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UVOD

Dragoceni biser je izbor izvrstnega gradiva, ki se tiče veliko po-
membnih vidikov vere in nauka Cerkve Jezusa Kristusa svetih 

iz poslednjih dni  Te dele je prevedel in napisal prerok Joseph Smith 
in večina jih je bila objavljenih v cerkvenem časopisju njegovih dni 

Prvo zbirko gradiva, ki se je imenovala Dragoceni biser, je leta 1851 
izdal starešina Franklin D  Richards, tedaj član svèta dvanajsterih in 
predsednik britanskega misijona  Njen namen je bil, da bi bili neka-
teri pomembni članki, ki so imeli za časa Josepha Smitha omejeno na-
klado, še lažje dostopni  Ker je članstvo Cerkve po Evropi in Ameriki 
naraščalo, je nastala potreba, da bi bilo te članke moč dobiti  Drago-
ceni biser so veliko uporabljali in je z izjavo Prvega predsedstva in 
generalne konference v Salt Lake Cityju 10  oktobra 1880 posledično 
postal standardno delo Cerkve 

Vsebine so bile večkrat dopolnjene, kakor so narekovale potrebe 
Cerkve  Leta 1878 so bili dodani deli Mojzesove knjige, ki jih prva iz-
daja ni vsebovala  Leta 1902 so bili iz Dragocenega bisera vzeti določeni 
deli, v katerih se je pojavljalo gradivo, ki je bilo prav tako objavljeno 
v Nauku in zavezah  Do ureditve v poglavja in verze skupaj z opom-
bami je prišlo leta 1902  Do prve objave besedila v dveh stolpcih s ka-
zalom je prišlo leta 1921  Nobenih drugih sprememb ni bilo do aprila 
1976, ko sta bila dodana dva dela razodetja  Leta 1979 sta bila ta dva 
dela iz Dragocenega bisera odstranjena in vmeščena v Nauk in za-
veze, kjer se sedaj pojavljata kot 137  in 138  razdelek  V sedanji izdaji 
je prišlo do nekaj sprememb, da bi bilo besedilo čim bolj v soglasju s 
prejšnjimi dokumenti 

Sledi kratek uvod sedanjih vsebin:
 1   Izbrani deli iz Mojzesove knjige. Odlomek iz Prve Mojzesove knjige, 

ki ga je Joseph Smith prevedel iz Svetega pisma, s čimer je začel 
junija 1830 

 2   Abrahamova knjiga. Navdihnjeni prevod Abrahamovih zapisov  
Joseph Smith je s prevajanjem začel leta 1835, potem ko je dobil 
nekaj egipčanskih papirusov  Prevod je bil objavljen v nadalje-
vanjih v Times and Seasons, ki so se začela 1  marca 1842 v Na-
uvooju v Illinoisu 

 3   Joseph Smith — Evangelij po Mateju. Odlomek iz Matejevega pri-
čevanja v prevodu Svetega pisma po Josephu Smithu (gl  Nauk 
in zaveze 45:60–61 glede božanske odredbe za začetek prevaja-
nja Nove zaveze) 



 4   Joseph Smith — Življenjska zgodba. Izvlečki iz uradnega pričevanja 
in zgodbe Josepha Smitha, ki so jo on in njegovi pisarji pripra-
vili med letoma 1838 in 1839 in ki so bili objavljeni v nadaljeva-
njih v Times and Seasons v Nauvooju v Illinoisu, ki so se začela 
15  marca 1842 

 5   Členi vere Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Izjava Jo-
sepha Smitha, objavljena v Times and Seasons 1  marca 1842 sku-
paj s kratko zgodovino Cerkve, ki je bila splošno znana kot Pismo 
Wentworthu 

viUVOD



   
IZBRANI DELI IZ  

MOJZESOVE KNJIGE
Odlomek iz prevoda Svetega pisma, kakor je bil razodet preroku 

Josephu Smithu od junija 1830 do februarja 1831.

