetkých ciest Božích.

22 A toto je rodokmeň synov 
Adamových, ktorý bol a synom 
Božím, s ktorým Boh sám hovoril.

23 A boli a kazateľmi spravod-
livosti, a hovorili, a b proroko-
vali, a volali ku všetkým ľuďom, 
všade, aby c činili pokánie, a deti 
ľudské boli učené d viere.

24 A stalo sa, že všetkých dní Je-
redových bolo deväťsto a šesťde-
siatdva rokov, a zomrel.

25 A Enoch žil šesťdesiatpäť ro-
kov a splodil a Metúšelacha.

26 A stalo sa, že Enoch putoval 
v krajine medzi ľuďmi; a ako pu-
toval, z neba zostúpil Duch Boží 
a spočinul na ňom.

27 A počul hlas z neba, hovo-
riaci: Enoch, syn môj, prorokuj to-
muto ľudu a povedz im – Čiňte 
pokánie, lebo tak hovorí Pán: Som 
a nahnevaný na ľud tento a môj 
prudký hnev vzplanul proti nim; 
lebo ich srdcia sa začali zatvrdzo-
vať a ich b uši sú otupené, aby ne-
počuli, a ich oči c nemôžu vidieť 
ďaleko;

28 A počas týchto mnohých po-
kolení, odo dňa, kedy som ich 
stvoril, a schádzali z cesty a zapie-
rali ma, a v tme usilovali o svoje 
vlastné rady; a vo svojich vlast-
ných ohavnostiach vymysleli 
vraždu a nezachovávali priká-

zania, ktoré som dal ich otcovi, 
Adamovi.

29 A preto, krivo prisahali, 
a skrze a prísahy svoje priviedli 
na seba smrť; a pripravil som 
b peklo pre nich, ak nebudú činiť 
pokánie;

30 A toto je nariadenie, ktoré 
som poslal na počiatku sveta, zo 
svojich vlastných úst, od založe-
nia jeho, a ústami služobníkov 
svojich, otcov tvojich, som to na-
riadil, dokonca ako to bude pos-
lané do sveta, do končín jeho.

31 A keď Enoch počul tieto 
slová, sklonil sa k zemi, pred Pá-
nom, a hovoril pred Pánom, ho-
voriac: Prečo som našiel priazeň 
v očiach tvojich, a som iba chla-
pec, a všetci ľudia ma nenávidia; 
lebo som a pomalý v reči; prečo 
som služobníkom tvojím?

32 A Pán povedal Enochovi: 
Choď a čiň, ako som ti prikázal, 
a žiadny človek ťa neprebodne. 
Otváraj a ústa svoje a budú na-
plnené, a dám ti hovoriť, lebo 
všetko telo je v rukách mojich, 
a ja učiním, ako sa mi zdá dobré.

33 Povedz tomuto ľudu: a Vy-
voľte si dnes slúžiť Pánu Bohu, 
ktorý vás učinil.

34 Hľa, Duch môj je na tebe, 
a preto všetky slová tvoje ospra-
vedlním; a a hory budú pred tebou 
utekať a b rieky sa obrátia v toku 
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 34 c Gen. 5:24;  
Mojž. 7:69.  
sp Kráčať, Kráčať 
s Bohom.

 36 a sp Duchovné 
stvorenie.

  b Mojž. 1:11.
  c sp Videc.
 37 a 1. Nefi 16:1–3.
 43 a Pr. 1:24–33;  

NaZ 56:14–15.
 44 a Deut. 10:14.

  b Abr. 2:7.
 46 a sp Kniha pamätí.
 48 a 2. Nefi 2:25.  

sp Pád Adama a Evy.
  b sp Smrť, telesná.

svojom; a ty zostaneš vo mne a ja 
v tebe; takže, c kráčaj so mnou.

35 A Pán hovoril k Enochovi 
a povedal mu: Pomaž oči svoje 
blatom a umy si ich, a budeš vi-
dieť. A on tak učinil.

36 A on uzrel a duchov, ktorých 
Boh stvoril; a uzrel tiež veci, ktoré 
nie sú viditeľné pre b prirodzené 
oko; a od tej doby naďalej sa 
v zemi šírila správa: c Vidca Pán 
vzbudil svojmu ľudu.

37 A stalo sa, že Enoch vyšiel 
do krajiny medzi ľud a stával na 
pahorkoch a vysokých miestach, 
a volal hlasným hlasom, sved-
čiac proti ich dielam; a všetci ľu-
dia boli kvôli nemu a urazení.

38 A vyšli na vysoké miesta, 
aby ho počuli, hovoriac strážni-
kom stanov: Zostaňte tu a strážte 
stany, zatiaľ čo my tam pôjdeme, 
aby sme uzreli vidcu, lebo on pro-
rokuje, a v krajine je podivná vec; 
divý muž prišiel medzi nás.

39 A stalo sa, keď ho počuli, že 
žiadny človek na neho nevztiahol 
ruku; lebo strach prišiel na všet-
kých tých, ktorí ho počuli; lebo on 
kráčal s Bohom.

40 A prišiel k nemu muž, kto-
rého meno bolo Machiáš, a po-
vedal mu: Povedz nám jasne, kto 
si a odkiaľ prichádzaš?

41 A on im povedal: Prišiel som 
z krajiny Kénán, krajiny otcov 
svojich, krajiny spravodlivosti 

až do tohto dňa. A otec môj ma 
učil ohľadom všetkých ciest 
Božích.

42 A stalo sa, keď som putoval 
z krajiny Kénán, pri východnom 
mori, uzrel som videnie; a hľa, 
nebesia som videl a Pán hovo-
ril so mnou a dal mi prikáza-
nie; a preto, z tohto dôvodu, aby 
som zachoval prikázanie, hovo-
rím tieto slová.

43 A Enoch pokračoval v reči 
svojej, hovoriac: Pán, ktorý so 
mnou hovoril, je Boh neba a on je 
môj Boh a váš Boh, a vy ste bratia 
moji, a prečo si a radíte sami a za-
pierate Boha neba?

44 Nebesia on učinil; a zem je 
b podnožím jeho; a základ jej je 
jeho. Hľa, on ho položil, zástup 
ľudí priviedol na jej tvár.

45 A smrť prišla na otcov na-
šich; a predsa, my ich poznáme 
a nemôžeme to zaprieť, a do-
konca prvého zo všetkých po-
známe, dokonca Adama.

46 Lebo knihu a pamätí sme pí-
sali medzi sebou, podľa vzoru da-
ného prstom Božím; a je podaná 
v našom vlastnom jazyku.

47 A keď Enoch hovoril slová 
Božie, ľudia sa chveli, a nemohli 
stáť v prítomnosti jeho.

48 A on im povedal: Pretože 
Adam a padol, my sme; a skrze 
jeho pád prišla b smrť; a my sme 
učinení podielnikmi biedy a bedy.
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 49 a Mojž. 1:12.  
sp Pokúšať, pokušenie.

  b Mos. 16:3–4;  
Mojž. 5:13.  
sp Telesný.

  c sp Zmyselný, 
zmyselnosť.

  d sp Smrť, duchovná.
 51 a sp Človek, ľudia – 

Človek, duchovné 
dieťa Nebeského Otca.

  b sp Duchovné 
stvorenie.

 52 a 3. Nefi 11:23–26.  

sp Krst, krstiť.
  b sp Milosť.
  c sp Ježiš Kristus.
  d Skut. 4:12;  

2. Nefi 31:21.
  e sp Spása.
 53 a sp Odpustiť.
 54 a sp Ježiš Kristus.
  b sp Uzmieriť, 

Uzmierenie.
  c Mos. 3:16.
 55 a sp Hriech.
  b NaZ 29:39.  

sp Protivenstvo.

 56 a 2. Nefi 2:26–27;  
Hel. 14:29–30.  
sp Sloboda jednania.

 57 a 1. Kor. 6:9–10.  
sp Pokánie.

  b 1. Nefi 10:21.  
sp Čistý a nečistý.

  c Ž 24:3–4;  
1. Nefi 15:33–36;  
Morm. 7:7;  
NaZ 76:50–62.

  d Mojž. 7:35.  
sp Muž Svätosti.

  e sp Syn Muža.

49 Hľa, Satan prišiel medzi deti 
ľudské a a pokúša ich, aby ho  
uctievali; a ľudia sa stali b teles-
nými, c zmyselnými a diabolskými, 
a sú d vylúčení z prítomnosti  
Božej.

50 Ale Boh oznámil otcom na-
šim, že všetci ľudia musia činiť 
pokánie.

51 A volal na nášho otca Adama 
svojím vlastným hlasom, hovo-
riac: Ja som Boh; učinil som svet 
a a ľudí b skôr, ako boli v tele.

52 A tiež mu povedal: Ak sa 
obrátiš ku mne a budeš počúvať 
hlas môj, a budeš veriť, a činiť 
pokánie zo všetkých priestup-
kov svojich, a budeš a pokrstený, 
dokonca vo vode, v mene môjho 
 Jednorodeného Syna, ktorý je 
plný b milosti a pravdy, ktorý 
je c Ježiš Kristus, jediné d meno, 
ktoré je dané pod nebom, ktorým 
príde e spása k deťom ľudským, 
obdržíš dar Ducha Svätého, 
a pros o všetky veci v jeho mene, 
a o čokoľvek poprosíš, bude ti  
dané.

53 A náš otec Adam hovoril 
k Pánovi a povedal: Prečo mu-
sia ľudia činiť pokánie a byť 

pokrstení vo vode? A Pán po-
vedal Adamovi: Hľa, a odpustil 
som ti priestupok tvoj v záhrade  
Éden.

54 Odtiaľ sa medzi ľudom rozší-
rila správa, že a Syn Boží b uzmieril 
pôvodnú vinu, čím hriechy rodi-
čov nemôžu byť zodpovedané na 
hlavu c detí, lebo ony sú zdravé od 
založenia sveta.

55 A Pán prehovoril k Adamovi, 
hovoriac: Nakoľko deti tvoje sú 
počaté v hriech, dokonca keď za-
čínajú dorastať, a hriech je počatý 
v ich srdciach, a ony ochutnávajú 
b horké, aby mohli vedieť, ako oce-
ňovať dobré.

56 A je im dané, aby rozozná-
vali dobro od zla; a preto a jed-
najú samy za seba, a dal som ti 
ďalší zákon a prikázanie.

57 A preto, uč deti svoje to, že 
všetci ľudia, všade, musia a činiť 
pokánie, inak nemôžu nijako zde-
diť kráľovstvo Božie, lebo žiadna 
b nečistá vec tam nemôže c prebý-
vať, alebo prebývať v prítomnosti 
jeho; lebo, v jazyku Adamovom, 
d Muž Svätosti je meno jeho, 
a meno jeho Jednorodeného je 
e Syn Muža, dokonca Ježiš Kristus, 
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 57 f sp Ježiš Kristus – 
Sudca;  
Spravodlivosť.

 58 a sp Dieťa, deti.
 59 a 1. Ján. 5:8.
  b Gen. 2:7;  

Mojž. 4:25;  
Abr. 5:7.

  c sp Znovuzrodený, 
narodený z Boha.

  d sp Krst, krstiť.
  e 2. Nefi 4:15–16;  

Alma 32:28.
  f Ján 6:68.
  g sp Celestiálna sláva.
 60 a Moroni 8:25.
  b sp Ospravedlnenie, 

ospravedlniť.
  c sp Krv.
  d sp Posvätenie.
 61 a sp Duch Svätý.
 62 a sp Plán vykúpenia.
  b sp Jednorodený.
 63 a Alma 30:44;  

NaZ 88:45–47.
 64 a sp Duch Svätý.
  b sp Krst, krstiť.
 65 a sp Znovuzrodený, 

narodený z Boha.
  b Mos. 27:25;  

Alma 5:12–15.
 66 a NaZ 19:31.  

sp Dar Ducha Svätého.
  b 2. Nefi 31:17–18;  

3. Nefi 28:11.

spravodlivý f Sudca, ktorý príde 
v zenite času.

58 Takže, dávam ti prikázanie, 
aby si učil tieto veci a deti svoje 
otvorene, hovoriac:

59 Že kvôli priestupku prichá-
dza pád, ktorý to pád prináša 
smrť, a nakoľko ste boli zrodení 
na svet skrze vodu a krv, a a du-
cha, ktorého som učinil, a tak ste 
sa stali z b prachu dušou živou, 
dokonca tak musíte byť c znovu-
zrodení do kráľovstva nebeského 
z d vody a z Ducha, a byť očistení 
skrze krv, dokonca krv môjho Je-
dnorodeného; aby ste mohli byť 
posvätení od všetkého hriechu 
a e tešiť sa zo f slov večného života 
v tomto svete a z večného života 
vo svete, ktorý príde, dokonca 
z nesmrteľnej g slávy;

60 Lebo skrze a vodu zachová-
vate prikázanie; skrze Ducha ste 
b ospravedlnení a skrze c krv ste 
d posvätení;

61 Takže je dané, aby vo vás 
prebývalo: svedectvo neba; a Ute-
šiteľ; pokojné veci nesmrteľnej 
slávy; pravda všetkých vecí; to, 
čo obživuje všetky veci, čo činí 
všetky veci živými; to, čo po-
zná všetky veci a má všetku 
moc podľa múdrosti, milosr-

denstva, pravdy, spravodlivosti  
a súdu.

62 A teraz, hľa, hovorím ti: Toto 
je a plán spásy pre všetkých ľudí, 
skrze krv môjho b Jednorodeného, 
ktorý príde v zenite času.

63 A hľa, všetky veci majú svoju 
podobnosť a všetky veci sú stvo-
rené a učinené, aby a vydávali 
svedectvo o mne, ako veci, ktoré 
sú časné, tak veci, ktoré sú du-
chovné; veci, ktoré sú v nebesiach 
hore a veci, ktoré sú na zemi, 
a veci, ktoré sú v zemi, a veci, 
ktoré sú pod zemou, ako hore, tak 
dole: všetky veci vydávajú sve-
dectvo o mne.

64 A stalo sa, keď Pán hovo-
ril s Adamom, naším otcom, že 
Adam zvolal k Pánovi a bol ucho-
pený a odnesený a Duchom Pána 
a bol znesený dole do vody, a bol 
položený pod vodu, a bol vyne-
sený z b vody.

65 A tak bol pokrstený a zostú-
pil na neho Duch Boží, a tak bol 
a zrodený z Ducha, a stal sa obži-
veným vo b vnútornom človeku.

66 A počul hlas z neba, hovo-
riaci: Si a pokrstený ohňom a Du-
chom Svätým. Toto je b svedectvo 
Otca a Syna, odteraz naďalej 
a naveky;
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 67 a sp Melchisedekovo 
kňazstvo.

 68 a 1. Ján. 3:1–3;  
NaZ 35:2.

  b Ján 1:12;  
NaZ 34:3.  

sp Synovia 
a dcéry Božie.

7 1 a sp Synovia 
a dcéry Božie.

  b Alma 40:11–14.
 3 a sp Premenenie.

 4 a Gen. 32:30;  
Deut. 5:4;  
Mojž. 1:2, 11, 31.

  b Mojž. 1:4.
 8 a 2. Nefi 26:33.

67 A ty si podľa a rádu toho, 
ktorý bol bez počiatku dní alebo 
konca rokov, od celej večnosti do 
celej večnosti.

68 Hľa, ty si a jedno vo mne, syn 
Boží; a tak sa môžu všetci stať 
b synmi mojimi. Amen.

KAPITOLA 7
(December 1830)

Enoch učí, vedie ľud a premiest-
ňuje hory – Je založené mesto Sion – 
Enoch predvída príchod Syna 
Muža, Jeho zmiernu obeť a vzkrie-
senie Svätých – Predvída znovu-
zriadenie, zhromažďovanie, druhý 
príchod a návrat Sionu.

A stalo sa, že Enoch pokračoval 
v reči svojej, hovoriac: Hľa, náš 
otec Adam učil tieto veci a mnohí 
uverili a stali sa a synmi Božími, 
a mnohí neuverili a zahynuli 
v hriechoch svojich, a očakávajú 
so b strachom, v mukách, ohnivé 
rozhorčenie hnevu Božieho, ktorý 
na nich bude vyliaty.

2 A od tej doby naďalej začal 
Enoch prorokovať, hovoriac ľudu, 
že: Keď som putoval a stál na 
mieste Mahuja, a volal k Pánovi, 
prišiel hlas z neba, hovoriac – Ob-
ráť sa a choď na horu Simeon.

3 A stalo sa, že som sa obrátil 
a vyšiel na horu; a keď som stál 
na hore, uzrel som nebesia otvo-
rené a bol som odetý a slávou;

4 A videl som Pána; a on stál 
pred tvárou mojou a hovoril so 
mnou, dokonca ako človek ho-
vorí jeden s druhým, a tvárou 
v tvár; a povedal mi: b Pozri, a ja 
ti ukážem svet v dobe mnohých 
pokolení.

5 A stalo sa, že som uzrel v údolí 
Šum, a hľa, veľký ľud, ktorý pre-
býval v stanoch, ktorí boli ľudom 
Šum.

6 A znova Pán mi povedal: Po-
zri; a ja som pohliadol k severu 
a uzrel som ľud Kanaán, ktorý 
prebýval v stanoch.

7 A Pán mi povedal: Proro-
kuj; a ja som prorokoval, hovo-
riac: Hľa, ľud Kanaán, ktorý je 
početný, vyjde v bojovom zo-
skupení proti ľudu Šum a budú 
ich zabíjať, takže budú úplne 
zničení; a ľud Kanaán sa v kra-
jine rozdelí a krajina bude neú-
rodná a neplodná, a žiadny iný 
ľud tam nebude prebývať okrem 
ľudu Kanaán.

8 Lebo hľa, Pán prekľaje krajinu 
veľkou horúčavou a jej neplod-
nosť bude pokračovať naveky; 
a a zčernanie prišlo na všetky deti 
Kanaánu, takže boli opovrhovaní 
všetkými ľuďmi.

9 A stalo sa, že Pán mi povedal: 
Pozri; a ja som pozrel a uzrel som 
krajinu Šárón a krajinu Enoch, 
a krajinu Omner, a krajinu Heni, 
a krajinu Šém, a krajinu Haner, 
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 10 a Mojž. 6:57.  
sp Pokánie.

 11 a sp Krst, krstiť.
  b sp Milosť.
  c sp Duch Svätý.
 13 a sp Viera.
  b Mat. 17:20.

  c Mojž. 6:34.
  d sp Kňazstvo;  

Moc.
 15 a Gen. 6:4; Mojž. 8:18.
 17 a Ex. 23:27.
  b 1. Kron. 28:7–8;  

1. Nefi 17:35.

 18 a sp Sion.
  b Skut. 4:32;  

Fil. 2:1–4.  
sp Jednota.

 20 a Mojž. 7:62–63.  
sp Nový Jeruzalem.

 21 a Mojž. 7:69.

a krajinu Hanania a všetkých ich 
obyvateľov;

10 A Pán mi povedal: Choď k to-
muto ľudu a povedz im – a Čiňte 
pokánie, aby som neprišiel a ne-
navštívil ich prekliatím, a oni 
nezomreli.

11 A dal mi prikázanie, aby som 
a krstil v mene Otca a Syna, ktorý 
je plný b milosti a pravdy, a c Du-
cha Svätého, ktorý vydáva sve-
dectvo o Otcovi a Synovi.

12 A stalo sa, že Enoch neprestá-
val volať ku všetkým ľuďom, až 
na ľud Kanaán, aby činili pokánie;

13 A taká veľká bola a viera Eno-
chova, že viedol ľud Boží, a ich 
nepriatelia prišli, aby bojovali 
proti nim; a on hovoril slovo Pá-
novo, a zem sa chvela a b hory ute-
kali, dokonca podľa príkazu jeho; 
a c rieky vôd sa obrátili v toku svo-
jom; a rev levov bolo počuť z pus-
tatiny; a všetky národy sa veľmi 
báli, také d mocné bolo slovo Eno-
chovo a taká veľká bola moc reči, 
ktorú mu Boh dal.

14 Tiež vystúpila zem z hlbiny 
morskej, a taký veľký bol strach 
nepriateľov ľudu Božieho, že 
utiekli a stáli ďaleko, a prešli na 
zem, ktorá vystúpila z hlbiny 
morskej.

15 A a obri zeme tiež stáli ďaleko; 
a vyšlo prekliatie na všetok ľud, 
ktorý bojoval proti Bohu;

16 A od toho času naďalej boli 
medzi nimi vojny a krviprelie-
vanie; ale prišiel Pán a prebýval 
s ľudom svojím, a oni prebývali 
v spravodlivosti.

17 a Bázeň pred Pánom bola na 
všetkých národoch, taká veľká 
bola sláva Pánova, ktorá bola 
na jeho ľude. A Pán b požehnal 
krajinu a oni boli požehnaní na 
horách a na vysokých miestach 
a prekvitali.

18 A Pán nazval ľud svoj a Sio-
nom, pretože boli b jedného srdca 
a jednej mysle a prebývali v spra-
vodlivosti; a neboli medzi nimi 
žiadni chudobní.

19 A Enoch pokračoval v spra-
vodlivosti vo svojom kázaní ľudu 
Božiemu. A stalo sa za jeho dní, 
že postavil mesto, ktoré bolo na-
zvané Mesto Svätosti, dokonca 
Sion.

20 A stalo sa, že Enoch hovoril 
s Pánom; a povedal Pánovi: Cel-
kom isto bude a Sion prebývať 
v bezpečí naveky. Ale Pán pove-
dal Enochovi: Sion som požehnal, 
ale zvyšok ľudu som preklial.

21 A stalo sa, že Pán ukázal Eno-
chovi všetkých obyvateľov zeme; 
a on sa pozrel, a hľa, Sion, v prie-
behu času, bol a vzatý do neba. 
A Pán povedal Enochovi: Hľa 
obydlie moje naveky.

22 A Enoch tiež uzrel zvyšok 
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 22 a 2. Nefi 26:33.
 23 a sp Nebo.
  b sp Videnie.
  c NaZ 88:47;  

Mojž. 1:27–29.
 24 a 2. Kor. 12:1–4.
 26 a Alma 12:10–11.
  b Iz. 60:1–2.

  c Jud. 1:6;  
NaZ 29:36–37.

 27 a sp Anjeli.
  b sp Svedectvo.
 29 a Iz. 63:7–10.
 30 a NaZ 76:24;  

Mojž. 1:33.
  b sp Stvoriť, stvorenie.

 31 a sp Mier, pokoj.
  b sp Spravodlivosť.
  c sp Pravda.
 32 a Mojž. 1:4.
  b sp Poznanie.
  c sp Sloboda jednania.
 33 a sp Láska.

ľudí, ktorí boli synmi Adamo-
vými; a boli zmesou všetkého se-
mena Adamovho okrem semena 
Kainovho, lebo semeno Kainovo 
bolo a čierne, a nemalo miesto me-
dzi nimi.

23 A potom, čo bol Sion vzatý 
do a neba, Enoch sa b pozrel, a hľa, 
c všetky národy zeme boli pred 
ním;

24 A prechádzalo pokolenie 
za pokolením; a Enoch bol vy-
soko a a pozdvihnutý, dokonca 
v lone Otca a Syna Muža; a hľa, 
moc Satana bola na celej tvári  
zeme.

25 A videl anjelov zostupujú-
cich z neba; a počul silný hlas, 
hovoriaci: Beda, beda buď oby-
vateľom zeme.

26 A uzrel Satana; a on mal 
veľkú a reťaz v ruke svojej, a tá za-
halila celú tvár zeme b temnotou; 
a on vzhliadol a smial sa a c anjeli 
jeho sa radovali.

27 A Enoch uzrel a anjelov zo-
stupujúcich z neba, vydávajúcich 
b svedectvo o Otcovi a Synovi; 
a Duch Svätý padol na mnohých, 
a oni boli uchopení a vyzdvihnutí 
mocou neba do Sionu.

28 A stalo sa, že Boh neba po-
hliadol na zvyšok ľudu a plakal; 
a Enoch o tom vydal svedectvo, 
hovoriac: Ako to, že nebesia plačú 

a prelievajú slzy svoje ako dážď 
na horách?

29 A Enoch povedal Pánovi: 
Ako to, že môžeš a plakať, veď ty 
si svätý a od celej večnosti do ce-
lej večnosti?

30 A keby to bolo možné, že by 
človek mohol spočítať čiastočky 
zeme, áno, milióny a zemí ako je 
táto, nebol by to počiatok počtu 
b stvorení tvojich; a závesy tvoje 
sú stále rozprestreté; a predsa ty 
si tam, a lono tvoje je tam; a ty 
si tiež spravodlivý; si milosrdný 
a láskavý naveky;

31 A ty si vzal Sion do svojho 
vlastného lona, zo všetkých stvo-
rení svojich, od celej večnosti do 
celej večnosti; a nič než a pokoj, 
b spravodlivosť a c pravda nie je 
príbytkom trónu tvojho; a milo-
srdenstvo pôjde pred tvárou tvo-
jou a nemá žiadneho konca; ako 
to, že môžeš plakať?

32 Pán povedal Enochovi: Hľa 
títo bratia tvoji; sú dielom mo-
jich vlastných a rúk, a ja som im 
dal ich b poznanie oného dňa, 
kedy som ich stvoril; a v záhrade 
Éden som dal človeku c slobodu 
jednania;

33 A bratom tvojim som pove-
dal, a tiež som im dal prikázanie, 
že majú a milovať jeden druhého 
a že si majú vyvoliť mňa, Otca 
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 34 a Iz. 30:27;  
Nah. 1:6;  
NaZ 35:14.

  b Gen. 7:4, 10;  
Mojž. 8:17, 24.  
sp Potopa 
v Nóachovej dobe.

 35 a Mojž. 6:57.
  b Mojž. 1:3.
 36 a NaZ 38:2; 88:41;  

Mojž. 1:35–37.
  b Gen. 6:5–6;  

Mojž. 8:22, 28–30.
 38 a 1. Pet. 3:18–20.  

sp Peklo.
 39 a vi Spasiteľ.
  b Mojž. 4:2;  

Abr. 3:27.  
sp Ježiš Kristus.

  c sp Zatratenie.

 41 a Mos. 28:3.  
sp Súcit.

 42 a sp Nóach, biblický 
patriarcha.

  b Mojž. 8:12.
 43 a Gen. 6:14–16;  

Eter 6:7.
 44 a Ž 77:2;  

Eter 15:3.

svojho; ale hľa, sú neláskaví a ne-
návidia svoju vlastnú krv;

34 A a oheň môjho rozhorčenia 
proti nim vzplanul; a vo veľkej 
neľúbosti svojej pošlem na nich 
b povodne, lebo môj prudký hnev 
proti nim vzplanul.

35 Hľa, ja som Boh; a Muž Svä-
tosti je meno moje; Muž Rady je 
meno moje; a Nekonečný a Večný 
je tiež b meno moje.

36 A preto, môžem vztiahnuť 
ruky svoje a držať všetky stvore-
nia, ktoré som učinil; a tiež a oko 
moje ich môže preniknúť, a me-
dzi všetkým dielom rúk mojich 
nebola taká veľká b zlovoľnosť ako 
medzi bratmi tvojimi.

37 Ale hľa, ich hriechy budú na 
hlavách ich otcov; Satan bude ich 
otcom a bieda bude ich osudom; 
a celé nebesia budú nad nimi pla-
kať, dokonca všetko dielo rúk 
mojich; a preto, nemajú nebesia 
plakať vidiac, že títo budú trpieť?

38 Ale hľa, títo, na ktorých spo-
čívajú oči tvoje, zahynú v po-
vodniach; a hľa, ja ich zavriem; 
a väzenie som pre nich pripravil.

39 A a ten, ktorého som vyvolil, 
prosil pred tvárou mojou. A preto, 
on bude trpieť za ich hriechy; na-
koľko budú činiť pokánie oného 
dňa, kedy sa b Vyvolený môj na-

vráti ku mne, a až do oného dňa 
budú v c mukách;

40 A preto, pre toto budú nebe-
sia plakať, áno, a všetko dielo rúk 
mojich.

41 A stalo sa, že Pán hovoril 
k Enochovi a povedal Enochovi 
o všetkých činoch detí ľudských; 
a preto Enoch poznal ich zlovoľ-
nosť a ich biedu a pohliadol na 
ne, a plakal, a vztiahol paže svoje 
a a srdce jeho sa rozšírilo doši-
roka ako večnosť; a vnútro jeho 
sa pohlo; a celá večnosť sa triasla.

42 A Enoch tiež videl a Nóacha 
a b rodinu jeho; že potomstvo všet-
kých synov Nóachových bude za-
chránené časnou spásou;

43 A preto Enoch videl, že 
 Nóach stavia a koráb; a že Pán 
sa na neho usmieva a drží ho vo 
svojej vlastnej ruke; ale na zvyšok 
zlovoľných prišli povodne a po-
hltili ich.

44 A keď to Enoch videl, mal 
horkosť v duši a plakal nad 
bratmi svojimi, a povedal nebe-
siam: Budem a odmietať byť ute-
šený; ale Pán povedal Enochovi: 
Pozdvihni srdce svoje a raduj sa; 
a pozri.

45 A stalo sa, že Enoch pohlia-
dol; a od Nóacha uzrel všetky 
rodiny zeme; a volal k Pánovi, 
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 45 a sp Posvätenie.
 46 a Mojž. 5:57.
 47 a sp Baránok Boží.
  b Mojž. 7:21.
 48 a sp Zem – Očistenie 

zeme.
  b Mojž. 7:54, 58, 64.
  c sp Špina, špinavosť.

 51 a Ž 104:6–9.
 52 a Mojž. 8:2.
 53 a sp Mesiáš.
  b Mat. 2:2;  

2. Nefi 10:14;  
Alma 5:50;  
NaZ 128:22.

  c Ž 71:3; 78:35;  

Hel. 5:12.  
sp Skala.

  d 2. Nefi 31:19–20.
  e sp Hudba.
 55 a sp Syn Muža.
  b 3. Nefi 27:14.  

sp Ukrižovanie.
 56 a Mat. 27:45, 50–51.

hovoriac: Kedy príde deň Pá-
nov? Kedy bude krv Spravodli-
vého preliata, aby všetci tí, ktorí 
žialia, mohli byť a posvätení a mať 
večný život?

46 A Pán povedal: Bude to v a ze-
nite času, v dňoch zlovoľnosti 
a odplaty.

47 A hľa, Enoch videl deň prí-
chodu Syna Muža, dokonca 
v tele; a jeho duša sa radovala, 
hovoriac: Spravodlivý je po-
zdvihnutý a a Baránok je zabitý 
od založenia sveta; a skrze vieru 
som v lone Otcovom, a hľa, b Sion 
je so mnou.

48 A stalo sa, že Enoch pozrel 
na a zem; a počul hlas z jej vnútra, 
hovoriaci: Beda, beda mi, matke 
ľudí; som v bolestiach, som una-
vená pre zlovoľnosti detí svojich. 
Kedy si b odpočiniem a budem 
očistená od c špinavosti, ktorá vy-
chádza zo mňa? Kedy ma Stvori-
teľ môj posvätí, aby som si mohla 
odpočinúť a spravodlivosť mohla 
na čas prebývať na tvári mojej?

49 A keď Enoch počul zem žia-
liť, plakal a volal k Pánovi, hovo-
riac: Ó Pane, nebudeš mať súcit 
so zemou? Nepožehnáš deťom 
Nóachovým?

50 A stalo sa, že Enoch pokra-
čoval vo svojom volaní k Pá-
novi, hovoriac: Prosím ťa, ó Pane, 
v mene tvojho Jednorodeného, 

dokonca Ježiša Krista, aby si bol 
milosrdný k Nóachovi a jeho se-
menu, aby zem už nikdy nemu-
sela byť pokrytá povodňami.

51 A Pán to nemohol odoprieť; 
a učinil s Enochom zmluvu a pri-
sahal mu prísahou, že a povodne 
zadrží; že bude volať k deťom 
Nóachovým;

52 A vyslal nemeniteľné naria-
denie, že a zvyšok semena jeho 
bude vždy nájdený medzi všet-
kými národmi, dokiaľ bude zem 
stáť;

53 A Pán povedal: Požehnaný je 
ten, skrze ktorého semeno príde 
Mesiáš; lebo on hovorí – ja som 
a Mesiáš, b Kráľ Sionu, c Skala Neba, 
ktorá je široká ako večnosť; kto 
vchádza bránou a d stúpa skrze 
mňa, nikdy nepadne; a preto, po-
žehnaní sú tí, o ktorých som ho-
voril, lebo oni vyjdú s e piesňami 
večnej radosti.

54 A stalo sa, že Enoch vo-
lal k Pánovi, hovoriac: Keď Syn 
Muža príde v tele, bude zem od-
počívať? Prosím ťa, ukáž mi tieto 
veci.

55 A Pán povedal Enochovi: Po-
zri, a on sa pozrel a uzrel a Syna 
Muža pozdvihnutého na b kríž po 
spôsobe ľudí;

56 A počul silný hlas; a nebe-
sia boli zahalené; a všetky stvo-
renia Božie žialili; a zem a stonala; 
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 56 b sp Vzkriesenie.
  c sp Koruna;  

Povýšenie.
  d Mat. 25:34.
 57 a sp Duch.
  b NaZ 76:71–74; 88:99.
 60 a sp Posledné dni, 

neskoršie dni.
 61 a sp Zem – Konečný 

stav zeme.
  b NaZ 38:11–12; 112:23.

  c sp Závoj.
  d 1. Nefi 22:15–22;  

2. Nefi 30:10.
 62 a Ž 85:11.  

sp Znovuzriadenie 
evanjelia.

  b sp Kniha Mormonova.
  c Iz. 29:4.
  d sp Svedectvo.
  e sp Vzkriesenie.
  f sp Izrael – 

Zhromaždenie Izraela.
  g sp Nový Jeruzalem.
 63 a Zjav. 21:9–11;  

NaZ 45:11–12;  
Mojž. 7:19–21.

 64 a sp Milénium.
  b Mojž. 7:48.
 65 a Jud. 1:14.  

sp Druhý príchod 
Ježiša Krista.

a skaly pukali; a svätí b vstali 
a boli c korunovaní na d pravici 
Syna Muža korunou slávy;

57 A toľko a duchov, koľko bolo 
vo b väzení, vyšlo a stálo na pra-
vici Božej; a zvyšok bol pone-
chaný v reťaziach temnoty až do 
súdu veľkého dňa.

58 A Enoch znova plakal a vo-
lal k Pánovi, hovoriac: Kedy bude 
zem odpočívať?

59 A Enoch videl Syna Muža 
vystúpiť k Otcovi; a volal k Pá-
novi, hovoriac: Neprídeš znova 
na zem? Pretože ty si Boh, a ja 
ťa poznám, a ty si mi prisahal, 
a prikázal si mi, že sa mám pýtať 
v mene tvojho Jednorodeného; ty 
si ma učinil a dal mi právo na trón 
svoj, a nie skrze mňa, ale skrze 
svoju vlastnú milosť; a preto, pý-
tam sa ťa, či neprídeš znova na 
zem.

60 A Pán povedal Enochovi: 
Akože žijem, práve tak prídem 
v a posledných dňoch, v dňoch 
zlovoľnosti a odplaty, aby som 
naplnil prísahu, ktorú som ti uči-
nil ohľadom detí Nóachových;

61 A príde deň, že zem bude 
a odpočívať, ale pred oným dňom 
budú nebesia b zatemnené a c závoj 
temnoty pokryje zem; a nebesia 

sa budú triasť, a zem tiež, a veľké 
súženie bude medzi deťmi ľud-
skými, ale ja ľud svoj d zachovám;

62 A a spravodlivosť zošlem 
z neba; a b pravdu vyšlem zo 
c zeme, aby vydávala d svedectvo 
o mojom Jednorodenom; jeho 
e vzkriesení z mŕtvych; áno, a tiež 
vzkriesení všetkých ľudí; a dám, 
aby spravodlivosť a pravda za-
plavili zem ako povodeň, aby 
som f zhromaždil vyvolených 
svojich zo štyroch strán zeme, na 
miesto, ktoré pripravím, do Svä-
tého Mesta, aby ľud môj mohol 
opásať bedrá svoje a vyzerať čas 
príchodu môjho; lebo tam bude 
môj stánok, a bude nazvané Sion, 
g Nový Jeruzalem.

63 A Pán povedal Enochovi: 
Vtedy sa tam ty a celé a mesto 
tvoje s nimi stretnete a prijmeme 
ich do lona svojho, a oni nás uvi-
dia; a my padneme na ich šiju 
a oni padnú na šiju našu, a bu-
deme bozkávať jeden druhého;

64 A tam bude moje obydlie, 
a bude to Sion, ktorý vyjde zo 
všetkých stvorení, ktoré som uči-
nil; a po dobu a tisíc rokov bude 
zem b odpočívať.

65 A stalo sa, že Enoch vi-
del deň a príchodu Syna Muža, 
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 66 a Iz. 13:6–7.
  b sp Súd, posledný.
 67 a sp Radosť.
 68 a Gen. 5:23;  

Mojž. 8:1.
 69 a Gen. 5:24; Mojž. 6:34.  

sp Kráčať, Kráčať 
s Bohom.

8 2 a sp Metúšelach.
 9 a sp Nóach, biblický 

patriarcha.
  b Mojž. 4:23.

v posledných dňoch, aby prebý-
val na zemi v spravodlivosti po 
dobu tisíc rokov;

66 Ale pred oným dňom videl 
veľké súženie medzi zlovoľnými; 
a tiež videl more, že bolo rozbú-
rené, a srdcia ľudské im a zamreli 
a vyzerali so strachom b súdy Vše-
mohúceho Boha, ktoré prídu na 
zlovoľných.

67 A Pán ukázal Enochovi 
všetky veci, až do konca sveta; 
a videl deň spravodlivých, ho-
dinu ich vykúpenia, a obdržal pl-
nosť a radosti;

68 A všetkých dní a Sionu, 
v dňoch Enochových, bolo tristo 
a šesťdesiatpäť rokov.

69 A Enoch a všetok jeho ľud 
a chodili s Bohom, a on prebýval 
uprostred Sionu; a stalo sa, že 
 Sionu nebolo, lebo Boh ho prijal 
do svojho vlastného lona; a od 
tej doby sa šírila správa: Sion 
utiekol.

KAPITOLA 8
(Február 1831)

Metúšelach prorokuje – Nóach 
a jeho synovia kážu evanjelium – 
Veľká zlovoľnosť prevláda – Na 
volanie k pokániu sa nedbá – Boh 
nariaďuje zničenie všetkého tela 
potopou.

A všetkých dní Enochových bolo 
štyristo a tridsať rokov.

2 A stalo sa, že a Metúšelach, 

syn Enochov, nebol vzatý, aby 
zmluvy Pána, ktoré učinil s Eno-
chom, mohli byť naplnené; lebo 
on skutočne učinil zmluvu s Eno-
chom, že Nóach bude z ovocia be-
dier jeho.

3 A stalo sa, že Metúšelach pro-
rokoval, že z bedier jeho vzídu 
všetky kráľovstvá zeme (skrze 
Nóacha), a vzal si slávu pre seba.

4 A do krajiny prišiel veľký hlad 
a Pán preklial zem ťažkým pre-
kliatím, a mnoho jej obyvateľov 
zomrelo.

5 A stalo sa, že Metúšelach žil 
sto a osemdesiatsedem rokov 
a splodil Lámecha;

6 A Metúšelach žil potom, 
čo splodil Lámecha, sedemsto 
a osemdesiatdva rokov a plodil 
synov a dcéry;

7 A všetkých dní Metúšelacho-
vých bolo deväťsto a šesťdesiat-
deväť rokov, a zomrel.

8 A Lámech žil sto a osemde-
siatdva rokov a splodil syna,

9 A nazval meno jeho a Nóach, 
hovoriac: Tento syn nás uteší 
ohľadom práce našej a námahy 
rúk našich, pre zem, ktorú Pán 
b preklial.

10 A Lámech žil potom, čo splo-
dil Nóacha, päťsto a deväťdesiat-
päť rokov a plodil synov a dcéry;

11 A všetkých dní Lámechových 
bolo sedemsto a sedemdesiatse-
dem rokov, a zomrel.

12 A Nóach bol starý štyristo 
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 12 a Gen. 5:32.  
sp Jáfet.

  b sp Šém.
  c sp Chám.
 13 a NaZ 138:41.  

sp Gabriel.
  b sp Poslušnosť, 

poslušný, poslúchať.
  c sp Synovia 

a dcéry Božie.
 14 a Mojž. 5:52.
 15 a sp Manželstvo, 

vydávať sa, ženiť sa – 
Manželstvo s osobou 

iného vierovyznania.
 17 a Gen. 6:3;  

2. Nefi 26:11;  
Eter 2:15;  
NaZ 1:33.

  b 2. Nefi 9:4.  
sp Mäso.

  c Gen. 7:4, 10;  
Mojž. 7:34.

 18 a Gen. 6:4;  
Num. 13:33;  
Joz. 17:15.

  b sp Moc.
 19 a NaZ 107:52.  

sp Vysvätiť, 
vysvätenie.

  b Abr. 1:19.
  c sp Melchisedekovo 

kňazstvo.
  d sp Misionárska práca.
 20 a sp Pokánie.
 21 a Mat. 24:38–39;  

JS – M 1:41.
 22 a Gen. 6:5;  

Mojž. 7:36–37.
  b Mos. 4:30; Alma 12:14.  

sp Myšlienky.
 23 a sp Kázať.

a päťdesiat rokov a a splodil Já-
feta; a štyridsaťdva rokov potom 
splodil b Šéma skrze tú, ktorá bola 
matkou Jáfeta, a keď bol starý 
päťsto rokov, splodil c Cháma.

13 A a Nóach a synovia jeho b po-
čúvali Pána a dbali na neho, a boli 
nazývaní c synmi Božími.

14 A keď sa títo ľudia začali 
rozmnožovať na tvári zeme a ro-
dili sa im dcéry, a synovia ľudskí 
videli, že oné dcéry sú krásne, 
a brali si ich za manželky, do-
konca ako si vyvolili.

15 A Pán povedal Nóaochovi: 
Dcéry synov tvojich a predali samé 
seba; lebo hľa, hnev môj vzpla-
nul proti synom ľudským, lebo 
nechcú počúvať hlas môj.

16 A stalo sa, že Nóach proroko-
val a učil veci Božie, dokonca ako 
tomu bolo na počiatku.

17 A Pán povedal Nóachovi: 
Duch môj sa nebude neustále 
a namáhať s človekom, lebo on 
vie, že všetko b telo zomrie; avšak 
jeho dní bude sto a dvadsať ro-
kov; a ak ľudia nebudú činiť po-
kánie, pošlem na nich c povodne.

18 A v oných dňoch boli na 
zemi a obri a snažili sa o to, aby 

Nóacha pripravili o život; ale Pán 
bol s Nóachom a b moc Pána bola 
na ňom.

19 A Pán a vysvätil b Nóacha 
podľa svojho vlastného c rádu 
a prikázal mu, aby vyšiel a d ozna-
moval jeho evanjelium deťom 
ľudským, tak ako to bolo dané 
Enochovi.

20 A stalo sa, že Nóach vo-
lal k deťom ľudským, aby a či-
nili pokánie; ale oni nepočúvali 
slová jeho;

21 A tiež potom, čo ho vypo-
čuli, prišli pred neho, hovoriac: 
Hľa, my sme synovia Boží; ne-
vzali sme si dcéry ľudské? A a ne-
jeme a nepijeme, a neženíme sa 
a nevydávame? A naše manželky 
nám rodia deti, a tie sú mocnými 
mužmi, ktorí sú ako muži za 
stara, muži veľkej slávy. A nepo-
čúvali slová Nóachove.

22 A Boh videl, že a zlovoľnosť 
ľudí sa stala veľkou na zemi; 
a každý človek bol povýšený 
v predstave b myšlienok srdca 
svojho, ktoré boli neustále iba 
zlé.