1 1 a Al 12:30;  
Mz 1:42.

  b vss Mojzes.
 2 a 2 Mz 3:6; 33:11;  

pjs 2 Mz 33:20, 23 
(Dodatek);  
Jn 1:18; 6:46;  
Etr 3:6–16;  
Mz 1:11.

  b 4 Mz 12:6–8;  
5 Mz 34:10;  
NaZ 17:1.

  c 5 Mz 5:24;  
Mz 1:13–14, 25;  
vss slava.

  d vss spremenitev.
 3 a Raz 11:17; 19:6;  

1 Ne 1:14;  
NaZ 121:4;  
vss Bog — Božja 
trojica.

  b Iz 63:16;  
NaZ 19:9–12;  
Mz 7:35;  
vss Neskončni.

 4 a Mz 7:4.
  b Mz 7:32, 35–37.
  c Ps 40:6;  

NaZ 76:114.
  d Ps 111:7–8;  

Mz 1:38.
  e 2 Ne 9:16;  

NaZ 1:37–39;  
vss Božja beseda.

 6 a 1 Mz 1:26;  
Etr 3:14–15;  
Mz 1:13–16.

  b vss Edinorojenec.
  c vss Odrešenik.
  d Jn 1:14, 17;  

Al 13:9;  
vss milostljivost.

  e Mz 5:7.
  f 1 Kr 8:60;  

Iz 45:5–18, 21–22.
  g 1 Ne 9:6;  

2 Ne 9:20;  
Al 18:32;  
NaZ 38:1–2;  
vss Vsevedni.

1. POGLAVJE
(junij 1830)

Bog se razodene Mojzesu. — Moj-
zes je spremenjen.  — Sooči se s 
Satanom. — Mojzes vidi veliko po-
seljenih svetov. — Sin je ustvaril 
neštete svetove.  — Božje delo in 
slava je, da uresniči človekovo ne-
smrtnost in večno življenje.

BESEDE Boga, ki jih je a govo-
ril b Mojzesu takrat, ko je bil 

Mojzes vzet na silno visoko goro
2 in je a videl Boga iz b obličja v 

obličje in je govoril z njim in na 
Mojzesu je bila Božja c slava; zato 
je Mojzes lahko d prenesel njegovo 
navzočnost.

3 In Bog je spregovoril Mojzesu, 
rekoč: Glej, jaz sem Gospod Bog 
a Vsemogočni in ime mi je b Ne-
skončni; kajti sem brez začetka 

dni oziroma konca let; in mar ni 
to neskončno?

4 In glej, moj sin si; zatorej 
a poglej in pokazal ti bom stvari-
tev svojih b rok; vendar ne vsega, 
kajti moja c dela so brez d konca in 
tudi moje e besede, kajti nikoli se 
ne končajo.

5 Zatorej nihče ne more videti 
vseh mojih del, če ne vidi vse 
moje slave; in nihče ne more vi-
deti vse moje slave in po tem os-
tati v mesu na zemlji.

6 In zate, Mojzes, sin moj, imam 
delo; in ti si po a podobi mojega 
b Edinorojenca; in moj Edinorojeni 
je in bo c Odrešenik, kajti navda-
jata ga d milostljivost in e resnica; 
vendar f ni drugega Boga, razen 
mene in vse stvari so pred menoj, 
kajti vse g poznam.

7 In sedaj, glej, tole stvar ti 



pokažem, Mojzes, sin moj, kajti 
v svetu si in sedaj ti jo pokažem.

8 In zgodilo se je, da je Mojzes 
pogledal in videl a svet, na kate-
rem je bil ustvarjen; in Mojzes je 
b videl svet in konce le-tega in vse 
človeške otroke, ki so in ki so bili 
ustvarjeni; temu se je močno c ču-
dil in se spraševal.

9 In Božja navzočnost se je od 
Mojzesa umaknila, da njegova 
slava ni bila na Mojzesu; in Mojzes 
je bil prepuščen sebi. In ko je bil 
prepuščen sebi, je padel na zemljo.