23 A stalo sa, že Nóach pokra-
čoval vo svojom a kázaní ľuďom, 
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hovoriac: Počúvajte slová moje 
a dbajte na ne;

24 a Verte a čiňte pokánie z hrie-
chov svojich a buďte b pokrstení 
v mene Ježiša Krista, Syna Bo-
žieho, dokonca ako naši otcovia, 
a obdržíte Ducha Svätého, aby ste 
mohli mať c prejavené všetky veci; 
a ak toto činiť nebudete, prídu 
na vás povodne; predsa len oni 
nepočúvali.

25 A Nóach to ľutoval, a srdce 
jeho bolo boľavé, že Pán učinil 
človeka na zemi, a zarmucovalo 
ho to v srdci.

26 A Pán povedal: a Vyhladím 
človeka, ktorého som stvoril, 
z tváre zeme, ako človeka, tak 
zvieratá a lezúce tvory, a vtáky 
vo vzduchu; lebo Nóach ľutoval 

to, že som ich stvoril a že som ich 
učinil; a volal ku mne; lebo oni 
usilovali o život jeho.

27 A tak Nóach našiel a milosť 
v očiach Pána; lebo Nóach bol 
muž spravodlivý a v pokolení 
svojom b dokonalý; a c kráčal s Bo-
hom, tak ako traja synovia jeho, 
Šém, Chám a Jáfet.

28 Zem bola a skazená pred Bo-
hom a bola naplnená násilím.

29 A Boh pohliadol na zem, 
a hľa, bola skazená, lebo všetko 
telo porušilo cestu svoju na zemi.

30 A Boh povedal Nóachovi: 
Koniec všetkého tela prichádza 
predo mňa, lebo zem je naplnená 
násilím, a hľa, a vyhladím všetko 
telo zo zeme.

 24 a sp Viera, veriť.
  b sp Krst, krstiť – 

Podmienky pre krst.
  c 2. Nefi 32:2–5.

 26 a sp Zem – Očistenie 
zeme.

 27 a sp Milosť.
  b Gen. 6:9.

  c sp Kráčať, Kráčať 
s Bohom.

 28 a Gen. 6:11–13.
 30 a NaZ 56:3.
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1 1 a sp Úr.
  b sp Abrahám.
  c Skut. 7:2–4.
 2 a sp Radosť.
  b sp Odpočinutie, 

Odpočinok.
  c sp Spravodlivý, 

spravodlivosť.
  d NaZ 42:61.  

sp Poznanie.
  e sp Vysoký kňaz.
  f sp Melchisedekovo 

kňazstvo.
 3 a NaZ 84:14.
  b NaZ 68:17.  

sp Prvorodený.
  c Mojž. 1:34.  

sp Adam.

 4 a sp Prvorodenstvo.
 5 a Gen. 12:1.
  b sp Modlárstvo.
 6 a vi falošní bohovia, 

ako je znázornené 
na faksimile č. 1, 
Kniha Abrahámova.

   
KNIHA ABRAHÁMOVA

Z PAPYRUSOV PRELOŽIL JOSEPH SMITH

Preklad určitých dávnych záznamov, ktoré sa nám dostali do rúk z egyptských 
katakomb. Abrahámove rukopisy, zapísané jeho vlastnou rukou na papyrus, 
zatiaľ čo bol v Egypte, nazvané Kniha Abrahámova.

KAPITOLA 1

Abrahám usiluje o požehnanie pat-
riarchálneho rádu – V Chaldejsku je 
prenasledovaný falošnými kňazmi – 
Jehova ho zachraňuje – Je vysve-
tlený vznik Egypta a jeho vláda.

V KRAJINE a Chaldejcov, 
v bydlisku otcov svojich, som 

ja, b Abrahám, videl, že je pre mňa 
nutné zaobstarať si iné miesto ako 
c bydlisko;

2 A zistiac, že je pre mňa väčšie 
a šťastie a pokoj, a b odpočinutie, 
usiloval som o požehnania otcov 
a právo, ku ktorému mám byť vy-
svätený, aby som ich spravoval; 
súc sám nasledovníkom c spra-
vodlivosti, prajúc si tiež byť jed-
ným z tých, ktorí vlastnili veľké 
d poznanie, a byť väčším nasle-
dovníkom spravodlivosti, a vlast-
niť väčšie poznanie, a byť otcom 
mnohých národov, kniežaťom po-
koja, a prajúc si obdržať pokyny 
a zachovávať prikázania Božie, 
stal som sa oprávneným dedičom, 

e vysokým kňazom,  držiacim 
f právo prináležiace otcom.

3 Bolo mi a odovzdané od otcov; 
prechádzalo od otcov, od počiatku 
času, áno, dokonca od počiatku 
alebo pred založením zeme, až 
do dnešnej doby, dokonca právo 
b  prvorodeného alebo prvého 
muža, ktorým je c Adam alebo 
prvý otec, skrze otcov ku mne.

4 Usiloval som o svoje a ustano-
venie do Kňazstva podľa ustano-
venia Božieho pre otcov ohľadom 
semena.

5 a Otcovia moji, odvrátiac sa od 
spravodlivosti svojej a od svätých 
prikázaní, ktoré im Pán, ich Boh, 
dal, k b uctievaniu bohov poha-
nov, úplne odmietli počúvať hlas 
môj;

6 Lebo srdcia ich si privykli činiť 
zlo a celkom sa obrátili k a bohu 
Elkenovmu a k bohu Libnovmu, 
a k bohu Mamakrovmu, a k bohu 
Korášovmu, a k bohu Faraó-
novmu, kráľa egyptského;

7 Takže obrátili srdcia svoje 



FAKSIMILE Z KNIHY ABRAHÁMOVEJ
Č. 1

Vysvetlenie

Obr. 1. Anjel Pánov.
Obr. 2. Abrahám pripútaný na oltár.
Obr. 3. Modlársky kňaz Elkenov pokúšajúci sa obetovať Abraháma ako obeť.
Obr. 4. Oltár pre obetovanie modlárskymi kňazmi, stojaci pred bohmi Elkenovými, 

Libnovými, Mamakrovými, Korášovými a Faraónovými.
Obr. 5. Modlársky boh Elkenov.
Obr. 6. Modlársky boh Libnov.
Obr. 7. Modlársky boh Mamakrov.
Obr. 8. Modlársky boh Korášov.
Obr. 9. Modlársky boh Faraónov.
Obr. 10. Abrahám v Egypte.
Obr. 11. Zamýšľané, aby to predstavovalo stĺpy neba, ako to bolo chápané Egypťanmi.
Obr. 12. Rakijang, označujúci klenbu alebo oblohu nad našimi hlavami; ale v tomto 

prípade, vo vzťahu k tejto veci, Egypťania tým chceli označiť Šama, byť vysoko alebo 
nebesia, čo zodpovedá hebrejskému slovu Šamajim.



 11 a sp Chám.
  b Dan. 3:13–18.

 15 a Mos. 9:17–18.
  b Abr. 2:13.

 16 a sp Jehova.
  b sp Zasľúbená krajina.

k obetovaniu neznabohov obe-
tovaním detí svojich týmto ne-
mým modlám a nepočúvali hlas 
môj, ale pokúšali sa pripraviť ma 
o život rukou kňaza Elkenovho. 
Kňaz Elkenov bol tiež kňazom 
Faraónovým.

8 Teraz, v tomto čase bolo zvy-
kom kňaza Faraónovho, kráľa 
egyptského, obetovať na oltári, 
ktorý bol postavený v krajine 
chaldejskej, ako obete týmto cu-
dzím bohom, mužov, ženy a deti.

9 A stalo sa, že kňaz učinil obeť 
bohu Faraónovmu, a tiež bohu 
Šagrila, dokonca po spôsobe 
Egypťanov. Teraz, boh Šagrila 
bolo slnko.

10 Dokonca ďakovnú obeť die-
ťaťa obetoval kňaz Faraónov na 
oltári, ktorý stál pri pahorku zva-
nom Pótifarov pahorok, na za-
čiatku planiny Olišem.

11 Teraz, tento kňaz obeto-
val na tomto oltári súčasne tri 
panny, ktoré boli dcérami Onito-
vými, jedného z kráľovskej línie, 
priamo z bedier a Cháma. Tieto 
panny boli obetované pre cnosť 
svoju; nechceli sa b skloniť, aby uc-
tievali bohov z dreva alebo z ka-
meňa, takže boli zabité na tomto 
oltári, a bolo to učinené po spô-
sobe Egypťanov.

12 A stalo sa, že ma kňazi ucho-
pili násilím, aby ma tiež mohli 
zabiť, ako to učinili s onými pan-
nami na tomto oltári; a aby ste 
mohli mať znalosť o tomto oltári, 

odkazujem vás na znázornenie na 
začiatku tohto záznamu.

13 Bol vyrobený podľa tvaru 
lôžka, takého, aké bývalo medzi 
Chaldejcami, a stál pred bohmi 
Elkenovými, Libnovými, Ma-
makrovými, Korášovými, a tiež 
pred bohom podobným bohu Fa-
raóna, kráľa egyptského.

14 Aby ste mohli mať porozu-
menie ohľadom týchto bohov, po-
skytol som vám ich podobu na 
obrázkoch na začiatku, ktorý to 
spôsob obrázkov je Chaldejcami 
nazývaný ralinos, čo znamená 
hieroglyfy.

15 A keď pozdvihli na mňa 
ruky svoje, aby ma mohli obeto-
vať a pripraviť ma o život, hľa, 
pozdvihol som hlas svoj k Pá-
novi, svojmu Bohu, a Pán a počú-
val a počul, a naplnil ma videním 
Všemohúceho, a stál pri mne 
 anjel z prítomnosti jeho a hneď 
mi b rozviazal putá;

16 A hlas jeho bol pre mňa: 
Abrahám, Abrahám, hľa, meno 
moje je a Jehova a ja som ťa počul, 
a zostúpil som, aby som ťa vyslo-
bodil a odviedol ťa z domu otca 
tvojho a od všetkých príbuzných 
tvojich do cudzej b krajiny, o kto-
rej nevieš;

17 A to preto, že oni odvrátili 
srdcia svoje odo mňa, aby uc-
tievali boha Elkenovho a boha 
Libnovho, a boha Mamakrovho, 
a boha Korášovho, a boha Fa-
raóna, kráľa egyptského; takže 
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zostúpil som, aby som ich nav-
štívil a zničil toho, kto pozdvihol 
ruku svoju proti tebe, Abrahám, 
syn môj, aby ťa pripravil o život.

18 Hľa, povediem ťa rukou svo-
jou a vezmem ťa, aby som polo-
žil na teba meno svoje, dokonca 
a Kňazstvo otca tvojho, a moc 
moja bude nad tebou.

19 Ako to bolo s Nóachom, tak 
to bude s tebou; ale skrze službu 
tvoju a meno moje bude známe na 
zemi naveky, lebo ja som tvoj Boh.

20 Hľa, Pótifarov pahorok bol 
v krajine a Úr v Chaldejsku. A Pán 
zboril oltár Elkenov a bohov kra-
jiny, a úplne ich zničil, a udrel 
kňaza, takže zomrel; a v Chal-
dejsku bol veľký žiaľ, a tiež na 
dvore Faraónovom; ktorý to fa-
raón označuje kráľa skrze kráľov-
skú krv.

21 Teraz, tento kráľ egyptský 
bol potomkom z bedier a Cháma 
a bol podielnikom krvi b Kanaán-
cov rodom.

22 Z tejto línie vzišli všetci 
Egypťania, a tak bola v krajine 
zachovaná krv Kanaáncov.

23 Krajinu a egyptskú objavila 
ako prvá žena, ktorá bola dcé-
rou Cháma a dcérou Egypty, čo 
v chaldejčine znamená Egypt, čo 
znamená to, čo je zakázané;

24 Keď táto žena onú krajinu 
objavila, zem bola pod vodou, 
a ona potom na ňu usídlila synov 

svojich; a takto z Cháma vzišla 
rasa, ktorá zachovávala v krajine 
prekliatie.

25 Teraz, prvá vláda v Egypte 
bola zriadená Faraónom, najstar-
ším synom Egypty, dcéry Cháma, 
a bola po spôsobe vlády Cháma, 
ktorá bola patriarchálna.

26 Faraón, súc spravodlivým 
mužom, zriadil kráľovstvo svoje 
a súdil ľud svoj múdro a spra-
vodlivo po všetky dni svoje, sna-
žiac sa usilovne napodobňovať 
oný rád zriadený otcami v pr-
vých pokoleniach, v dňoch pr-
vej patriarchálnej vlády, dokonca 
za vlády Adama, a tiež Nóacha, 
otca svojho, ktorý ho požehnal 
a požehnaniami zeme a požehna-
niami múdrosti, ale preklial ho, 
čo sa týka Kňazstva.

27 Teraz, Faraón, súc z oného 
rodu, skrze ktorý nemohol mať 
právo na a Kňazstvo, napriek 
tomu by si naň faraóni radi činili 
nárok od Nóacha, skrze Cháma, 
takže otec môj bol zvedený ich 
modlárstvom;

28 Ale neskôr sa pokúsim zná-
zorniť chronológiu smerujúcu 
späť odo mňa k počiatku stvore-
nia, lebo tie a záznamy, ktoré mám 
až do terajšej doby, prešli do rúk 
mojich.

29 Teraz, potom, čo bol kňaz El-
kenov zasiahnutý tak, že zomrel, 
došlo k splneniu oných vecí, 

 18 a sp Kňazstvo.
 19 a Gen. 12:1–3.
 20 a Gen. 11:28;  

Abr. 2:4.
 21 a Gen. 10:6;  

Ž 78:51;  

Mojž. 8:12.
  b Mojž. 7:6–8.  

sp Kanaán, Kanaánci.
 23 a sp Egypt.
 26 a sp Požehnať, 

požehnaný, 

požehnanie.
 27 a OP 2.  

sp Kňazstvo.
 28 a Mojž. 6:5.  

sp Kniha pamätí.
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 30 a Abr. 1:7.
 31 a Abr. 3:1–18.
2 1 a Gen. 11:28.
  b Gen. 11:24–26;  

1. Kron. 1:26.
 2 a Gen. 11:29.  

sp Sára.
  b Gen. 11:27; 22:20–24.

 3 a Gen. 12:1;  
Skut. 7:1–3.

 4 a Neh. 9:7.
  b Gen. 11:31–32.
 5 a Joz. 24:2.
 6 a sp Lót.
  b Gen. 17:1.  

sp Ježiš Kristus –  

Kristova predsmrteľná 
existencia.

  c Gen. 12:2–3;  
Abr. 1:19.

  d Gen. 13:14–15; 17:8;  
Ex. 33:1.  
sp Zasľúbená krajina.

ktoré mi boli povedané ohľadom 
krajiny chaldejskej, že v krajine 
bude hlad.

30 Podľa toho sa rozšíril hlad 
po celej krajine chaldejskej, a otec 
môj bol pre hlad bolestivo trý-
znený a činil pokánie zo zla, ktoré 
zamýšľal proti mne, aby ma pri-
pravil o a život.

31 Ale záznamy otcov, dokonca 
patriarchov, ohľadom práva 
Kňazstva, Pán, môj Boh, zacho-
vával v mojich vlastných ru-
kách; takže vedomosti o počiatku 
stvorenia, a tiež o a planétach 
a o hviezdach, ako boli oznámené 
otcom, som uchovával dokonca 
do tohto dňa a pokúsim sa napí-
sať niektoré z týchto vecí na tento 
záznam pre dobro svojho potom-
stva, ktoré príde po mne.

KAPITOLA 2

Abrahám opúšťa Úr, aby išiel do 
Kanaánu – V Cháráne sa mu uka-
zuje Jehova – Všetky požehnania 
evanjelia sú zasľúbené jeho semenu 
a skrze jeho semeno všetkým – Ide 
do Kanaánu a ďalej do Egypta.

Teraz Pán Boh spôsobil, že hlad 
v krajine Úr sa rozmohol natoľko, 
že a Hárán, brat môj, zomrel; ale 
b Terach, otec môj, ešte žil v kra-
jine Úr Chaldejských.

2 A stalo sa, že ja, Abrahám, 

som si vzal a Sáraj za manželku 
a b Náchór, brat môj, si vzal za 
manželku Milkú, ktorá bola dcé-
rou Hárána.

3 Teraz Pán mi a povedal: Abra-
hám, vyjdi z krajiny svojej a od 
príbuzných svojich, a z domu 
otca svojho do krajiny, ktorú ti 
ukážem.

4 Takže opustil som krajinu a Úr 
Chaldejských, aby som išiel do 
krajiny Kanaánskej; a vzal som 
Lóta, syna brata svojho, a man-
želku jeho, a Sáraj, manželku 
svoju; a tiež b otec môj ma nasle-
doval do krajiny, ktorú sme po-
menovali Chárán.

5 A hlad sa zmiernil; a otec 
môj zostal v Cháráne a prebýval 
tam, pretože v Cháráne bolo veľa 
stád; a otec môj sa znova obrátil 
k a modlárstvu svojmu, takže zo-
trvával v Cháráne.

6 Ale ja, Abrahám, a a Lót, syn 
brata môjho, sme sa modlili k Pá-
novi, a Pán sa mi b ukázal a pove-
dal mi: Povstaň a vezmi so sebou 
Lóta; lebo som sa rozhodol vziať 
ťa preč z Cháránu a učiniť z teba 
služobníka, aby si niesol c meno 
moje do cudzej d krajiny, ktorú 
dám semenu tvojmu po tebe ako 
večné vlastníctvo, keď budú po-
čúvať hlas môj.

7 Lebo ja som Pán, tvoj Boh; 
ja prebývam v nebi; zem je 
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 7 a 1. Nefi 17:39;  
NaZ 38:17.

  b Iz. 66:15–16.
 8 a sp Jehova.
  b sp Vševediaci.
 9 a 1. Nefi 17:40;  

2. Nefi 29:14;  
3. Nefi 20:27;  
Morm. 5:20.  
sp Abrahám – Semeno 
Abrahámovo.

  b NaZ 84:17–19;  

Mojž. 6:7.  
sp Melchisedekovo 
kňazstvo.

 10 a Gal. 3:7–9.
  b Gen. 13:16;  

Gal. 3:29;  
2. Nefi 30:2.

  c sp Patriarcha, 
patriarchálny.

 11 a sp Abrahámova 
zmluva.

  b Iz. 61:9.

  c sp Izrael;  
Kňazstvo;  
Prvorodenstvo.

 12 a NaZ 88:63.
 13 a Abr. 1:15–17.
 14 a Gen. 12:4–5.
 15 a sp Sára.
  b sp Úr.
  c sp Obrátenie, obrátený.
  d sp Kanaán, Kanaánci.

a podnožím mojím; ja rozprestie-
ram ruku svoju nad more, a to po-
čúva hlas môj; spôsobujem, aby 
vietor a oheň boli b vozom mo-
jím; hovorím horám – Odíďte 
odtiaľto – a hľa, sú odstránené 
víchricou, v okamihu, náhle.

8 Meno moje je a Jehova a ja b po-
znám koniec od počiatku; takže 
ruka moja bude nad tebou.

9 A učiním z teba veľký národ, 
a nadmieru ti a požehnám, a uči-
ním meno tvoje veľkým medzi 
všetkými národmi, a ty budeš 
požehnaním pre semeno svoje 
po sebe, takže v rukách svojich 
ponesú túto službu a b Kňazstvo 
ku všetkým národom;

10 A ja im požehnám skrze 
meno tvoje; lebo toľko, koľko ich 
prijme toto a evanjelium, bude 
nazvaných podľa mena tvojho 
a budú počítaní za b semeno tvoje, 
a povstanú, a budú ťa velebiť ako 
c otca svojho;

11 A ja a požehnám tým, ktorí 
teba velebia, a prekľajem tých, 
ktorí tebe zlorečia; a v tebe (to 
je, v Kňazstve tvojom) a v b se-
mene tvojom (to je, Kňazstve 
tvojom), lebo dávam ti zasľúbe-
nie, že toto c právo bude zotrvá-
vať v tebe a v semene tvojom po 

tebe (to je v doslovnom semene 
alebo semene tela), budú všetky 
rodiny zeme požehnané, dokonca 
požehnaniami evanjelia, ktoré sú 
požehnaniami spásy, dokonca ži-
vota večného.

12 Teraz, potom, čo Pán ustal ku 
mne hovoriť a stiahol tvár svoju 
odo mňa, povedal som si v srdci 
svojom: Služobník tvoj ťa usi-
lovne a hľadal; teraz som ťa našiel;

13 Ty si poslal anjela svojho, 
aby ma a vyslobodil od bohov El-
kenových, a ja učiním dobre, ak 
budem počúvať hlas tvoj, takže 
nechaj služobníka svojho povstať 
a odísť v pokoji.

14 Tak som ja, Abrahám, odi-
šiel, ako mi Pán povedal, a Lót 
so mnou; a ja, Abrahám, som bol 
starý a šesťdesiat a dva roky, keď 
som vyšiel z Cháránu.

15 A vzal som a Sáraj, ktorú som 
si vzal za manželku, keď som 
bol v b Úre Chaldejských, a Lóta, 
syna brata svojho, a všetok náš 
majetok, ktorý sme zhromaž-
dili, a duše, ktoré sme c získali 
v Cháráne a vyšli sme po ceste 
do krajiny d Kanaán, a prebývali 
sme v stanoch, keď sme boli na 
ceste svojej;

16 Takže, večnosť bola úkrytom 
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naším a a skalou našou, a spá-
sou našou, keď sme putovali 
z Cháránu cestou cez Jeršon, aby 
sme prišli do krajiny Kanaán.

17 Teraz ja, Abrahám, som po-
stavil a oltár v krajine Jeršon a pri-
niesol som obeť Pánovi, a modlil 
som sa, aby b hlad mohol byť od-
vrátený od domu otca môjho, aby 
nemuseli zahynúť.

18 A potom sme prešli z Jer-
šonu krajinou na miesto Síchem; 
nachádzalo sa na planinách Mó-
reho a my sme už prišli na hra-
nice krajiny a Kanaán, a ja som 
tam na planinách Móreho pri-
niesol b obeť, a vzýval som za-
nietene Pána, pretože sme už 
prišli do krajiny tohto modlár-
ského národa.

19 A v odpovedi na modlitby 
moje sa mi ukázal Pán a povedal 
mi: Semenu tvojmu dám a krajinu 
túto.

20 A ja, Abrahám, som povstal 
od miesta oltára, ktorý som po-
stavil Pánovi, a premiestnil som 
sa odtiaľ na horu na východ od 
a Bételu a vztýčil som tam stan 
svoj, s Bételom na západ a s b Aj 
na východ; a tam som postavil 
ďalší  oltár Pánovi a c vzýval som 
znova meno Pánovo.

21 A ja, Abrahám, som putoval, 
idúc stále na juh; a v krajine po-
kračoval hlad; a ja, Abrahám, som 
sa rozhodol zísť dole do Egypta, 

aby som tam pobudol, lebo hlad 
sa stal veľmi ťažkým.

22 A stalo sa, keď som pri-
šiel bližšie, aby som vstúpil do 
Egypta, že mi Pán povedal: Hľa, 
a Sáraj, manželka tvoja, je veľmi 
krásna žena na pohľad;

23 Takže stane sa, keď ju Egyp-
ťania uvidia, že povedia – To je 
manželka jeho; a oni ťa zabijú, ale 
ju zachránia živú; takže dbaj, aby 
si takto učinil:

24 Nech ona povie Egypťanom, 
že je sestra tvoja a duša tvoja 
bude žiť.

25 A stalo sa, že ja, Abrahám, 
som povedal Sáraji, manželke 
svojej, všetko, čo mi povedal 
Pán – Takže povedz im, prosím 
ťa, že si sestra moja, aby mohlo 
byť so mnou dobre tvojím pri-
činením, a duša moja bude žiť 
vďaka tebe.

KAPITOLA 3

Abrahám sa prostredníctvom urímu 
a tummímu učí o slnku, mesiaci 
a hviezdach – Pán mu zjavuje večnú 
povahu duchov – Učí sa o predpo-
zemskom živote, predurčení, stvo-
rení, vyvolení Vykupiteľa a druhom 
stave človeka.

A ja, Abrahám, som mal a urím 
a tummím, ktoré mi Pán, môj Boh, 
dal v Úre Chaldejských;

2 A videl som a hviezdy, že boli 

 16 a sp Skala.
 17 a sp Oltár.
  b Abr. 1:29.
 18 a Gen. 12:6.
  b sp Obeť.
 19 a Gen. 13:12–15; 17:8;  

Ex. 3:1–10;  
Num. 34:2.  
sp Zasľúbená krajina.

 20 a sp Bétel.
  b Gen. 13:3–4.
  c Gen. 12:8.

 22 a Gen. 12:11–13.
3 1 a Ex. 28:30;  

Mos. 8:13; 28:13–16;  
JS – Ž 1:35.  
sp Urím a Tummím.

 2 a Abr. 1:31.
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 3 a Pozri faksimile č. 
2, obr. 1–5, Kniha 
Abrahámova.  
sp Kolob.

 4 a Abr. 5:13.
  b Ž 90:4;  

2. Pet. 3:8.
 6 a Abr. 3:16–19.

 9 a NaZ 88:37–44.
 11 a Gen. 17:1;  

Num. 12:5–8.

veľmi veľké a že jedna z nich bola 
najbližšie k trónu Božiemu; a boli 
mnohé veľké, ktoré boli blízko 
nej;

3 A Pán mi povedal: Tieto sú 
vládnuce; a meno tej veľkej je 
a Kolob, pretože je blízko mňa, 
lebo ja som Pán, tvoj Boh: Umiest-
nil som ju, aby riadila všetky tie, 
ktoré prináležia k rovnakému 
rádu ako tá, na ktorej stojíš.

4 A Pán mi povedal, skrze urím 
a tummím, že Kolob je po spôsobe 
Pána, podľa časov svojich a ob-
dobí v rotovaní svojom; že jedna 
rotácia je pre Pána a deň, podľa 
jeho spôsobu počítania, a to je je-
den tisíc b rokov podľa času urče-
ného tej, na ktorej stojíš. Toto je 
počítanie Pánovho času podľa po-
čítania Kolobu.

5 A Pán mi povedal: Planéta, 
ktorá je menším svetlom, menším 
než to, ktoré má panovať dňu, do-
konca tým svetlom, ktoré má pa-
novať noci, je vyššia alebo väčšia 
než tá, na ktorej stojíš, čo sa týka 
počítania, lebo sa pohybuje v po-
malšom ráde; to je v poriadku, 
pretože stojí nad zemou, na kto-
rej stojíš, a preto počítanie jej času 
nie je tak mnohé čo do jej počtu 
dní a mesiacov, a rokov.

6 A Pán mi povedal: Teraz, 
Abrahám, tieto a dve skutočnosti 
existujú, hľa, oči tvoje to vidia; je 
ti dané, aby si poznal časy počíta-
nia a určený čas, áno, určený čas 

zeme, na ktorej stojíš, a určený čas 
väčšieho svetla, ktoré je umiest-
nené, aby panovalo dňu, a ur-
čený čas menšieho svetla, ktoré 
je umiestnené, aby panovalo noci.

7 Teraz, určený čas menšieho 
svetla je dlhším časom čo do po-
čítania jeho než počítanie času 
zeme, na ktorej stojíš.

8 A kde tieto dve skutočnosti 
existujú, tam bude ďalšia sku-
točnosť nad nimi, to je, tam bude 
ďalšia planéta, ktorej počítanie 
času bude ešte dlhšie;

9 A tak bude počítanie času jed-
nej planéty nad inou, kým prídeš 
do blízkosti Kolobu, ktorý to Ko-
lob je podľa počítania Pánovho 
času; ktorý to Kolob je umiest-
nený v blízkosti trónu Božieho, 
aby riadil všetky tie planéty, ktoré 
prináležia rovnakému a rádu ako 
tá, na ktorej stojíš.

10 A je ti dané, aby si poznal ur-
čený čas všetkých hviezd, ktoré 
sú určené, aby dávali svetlo, kým 
prídeš blízko k trónu Božiemu.

11 Tak ja, Abrahám som a hovoril 
s Pánom, tvárou v tvár, ako jeden 
človek hovorí s druhým; a pove-
dal mi o dielach, ktoré ruky jeho 
učinili;

12 A povedal mi: Syn môj, syn 
môj (a ruka jeho bola pozdvih-
nutá), hľa, ukážem ti tieto všetky. 
A položil ruku svoju na oči moje 
a ja som videl oné veci, ktoré jeho 
ruky učinili, ktorých bolo mnoho; 
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 14 a Abr. 2:9.
  b Gen. 13:16;  

NaZ 132:30.
  c Gen. 22:17;  

Oz. 1:10.
 16 a Abr. 3:3.
 17 a Jób 9:4–12.

 18 a Gnolaum je prepis 
hebrejského slova, 
ktoré znamená večný.

 19 a Iz. 55:8–9.  
sp Vševediaci.

 20 a Abr. 1:15.
 21 a NaZ 88:45–47;  

Mojž. 1:27–29.
  b sp Múdrosť.
 22 a sp Inteligencia.
  b sp Predpozemský 

život;  
Rada v nebi.

  c NaZ 138:55.

a množili sa pred očami mojimi 
a nemohol som vidieť ich koniec.

13 A povedal mi: Toto je Šinea, 
čo je slnko. A povedal mi: Kokob, 
čo je hviezda. A povedal mi: Olea, 
čo je mesiac. A povedal mi: Koka-
bim, čo znamená hviezdy alebo 
všetky veľké svetlá, ktoré boli na 
oblohe neba.

14 A bolo to v nočnej dobe, kedy 
Pán hovoril ku mne tieto slová: 
a Rozmnožím teba a b semeno tvoje 
po tebe, ako tieto; a ak môžeš spo-
čítať c počet piesku, taký bude po-
čet semena tvojho.

15 A Pán mi povedal: Abrahám, 
ukazujem ti tieto veci skôr, než 
pôjdete do Egypta, aby ste mohli 
oznamovať všetky tieto slová.

16 Ak existujú dve veci a jedna 
je nad druhou, budú väčšie veci 
nad nimi; takže a Kolob je najväčší 
zo všetkých Kokabim, ktoré si vi-
del, pretože je najbližšie pri mne.

17 Teraz, ak sú dve veci, jedna 
nad druhou, a mesiac nad zemou, 
potom môže byť, že planéta alebo 
hviezda môže existovať nad ním; 
a niet ničoho, čo si Pán, tvoj Boh, 
uložil do srdca svojho učiniť, 
okrem toho, čo a učiní.

18 Jednako len on učinil väčšiu 
hviezdu; takisto, tiež, ak sú dvaja 
duchovia a jeden by bol inteli-
gentnejší než druhý, predsa títo 
dvaja duchovia, napriek tomu, že 

jeden je inteligentnejší než druhý, 
nemajú žiadny počiatok; existo-
vali skôr, nebudú mať žiadny ko-
niec, budú existovať potom, lebo 
sú a gnolaum čiže veční.

19 A Pán mi povedal: Existujú 
tieto dve skutočnosti, že sú dvaja 
duchovia, jeden je inteligentnejší 
než druhý; bude iný inteligent-
nejší než oni; ja som Pán, tvoj 
Boh, ja som a inteligentnejší, než 
oni všetci.

20 Pán, tvoj Boh, poslal anjela 
svojho, aby ťa a oslobodil z rúk 
kňaza Elkenovho.

21 Ja prebývam uprostred nich 
všetkých; teraz, takže, som zo-
stúpil k tebe, aby som ti oznámil 
a diela, ktoré ruky moje učinili, 
v čom b múdrosť moja prevy-
šuje ich všetkých, lebo panujem 
hore v nebesiach a dole na zemi, 
vo všetkej múdrosti a preziera-
vosti, nad všetkými inteligen-
ciami, ktoré oči tvoje videli od 
počiatku; zostúpil som na po-
čiatku do stredu všetkých inteli-
gencií, ktoré si videl.

22 Teraz, Pán ukázal mne, Abra-
hámovi, a inteligencie, ktoré boli 
zorganizované b skôr, než bol 
svet; a medzi všetkými tými boli 
mnohé z c ušľachtilých a veľkých;

23 A Boh videl tieto duše, že 
boli dobré, a stál uprostred nich 
a povedal: Tieto učiním vládcami 
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FAKSIMILE Z KNIHY ABRAHÁMOVEJ
Č. 2



Vysvetlenie

Obr. 1. Kolob, označujúci prvé stvorenie, najbližšie celestiálnemu svetu alebo prí-
bytku Božiemu. Prvé vo vedení, posledné ohľadom merania času. Meranie podľa ce-
lestiálneho času, ktorý to celestiálny čas označuje jeden deň ako lakeť. Jeden deň na 
Kolobe je rovnaký ako tisíc rokov podľa merania tejto zeme, ktorá je Egypťanmi na-
zývaná Jah- oh- eh.

Obr. 2. Stojí vedľa Kolobu, Egypťanmi nazývaná Olibliš, čo je ďalšie hlavné vedúce 
stvorenie blízko celestiálneho sveta alebo miesta, kde prebýva Boh; tiež drží kľúč moci 
týkajúcej sa iných planét; ako bolo zjavené Bohom Abrahámovi, keď priniesol obeť na 
oltári, ktorý postavil Pánovi.

Obr. 3. Je urobený, aby znázornil Boha sediaceho na svojom tróne, odetého mocou 
a právomocou; s korunou večného svetla na hlave svojej; predstavujúci tiež hlavné kľú-
čové slová Svätého kňazstva, ako boli zjavené Adamovi v záhrade Éden, ako tiež Šétovi, 
Nóachovi, Melchisedekovi, Abrahámovi a všetkým, ktorým bolo zjavené Kňazstvo.

Obr. 4. Zodpovedá hebrejskému slovu Rakijang, označujúcemu klenbu alebo oblohu 
nebies; tiež číselný symbol, v egyptčine označujúci jeden tisíc; zodpovedajúci meraniu 
času Olibliša, ktorý je rovnaký s Kolobom vo svojom otáčaní a vo svojom meraní času.

Obr. 5. Nazýva sa v egyptčine Eniš- go- on- doš; je to tiež jedna z riadiacich planét 
a Egypťania hovoria, že je to Slnko a že si požičiava svetlo svoje od Kolobu prostred-
níctvom Kae- e- vanrašu, čo je hlavný kľúč alebo inými slovami vedúca moc, ktorá 
vedie pätnásť iných pevných planét alebo hviezd, ako tiež Flois alebo Mesiac, Zem 
a Slnko v ich ročných rotáciách. Táto planéta dostáva svoju moc prostredníctvom 
Kli- flos- is- es alebo Ha- ko- ka- bim, hviezdy znázornené číslami 22 a 23 dostávajú svetlo 
z rotácie Kolobu.

Obr. 6. Znázorňuje túto zem v jej štyroch stranách.
Obr. 7. Znázorňuje Boha sediaceho na svojom tróne, zjavujúceho skrze nebesia 

hlavné kľúčové slová Kňazstva; ako tiež znamenie Ducha Svätého pre Abraháma 
v podobe holubice.

Obr. 8. Obsahuje záznamy, ktoré nemôžu byť zjavené svetu; ale môže to byť zís-
kané vo svätom chráme Božom.

Obr. 9. Nemá byť zjavené v súčasnej dobe.
Obr. 10. Rovnako.
Obr. 11. Rovnako. Ak svet môže odhaliť tieto čísla, tak nech to tak je. Amen.
Obrázky 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21 budú dané v Pánovom vlastnom prí-

hodnom čase.
Hore uvedený preklad je daný tak ďaleko, ako máme akékoľvek právo dať v teraj-

šej dobe.



 23 a Iz. 49:1–5;  
Jer. 1:5.  
sp Predustanovenie;  
Vyvoliť.

 24 a sp Prvorodený.
  b sp Stvoriť, stvorenie.
  c sp Zem – Stvorená 

pre človeka.
 25 a NaZ 98:12–14; 124:55.  

sp Plán vykúpenia;  
Sloboda jednania.

  b sp Poslušnosť, 
poslušný, poslúchať.

 26 a Jud. 1:6.
  b sp Smrteľný, 

smrteľnosť.
  c Tít. 1:2.  

sp Sláva.
 27 a sp Boh, Božstvo – 

Boh Otec.
  b sp Ježiš Kristus;  

Syn Muža.

  c Mojž. 4:1–2.
 28 a sp Diabol.
  b sp Synovia zatratenia.
4 1 a Gen. 1:1;  

Mojž. 2:1.
  b sp Stvoriť, stvorenie.
 2 a Gen. 1:2;  

Mojž. 2:2.
 6 a Gen. 1:4–6;  

Mojž. 2:4.

svojimi; lebo stál medzi tými, 
ktorí boli duchovia a videl, že sú 
dobrí; a povedal mi: Abrahám, ty 
si jeden z nich; ty si bol a vyvolený 
skôr, než si sa narodil.

24 A stál medzi nimi a jeden, 
ktorý bol ako Boh, a povedal tým, 
ktorí boli s ním: Pôjdeme dole, 
lebo je tam priestor, a vezmeme 
z týchto látok a b učiníme c zem, na 
ktorej budú títo môcť prebývať;

25 A budeme ich tým a skú-
šať, aby sme videli, či budú b či-
niť všetky veci, ktoré im Pán, ich 
Boh, prikáže;

26 A tým, ktorí zachovajú svoj 
a prvý stav, bude pridané; a tí, 
ktorí svoj prvý stav nezachovajú, 
nebudú mať slávu v rovnakom 
kráľovstve s tými, ktorí svoj prvý 
stav zachovajú; a tí, ktorí, zacho-
vajú svoj b druhý stav, budú mať 
c slávu pridanú na hlavu svoju na 
veky vekov.

27 A a Pán povedal: Koho poš-
lem? A jeden, ako b Syn Muža, 
odpovedal: Tu som, pošli mňa. 
A c iný odpovedal a povedal: Tu 
som, pošli mňa. A Pán povedal: 
Pošlem prvého.

28 A a druhý sa nahneval a svoj 
prvý stav nezachoval; a oného 
dňa ho nasledovali b mnohí.

KAPITOLA 4

Bohovia plánujú stvorenie zeme 
a všetok život na nej – Sú uvedené 
ich plány pre šesť dní stvorenia.

A potom Pán povedal: Poďme 
dole. A na a počiatku išli dole 
a oni, to znamená Bohovia, b or-
ganizovali a formovali nebesia 
a zem.

2 A zem potom, čo bola utvo-
rená, bola prázdna a neobývaná, 
pretože neutvorili nič než zem; 
a temnota vládla nad tvárou 
 hlbiny a Duch Bohov sa a vznášal 
nad tvárou vôd.

3 A oni (Bohovia) povedali: 
Nech je svetlo; a bolo svetlo.

4 A oni (Bohovia) vnímali 
svetlo, lebo bolo jasné; a oddelili 
svetlo alebo spôsobili, aby bolo 
oddelené od temnoty.

5 A Bohovia nazvali svetlo 
dňom a temnotu nazvali nocou. 
A stalo sa, že od večera do rána 
nazvali nocou; a od rána do ve-
čera nazvali dňom; a toto bolo 
prvé alebo počiatok toho, čo na-
zvali deň a noc.

6 A Bohovia tiež povedali: Nech 
je a klenba uprostred vôd a bude 
oddeľovať vody od vôd.

7 A Bohovia nariadili klenbe, 

ABRAHÁM 3:24–4:7 42



 8 a sp Nebo.
  b Gen. 1:8.
 9 a Am. 9:6; Mojž. 2:7.

  b Gen. 1:9.
 10 a Gen. 1:10; Abr. 4:22.
 11 a Gen. 1:11–12;  

Mojž. 2:11–12.
 14 a NaZ 88:7–11.
 16 a Gen. 1:16.

takže oddelila vody, ktoré boli 
pod klenbou, od vôd, ktoré boli 
nad klenbou; a bolo tak, dokonca 
ako nariadili.

8 A Bohovia nazvali klenbu a Ne-
bom. A stalo sa, že to bolo od ve-
čera do rána, čo nazvali nocou; 
a stalo sa, že to bolo od rána do 
večera, čo nazvali dňom; a toto 
bolo druhé b obdobie, ktoré na-
zvali noc a deň.

9 A Bohovia nariadili, hovoriac: 
Nech sú a vody pod nebom zhro-
maždené na b jedno miesto a nech 
zem vystúpi suchá; a bolo to tak, 
ako nariadili.

10 A Bohovia nazvali súš Ze-
mou; a zhromaždenie vôd nazvali 
a Veľkými Vodami; a Bohovia vi-
deli, že boli uposlúchnutí.

11 A Bohovia povedali: Pri-
pravme zem, aby prinášala 
a trávu; bylinu vydávajúcu se-
meno; ovocný strom vydávajúci 
ovocie podľa svojho druhu, kto-
rého semeno v sebe samom vy-
dáva svoju vlastnú podobu na 
zemi; a bolo to tak, dokonca ako 
nariadili.

12 A Bohovia zorganizovali 
zem, aby prinášala trávu z jej 
vlastného semena, a bylinu, aby 
prinášala bylinu z jej vlastného 
semena, vydávajúcu semeno 
podľa svojho druhu; a zem, aby 
prinášala strom z jeho vlastného 
semena, vydávajúci ovocie, kto-
rého semeno by mohlo prinášať 
iba to isté v sebe samom, podľa 

svojho druhu; a Bohovia videli, 
že boli uposlúchnutí.

13 A stalo sa, že počítali dni; 
od večera do rána nazvali no-
cou; a stalo sa, že od rána do ve-
čera nazvali dňom; a bolo to tretie 
obdobie.

14 A Bohovia zorganizovali 
a svetlá na klenbe neba a spôsobili, 
aby oddelili deň od noci; a zor-
ganizovali ich, aby boli pre zna-
menia a pre obdobia, a pre dni, 
a pre roky;

15 A zorganizovali ich, aby boli 
svetlami na klenbe neba, aby dá-
vali svetlo na zemi; a bolo to tak.

16 A Bohovia zorganizovali dve 
veľké svetlá, a väčšie svetlo, aby 
panovalo dňu, a menšie svetlo, 
aby panovalo noci; s menším 
svetlom umiestnili tiež hviezdy;

17 A Bohovia ich umiestnili na 
klenbu nebies, aby dávali svetlo 
na zemi a panovali nad dňom 
a nad nocou a aby spôsobili od-
delenie svetla od temnoty.

18 A Bohovia pozorovali oné 
veci, ktorým nariadili, pokiaľ 
neposlúchli.

19 A stalo sa, že to bolo od ve-
čera do rána, čo bola noc; a stalo 
sa, že to bolo od rána do večera, čo 
bol deň; a toto bolo štvrté obdobie.

20 A Bohovia povedali: Pri-
pravme vody, aby hojne priniesli 
hýbajúce sa stvorenia, ktoré majú 
život; a vtáctvo, aby mohlo lietať 
nad zemou na otvorenej klenbe 
neba.
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 21 a Gen. 1:21;  
Mojž. 2:21.

 22 a Abr. 4:10.
 24 a sp Boh, Božstvo.

 26 a sp Rada.
  b sp Človek, ľudia.
  c Mojž. 6:8–10.
 27 a Gen. 1:26–27;  

Abr. 5:7.
 29 a Gen. 1:29–30.
 31 a Ex. 31:17.

21 A Bohovia pripravili vody, 
aby mohli priniesť veľké a veľryby 
a každé živé stvorenie, ktoré sa 
hýbe, ktorých vody mali priniesť 
hojne, podľa ich druhu; a kaž-
dého okrídleného vtáka podľa 
jeho druhu. A Bohovia videli, že 
budú uposlúchnutí a že ich plán 
je dobrý.

22 A Bohovia povedali: Požeh-
náme im a spôsobíme, aby boli 
plodné a rozmnožovali sa, a na-
plnili vody v moriach alebo a veľ-
kých vodách; a dáme, aby sa na 
zemi množilo vtáctvo.