10 In zgodilo se je, da je minilo 
veliko ur, preden je Mojzes spet 
prejel svojo naravno a moč kakor 
človek; in rekel si je: Sedaj zaradi 
tega vem, da je človek b nič, česar 
nisem nikdar predpostavljal.

11 Sedaj pa so moje oči videle 
a Boga; vendar ne moje b naravne, 
temveč moje duhovne oči, kajti 
moje naravne oči ne bi mogle vi-
deti; kajti v njegovi navzočnosti 
bi c shiral in d umrl; toda na meni 
je bila njegova slava; in videl sem 
njegov e obraz, kajti pred njim sem 
bil f spremenjen.

12 In zgodilo se je, da je, ko je 
Mojzes te besede izrekel, glej, 
prišel a Satan in ga b skušal, rekoč: 
Mojzes, sin človekov, časti me.

13 In zgodilo se je, da se je Moj-
zes ozrl na Satana in rekel: Kdo 
si? Kajti glej, jaz sem a sin Boga po 
podobi njegovega Edinorojenca; 
in kje je tvoja slava, da bi te mo-
ral častiti?

14 Kajti glej, Boga nisem mogel 
gledati, ne da bi name prišla nje-
gova slava, in pred njim sem bil 
a spremenjen. Tebe pa lahko gle-
dam v naravnem človeku. Mar ni 
zares tako?

15 Blagoslovljeno bodi ime mo-
jega Boga, kajti njegov Duh se ni 
povsem umaknil od mene, ozi-
roma kje je tvoja slava, kajti meni 
se zdi tema? In lahko presodim 
med teboj in Bogom; kajti Bog mi 
je rekel: a Časti Boga, kajti samo 
njemu b služi.

16 Poberi se odtod, Satan; ne za-
vajaj me; kajti Bog mi je rekel: Ti si 
po a podobi mojega Edinorojenca.

17 In dal mi je tudi zapovedi, ko 
me je poklical iz gorečega a grma, 
rekoč: b Kliči k Bogu v imenu mo-
jega Edinorojenca in časti mene.

18 In Mojzes je spet rekel: Ne 
bom prenehal klicati k Bogu, 
druge stvari ga imam vprašati: 
kajti njegova slava je na meni, za-
torej lahko presodim med njim in 
teboj. Poberi se odtod, Satan.

 8 a Mz 2:1.
  b Mz 1:27.
  c Ps 8:4–5.
 10 a Dan 10:8, 17;  

1 Ne 17:47;  
Al 27:17;  
JS – ŽZ 1:20.

  b Dan 4:32;  
He 12:7.

 11 a vss Bog — Božja 
trojica.

  b NaZ 67:10–13;  

Mz 6:36.
  c 2 Mz 19:21.
  d 2 Mz 20:19.
  e 1 Mz 32:31;  

Mz 7:4.
  f Mt 17:1–8;  

vss spremenitev.
 12 a Mz 4:1–4;  

vss hudič.
  b Mz 6:49;  

vss skušnjava — 
skušati.

 13 a Ps 82:6;  
Heb 12:9;  
1 Jn 3:2.

 14 a vss spremenitev.
 15 a Mt 4:10;  

vss čast — častiti — 
izkazati čast.

  b 1 Sam 7:3;  
3 Ne 13:24.

 16 a Mz 1:6.
 17 a 2 Mz 3:2.
  b Mz 5:8.
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 19 a Mt 24:4–5.
 20 a vss pekel.
  b JS – ŽZ 1:15–16;  

vss molitev.
 21 a vss hudič.
 22 a Mt 13:41–42;  

Moz 16:1–3.
 24 a vss Sveti Duh.
 25 a 2 Mz 14:21–22.

  b vss duhovništvo;  
moč.

  c 2 Mz 4:16.
 26 a 2 Mz 3:7–12.
  b 1 Ne 17:23–25.
  c 1 Kr 8:51–53;  

vss Izrael.
  d vss izvoljen — 

izvoljeni.

 27 a NaZ 88:47;  
Mz 1:8;  
vss videnje.

 29 a vss zemlja.
 31 a 5 Mz 5:4;  

Mz 1:11.
  b Iz 45:17–18;  

2 Ne 2:14–15.

19 In sedaj, ko je Mojzes te be-
sede izrekel, je Satan zakričal z 
glasnim glasom in besnel po zem-
lji in ukazal, rekoč: Jaz sem a Edi-
norojeni, časti me.

20 In zgodilo se je, da se je Moj-
zes začel strašno bati; in ko se je 
začel bati, je zagledal grenkobo 
a pekla. Ker pa je b klical k Bogu, 
je prejel moč in ukazal je, rekoč: 
Proč od mene, Satan, kajti edino 
tega Boga bom častil, ki je Bog 
slave.

21 In sedaj je a Satan začel tre-
petati in se je zemlja stresla; in 
Mojzes je prejel moč in zaklical 
k Bogu, rekoč: V imenu Edinoro-
jenca, poberi se odtod, Satan.

22 In zgodilo se je, da je Satan 
zakričal z glasnim glasom, z jo-
kom in stokom in a škripanjem z 
zobmi; in odšel je odtod, in sicer 
iz Mojzesove navzočnosti, da ga 
ni videl.

23 In sedaj je Mojzes o tem pri-
čeval; zaradi hudobije pa tega člo-
veški otroci nimajo.

24 In zgodilo se je, da je Mojzes 
potem, ko je Satan odšel iz nje-
gove navzočnosti, povzdignil oči 
v nebo, navdan s a Svetim Duhom, 
ki pričuje o Očetu in Sinu;

25 in ko je klical Božje ime, je 
spet zagledal njegovo slavo, kajti 
bila je na njem; in zaslišal je glas, 

govoreč: Blagor ti, Mojzes, kajti 
jaz, Vsemogočni, sem te izvolil in 
postal boš močnejši od številnih 
a vodá; kajti poslušne bodo tvo-
jemu b ukazu, kakor če bi bil c Bog.

26 In glej, s teboj sem, in sicer do 
konca tvojih dni; kajti moje ljud-
stvo boš a rešil iz b suženjstva, in si-
cer c Izraelce, moje d izvoljene.

27 In zgodilo se je, ko je glas 
še govoril, da se je Mojzes ozrl z 
očmi in a zagledal zemljo, da, in 
sicer vso; in niti delčka te ni bilo, 
ki ga ne bi videl, prepoznavajoč 
jo po Božjem Duhu.

28 In videl je tudi prebivalce 
le-te in ni bilo duše, ki je ne bi vi-
del; in prepoznal jih je po Božjem 
Duhu; in po številu jih je bilo ve-
liko, in sicer nešteto kakor peska 
na morski obali.

29 In videl je številne dežele; 
in vsaka dežela se je imenovala 
a zemlja in na obličju le-te so bili 
prebivalci.

30 In zgodilo se je, da je Mojzes 
zaklical k Bogu, rekoč: Povej mi, 
prosim te, zakaj so te stvari tak-
šne in s čim si jih naredil.

31 In glej, Gospodova slava je 
bila na Mojzesu, tako da je Moj-
zes stal v Božji navzočnosti in z 
njim govoril iz a obličja v obličje. 
In Gospod Bog je Mojzesu rekel: 
Za svoj lastni b namen sem naredil 
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 32 a Jn 1:1–4, 14;  
Heb 1:1–3;  
Raz 19:13;  
JakK 4:9;  
Mz 2:1, 5;  
vss Jezus Kristus.

  b Ps 19:2;  
Mz 5:7–8;  
vss milostljivost.

  c vss resnica.
 33 a vss ustvariti.
  b Ps 8:4–5;  

NaZ 76:24;  

Mz 7:29–30.
  c Mz 1:6.
 34 a Mz 3:7.
  b Abr 1:3;  

vss Adam.
  c Mz 4:26; 6:9.
 35 a Mz 1:6; 7:36;  

vss Vsevedni.
 37 a Abr 4:1;  

vss nebo — nebesa.
 38 a Mz 1:4.
 39 a Rim 8:16–17;  

2 Ne 2:14–15;  

vss načrt odkupitve.
  b vss slava.
  c vss nesmrtnost — 

nesmrten.
  d vss večno življenje.
 40 a 2 Ne 29:11–12.
 41 a 1 Ne 13:23–32;  

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

NaZ 9:2.
 42 a Mz 1:1.

te stvari. V tem je modrost in os-
taja v meni.