23 A stalo sa, že to bolo od ve-
čera do rána, čo nazvali nocou; 
a stalo sa, že to bolo od rána do 
večera, čo nazvali dňom; a toto 
bolo piate obdobie.

24 A a Bohovia pripravili zem, 
aby priniesla živé stvorenie podľa 
jeho druhu, dobytok a lezúce 
tvory, a zver zemskú podľa ich 
druhu; a bolo to tak, ako povedali.

25 A Bohovia zorganizovali 
zem, aby prinášala zvieratá podľa 
ich druhu a dobytok podľa jeho 
druhu, a každého tvora, ktorý 
lezie po zemi, podľa jeho druhu; 
a Bohovia videli, že poslúchnu.

26 A Bohovia sa medzi sebou 
a radili a povedali: Poďme dole 
a sformujme b človeka k c obrazu 
svojmu, podľa podoby svojej; 
a dáme im panstvo nad rybami 
morskými a nad vtáctvom vo 
vzduchu, a nad dobytkom, a nad 

celu zemou, a nad každým lezú-
cim tvorom, ktorý lezie po zemi.

27 Tak a Bohovia išli dole, aby 
zorganizovali človeka k vlast-
nému obrazu svojmu, k obrazu 
Bohov, aby ho sformovali, muža 
a ženu, aby ich sformovali.

28 A Bohovia povedali: Požeh-
náme im. A Bohovia povedali: 
Dáme, aby boli plodní a rozmno-
žovali sa, a naplnili zem, a pod-
manili si ju, a mali panstvo nad 
rybami morskými a nad vtáctvom 
vo vzduchu, a nad každým živým 
tvorom, ktorý sa hýbe na zemi.

29 A Bohovia povedali: Hľa, 
dáme im každú bylinu nesúcu 
semeno, ktoré príde na tvár celej 
zeme, a každý strom, ktorý bude 
mať ovocie na sebe; áno, ovocie 
stromu vydávajúce semeno, to im 
dáme; to im bude za a pokrm.

30 A každému zvieraťu zem-
skému a každému vtákovi 
vo vzduchu, a každému tvo-
rovi, ktorý lezie po zemi, hľa, 
dáme im život, a tiež im dáme 
každú zelenú bylinu za pokrm, 
a všetky tieto veci budú takto 
zorganizované.

31 A Bohovia povedali: Učiníme 
všetko, čo sme povedali, a zor-
ganizujeme ich; a hľa, oni budú 
veľmi poslušní. A stalo sa, že to 
bolo od večera do rána, čo nazvali 
nocou; a stalo sa, že to bolo od 
rána do večera, čo nazvali dňom; 
a počítali a šieste obdobie.
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FAKSIMILE Z KNIHY ABRAHÁMOVEJ
Č. 3

Vysvetlenie

Obr. 1. Abrahám sediaci na Faraónovom tróne, vďaka láskavosti kráľa, s korunou 
predstavujúcu Kňazstvo na hlave svojej, ako symbol hlavného predsedníctva v nebi; 
so žezlom spravodlivosti a súdu v ruke svojej.

Obr. 2. Kráľ Faraón, ktorého meno je uvedené znakmi nad jeho hlavou.
Obr. 3. Predstavuje Abraháma v Egypte, čo tiež ukazuje obrázok 10 na faksimile č. 1.
Obr. 4. Princ Faraóna, kráľa egyptského, ako je napísané nad rukou.
Obr. 5. Šulem, jeden z kráľových hlavných pohárnikov, ako je znázornené znakmi 

nad jeho rukou.
Obr. 6. Olimla, otrok patriaci princovi.
Abrahám vysvetľuje na kráľovom dvore zásady astronómie.



5 2 a sp Sabatný deň.
 3 a Ex. 20:8–11;  

Mos. 13:16–19.
  b NaZ 77:12.
 5 a sp Duchovné 

stvorenie.

 7 a Abr. 4:26–31.
  b Mojž. 4:25; 6:59.
  c Gen. 2:7;  

NaZ 93:33.  
sp Duch;  
Predpozemský život.

  d sp Duša.
 8 a sp Éden.
 9 a sp Strom života.
 13 a 2. Pet. 3:8.
  b Abr. 3:2–4.  

sp Kolob.

KAPITOLA 5

Bohovia dokončujú Svoje plánova-
nie stvorenia všetkých vecí – Usku-
točňujú stvorenie podľa Svojich 
plánov – Adam dáva meno každému 
živému stvoreniu.

A tak dokončíme nebesia a zem, 
a všetky jej zástupy.

2 A Bohovia si povedali medzi 
sebou: V a siedmom období ukon-
číme dielo svoje, na ktorom sme 
sa dohodli; a v siedmom období 
si odpočinieme od všetkého diela 
svojho, na ktorom sme sa dohodli.

3 A Bohovia skončili v siedmom 
období, pretože v siedmom ob-
dobí budú a odpočívať od všet-
kých diel svojich, ktoré sa oni 
(Bohovia) medzi sebou dohodli 
sformovať; a b posvätili ho. A také 
boli ich rozhodnutia v dobe, kedy 
sa medzi sebou dohodli sformo-
vať nebesia a zem.

4 A Bohovia išli dole a sfor-
movali tieto pokolenia nebies 
a zeme, ktoré boli sformované 
v onen deň, kedy Bohovia sfor-
movali zem a nebesia,

5 Podľa toho všetkého, čo po-
vedali ohľadom každej rastliny 
poľnej, a skôr ako bola na zemi, 
a každej byliny poľnej, skôr než 
rástla; lebo Bohovia ešte nespô-
sobili, aby pršalo na zem, keď sa 
dohodli učiniť ich, a ešte nesfor-
movali muža, aby obrábal zem.

6 Ale zo zeme vyšla hmla a za-
vodnila celú tvár zeme.

7 A a Bohovia sformovali muža 
z b prachu zeme a vzali c ducha 
jeho (teda ducha muža), a vlo-
žili ho do neho; a vdýchli mu do 
nozdier dych života, a muž sa stal 
d dušou živou.

8 A Bohovia vysadili záhradu, 
východne v a Édene, a tam umiest-
nili muža, ktorého ducha vložili 
do tela, ktoré sformovali.

9 A zo zeme spôsobili Bohovia, 
aby rástol každý strom, ktorý je 
príjemný pre oči a dobrý na je-
denie; uprostred záhrady tiež 
a strom života a strom poznania 
dobra a zla.

10 Z Édenu vytekala rieka, aby 
zavodňovala záhradu, a odtiaľ 
sa rozdeľovala a stala sa štyrmi 
prúdmi.

11 A Bohovia vzali muža 
a umiestnili ho do záhrady Éden, 
aby ju obrábal a staral sa o ňu.

12 A Bohovia prikázali mužovi, 
hovoriac: Z každého stromu zá-
hrady môžeš voľne jesť,

13 Ale zo stromu poznania 
dobra a zla, z neho nebudeš jesť; 
lebo v čase, keď z neho zješ, určite 
zomrieš. Teraz ja, Abrahám, som 
videl, že to bolo podľa Pánovho 
a času, ktorý bol podľa času b Ko-
lobu; lebo dosiaľ Bohovia neurčili 
Adamovi jeho počítanie.

14 A Bohovia povedali: Učiňme 

ABRAHÁM 5:1–14 46



mužovi vhodnú pomocnicu, lebo 
nie je dobré, aby muž bol sám, 
takže my mu sformujeme vhodnú 
pomocnicu.

15 A Bohovia spôsobili, aby na 
a Adama padol hlboký spánok; 
a on zaspal, a oni vzali jedno z re-
bier jeho, a spojili mäso na jeho 
mieste;

16 A z rebra, ktoré Bohovia vzali 
z muža, sformovali a ženu a pri-
viedli ju k mužovi.

17 A Adam povedal: Toto bola 
kosť z mojich kostí a mäso z môjho 
mäsa; teraz, bude sa nazývať žena, 
pretože bola vzatá z muža;

18 Takže muž opustí otca svojho 

a matku svoju, a a priľne k man-
želke svojej, a budú b jedným 
telom.

19 A obaja boli nahí, muž a man-
želka jeho, a nehanbili sa.

20 A zo zeme Bohovia utvorili 
každé zviera poľné a každého 
vtáka vo vzduchu a priviedli ich 
k Adamovi, aby videli, ako ich 
nazve; a akokoľvek Adam nazval 
každé živé stvorenie, také má byť 
meno jeho.

21 A Adam dal mená všetkému 
dobytku, vtáctvu vo vzduchu, 
každému zvieraťu poľnému; 
a pre Adama, pre neho bola náj-
dená vhodná pomocnica.

 15 a sp Adam.
 16 a sp Eva.

 18 a NaZ 42:22; 49:15–16.
  b sp Manželstvo, 

vydávať sa, ženiť sa.
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Ježiš predpovedá hroziace zničenie 
Jeruzalema – Hovorí tiež o dru-
hom príchode Syna Muža a o zni-
čení zlovoľných.

LEBO hovorím vám, že ma od 
tejto chvíle neuvidíte a nebu-

dete vedieť, že ja som ten, o kto-
rom je písané prorokmi, pokiaľ 
nepoviete: Požehnaný je ten, kto 
a prichádza v mene Pánovom, 
v oblakoch neba, a všetci svätí 
 anjeli s ním. Potom porozumeli 
učeníci jeho, že príde znova na 
zem potom, čo bol oslávený a ko-
runovaný na pravici b Božej.

2 A Ježiš vyšiel von a opus-
til chrám; a jeho učeníci prišli 
k nemu, aby ho počúvali, hovo-
riac: Majster, ukáž nám ohľadom 
budov chrámu, pretože si pove-
dal – Budú zborené a zanechané 
vám pusté.

3 A Ježiš im povedal: Nevidíte 
všetky tieto veci a nerozumiete 
im? Veru hovorím vám, nebude 
tu ponechaný, na tomto chráme, 
a kameň na kameni, ktorý nebude 
zborený.

4 A Ježiš ich opustil a išiel na 
a vrch Olivový. A keď si sadol na 

vrchu Olivovom, prišli k nemu 
učeníci v súkromí, hovoriac: Po-
vedz nám, kedy budú tieto veci, 
ktoré si hovoril ohľadom zniče-
nia chrámu a Židov; a aké je b zna-
menie c príchodu tvojho a d konca 
sveta alebo zničenie e zlovoľných, 
čo je koniec sveta?

5 A Ježiš odpovedal a povedal 
im: Majte sa na pozore, aby vás 
žiadny človek neoklamal;

6 Lebo mnohí prídu v mojom 
mene, hovoriac – Ja som Kristus – 
a oklamú mnohých;

7 Vtedy vás vydajú, aby ste boli 
a sužovaní, a zabijú vás, a budete 
b nenávidení všetkými národmi 
pre meno moje;

8 A vtedy budú mnohí ura-
zení a budú jeden druhého zrá-
dzať, a budú jeden druhého 
nenávidieť;

9 A povstanú mnohí falošní pro-
roci a oklamú mnohých;

10 A pretože neprávosť sa bude 
rozhojňovať, ochladne a láska 
mnohých;

11 Ale ten, kto zostane stály 
a nebude premožený, ten bude 
spasený.

12 Keď, takže, uvidíte a ohavnosť 

1 1 a Mat. 26:64; Skut. 1:11.
  b sp Boh, Božstvo.
 3 a Luk. 19:44.
 4 a sp Olivový vrch.
  b Luk. 21:7–36;  

NaZ 45:16–75.  
sp Posledné dni, 

neskoršie dni;  
Znamenia časov.

  c sp Druhý príchod 
Ježiša Krista.

  d sp Svet – Koniec sveta.
  e Mal. 4:1;  

NaZ 133:64–74.  

sp Zlovoľný, 
zlovoľnosť.

 7 a 1. Pet. 4:12–14.
  b sp Prenasledovať, 

prenasledovanie.
 10 a NaZ 45:27.
 12 a Dan. 12:11.

   
JOSEPH SMITH – MATÚŠ

Výňatok z prekladu Biblie, tak ako bol zjavený Josephovi Smithovi, 
Prorokovi, v roku 1831: Matúš 23:39 a kapitola 24.



spustošenia, o ktorej hovoril b Da-
niel, prorok, ohľadom zničenia 
c Jeruzalema, vtedy sa postavíte 
na d sväté miesto; kto číta, nech 
rozumie.

13 Vtedy nech tí, ktorí sú v Jud-
sku, utečú do a vrchov;

14 Nech ten, kto je na streche 
domu, utečie a nevracia sa, aby 
si vzal niečo z domu svojho;

15 Ani nech sa ten, kto je na 
poli, nevracia späť, aby si vzal 
šaty svoje;

16 A beda tým, ktoré sú a te-
hotné, a tým, ktoré dojčia v oných 
dňoch;

17 Takže, modlite sa k Pánovi, 
aby útek váš nebol v zime ani 
v deň sabatný;

18 Lebo vtedy, v oných dňoch, 
bude veľké súženie na a Židoch 
a na obyvateľoch b Jeruzalema, 
aké nebolo predtým zoslané na 
Izrael, Bohom, od počiatku ich 
kráľovstva až do tohto času; nie, 
ani nikdy nebude znova zoslané 
na Izrael.

19 Všetky veci, ktoré sa im pri-
hodili, sú iba počiatkom bolestí, 
ktoré na nich prídu.

20 A pokiaľ by oné dni neboli 
skrátené, nebolo by žiadne ich 
telo zachránené; ale kvôli vyvo-
leným, podľa zmluvy, budú oné 
dni skrátené.

21 Hľa, tieto veci som vám ho-
voril ohľadom Židov; a znova, po 
súžení oných dní, ktoré príde na 

Jeruzalem, ak vám niekto povie: 
Hľa, tu je Kristus, alebo tam, ne-
verte mu;

22 Lebo v oných dňoch po-
vstanú tiež falošní Kristovia a fa-
lošní proroci a budú ukazovať 
veľké znamenia a divy, natoľko, 
že, ak je to možné, oklamú do-
konca vyvolených, ktorí sú vy-
volení podľa zmluvy.

23 Hľa, hovorím vám tieto veci 
kvôli a vyvoleným; a budete tiež 
počuť o b vojnách a zvestiach 
o vojnách; hľaďte, aby ste sa ne-
znepokojovali, lebo všetko, čo 
som vám povedal, sa musí stať; 
ale to ešte nie je koniec.

24 Hľa, povedal som vám to 
vopred;

25 A preto, ak vám povedia: 
Hľa, je na púšti; nevychádzajte: 
Hľa, je v tajných komnatách; ne-
verte tomu;

26 Lebo ako svetlo ranné vy-
chádza od a východu a svieti až 
na západ, a pokrýva celú zem, 
tak bude tiež príchod Syna  
Muža.

27 A teraz, ukážem vám podo-
benstvo. Hľa, kdekoľvek je mŕ-
tvola, tam budú zhromaždené 
orly; tak podobne budú vyvolení 
moji a zhromaždení zo štyroch 
strán zeme.

28 A budú počuť o vojnách 
a zvestiach o vojnách.

29 Hľa, hovorím to kvôli vyvole-
ným svojim; lebo povstane národ 

 12 b sp Daniel.
  c sp Jeruzalem.
  d NaZ 101:22–25.
 13 a NaZ 133:13.

 16 a Luk. 23:29–30.
 18 a sp Židia.
  b Zach. 12; 14:1–5.
 23 a sp Vyvolený.

  b NaZ 45:26.
 26 a Ez. 43:2.
 27 a sp Izrael – 

Zhromaždenie Izraela.
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 29 a NaZ 43:24–25.
 31 a Mat. 28:19–20.
 33 a Joel 2:10;  

NaZ 29:14.
 35 a NaZ 1:38.
 36 a JS – M 1:18.
  b sp Druhý príchod 

Ježiša Krista.
 37 a sp Písma.
  b NaZ 29:11–15.
  c sp Izrael – 

Zhromaždenie Izraela.
 38 a NaZ 35:16.
 40 a NaZ 39:20–21; 49:7.

 41 a Gen. 6:5.
 42 a sp Potopa 

v Nóachovej dobe.
 44 a sp Posledné dni, 

neskoršie dni.

proti národu a kráľovstvo proti 
kráľovstvu; na rôznych miesta 
bude a hlad a mor, a zemetrasenie.

30 A znova, pretože neprávosť 
sa bude rozhojňovať, láska ľudí 
ochladne; ale ten, kto nebude pre-
možený, ten bude spasený.

31 A znova, toto evanjelium 
Kráľovstva bude kázané po ce-
lom a svete na svedectvo všetkým 
národom, a potom príde koniec 
alebo zničenie zlovoľných;

32 A znova bude ohavnosť spu-
stošenia, o ktorej hovoril Daniel, 
prorok, naplnená.

33 A ihneď po súžení oných dní 
bude a slnko zatemnené a me-
siac nebude dávať svetlo svoje, 
a hviezdy budú padať z neba, 
a moci nebeské sa budú triasť.

34 Veru, hovorím vám, toto 
pokolenie, v ktorom budú tieto 
veci ukázané, nepominie, dokiaľ 
všetko, čo som vám hovoril, ne-
bude naplnené.

35 Hoci prídu dni, kedy nebo 
a zem pominú; avšak a slová 
moje nepominú, ale všetky budú 
splnené.

36 A ako som hovoril predtým, 
po a súžení oných dní a potom, 
čo sa moci nebeské budú triasť, 
potom sa ukáže znamenie Syna 
Muža na nebi, a potom budú 
všetky kmene zeme žialiť; a uvi-
dia Syna Muža b prichádzajúceho 

v oblakoch neba s mocou a veľ-
kou slávou;

37 A ktokoľvek uchováva ako 
poklad a slovo moje, nebude 
oklamaný, lebo Syn Muža príde 
a pošle b anjelov svojich pred se-
bou s veľkým zvukom trúby a oni 
c zhromaždia zvyšok vyvolených 
jeho zo štyroch vetrov, od jedného 
konca neba k druhému.

38 Teraz, naučte sa podobenstvo 
od a figovníka – Keď vetvy jeho 
sú ešte jemné a listy začínajú pu-
čať, vy viete, že leto je blízko, na 
dosah;

39 Tak podobne vyvolení moji, 
keď uvidia všetky tieto veci, budú 
vedieť, že on je blízko, dokonca 
predo dvermi;

40 Ale o onom dni a hodine ni-
kto a nevie; nie, ani anjeli Boží 
v nebi, ale iba Otec môj.

41 Ale ako to bolo za dní a Nóa-
chových, tak to bude tiež pri prí-
chode Syna Muža;

42 Lebo to bude s nimi, ako to 
bolo za dní, ktoré boli pred a poto-
pou; lebo až do dňa, kedy  Nóach 
vstúpil do korábu, jedli a pili, že-
nili sa a vydávali;

43 A nevedeli, pokiaľ neprišla 
potopa a všetkých neodniesla; 
tak bude tiež príchod Syna  
Muža.

44 Vtedy bude naplnené to, čo je 
napísané, že v a posledných dňoch 
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budú dvaja na poli, jeden bude 
vzatý, a druhý b ostane;

45 Dvaja budú mlieť na mlyne, 
jeden bude vzatý, a druhý ostane;

46 A čo hovorím jednému, ho-
vorím všetkým ľuďom; a bdejte, 
takže, lebo neviete, v ktorú ho-
dinu príde váš Pán.

47 Uvedomte si toto, keby pán 
domu vedel, o ktorej stráži zlo-
dej príde, bdel by a nestrpel by, 
aby sa mu vlámal do domu, ale 
bol by pripravený.

48 Takže buďte tiež pripravení, 
lebo v takúto hodinu, v ktorej si 
to nemyslíte, Syn Muža príde.

49 Kto je teda a verným a rozum-
ným služobníkom, ktorého pán 
jeho ustanovil vládcom nad svo-
jou čeľaďou, aby jej načas dával 
pokrm?

50 Blahoslavený je oný služob-

ník, ktorého pán jeho, pri svojom 
príchode, nájde tak robiť; a veru 
hovorím vám, ustanoví ho vlád-
com nad celým svojím majetkom.

51 Ale ak si oný zlý služobník 
povie v srdci svojom: Môj pán 
a odďaľuje svoj príchod,

52 A začne biť spoluslužobní-
kov svojich a jesť a piť s opilcami,

53 Pán oného služobníka príde 
v deň, kedy ho neočakáva, a v ho-
dinu, o ktorej nevie,

54 A rozseká ho a určí mu po-
diel jeho s pokrytcami; tam bude 
plač a a škrípanie zubov.

55 A tak prichádza a koniec zlo-
voľných podľa proroctva Moj-
žišovho, hovoriaceho: Budú 
odrezaní z prostriedku ľudu; ale 
koniec zeme ešte nie je, ale čo-
skoro bude.

 44 b Zach. 13:8.
 46 a sp Bdieť, strážnici.
 49 a sp Dôvera.

 51 a NaZ 45:26.
 54 a Mat. 8:12.
 55 a 2. Nefi 30:10;  

NaZ 1:9–10; 29:17.  
sp Svet – Koniec sveta.
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Joseph Smith hovorí o svojich pred-
koch, členoch rodiny a ich predoš-
lých bydliskách – Na západe štátu 
New York sa šíri neobvyklý rozruch 
ohľadom náboženstva – Rozhoduje 
sa hľadať múdrosť tak, ako je ve-
dený Jakubom – Ukazujú sa Otec 
a Syn a Joseph je povolaný ku svo-
jej prorockej službe. (Verše 1–20.)

V DÔSLEDKU mnohých správ, 
ktoré boli dané do obehu zle 

zmýšľajúcimi a intrigánskymi 
osobami, ktoré sa týkajú a rastu 
a pokroku b Cirkvi Ježiša Krista 
Svätých neskorších dní, ktoré 
všetky boli ich autormi zamýš-
ľané k tomu, aby bojovali proti 
povesti Cirkvi a jej pokroku vo 
svete – bol som pohnutý k tomu, 
aby som napísal tento životo-
pis, aby som vyviedol z omylu 
verejnú mienku a dal všetkým, 
ktorí hľadajú pravdu, k dispozícii 
skutočnosti, ako sa prihodili, vo 
vzťahu ku mne samému i k Cir-
kvi, nakoľko sú mi také skutoč-
nosti známe.