32 In ustvaril sem jih z močjo 
svoje a besede, ki je moj edinoro-
jeni Sin, ki ga navdajata b milost-
ljivost in c resnica.

33 In a ustvaril sem neštete b sve-
tove; in prav tako sem jih ustvaril 
za svoj lastni namen; in ustva-
ril sem jih s Sinom, ki je moj 
c Edinorojeni.

34 In a prvega človeka vseh 
ljudi sem imenoval b Adam, kar 
je c veliko.

35 Toda poročam ti le o tej zem-
lji in prebivalcih le-te. Kajti glej, 
veliko svetov je, ki so z močjo 
moje besede preminili. In veliko 
jih je, ki sedaj stojijo in za člo-
veka jih je nešteto; jaz pa imam 
vse stvari preštete, kajti moje so 
in jih a poznam.

36 In zgodilo se je, da je Mojzes 
spregovoril Gospodu, rekoč: Bodi 
milosten s svojim služabnikom, o 
Bog, in mi povej glede te zemlje 
in prebivalcev le-te in tudi stvar-
stva in potem bo tvoj služabnik 
zadovoljen.

37 In Gospod Bog je sprego-
voril Mojzesu, rekoč: a Stvarstev 
je veliko in jih človek ne more 

prešteti; jaz pa jih imam prešteta, 
kajti moja so.

38 In ko bo ena zemlja preminila 
in stvarstvo le-te, bo prav tako 
prišla druga; in ni a konca mojim 
delom niti mojim besedam.

39 Kajti glej, to je moje a delo in 
moja b slava — da uresničim člo-
vekovo c nesmrtnost in d večno 
življenje.

40 In sedaj, Mojzes, sin moj, ti 
bom govoril glede te zemlje, na 
kateri stojiš; in to, kar ti bom po-
vedal, boš a zapisal.

41 In tisti dan, ko bodo človeški 
otroci imeli moje besede za nič 
in jih veliko a vzeli iz knjige, ki jo 
boš zapisal, glej, bom vzgojil dru-
gega, ki bo b kakor ti; in spet c bodo 
med človeškimi otroki — med to-
likimi, kolikor jih bo verjelo.

42 (Naslednje besede so bile 
Mojzesu a izrečene na gori, ime ka-
tere med človeškimi otroki ne bo 
poznano. Sedaj pa so povedane 
tebi. Ne pokaži jih nikomur, razen 
tem, ki verjamejo. Tako je. Amen.)

2. POGLAVJE
(junij–oktober 1830)

Bog ustvari nebo in zemljo.  — 
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2 1 a Mz 1:30, 36.
  b vss nebo — nebesa.
  c Mz 1:8.
  d vss Bog — Božja 

trojica, Bog Oče.
  e vss ustvariti.
  f vss Edinorojenec.
 2 a 1 Mz 1:2;  

Abr 4:2.
 3 a NaZ 88:6–13;  

vss Kristusova luč.
 4 a 1 Mz 1:4;  

Abr 4:4.
 5 a Mz 1:32.
  b 2 Kor 4:6.
  c 1 Mz 1:5.

 6 a 1 Mz 1:6–8.
 7 a Abr 4:9–10.
 8 a vss nebo — nebesa.
 9 a 1 Mz 1:9;  

Abr 4:9.
 10 a vss zemlja.
 11 a 1 Mz 1:11–12;  

Abr 4:11–12.

Ustvarjene so vse oblike življe-
nja. — Bog naredi človeka in mu 
da gospostvo nad vsem drugim.

In zgodilo se je, da je Gospod 
spregovoril Mojzesu, rekoč: Glej, 
a razodenem ti glede teh b nebes in 
te c zemlje; zapiši besede, ki jih go-
vorim. Jaz sem začetek in konec, 
d vsemogočni Bog; te stvari sem 
e ustvaril s svojim f Edinorojencem; 
da, na začetku sem ustvaril nebo 
in zemljo, na kateri stojiš.

2 In a zemlja je bila brez oblike in 
prazna; in napravil sem, da je ob-
ličje globočine zajela tema; in moj 
Duh se je premikal po vodni gla-
dini; kajti jaz sem Bog.

3 In jaz, Bog, sem rekel: Bodi 
a svetloba; in bila je svetloba.

4 In jaz, Bog, sem videl svet-
lobo; in tista svetloba je bila a do-
bra. In jaz, Bog, sem ločil svetlobo 
od teme.

5 In jaz, Bog, sem svetlobo ime-
noval dan; in temo sem imeno-
val noč; in to sem storil po a besedi 
moje moči in bilo je storjeno, ka-
kor sem b govoril; in večer in jutro 
sta bila prvi c dan.

6 In spet, jaz Bog sem rekel: Bodi 
a obok sredi vode in bilo je tako 
prav ko sem govoril; in rekel sem: 
Loči naj vode od vodá; in bilo je 
storjeno;

7 in jaz, Bog, sem naredil obok 
in ločil a vode, da, velike vode pod 
obokom od vodá, ki so bila nad 
obokom, in bilo je tako prav ko 
sem govoril.

8 In jaz, Bog, sem nebesni svod 
imenoval a nebo; in večer in jutro 
sta bila drugi dan.

9 In jaz, Bog, sem rekel: Vode 
pod nebom naj se zberejo na 
a enem kraju, in tako je bilo; in 
jaz, Bog, sem rekel: Bodi kopno; 
in tako je bilo.

10 In jaz, Bog, sem kopno ime-
noval a Zemlja; in zbiranje vodá 
sem imenoval morje; in jaz, Bog, 
sem videl, da so bile vse stvari, ki 
sem jih ustvaril, dobre.

11 In jaz, Bog, sem rekel: Zem-
lja naj požene a travo, rastline naj 
dajo seme, sadno drevje naj ob-
rodi sadeže po svoji vrsti in drevje 
naj obrodi sadeže, katerih seme 
samo naj bo na zemlji, in bilo je 
tako, prav kakor sem govoril.

12 In zemlja je pognala travo, 
vsaka rastlina je dala seme po 
svoji vrsti in drevje je obrodilo 
sadeže, katerih seme naj bo znot-
raj tega samega po njegovi vrsti; 
in jaz, Bog, sem videl, da je vse, 
kar sem naredil, dobro.

13 In večer in jutro sta bila tretji 
dan.

14 In jaz, Bog, sem rekel: Naj 
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 16 a 1 Mz 1:16.
 21 a 1 Mz 1:21;  

Abr 4:21.
 22 a 1 Mz 1:22–25;  

Abr 4:22–25.
 26 a vss Jezus Kristus.

  b vss ustvariti.
  c 1 Mz 1:26–27;  

Mz 6:8–10;  
Abr 4:26–27.

  d 1 Mz 1:28;  
Mz 5:1;  

Abr 4:28.
 27 a vss Bog — Božja 

trojica.
 28 a Mz 5:2.

bodo luči na nebesnem svodu, 
da ločijo dan od noči, in naj bodo 
za znamenja in za letne čase in za 
dneve in za leta;

15 in bodo naj za luči na nebes-
nem svodu, da bodo razsvetlje-
vali zemljo; in tako je bilo.

16 In jaz, Bog, sem naredil dve 
veliki lúči; večjo a luč, da vlada 
dnevu, in manjšo luč, da vlada 
noči, in večja luč je bila sonce, 
manjša luč pa je bila luna; in tudi 
zvezde so bile narejene prav glede 
na mojo besedo.