2 V tomto životopise uvediem 
rôzne udalosti týkajúce sa tejto 
Cirkvi, v pravde a spravodli-
vosti, ako sa prihodili alebo ako 
v súčasnosti existujú, čo je teraz 

[1838] ôsmy rok od a zorganizo-
vania uvedenej Cirkvi.

3 a Narodil som sa roku nášho 
Pána jeden tisíc osem sto päť, 
dvadsiateho tretieho dňa v de-
cembri v meste Sharon v kraji 
Windsor v štáte Vermont . . . Môj 
otec, b Joseph Smith st., opus-
til štát Vermont a presťahoval 
sa do Palmyry v kraji Ontário 
( teraz Wayne) v štáte New York, 
keď som mal desať rokov, alebo 
tak nejako. Asi štyri roky po prí-
chode do Palmyry sa môj otec 
presťahoval so svojou rodinou 
do Manchesteru v tom istom kraji 
Ontário –

4 Jeho rodina pozostávajúca z je-
denástich duší, a to, z môjho otca 
a Josepha Smitha; mojej b matky 
Lucy Smithovej (ktorej meno pred 
svadbou bolo Macková, dcéra 
Solomona Macka); mojich bra-
tov c Alvina (ktorý zomrel 19. no-
vembra 1823 v 26. roku svojho 
veku), d Hyruma, mňa, e Samuela 
Harrisona, Williama, Dona Car-
losa; a mojich sestier Sophronie, 
Catherine a Lucy.

5 Niekedy v druhom roku po 
našom presťahovaní sa do Man-
chesteru bol v tom mieste, kde 
sme žili, neobvyklý rozruch vo 

   
JOSEPH SMITH – ŽIVOTOPIS

VÝŇATKY ZO ŽIVOTOPISU JOSEPHA SMITHA, PROROKA

1 1 a sp Znovuzriadenie 
evanjelia.

  b sp Cirkev Ježiša 
Krista Svätých 
neskorších dní.

 2 a NaZ 20:1.
 3 a sp Smith, Joseph, ml.
  b 2. Nefi 3:15.
 4 a sp Smith, Joseph, st.
  b sp Smithová, 

Lucy Mack.
  c NaZ 137:5–6.
  d sp Smith, Hyrum.
  e sp Smith, Samuel H.



veci náboženstva. Začalo to me-
todistami, ale čoskoro sa to roz-
šírilo medzi všetky sekty v onej 
oblasti. Vskutku, celý okres sa 
zdal byť tým zasiahnutý a veľké 
zástupy sa pripájali k rôznym 
náboženským spoločnostiam, čo 
vyvolalo nemalé vzrušenie a roz-
delenie medzi ľuďmi, z ktorých 
niektorí volali: „a Hľa, sem!“ a iní 
„Hľa, tam!“ Niektorí obhajovali 
vieru metodistov, niektorí pres-
byteriánov a niektorí baptistov.

6 Lebo, aj napriek veľkej láske, 
ktorú obrátení k týmto rôznym 
vieram vyjadrovali v čase svojho 
obrátenia, a veľkej horlivosti 
prejavovanej príslušnými du-
chovnými, ktorí boli činní v pod-
necovaní a podporovaní tohto 
neobyčajného výjavu nábožen-
ského cítenia, aby každého obrá-
tili, ako to radi nazývali, nech sa 
pripoja k akejkoľvek sekte, v kto-
rej sa im zapáčilo; avšak, keď ob-
rátení začali odchádzať, niektorí 
do jednej spoločnosti a niektorí 
do inej, bolo vidieť, že zdan-
livo dobré pocity ako kňazov, 
tak obrátených, boli viac pred-
stierané než skutočné; lebo na-
sledoval výjav veľkého zmätku 
a zlých pocitov – kňaz sváriaci 
sa s kňazom a obrátený s obráte-
ným; takže všetky ich dobré po-
city jedného voči druhému, ak 
kedy nejaké mali, boli úplne stra-
tené v slovnej a potýčke a v spore 
názorov.

7 V tej dobe som mal štrnásť 
rokov. Rodina môjho otca bola 

obrátená na presbyteriánsku vieru 
a štyria z nich sa k onej cirkvi pri-
pojili, a to moja matka Lucy; moji 
bratia Hyrum a Samuel Harrison 
a moja sestra Sophronia.

8 Počas tohto obdobia veľkého 
rozruchu bola moja myseľ na-
bádaná k vážnemu uvažovaniu 
a k veľkému nepokoju; ale hoci 
boli moje pocity hlboké a často 
naliehavé, napriek tomu som sa 
držal bokom od všetkých týchto 
spoločností, aj keď som navštevo-
val ich rôzne zhromaždenia tak 
často, ako to okolnosti dovoľo-
vali. V priebehu času bola moja 
myseľ trochu naklonená sekte me-
todistov a cítil som určité prianie 
pripojiť sa k nim; ale taký veľký 
bol zmätok a potýčky medzi rôz-
nymi denomináciami, že bolo ne-
možné pre osobu tak mladú ako 
ja, a tak neoboznámenú s ľuďmi 
a vecami, prísť k akémukoľvek 
určitému záveru, kto má pravdu 
a kto sa mýli.

9 Moja myseľ bola občas veľmi 
rozrušená, krik a zmätok bol 
veľmi veľký a nepretržitý. Pres-
byteriáni boli najviac predpojatí 
proti baptistom a metodistom 
a používali všetku moc ako ro-
zumu, tak sofistiky, aby dokázali 
ich omyly, alebo, prinajmenšom, 
aby primäli ľudí, aby si mysleli, 
že sú na omyle. Podobne na dru-
hej strane boli baptisti a metodisti 
rovnako horliví v snahe potvrdiť 
svoje vlastné dogmy a vyvrátiť 
všetky ostatné.

10 Uprostred tejto vojny slov 
 5 a Mat. 24:23.  6 a sp Svár.
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 10 a sp Pravda.
 12 a 1. Kor. 2:10–16.

  b sp Biblia.
 13 a sp Modlitba.

 14 a sp Modlitba.
 16 a Mojž. 1:20.

a búrky názorov som si často 
hovoril: Čo sa má urobiť? Ktoré 
z týchto všetkých spoločností 
majú a pravdu; alebo sú všetky 
spoločne na omyle? A ak nie-
ktorá z nich má pravdu, ktorá to 
je a ako to rozoznám?

11 Zatiaľ čo som zápasil s ne-
smiernymi problémami spôsobe-
nými spormi týchto spoločností 
cirkevníkov, čítal som jedného 
dňa list Jakuba, prvú kapitolu 
a piaty verš, ktorý znie: Ak sa 
niekomu z vás nedostáva múdrosť, 
nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto 
a ochotne dáva všetkým, a dostane 
sa mu jej.

12 Nikdy nevstúpil žiaden úry-
vok písma s väčšou mocou do 
srdca človeka než tento v tejto 
dobe do môjho. Zdalo sa, že vstú-
pil s veľkou silou do každého po-
citu môjho srdca. Uvažoval som 
o ňom znova a znova vediac, že 
ak potrebuje nejaká osoba múd-
rosť od Boha, som to ja; lebo čo 
robiť som nevedel, a pokiaľ by 
som nemohol dostať viac múd-
rosti, než som vtedy mal, nevedel 
by som to nikdy; lebo učitelia ná-
boženstva rôznych siekt a chápali 
rovnaké úryvky písma tak rôzne, 
že zničili všetku dôveru vo vy-
riešenie otázky odvolávaním sa 
na b Bibliu.

13 Nakoniec som dospel k zá-
veru, že buď musím zostať v tem-
note a zmätku, alebo musím 
učiniť to, čo odporúča Jakub, teda 
prosiť od Boha. Nakoniec som 

prišiel k rozhodnutiu „a prosiť od 
Boha“, pretože som prišiel k zá-
veru, že ak dáva múdrosť tým, 
ktorým sa múdrosť nedostáva, 
a ak bude dávať prosto a ochotne 
a ak nebude karhať, môžem sa 
k tomu odvážiť.

14 Teda, v súlade s týmto mo-
jím rozhodnutím prosiť od Boha, 
odobral som sa do lesa, aby som 
sa o to pokúsil. Bolo to ráno krás-
neho, jasného dňa, skoro na jar 
 tisícosemsto a dvadsať. Bolo to 
po prvýkrát v mojom živote, kedy 
som taký pokus učinil, lebo upro-
stred všetkých svojich úzkostí 
som sa nikdy predtým nepokú-
sil a modliť sa nahlas.

15 Potom, čo som sa odobral na 
miesto, kam som si predtým na-
plánoval ísť, poobzeral som sa 
okolo seba a zistiac, že som sám, 
pokľakol som a začal som Bohu 
predkladať túžby svojho srdca. 
Sotva som tak učinil, bol som 
ihneď uchvátený nejakou mocou, 
ktorá ma úplne premohla a mala 
na mňa taký udivujúci vplyv, že 
mi zviazala jazyk, takže som ne-
mohol hovoriť. Obklopila ma 
hustá temnota a po určitý čas sa 
mi zdalo, ako keby som bol odsú-
dený k náhlemu zničeniu.

16 Avšak vynaložiac všetky 
svoje sily, aby som a volal k Bohu, 
aby ma vyslobodil z moci tohto 
nepriateľa, ktorý ma uchvátil, 
a práve v tej chvíli, keď som bol 
na pokraji zúfalstva a poddával 
som sa zničeniu – nie zdanlivej 
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záhube, ale moci nejakej skutoč-
nej bytosti z neviditeľného sveta, 
ktorá mala takú podivuhodnú 
moc, akú som nikdy predtým 
v žiadnej bytosti nepocítil – práve 
v tej chvíli veľkého strachu som 
uvidel stĺp b svetla presne nad 
svojou hlavou, jasnejší ako c slnko, 
ktorý postupne zostupoval, až 
kým nespočinul na mne.

17 Len čo sa objavil, zistil som, 
že som oslobodený od nepria-
teľa, ktorý ma spútaval. Keď 
svetlo spočinulo na mne, a uzrel 
som b dve Bytosti, ktorých jas 
a c sláva sa vymykajú akémukoľ-
vek popisu, stojace nado mnou 
vo vzduchu. Jedna z nich ku mne 
prehovorila, oslovujúc ma me-
nom, a povedala, ukazujúc na 
druhú – Toto je môj d Milovaný e Syn. 
Vypočuj Ho!

18 Prišiel som sa a opýtať Pána 
so zámerom dozvedieť sa, ktorá 
zo všetkých siekt má pravdu, 
aby som mohol vedieť, ku kto-
rej sa mám pripojiť. Len čo som 
sa, takže, spamätal, že som bol 
schopný hovoriť, opýtal som sa 
Bytostí, ktoré stáli vo svetle nado 
mnou, ktorá zo všetkých siekt má 
pravdu (lebo v tejto dobe nikdy 
nevstúpilo do môjho srdca, že 
všetky sú na omyle) – a ku ktorej 
sa mám pripojiť.

19 Bolo mi odpovedané, že 
sa nesmiem pripojiť k žiadnej 
z nich, lebo všetky sú a na omyle; 
a Bytosť, ktorá ma oslovila, pove-
dala, že všetky ich kréda sú v jej 
očiach ohavnosťou; že oní vyzná-
vači sa všetci mýlia; že „sa b pri-
bližujú ku mne ústami svojimi, 
ale ich c srdce je ďaleko odo mňa, 
učia ako náuky d prikázania ľud-
ské, majúce e podobu božskosti, 
ale popierajú jej moc“.

20 Znova mi zakázal pripojiť sa 
k akejkoľvek z nich; a veľa ďal-
ších vecí mi povedal, ktoré ne-
môžem v tejto dobe zapísať. Keď 
som znova prišiel k sebe, zistil 
som, že ležím na chrbte, hľa-
diac hore do neba. Keď sa svetlo 
vzdialilo, nemal som žiadnu silu; 
ale čoskoro sa vzchopiac do urči-
tej miery, išiel som domov. A keď 
som sa oprel o krb, matka sa opý-
tala, čo sa stalo. Odpovedal som: 
„Nerob si starosti, všetko je v po-
riadku – je mi celkom dobre.“ Po-
tom som matke povedal: „Zistil 
som sám pre seba, že presbyte-
riánstvo nie je pravdivé.“ Zdá 
sa, ako keby si a protivník bol ve-
domý, na samom začiatku môjho 
života, že som bol predurčený, 
aby som sa prejavil ako ruši-
teľ a sužovateľ jeho kráľovstva; 
prečo by sa inak moci temnoty 

 16 b Skut. 26:13.
  c Zjav. 1:16.
 17 a sp Videnie.
  b Skut. 7:55–56;  

Kol. 3:1.  
sp Boh, Božstvo.

  c sp Sláva.
  d Mat. 3:17; 17:5;  

3. Nefi 11:7.

  e sp Ježiš Kristus.
 18 a NaZ 6:11; 46:7.
 19 a Ž 14.  

sp Odpadlíctvo – 
Odpadlíctvo 
v prvotnej 
kresťanskej cirkvi.

  b Iz. 29:13–14;  
Ez. 33:30–31.

  c sp Odpadlíctvo – 
Všeobecné 
odpadlíctvo.

  d Tít. 1:14;  
NaZ 45:29.

  e 2. Tim. 3:5.
 20 a sp Diabol.

JOSEPH SMITH – ŽIVOTOPIS 1:17–2055



spolčili proti mne? Prečo ten b od-
por a prenasledovanie, ktoré po-
vstali proti mne, takmer v mojom 
detstve?

Niektorí kazatelia a ďalší vyzná-
vači náboženstva zavrhujú správu 
o Prvom videní – Prenasledova-
nie sa vŕši na Josepha Smitha – 
Ten svedčí o skutočnosti videnia. 
(Verše 21–26.)

21 Niekoľko málo dní potom, 
čo som mal toto a videnie, som 
sa náhodou ocitol v spoločnosti 
jedného z metodistických kaza-
teľov, ktorý bol veľmi aktívny 
v už predtým spomenutom nábo-
ženskom rozruchu; a diskutujúc 
s ním o náboženských veciach, 
využil som príležitosť, aby som 
mu podal správu o videní, ktoré 
som mal. Bol som veľmi prekva-
pený jeho správaním; staval sa 
k môjmu oznámeniu nielen ľah-
kovážne, ale aj s veľkým pohŕ-
daním, hovoriac, že to všetko je 
od diabla, že v týchto dňoch nie 
sú také veci ako b videnia alebo 
c zjavenia; že všetky tieto veci 
ustali s apoštolmi a že nikdy viac 
nebudú.

22 Čoskoro som však zistil, že 
moje rozprávanie tohto zážitku 
vzbudilo proti mne medzi vy-
znávačmi náboženstva veľmi 
veľkú zaujatosť a bolo príčinou 
veľkého a prenasledovania, ktoré 
naďalej rástlo; a hoci som bol 

b bezvýznamným chlapcom, iba 
vo veku medzi štrnástym a pät-
nástym rokom, a moje pomery 
v živote boli také, že neučinili 
chlapca vo svete dôležitým, na-
priek tomu muži vysokého po-
stavenia venovali pozornosť 
postačujúcu pre vyburcovanie ve-
renej mienky proti mne a vyvo-
lanie prudkého prenasledovania; 
a toto bolo bežné medzi všetkými 
sektami – všetky sa spojili, aby 
ma prenasledovali.

23 To ma vtedy, a od onej doby 
často, viedlo k vážnemu uvažova-
niu, aké to bolo veľmi zvláštne, že 
bezvýznamný chlapec, vo veku 
niečo cez štrnásť rokov, a tiež ten, 
ktorý bol okolnosťami odsúdený 
k nutnosti získavať skromné ži-
vobytie svojou dennou prácou, 
by mal byť považovaný za po-
stavu natoľko dôležitú, aby pritia-
hol pozornosť významných ľudí 
z najobľúbenejších siekt oných 
dní, a to spôsobom, že to v nich 
vyvolalo ducha nanajvýš prud-
kého prenasledovania a hano-
benia. Ale či už to bolo zvláštne 
alebo nie, bolo tomu tak a bolo to 
pre mňa často príčinou veľkého 
zármutku.

24 Napriek tomu však bolo sku-
točnosťou, že som uzrel videnie. 
Od tej doby som myslieval na to, 
že sa cítim veľmi podobne ako 
a Pavol, keď prednášal svoju b ob-
hajobu pred kráľom Agripom 

 20 b 2. Nefi 2:11;  
NaZ 58:2–4.  
sp Protivenstvo.

 21 a sp Prvé videnie.
  b sp Videnie.

  c sp Zjavenie.
 22 a Jak. 5:10–11.  

sp Prenasledovať, 
prenasledovanie.

  b 1. Sam. 16:7;  

Alma 37:35.
 24 a sp Pavol.
  b Skut. 26.
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a podával správu o videní, 
ktoré mal, keď videl svetlo a po-
čul hlas; ale napriek tomu bolo 
len málo tých, ktorí mu uverili; 
niektorí povedali, že je nečestný, 
iní povedali, že je šialený; a vy-
smievali sa mu a hanobili ho. Ale 
toto všetko nezničilo skutočnosť 
jeho videnia. On videl videnie, 
on vedel, že ho videl, a žiadne 
prenasledovanie pod nebom to 
nemohlo zmeniť; a hoci ho pre-
nasledovali až k smrti, napriek 
tomu vedel, a vedel to až do 
svojho posledného dychu, že vi-
del svetlo a počul hlas hovoriaci 
k nemu, a všetok svet ho nemo-
hol prinútiť, aby myslel alebo ve-
ril inak.

25 Tak to bolo aj so mnou. Sku-
točne som videl svetlo a upro-
stred oného svetla som videl dve 
a Bytosti, a oni skutočne so mnou 
hovorili; a hoci som bol nená-
videný a prenasledovaný kvôli 
tomu, že som povedal, že som 
videl videnie, predsa len to bola 
pravda; a zatiaľ čo ma prenasle-
dovali, hanobili ma a hovorili 
lživo proti mne všetko zlé kvôli 
tomu, že som to povedal, bol som 
vedený, aby som si v srdci po-
vedal: Prečo ma prenasledujete 
kvôli tomu, že hovorím pravdu? 
Skutočne som videl videnie; a kto 
som ja, aby som mohol odporovať 
Bohu, alebo prečo si svet myslí, 
že ma prinútia poprieť to, čo som 
skutočne videl? Lebo som videl 
videnie; vedel som to a vedel 

som, že Boh to vie, a nemohol 
som to b poprieť, ani som sa ne-
odvážil tak učiniť; prinajmenšom 
som vedel, že keby som tak uči-
nil, prehrešil by som sa proti Bohu 
a prišiel k odsúdeniu.

26 Moja myseľ bola teraz upoko-
jená ohľadom sektárskeho sveta – 
že nie je mojou povinnosťou 
pripojiť sa ku ktorejkoľvek z nich, 
ale že mám pokračovať, ako som, 
pokiaľ nebudem ďalej poučený. 
Zistil som, že a svedectvo Jakuba 
je pravdivé – že človek, ktorému 
sa nedostáva múdrosť, môže si ju 
prosiť od Boha a obdržať, a ne-
bude karhaný.

Josephovi Smithovi sa ukazuje 
Moroni – Josephovo meno bude 
známe v dobrom aj v zlom me-
dzi všetkými národmi – Moroni 
mu hovorí o Knihe Mormono-
vej a o blížiacich sa súdoch Pána, 
a cituje mnohé písma – Je zjavené 
miesto úkrytu zlatých dosiek – Mo-
roni pokračuje v poučovaní Proroka. 
(Verše 27–54.)

27 Pokračoval som v živote vo 
svojich bežných prácach, až do 
dvadsiateho prvého septembra 
tisíc osemsto dvadsaťtri, celý 
čas trpiac kruté prenasledovanie 
z rúk všetkých tried ľudí, ako ná-
božných, tak aj nenábožných, pre-
tože som naďalej tvrdil, že som 
videl videnie.

28 V rozmedzí času, ktorý uply-
nul medzi dobou, kedy som mal 
videnie a rokom tisíc osemsto 

 25 a JS – Ž 1:17.
  b sp Bezúhonnosť;  

Odvaha, odvážny.
 26 a Jak. 1:5–7.
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a dvadsaťtri – majúc zakázané 
pripojiť sa k akejkoľvek nábo-
ženskej sekte oných dní a súc 
veľmi útleho veku a prenasle-
dovaný tými, ktorí mali byť mo-
jimi priateľmi a správať sa ku 
mne láskavo, a ak si mysleli, že 
som bol oklamaný, mali sa po-
kúsiť napraviť ma vhodným 
a láskavým spôsobom – bol som 
ponechaný napospas všetkým 
druhom a pokušení; a stýkajúc sa 
so všetkými druhmi spoločnosti, 
často som upadal do mnohých 
pochabých omylov a prejavo-
val som slabosť mladosti a kreh-
kosti ľudskej povahy; ktoré, je 
mi to ľúto povedať, ma viedli 
k rôznym pokušeniam, neprija-
teľným v očiach Božích. Činiac 
toto priznanie, nikto si nemusí 
myslieť, že som bol vinný aký-
mikoľvek veľkými alebo zhub-
nými hriechmi. Sklon dopúšťať 
sa takých nikdy nebol v mojej po-
vahe. Ale bol som vinný ľahko-
myseľnosťou a niekedy som sa 
stýkal s veselou spoločnosťou, 
atď., nezlučiteľnou s charakte-
rom, aký má byť zachovávaný 
tým, kto bol b povolaný Bohom, 
tak ako som bol ja. Ale to sa ne-
bude zdať veľmi podivné ni-
komu, kto si spomína na moju 
mladosť a je oboznámený s mo-
jou prirodzene veselou povahou.