17 In jaz, Bog, sem ju postavil 
na nebesni svod, da bi razsvet-
ljevali zemljo,

18 in da bi sonce vladalo dnevu 
in da bi luna vladala noči in da bi 
ločil svetlobo od teme; in jaz, Bog, 
sem videl, da so bile vse stvari, ki 
sem jih naredil, dobre;

19 in večer in jutro sta bila če-
trti dan.

20 In jaz, Bog, sem rekel: Vode 
naj obilno prinesejo premikajoča 
bitja, ki imajo življenje, in ptice, 
ki bodo letale nad zemljo na od-
prtem nebesnem svodu.

21 In jaz, Bog, sem ustvaril ve-
like a kite in vsa živa bitja, ki se 
premikajo, ki so jih vode dale 
obilno po njihovih vrstah, in vse 
krilate ptice po njihovih vrstah; in 
jaz, Bog, sem videl, da je bilo vse, 
kar sem ustvaril, dobro.

22 In jaz, Bog, sem jih blagoslo-

vil, rekoč: Bodite rodovitni in se 
a množite in napolnite morsko vo-
dovje; in ptice naj se množijo po 
zemlji;

23 in večer in jutro sta bila peti 
dan.

24 In jaz, Bog, sem rekel: Zem-
lja naj da živa bitja po njihovih 
vrstah, živino in plazeče živali in 
živali zemlje po njihovih vrstah, 
in tako je bilo.

25 In jaz, Bog, sem naredil živali 
zemlje po njihovih vrstah in ži-
vino po njenih vrstah in vse, kar 
se plazi po zemlji po vrsti tega in 
jaz, Bog, sem videl, da so bile vse 
te stvari dobre.

26 In jaz, Bog, sem svojemu 
a Edinorojencu, ki je bil z menoj 
na začetku, rekel: b Narediva člo-
veka po najini c podobi, po najini 
podobnosti; in tako je bilo. In jaz, 
Bog, sem rekel: d Gospodujejo naj 
ribam morja in pticam neba in ži-
vini in vsej zemlji in vsem pla-
zečim živalim, ki se plazijo po 
zemlji.

27 In jaz, a Bog, sem človeka 
ustvaril po svoji podobi, po po-
dobi mojega Edinorojenca sem ga 
ustvaril; moškega in žensko sem 
ju ustvaril.

28 In jaz, Bog, sem ju blagoslo-
vil in jima rekel: Bodita plodna in 
se a množita in napolnita zemljo 
in si jo podredita in gospodujta 
ribam morja in pticam neba in 
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 29 a 1 Mz 1:29–30;  
Abr 4:29–30.

 31 a 1 Mz 1:31;  
NaZ 59:16–20.

  b 2 Mz 20:11;  
Abr 4:31.

3 1 a vss ustvariti.
  b 1 Mz 2:1;  

Abr 5:1.
 2 a vss sobotni dan.

  b 1 Mz 2:2–3; Abr 5:2–3;  
vss počitek —  
odpočiti se.

 3 a Moz 13:19.
  b 2 Mz 31:14–15.
 5 a 1 Mz 2:4–5; Abr 5:4–5.
  b Mz 6:51.
  c NaZ 29:31–34;  

Abr 3:23;  
vss duhovno 

stvarjenje.
  d vss Duh.
  e 1 Mz 2:5.
  f vss človek — ljudje, 

človek, duhovni otrok 
nebeškega Očeta.

  g vss nebo — nebesa.
 6 a 1 Mz 2:6.
 7 a 1 Mz 2:7;  

Mz 4:25; 6:59; Abr 5:7.

vsakemu živemu bitju, ki se pre-
mika po zemlji.

29 In jaz, Bog, sem moškemu re-
kel: Glej, dal sem ti vsako rastlino, 
ki ima seme, ki je po vsem obličju 
zemlje, in vsako drevo, ki bo ob-
rodilo sadove drevesa, ki imajo 
semena; to ti bo za a hrano.