29 V dôsledku týchto vecí som 
sa často cítil odsúdený pre svoju 
slabosť a nedokonalosti; keď som 

sa večer hore uvedeného dvad-
siateho prvého septembra, po-
tom, čo som sa uložil na svoje 
lôžko k spánku, odobral k a mod-
litbe a úpenlivej prosbe k Vše-
mohúcemu Bohu o odpustenie 
všetkých svojich hriechov a po-
chabostí, a tiež kvôli prejaveniu 
pre seba, aby som mohol poznať 
svoj stav a postavenie pred ním; 
lebo som mal úplnú dôveru v zís-
kanie božského prejavenia, pre-
tože som predtým jedno mal.

30 Zatiaľ čo som tak volal 
k Bohu, spozoroval som svetlo 
objavujúce sa v mojej izbe, ktoré 
postupne pribúdalo, až bola izba 
jasnejšia než napoludnie, keď sa 
náhle pri mojom lôžku objavila 
a postava stojaca vo vzduchu, lebo 
jej nohy sa nedotýkali dlážky.

31 Mal voľné rúcho veľmi preni-
kavej a belosti. Bola to belosť pre-
sahujúca čokoľvek pozemské, 
čo som kedy videl; ani neverím, 
že by akákoľvek pozemská vec 
mohla vyzerať tak nesmierne be-
lostne a žiarivo. Ruky mal holé, 
a paže tiež, trochu nad zápäs-
tie; rovnako mal tiež holé cho-
didlá, takisto ako nohy, trochu 
nad členky. Hlavu a krk mal tiež 
obnažené. Mohol som si povšim-
núť, že na sebe nemá iný odev 
než toto rúcho, pretože bolo od-
halené, takže som mohol vidieť 
jeho hruď.

32 Nielen jeho rúcho bolo ne-
smierne biele, ale celá jeho osoba 

 28 a sp Pokúšať, pokušenie.
  b sp Povolať, povolaný 

Bohom, povolanie.

 29 a sp Modlitba.
 30 a sp Anjeli;  

Moroni, syn Mormona.

 31 a Skut. 10:30;  
1. Nefi 8:5;  
3. Nefi 11:8.
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bola neopísateľne a nádherná 
a tvár jeho skutočne ako b blesk. 
Izba bola nesmierne jasná, ale 
nie tak veľmi žiarivá ako bezpro-
stredne okolo jeho osoby. Keď 
som na neho po prvýkrát pohlia-
dol, c bál som sa; ale strach ma čo-
skoro opustil.

33 Oslovil ma a menom a pove-
dal mi, že je poslom poslaným ku 
mne z prítomnosti Božej a že jeho 
meno je Moroni; že Boh má pre 
mňa dielo, ktoré mám vykonať; 
a že moje meno bude pokladané 
za dobré aj zlé medzi všetkými 
národmi, pokoleniami a jazykmi, 
alebo že má byť medzi všetkými 
ľuďmi vyslovované ako v dob-
rom, tak v zlom.

34 Povedal, že existuje uscho-
vaná a kniha, napísaná na b zla-
tých doskách, podávajúca správu 
o predošlých obyvateľoch tohto 
kontinentu a o prameni, z ktorého 
vzišli. Tiež povedal, že je v nej 
obsiahnutá c plnosť večného eva-
njelia, ako bola odovzdaná Spasi-
teľom oným dávnym obyvateľom;

35 Tiež že existujú dva kamene 
v strieborných obrubách – a tieto 
kamene, pripevnené k a náprs-
níku, tvoria to, čo sa nazýva 
b urím a tummím – uschované 

s doskami; a vlastníctvo a pou-
žívanie týchto kameňov je to, čo 
určovalo v dávnych teda v skor-
ších dobách „c vidcov“; a že Boh 
ich pripravil so zámerom prelo-
ženia onej knihy.

36 Povediac mi tieto veci, zapo-
čal s citovaním proroctiev a Sta-
rého zákona. Najskôr citoval 
prvú časť b tretej kapitoly Mala-
chiáša; a tiež citoval poslednú 
časť tejto kapitoly toho istého 
proroctva, hoci s malou odchýl-
kou od toho, čo je napísané v na-
šich Bibliách. Namiesto citovania 
devätnásteho verša tak, ako je na-
písaný v našich knihách, citoval 
ho takto:

37 Lebo hľa, prichádza a deň, ktorý 
bude b horieť ako pec; a všetci pyšní, 
áno, a všetci tí, ktorí si počínajú zlo-
voľne, budú horieť ako c strnisko; lebo 
tí, ktorí prichádzajú, ich spália, ho-
vorí Pán mocností, takže im to nepo-
nechá ani koreňa, ani vetvy.

38 A znova, dvadsiaty tretí verš 
citoval takto: Hľa, zjavím vám 
a Kňazstvo rukou b Eliáša, proroka, 
pred príchodom veľkého a hrozného 
dňa Pánovho.

39 A tiež ďalší verš citoval od-
lišne: A on zasadí do sŕdc detí a prí-
sľuby učinené otcom a srdcia detí sa 

 32 a 3. Nefi 19:25.  
sp Sláva.

  b Ex. 34:29–35;  
Hel. 5:36;  
NaZ 110:3.

  c Ex. 3:6;  
Eter 3:6–8, 19.

 33 a Ex. 33:12, 17;  
Iz. 45:3–4.

 34 a sp Kniha Mormonova.
  b sp Zlaté dosky.
  c sp Znovuzriadenie 

evanjelia.
 35 a Lev. 8:8.  

sp Náprsník.
  b Ex. 28:30.  

sp Urím a Tummím.
  c sp Videc.
 36 a sp Starý zákon.
  b sp Malachiáš.
 37 a sp Druhý príchod 

Ježiša Krista.
  b 3. Nefi 25;  

NaZ 64:23–24.  

sp Svet – Koniec sveta;  
Zem – Očistenie zeme.

  c Nah. 1:8–10;  
1. Nefi 22:15, 23;  
2. Nefi 26:4–6;  
NaZ 29:9.

 38 a sp Kľúče kňazstva;  
Kňazstvo.

  b NaZ 27:9; 110:13–16.  
sp Eliáš.

 39 a Gal. 3:8, 19.
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b obrátia k ich otcom. Keby tomu tak 
nebolo, celá zem by bola úplne spu-
stošená pri jeho príchode.

40 Okrem toho citoval jede-
nástu kapitolu Izaiáša, hovoriac, 
že bude čoskoro naplnená. Cito-
val tiež tretiu kapitolu Skutkov, 
dvadsiaty druhý a dvadsiaty tretí 
verš, presne tak, ako stoja v na-
šom Novom zákone. Povedal, že 
oný a prorok je Kristus; ale ten deň 
ešte neprišiel, „kedy tí, ktorí ne-
chcú počuť hlas jeho, budú b odre-
zaní sprostred ľudu“, ale čoskoro 
príde.

41 Tiež citoval a druhú kapitolu 
Joela, od dvadsiateho ôsmeho 
verša do posledného. Tiež pove-
dal, že toto ešte nie je naplnené, 
ale čoskoro bude. A ďalej uviedol, 
že má čoskoro prísť plnosť b poha-
nov. Citoval mnohé ďalšie úryvky 
z písiem a poskytol mnohé vy-
svetlenia, ktoré tu nemôžu byť 
zmienené.

42 Znova mi hovoril, že keď 
dostanem oné dosky, o ktorých 
hovoril – lebo čas, kedy majú byť 
získané, ešte nebol naplnený – ne-
mám ich ukazovať žiadnej osobe; 
ani náprsník s urímom a tummí-
mom; iba tým, ktorým mi bude 
prikázané ich ukázať; keby som 
tak učinil, bol by som zničený. Za-
tiaľ čo so mnou hovoril o týchto 
doskách, otvorilo sa mojej a mysli 
videnie, takže som videl miesto, 
kde boli dosky uschované, a to 

tak jasne a zreteľne, že som to 
miesto znova poznal, keď som 
ho navštívil.

43 Po tomto rozhovore som vi-
del, že svetlo v izbe sa začalo sú-
streďovať bezprostredne okolo 
osoby toho, ktorý ku mne hovoril, 
a tak to pokračovalo, až kým izba 
nezostala znova temná, okrem 
svetla tesne okolo neho; a potom 
som náhle uvidel akoby prie-
chod otvorený priamo hore do 
neba, a on stúpal, až úplne zmi-
zol, a izba zostala tak ako pred-
tým, než sa objavilo toto nebeské 
svetlo.

44 Ležal som hĺbajúc o jedineč-
nosti tohto výjavu a podivujúc sa 
veľmi tomu, čo mi bolo povedané 
týmto neobyčajným poslom; keď 
tu uprostred svojho a meditova-
nia som náhle spozoroval, že sa 
moja izba začína znova rozsve-
covať, a, akoby v okamihu, bol 
rovnaký nebeský posol znova pri 
mojej posteli.

45 Započal a znova rozprával 
úplne tie isté veci, ktoré rozprá-
val pri svojej prvej návšteve, bez 
najmenšej odchýlky; a tak uči-
niac ma poučil o veľkých sú-
doch, ktoré prichádzajú na zem, 
s veľkým pustošením hladom, 
mečom a morom; a že tieto bo-
lestné súdy prídu na zem v tomto 
pokolení. Keď dorozprával tieto 
veci, znova vystúpil, ako to uči-
nil predtým.

 39 b sp Rodokmeň;  
Spása pre mŕtvych.

 40 a Deut. 18:15–19.
  b 3. Nefi 20:23; 21:20.

 41 a Skut. 2:16–21.
  b Rím. 11:11–25;  

NaZ 88:84.  
sp Pohania.

 42 a sp Myseľ.
 44 a sp Premýšľať.

JOSEPH SMITH – ŽIVOTOPIS 1:40–45 60



 46 a sp Diabol.
  b sp Pokúšať, pokušenie.

  c NaZ 121:37.
 49 a sp Smith, Joseph, st.

 51 a sp Kumora, pahorok.

46 Také hlboké boli dojmy uči-
nené na moju myseľ v tej dobe, 
že sa mi spánok vytratil z očí a ja 
som ležal ochromený v úžase nad 
tým, čo som videl a počul. Ale 
aké bolo moje prekvapenie, keď 
som rovnakého posla znova uzrel 
pri svojej posteli a počul som ho 
znova rozprávať či opakovať mi 
rovnaké veci ako predtým; a pri-
dal varovanie pre mňa, hovoriac 
mi, že a Satan sa bude snažiť b po-
kúšať ma (v dôsledku núdznych 
pomerov rodiny môjho otca), aby 
som získal dosky so zámerom 
obohatiť sa. Toto mi zakázal, ho-
voriac, že nesmiem mať pri zís-
kavaní dosiek na zreteli žiadny 
iný cieľ než osláviť Boha a ne-
smiem byť ovplyvnený žiadnou 
inou c pohnútkou než budovaním 
jeho kráľovstva; inak by som ich 
získať nemohol.

47 Po tejto tretej návšteve znova 
vystúpil do neba ako predtým 
a ja som bol znova ponechaný, 
aby som premýšľal o neobyčaj-
nosti toho, čo som práve zažil; 
keď takmer ihneď potom, čo odo 
mňa nebeský posol vystúpil po 
tretíkrát, zakikiríkal kohút a ja 
som zistil, že nastáva deň, takže 
naše rozhovory museli zabrať 
onú celú noc.

48 Krátko potom som vstal zo 
svojho lôžka a ako zvyčajne som 
išiel konať nutné práce toho 
dňa; ale pokúšajúc sa pracovať 
ako inokedy, zistil som, že moje 
sily sú také vyčerpané, že ma to 

učinilo úplne neschopným. Môj 
otec, ktorý pracoval spoločne so 
mnou, spozoroval, že so mnou 
niečo nie je v poriadku a pove-
dal mi, aby som išiel domov. Vy-
kročil som s úmyslom ísť domov; 
ale pokúšajúc sa preliezť plot 
von z poľa, kde sme boli, sily ma 
úplne opustili a ja som bezmocne 
spadol na zem, a po určitú dobu 
som v mdlobách nič nevnímal.

49 Prvá vec, na ktorú si môžem 
spomenúť, bol hlas hovoriaci 
ku mne, oslovujúc ma menom. 
Vzhliadol som a uzrel som rov-
nakého posla stojaceho nad svo-
jou hlavou, obklopeného svetlom 
ako predtým. Potom mi znova 
rozprával všetko, čo mi hovoril 
predošlej noci a prikázal mi, aby 
som išiel za svojím a otcom a po-
vedal mu o videní a prikázaniach, 
ktoré som obdržal.

50 Poslúchol som; vrátil som sa 
k otcovi na pole a všetko som mu 
rozpovedal. Odpovedal mi, že je 
to od Boha a povedal mi, aby som 
išiel a učinil tak, ako mi posol pri-
kázal. Opustil som pole a išiel 
som na miesto, kde, ako mi pove-
dal posol, boli uschované dosky; 
a vďaka zreteľnosti videnia, ktoré 
som ohľadom neho mal, som po-
znal oné miesto okamžite, keď 
som tam prišiel.

51 Neďaleko dediny Manchester 
v kraji Ontário v štáte New York 
stojí a pahorok značnej veľkosti 
a najvyvýšenejší zo všetkých na-
okolo. Na západnej strane tohto 
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 52 a Morm. 6:6.  
sp Zlaté dosky.

  b sp Urím a Tummím.

  c sp Náprsník.
 54 a sp Kráľovstvo Božie 

alebo kráľovstvo 

nebeské.
 56 a NaZ 137:5–8.

pahorku, neďaleko od vrcholu, 
pod kameňom značnej veľkosti, 
ležali dosky uschované v kamen-
nej schránke. Tento kameň bol ši-
roký a zaoblený uprostred hornej 
strany, a užší smerom k okrajom, 
takže jeho stredná časť bola vidi-
teľná nad zemou, ale okraj okolo 
bol prikrytý zeminou.

52 Odstrániac zeminu, vzal 
som si sochor, ktorý som vkli-
nil pod okraj kameňa, a s tro-
chou námahy som ho nadvihol. 
Pozrel som sa dovnútra, a tam 
som vskutku uzrel a dosky, b urím 
a tummím, a c náprsník, ako uvie-
dol posol. Schránka, v ktorej le-
žali, bola zhotovená prikladaním 
kameňov k sebe s nejakým dru-
hom malty. Na dne schránky boli 
položené naprieč schránkou dva 
kamene a na týchto kameňoch le-
žali dosky a s nimi ostatné veci.

53 Pokúsil som sa ich vybrať, 
ale posol mi to zakázal a znova 
ma poučil o tom, že doba pre ich 
vynesenie ešte neprišla, ani ne-
príde, pokiaľ neuplynú štyri roky 
od tejto doby; ale povedal mi, že 
mám na to miesto prísť presne 
o rok od tejto doby a že sa tam so 
mnou stretne, a že tak mám činiť 
naďalej, pokiaľ nepríde čas na zís-
kanie dosiek.

54 Podľa toho, ako mi bolo pri-
kázané, prichádzal som na konci 
každého roku a vždy som tam na-
šiel toho istého posla, a pri kaž-
dom našom rozhovore som od 

neho obdržal poučenie a znalosť 
ohľadom toho, čo sa Pán chystá 
učiniť, a ako a akým spôsobom 
má byť vedené jeho a kráľovstvo 
v posledných dňoch.

Joseph Smith sa žení s Emmou Ha-
leovou – Dostáva od Moroniho zlaté 
dosky a prekladá niektoré znaky – 
Martin Harris ukazuje znaky a pre-
klad profesorovi Anthonovi, ktorý 
hovorí: „Nemôžem čítať zapečatenú 
knihu.“ (Verše 55–65.)

55 Pretože hmotné pomery 
môjho otca boli veľmi obme-
dzené, boli sme nútení pracovať 
vlastnými rukami, súc najímaní 
na jednodennú prácu a inak, 
ako sme mali príležitosť. Nie-
kedy sme boli doma, a niekedy 
mimo, a neustálou prácou nám 
bolo umožnené získať dostatočné 
živobytie.

56 V roku 1823 postihla rodinu 
môjho otca veľká strasť násled-
kom smrti môjho najstaršieho 
brata a Alvina. V mesiaci október, 
roku 1825, som bol najatý starým 
váženým mužom, ktorý sa vo-
lal Josiah Stoal, ktorý žil v kraji 
Chenango v štáte New York. Po-
čul niečo o bani na striebro, ktorá 
bola otvorená Španielmi v Har-
mony v kraji Susquehanna v štáte 
Pensylvánia; a predtým než si ma 
k sebe najal, kopal, aby, ak je to 
možné, tú baňu objavil. Potom 
čo som k nemu išiel bývať, vzal 
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 57 a sp Smithová, 
Emma Hale.

 58 a sp Prenasledovať, 

prenasledovanie.
 59 a JS – Ž 1:42.
  b sp Písma – Písma 

budú zachovávané.

mňa a zvyšok svojich robotníkov, 
aby sme kopali a hľadali baňu na 
striebro, na čom som aj naďalej 
pracoval takmer mesiac bez úspe-
chu v našom konaní, a nakoniec 
som starého váženého muža pre-
svedčil, aby zastavil kopanie a jej 
hľadanie. Odtiaľ povstal veľmi 
rozšírený príbeh o tom, že som 
bol hľadačom pokladov.

57 Počas tejto doby, keď som bol 
takto zamestnaný, mal som na 
onom mieste ubytovanie a stravu 
u pána Isaaca Halea; tam som po 
prvýkrát uvidel svoju manželku 
(jeho dcéru) a Emmu Haleovú. 
18. januára 1827 sme sa vzali, za-
tiaľ čo ja som bol ešte zamestnaný 
v službe pána Stoala.

58 Kvôli svojmu neustálemu 
tvrdeniu, že som videl videnie, 
ma stále sprevádzalo a prenasle-
dovanie a rodina otca mojej man-
želky veľmi odporovala tomu, 
aby sme sa vzali. Takže som bol 
nútený zobrať ju inde; tak sme 
odišli a vzali sme sa v dome 
zmierovacieho sudcu Tarbilla 
v South Bainbridge v kraji Che-
nango v štáte New York. Okam-
žite po svojej svadbe som pána 
Stoala opustil a odišiel som 
k svojmu otcovi, a v onom ob-
dobí som hospodáril s ním.

59 Potom prišiel čas na získa-
nie dosiek, urímu a tummímu 
a náprsníka. Dvadsiateho dru-
hého dňa mesiaca september je-
dentísíc osemsto dvadsaťsedem, 

odíduc ako obvykle na konci ďal-
šieho roku na miesto, kde boli 
 uschované, mi ich rovnaký nebe-
ský posol vydal s týmto príkazom: 
že za ne budem zodpovedný; že 
keď o ne prídem ľahkomyseľnos-
ťou alebo nejakou svojou a nedba-
losťou, budem odrezaný; ale že 
keď použijem všetko svoje úsilie, 
aby som ich b zachoval, dokiaľ si 
pre ne on, posol, nepríde, budú 
ochraňované.

60 Čoskoro som zistil dôvod, 
prečo som obdržal také prísne 
príkazy, aby som ich uchovával 
v bezpečí a prečo posol pove-
dal, že keď učiním, čo je poža-
dované z mojej ruky, príde si pre 
ne. Lebo hneď ako bolo známe, že 
ich mám, bolo použité nesmierne 
úsilie, aby mi ich vzali. Každý 
úskok, ktorý mohol byť vymy-
slený, bol k onému účelu použitý. 
Prenasledovanie bolo zúrivejšie 
a krutejšie než predtým, a zá-
stupy boli neustále v strehu, aby 
mi ich vzali, ak to bude možné. 
Ale múdrosťou Božou zostali 
bezpečne v mojich rukách, po-
kiaľ som s nimi neuskutočnil 
to, čo bolo požadované z mojej 
ruky. Keď si podľa dohovoru pre 
ne posol prišiel, vydal som mu 
ich; a on ich má vo svojej starost-
livosti do tohto dňa, čo je druhý 
deň mesiaca máj, jedentisíc osem-
sto tridsaťosem.

61 Rozruch však stále pokračo-
val a povesť so svojimi tisícmi 
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 61 a NaZ 5:1.  sp Harris, Martin.  62 a sp Urím a Tummím.

jazykmi bola neustále zamestnaná 
šírením neprávd o rodine môjho 
otca a o mne. Keby som mal vy-
povedať tisícinu z nich, zaplnilo 
by to knihy. Prenasledovanie sa 
však stalo také neznesiteľné, že 
som bol nútený opustiť Manches-
ter a ísť so svojou manželkou do 
kraja Susquehanna v štáte Pen-
sylvánia. Zatiaľ čo sme sa pripra-
vovali na cestu – boli sme veľmi 
chudobní a prenasledovanie na 
nás tak ťažko doliehalo, že ne-
bola žiadna pravdepodobnosť, že 
na tom niekedy budeme inak – 
uprostred svojich strastí sme na-
šli priateľa vo váženom mužovi, 
ktorý sa volal a Martin Harris, 
ktorý k nám prišiel a dal mi päť-
desiat dolárov, aby nám pomohol 
v našej ceste. Pán Harris bol oby-
vateľom okresu Palmyra v kraji 
Wayne v štáte New York a farmá-
rom s dobrou povesťou.

62 Touto pomocou v príhod-
nom čase mi bolo umožnené do-
siahnuť miesto svojho určenia 
v Pensylvánii; a okamžite po 
svojom príchode som započal 
s prepisovaním znakov z dosiek. 
Prepísal som ich značný počet 
a prostredníctvom a urímu a tum-
mímu som niektoré z nich prelo-
žil, čo som učinil v dobe medzi 
svojím príchodom do domu otca 
svojej manželky v mesiaci de-
cembri a februárom nasledujú-
ceho roka.

63 Niekedy v tomto mesiaci fe-
bruári k nám prišiel už predtým 
zmienený pán Martin Harris, 

dostal znaky, ktoré som opí-
sal z dosiek, a odišiel s nimi do 
mesta New York. Ohľadom toho, 
čo sa stalo jemu a so znakmi, od-
kazujem na jeho vlastnú správu 
o týchto okolnostiach, tak ako mi 
ich rozprával po svojom návrate, 
čo bolo nasledovné:

64 „Išiel som do mesta New 
York a predložil som znaky, 
ktoré boli preložené, s ich pre-
kladom profesorovi Charlesovi 
Anthonovi, váženému mužovi 
známemu svojimi literárnymi 
znalosťami. Profesor Anthon 
uviedol, že preklad je správny, 
viac než ktorýkoľvek, ktorý pred-
tým videl preložený z egyptčiny. 
Potom som mu ukázal tie, ktoré 
ešte preložené neboli, a on pove-
dal, že sú egyptské, chaldejské, 
asýrske a arabské; a povedal, že 
sú to pravé znaky. Dal mi osved-
čenie osvedčujúce ľuďom z Pal-
myry, že sú to pravé znaky a že 
preklad tých z nich, ktoré boli 
preložené, je tiež správny. Vzal 
som osvedčenie a vložil som si ho 
do vrecka, a práve som opúšťal 
dom, keď ma pán Anthon zavo-
lal späť a opýtal sa ma, ako ten 
mladý muž zistil, že zlaté dosky 
boli na tom mieste, kde ich našiel. 
Odpovedal som, že mu to zjavil 
anjel Boží.

65 Potom mi povedal: ‚Do-
voľte, aby som sa na to osvedče-
nie pozrel.‘ Vybral som ho teda 
z vrecka a podal som mu ho, 
keď ho on vzal a roztrhal ho na 
kúsky, hovoriac, že teraz nie sú 
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 65 a sp Anjeli.
  b Iz. 29:11–12;  

2. Nefi 27:10; 
Eter 4:4–7.

 66 a sp Cowdery, Oliver.
 68 a sp Krst, krstiť.
  b sp Odpustenie 

hriechov.
  c Num. 11:25;  

Eter 2:4–5, 14;  
NaZ 34:7.

  d sp Ján Krstiteľ.
  e ČV 1:5.  

sp Ruky, ich kladenie.

  f sp Právomoc;  
Vysvätiť, vysvätenie.

 69 a sp Áronovo kňazstvo.
  b Deut. 10:8;  

NaZ 13; 124:39.  
sp Lévi – Kmeň Lévi.

 70 a sp Dar Ducha Svätého.

žiadne také veci ako služba a an-
jelov, a že ak mu dosky prine-
siem, on ich preloží. Oboznámil 
som ho, že časť dosiek je b zape-
čatená a že mi bolo zakázané ich 
priniesť. Odpovedal: ‚Nemôžem 
čítať zapečatenú knihu.‘ Opustil 
som ho a išiel som k dr. Mitchel-
lovi, ktorý potvrdil, čo profesor 
Anthon povedal ohľadom zna-
kov i prekladu.“

· · · · · · ·
Oliver Cowdery slúži ako zapisova-
teľ pri prekladaní Knihy Mormo-
novej – Joseph a Oliver dostávajú 
od Jána Krstiteľa Áronovo kňaz-
stvo – Sú pokrstení, vysvätení 
a dostávajú ducha proroctva. 
(Verše 66–75.)

66 Piateho dňa mesiaca apríl 
1829 prišiel ku mne domov a Oli-
ver Cowdery, ktorého som do tej 
doby nikdy nevidel. Oznámil mi, 
že učí v škole neďaleko miesta, 
kde býva môj otec, a keďže môj 
otec bol jedným z tých, ktorí po-
sielali deti do školy, dochádzal po 
nejakú dobu k nemu domov na 
ubytovanie a na stravu, a zatiaľ 
čo tam bol, rodina mu rozprávala 
o okolnostiach toho, ako som ob-
držal dosky, a preto prišiel, aby 
sa ma na to opýtal.

67 Dva dni po príchode pána 
Cowderyho (bolo to 7. apríla) 

som započal prekladať Knihu 
Mormonovu a on pre mňa začal 
písať.

· · · · · · ·

68 Stále sme pokračovali v práci 
na preklade, keď, nasledujúceho 
mesiaca (máj 1829), sme určitého 
dňa išli do lesa, aby sme sa po-
modlili a spýtali sa Pána ohľadom 
a krstu na b odpustenie hriechov, 
o ktorom sme našli zmienku 
v preklade dosiek. Zatiaľ čo sme 
boli takto zamestnaní, modliac sa 
a vzývajúc Pána, v c oblaku svetla 
zostúpil z neba d posol a vložil 
e ruky svoje na nás, a f vysvätil nás, 
hovoriac:

69 Vám, spoluslužobníci moji, 
v mene Mesiáša, udeľujem a kňaz-
stvo Áronovo, ktoré drží kľúče 
služby anjelov a evanjelia pokánia, 
a krstu ponorením na odpustenie 
hriechov; a to už nebude nikdy vzaté 
zo zeme, až kým synovia b Léviho ne-
budú znova obetovať obeť Pánovi 
v spravodlivosti.

70 Povedal, že toto Áronovo 
kňazstvo nemá moc kladenia 
rúk pre a dar Ducha Svätého, ale 
že toto nám bude udelené neskôr; 
a prikázal nám, aby sme išli a boli 
pokrstení, a dal nám pokyny, že 
ja mám pokrstiť Olivera Cow-
deryho a že potom má on pokrs-
tiť mňa.
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71 A tak sme išli a boli sme po-
krstení. Najskôr som ja pokrstil 
jeho, a potom on pokrstil mňa – 
potom som ja položil ruky na jeho 
hlavu a vysvätil som ho do Áro-
novho kňazstva, a potom on po-
ložil ruky na mňa a vysvätil ma 
do rovnakého kňazstva – lebo tak 
nám bolo prikázané.*

72 Posol, ktorý nás pri tejto príle-
žitosti navštívil a udelil nám toto 
kňazstvo, povedal, že jeho meno 
je Ján, ten istý, ktorý je v Novom 
zákone nazývaný a Ján Krstiteľ, 
a že koná pod vedením b Petra, 
c Jakuba a d Jána, ktorí držia e kľúče 
kňazstva f Melchisedekovho, ktoré 
to kňazstvo, povedal, nám bude 
v príhodnom čase udelené, a že 
ja budem nazývaný prvým g star-
ším Cirkvi a on (Oliver Cowdery) 
druhým. Bolo to pätnásteho dňa 
mesiaca mája 1829, keď sme boli 
vysvätení pod rukou tohto posla 
a pokrstení.

73 Hneď ako sme sa vyno-
rili z vody, potom, čo sme boli 

pokrstení, sme obdržali veľké 
a úžasné požehnania od nášho 
Nebeského Otca. Hneď ako som 
pokrstil Olivera Cowderyho, 
a Duch Svätý spočinul na ňom 
a on sa postavil a b proroko-
val veľa vecí, ktoré čoskoro na-
stanú. A znova, hneď ako som 
bol ja pokrstený ním, tiež som 
mal ducha proroctva, kedy, po-
staviac sa, prorokoval som o vzo-
stupe tejto Cirkvi a mnohých 
ďalších veciach spojených s Cir-
kvou a týmto pokolením detí 
ľudských. Boli sme naplnení Du-
chom Svätým a radovali sme sa 
v Bohu svojej spásy.

74 Pretože naša myseľ bola teraz 
osvietená, začali sme mať písma 
otvorené svojmu a porozumeniu 
a b pravý význam a zámer ich zá-
hadnejších úryvkov nám bol zja-
vený spôsobom, ktorý sme nikdy 
predtým nemohli dosiahnuť, ani 
sme nikdy predtým na to nepo-
mysleli. Zatiaľ sme boli nútení 
zachovávať v tajnosti okolnosti 

 72 a sp Ján Krstiteľ.
  b NaZ 27:12–13.  

sp Peter.
  c sp Jakub, syn 

Zebedejov.

  d sp Ján, syn Zebedejov.
  e sp Kľúče kňazstva.
  f sp Melchisedekovo 

kňazstvo.
  g sp Starší.

 73 a sp Duch Svätý.
  b sp Proroctvo, 

prorokovať.
 74 a sp Porozumenie.
  b Ján 16:13.

* Oliver Cowdery opisuje tieto udalosti takto: „Toto boli dni, na ktoré sa nedá nikdy 
zabudnúť – sedieť za zvuku hlasu diktujúceho skrze inšpiráciu neba prebudilo naj-
väčšiu vďačnosť tohto vnútra! Deň za dňom som pokračoval, nevyrušovaný, v zapi-
sovaní z jeho úst, tak ako prekladal s urímom a tummímom, alebo, ako by povedali 
Nefiti, ‚prekladateľmi‘, dejiny alebo záznam nazvaný ‚Kniha Mormonova‘.

Zmieniť sa, dokonca iba niekoľkými slovami, o zaujímavej správe podanej Mormo-
nom a jeho verným synom Moronim, o ľuďoch kedysi milovaných a obľúbených ne-
bom, by prekročilo môj súčasný zámer; takže toto odložím na budúce obdobie a, ako 
som povedal v úvode, prejdem rovno k niekoľkým málo udalostiam bezprostredne 
spojených s vzostupom tejto cirkvi, čo môže byť vítané pre niekoľko tisíc tých, ktorí 
vykročili, uprostred nevôle bigotných ľudí a ohovárania pokrytcov, a chopili sa eva-
njelia Kristovho.
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týkajúce sa toho, že sme obdr-
žali kňazstvo a boli pokrstení, 
kvôli duchu prenasledovania, 
ktorý sa už sám o sebe v sused-
stve prejavoval.

75 Z času na čas nám hrozilo, že 
budeme napadnutí, a to tiež od 
vyznávačov náboženstva. A ich 
zámery napadnúť nás boli ma-
rené iba vplyvom rodiny otca 

mojej manželky (pod Božskou 
prozreteľnosťou), ktorá začala 
byť voči mne veľmi priateľská 
a ktorá odporovala zberbe, a boli 
ochotní dovoliť mi, aby som po-
kračoval v diele prekladania bez 
prerušovania; a takže nám po-
núkli a sľúbili ochranu pred všet-
kými nezákonnými postupmi, tak 
ďaleko ako boli schopní.

Nikto, so svojimi triezvymi zmyslami, by nemohol prekladať a písať pokyny  dávané 
Nefitom z úst Spasiteľa, o presnom spôsobe, ktorým majú ľudia vybudovať Jeho Cir-
kev, a obzvlášť keď skazenosť rozprestrela neistotu nad všetkými usporiadaniami 
a systémami praktizovania medzi ľuďmi, bez toho, aby si prial mať výsadu prejaviť 
ochotu srdca tým, že by bol pochovaný do tekutého hrobu, aby si vyprosil ‚dobré sve-
domie skrze vzkriesenie Ježiša Krista‘.

Po zapísaní správy danej o Spasiteľovej službe zvyšku semena Jákobovho, na tomto 
kontinente, bolo ľahké vidieť, ako prorok povedal, že bude, že temnota pokrýva zem 
a hustá temnota myseľ ľudí. Pri ďalšom premýšľaní bolo rovnako ľahké vidieť, že 
uprostred veľkých konfliktov a kriku ohľadom náboženstva nemal nikto právomoc 
od Boha vykonávať obrady evanjelia. Lebo by mohla byť položená otázka: Majú muži, 
ktorí popierajú zjavenia, právomoc vykonávať obrady v mene Krista, keď svedectvo 
o Ňom nie je nič menšie než duch proroctva, a Jeho náboženstvo je založené, budo-
vané a podporované bezprostrednými zjaveniami vo všetkých vekoch sveta, kedy má 
On ľud na zemi? Ak boli tieto skutočnosti pochované a starostlivo ukryté ľuďmi, kto-
rých ľstivosť by bola v ohrození, pokiaľ by im niekedy bolo dovolené, aby zažiarili 
do tvári ľudí, neboli už pre nás; a my sme iba čakali na to, aby bolo dané prikázanie: 
‚Povstaňte a buďte pokrstení.‘

Toto sme si nepriali dlho predtým, než to bolo uskutočnené. Pán, ktorý je bohatý 
milosrdenstvom a vždy ochotný zodpovedať vytrvalú modlitbu pokorných, sa po-
tom, čo sme Ho vrúcne vzývali, bokom od obydlí ľudí, sklonil, aby nám prejavil Svoju 
vôľu. Náhle, ako keby sprostred večnosti, nám hlas Vykupiteľa vniesol pokoj, zatiaľ 
čo bol závoj roztiahnutý a anjel Boží odený slávou zostúpil a odovzdal dychtivo oča-
kávané posolstvo a kľúče evanjelia pokánia. Aká radosť! Aký údiv! Aký úžas! Zatiaľ 
čo svet bol trýznený a sužovaný – zatiaľ čo milióny tápavo hľadali ako slepý stenu 
a zatiaľ čo všetci ľudia spočívali v neistote, ako všeobecná masa, naše oči uzreli, naše 
uši započuli, ako keby v ‚žiare dňa‘; áno, viac – nad jas májového slnečného lúča, 
ktorý vtedy šíril svoj lesk na tvár prírody! Potom jeho hlas, aj keď mierny, prenikal až 
 dovnútra a jeho slová: ‚Ja som tvoj spoluslužobník‘, rozptýlili všetky obavy. Počúvali 
sme, s úžasom sme hľadeli, obdivovali sme! Bol to hlas anjela zo slávy, bolo to posol-
stvo od Najvyššieho! A keď sme počuli, radovali sme sa, zatiaľ čo Jeho láska roznie-
tila našu dušu a my sme boli pohltení vo videní Všemohúceho! Kde bolo miesto pre 
pochybnosti? Nikde; neistota utiekla, pochybnosti sa utopili, aby už nepovstali, za-
tiaľ čo výmysel a klam utiekli naveky!

Ale, milý brat, premýšľaj, ďalej chvíľu premýšľaj, aká radosť naplnila naše srdcia 
a s akým prekvapením sme sa museli skloniť (lebo kto by nesklonil koleno pre také 
požehnanie?), keď sme obdržali pod jeho rukou Sväté kňazstvo, keď povedal: ‚Vám, 
spoluslužobníci moji, v mene Mesiáša, udeľujem toto Kňazstvo a túto právomoc, 
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ktorá zostane na zemi, takže synovia Léviho budú ešte môcť obetovať obeť Pánovi 
v spravodlivosti!‘

Nebudem sa pokúšať ti vylíčiť pocity tohto srdca, ani majestátnu krásu a slávu, 
ktorá nás obklopovala pri tejto príležitosti; ale budeš mi veriť, keď poviem, že zem, 
ani ľudia, s výrečnosťou získanou časom, nemôžu začať zaodievať reč takým zaují-
mavým a vznešeným spôsobom ako táto svätá bytosť. Nie; ani nemá táto zem moc 
dať radosť, udeliť pokoj alebo pochopiť múdrosť, ktorá bola obsiahnutá v každej vete, 
ako boli odovzdávané mocou Ducha Svätého! Človek môže klamať svojho blížneho, 
klam môže nasledovať klam a deti oného zlovoľného môžu mať moc priviesť pocha-
bých a neučených navnivoč, ale nič iba výmysel živí mnohých a ovocie falošnosti ne-
sie vo svojom prúde nestáleho do hrobu; ale jeden dotyk prstom jeho lásky, áno, jeden 
lúč slávy z vyššieho sveta, alebo jedno slovo z úst Spasiteľa, z lona večnosti, strhne to 
všetko do bezvýznamnosti a vymaže to naveky z mysle. Uistenie, že sme boli v prí-
tomnosti anjela, istota, že sme počuli hlas Ježiša a pravdu nepoškvrnenú, ako prúdi 
z čistej bytosti, diktovanú vôľou Božou, sú pre mňa neopísateľné a ja budem vždy hľa-
dieť na tento prejav Spasiteľovej dobrotivosti s údivom a vďakyvzdaním, pokiaľ mi 
bude dovolené zostať; a v oných príbytkoch, kde prebýva dokonalosť a kam hriech 
nikdy neprichádza, dúfam, že budem uctievať oného dňa, ktorý nikdy neprestane.“ – 
Messenger and Advocate, zv. 1 (október 1834), str. 14–16.
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a VERÍME v b Boha, Večného 
Otca, a v Jeho c Syna, Ježiša 

Krista, a v d Ducha Svätého.
2 Veríme, že ľudia budú potres-

taní za svoje a vlastné hriechy, 
a nie za priestupok b Adamov.

3 Veríme, že skrze a uzmierenie 
Kristovo môže byť b spasené celé 
ľudstvo, skrze c poslušnosť d záko-
nov a obradov e evanjelia.

4 Veríme, že prvými zásadami 
a a obradmi evanjelia sú: po prvé, 
b viera v Pána Ježiša Krista; po 
druhé, c pokánie; po tretie, d krst 
ponorením na e odpustenie hrie-
chov; po štvrté, kladenie f rúk pre 
g dar Ducha Svätého.

5 Veríme, že muž musí byť a po-
volaný Bohom, skrze b proroctvo 

a skrze kladenie c rúk tých, ktorí 
majú d právomoc, aby e kázal eva-
njelium a vykonával jeho f obrady.

6 Veríme v rovnakú a organizá-
ciu, ktorá existovala v prvotnej 
Cirkvi, menovite v b apoštolov, 
c prorokov, d pastierov, učiteľov, 
e evanjelistov, a tak ďalej.

7 Veríme v a dar b jazykov, c pro-
roctva, d zjavenia, e videní, f uzdra-
vovania, g vykladania jazykov, 
a tak ďalej.

8 Veríme, že a Biblia je b slovo Bo-
žie, pokiaľ je preložená c správne; 
veríme tiež, že d Kniha Mormo-
nova je slovo Božie.

9 Veríme všetkému, čo Boh a zja-
vil, všetkému, čo teraz zjavuje, 
a veríme, že ešte b zjaví mnohé 

1 1 a sp Viera, veriť.
  b sp Boh, Božstvo – 

Boh Otec.
  c sp Boh, Božstvo –  

Boh Syn;  
Ježiš Kristus.

  d sp Boh, Božstvo – Boh 
Duch Svätý;  
Duch Svätý.

 2 a Deut. 24:16;  
Ez. 18:19–20.  
sp Sloboda jednania;  
Vydávať počet, 
zodpovedný, 
zodpovednosť.

  b sp Pád Adama a Evy.
 3 a sp Uzmieriť, 

Uzmierenie.
  b Mos. 27:24–26;  

Mojž. 5:9.  
sp Spása.

  c sp Poslušnosť, 
poslušný, poslúchať.

  d sp Zákon.

  e sp Evanjelium.
 4 a sp Obrady.
  b sp Viera.
  c sp Pokánie.
  d sp Krst, krstiť.
  e sp Odpustenie 

hriechov.
  f sp Ruky, ich kladenie.
  g sp Dar Ducha Svätého.
 5 a sp Povolať, povolaný 

Bohom, povolanie.
  b sp Proroctvo, 

prorokovať.
  c sp Ruky, ich kladenie.
  d sp Kňazstvo;  

Právomoc.
  e sp Kázať.
  f Alma 13:8–16.
 6 a sp Cirkev, znamenia 

tej pravej – Cirkevná 
organizácia.

  b sp Apoštol.
  c sp Prorok.
  d sp Biskup.

  e sp Evanjelista;  
Patriarcha, 
patriarchálny.

 7 a sp Dary Ducha.
  b sp Dar jazykov.
  c sp Proroctvo, 

prorokovať.
  d sp Zjavenie.
  e sp Videnie.
  f sp Uzdraviť, 

uzdravenie.
  g 1. Kor. 12:10;  

Morm. 9:7–8.
 8 a sp Biblia.
  b sp Slovo Božie.
  c 1. Nefi 13:20–

40; 14:20–26.
  d sp Kniha Mormonova.
 9 a sp Zjavenie.
  b Am. 3:7;  

NaZ 121:26–33.  
sp Písma – Príchod 
písiem prorokovaný.
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veľké a dôležité veci týkajúce sa 
kráľovstva Božieho.

10 Veríme v doslovné a zhro-
maždenie Izraela a v znovuzria-
denie b desiatich kmeňov; že c Sion 
(Nový Jeruzalem) bude vybudo-
vaný na americkom kontinente; 
že Kristus bude d vládnuť osobne 
na zemi; a že zem bude e obno-
vená a obdrží svoju f rajskú g slávu.

11 Domáhame sa a výsady uc-
tievať Všemohúceho Boha podľa 
b príkazov svojho vlastného c sve-
domia a umožňujeme všetkým 
ľuďom rovnakú výsadu, nech 
d uctievajú akokoľvek, kdekoľvek 
alebo čokoľvek si vyvolia.

12 Veríme, že máme byť pod-
riadení kráľom, prezidentom, 

vládcom a občianskym sudcom, 
v poslušnosti a zákona, a že ho 
máme ctiť a podporovať.

13 Veríme, že máme byť 
a čestní, pravdiví, b cudní, dob-
rotiví, cnostní a že máme c činiť 
dobro všetkým ľuďom; vskutku, 
dalo by sa povedať, že nasledu-
jeme d napomenutie Pavlovo – ve-
ríme všetkým veciam, e dúfame 
vo všetky veci, vytrvali sme 
v mnohých veciach a dúfame, 
že budeme schopní f vytrvať vo 
všetkých veciach. Ak je čokoľvek 
g cnostné, príjemné alebo dobrej 
povesti alebo chvályhodné, sna-
žíme sa o to.

Joseph Smith.

 10 a Iz. 49:20–22; 60:4;  
1. Nefi 19:16–17.  
sp Izrael – 
Zhromaždenie Izraela.

  b sp Izrael – Desať 
stratených kmeňov 
Izraela.

  c Eter 13:2–11;  
NaZ 45:66–67; 84:2–5;  
Mojž. 7:18.  
sp Nový Jeruzalem;  
Sion.

  d sp Milénium.

  e sp Zem – Očistenie 
zeme.

  f vi podmienky ako 
v záhrade Éden; Iz. 
11:6–9; 35; 51:1–3; 
65:17–25;  
Ez. 36:35.  
sp Raj.

  g sp Sláva.
 11 a NaZ 134:1–11.
  b sp Sloboda jednania.
  c sp Svedomie.
  d sp Uctievanie, 

uctievať.
 12 a NaZ 58:21–23.  

sp Zákon.
 13 a sp Bezúhonnosť;  

Čestný, čestnosť.
  b sp Cudnosť.
  c sp Služba.
  d Fil. 4:8.
  e sp Dúfať, nádej.
  f sp Vytrvať.
  g sp Cnosť;  

Zdržanlivosť.
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