30 In vsaki živali zemlje in vsaki 
ptici neba in vsemu, kar se plazi 
po zemlji, čemur sem dal življe-
nje, bo dana vsaka čista rastlina 
za hrano; in bilo je tako, prav ka-
kor sem govoril.

31 In jaz, Bog, sem videl vse, kar 
sem naredil, in glej, vse stvari, ki 
sem jih naredil, so bile a dobre; in 
večer in jutro sta bila b šesti dan.

3. POGLAVJE
(junij–oktober 1830)

Bog je vse stvari ustvaril duhovno, 
preden so se udejanjile na zemlji. — 
Ustvaril je človeka, prvo bitje, na 
zemlji.  — Ženska je pomočnica 
moškemu.

Tako sta bila a dokončana nebo in 
zemlja in vsa njuna b vojska.

2 In sedmi dan sem jaz, Bog, do-
končal svoje delo in vse stvari, ki 
sem jih naredil; in a sedmi dan sem 
b počival od vsega svojega dela in 
vse stvari, ki sem jih naredil, so 

bile dokončane in jaz, Bog, sem 
videl, da so dobre.

3 In jaz, Bog, sem a blagoslovil 
sedmi dan in ga posvetil; kajti ta 
dan sem počival od vsega svojega 
b dela, ki sem ga jaz, Bog, ustvaril 
in naredil.

4 In sedaj, glej, povem ti, da so 
to rodovi neba in zemlje, ko so 
bili ustvarjeni, tisti dan, ko sem 
jaz, Gospod Bog, naredil nebo in 
zemljo.

5 In vsako poljsko rastlino, a pre-
den je bila v zemlji, in vsako polj-
sko travo, preden je začela rasti. 
Kajti jaz, Gospod Bog, sem vse 
stvari, o katerih sem govoril, 
b ustvaril c duhovno, preden so se 
udejanjile na obličju zemlje. Kajti 
jaz, Gospod Bog, nisem napravil, 
da bi na obličju zemlje deževalo. 
In jaz, Gospod Bog, sem d ustva-
ril vse človeške otroke; ne pa še 
človeka, da bi obdeloval e zemljo; 
kajti f ustvaril sem jih v g nebesih; 
in na zemlji še ni bilo bitij, niti v 
vodi, niti v zraku;

6 toda jaz, Gospod Bog, sem 
spregovoril in z zemlje se je dvig-
nila a meglica in napojila vse ob-
ličje tal.

7 In jaz, Gospod Bog, sem ob-
likoval človeka iz a prahu zem-
lje in mu v nosnici dahnil dih 
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 7 b vss Adam.
  c vss duša.
  d Mz 1:34.
 8 a vss Eden.
 9 a vss drevo življenja.

  b 1 Mz 2:9.
 10 a 1 Mz 2:10.
 17 a Mz 7:32;  

vss svobodna volja.
  b Abr 5:13.

  c 1 Mz 2:17;  
vss smrt, telesna;  
umrljivost — umrljiv.

 18 a vss Edinorojenec.
  b 1 Mz 2:18; Abr 5:14.

življenja in b človek je postal živa 
c duša, d prvo bitje na zemlji, prav 
tako prvi človek; vendar so bile 
vse stvari ustvarjene prej; toda 
ustvarjene so bile duhovno in na-
rejene glede na mojo besedo.

8 In jaz, Gospod Bog, sem 
vzhodno od a Edena zasadil vrt in 
tja sem postavil človeka, ki sem 
ga oblikoval.

9 In jaz, Gospod Bog, sem nare-
dil, da je iz zemlje zraslo vsako 
otipljivo drevo, ki je prijetno za 
človekovo oko; in človek ga je 
lahko videl. In prav tako je po-
stalo živa duša. Kajti bilo je du-
hovno tisti dan, ko sem ga 
ustvaril; kajti ostal je v sferi, v 
kateri sem ga jaz, Bog, ustvaril, 
da, in sicer vse stvari, ki sem jih 
pripravil za človekovo uporabo; 
in človek je videl, da je dobro za 
hrano. In jaz, Gospod Bog, sem 
sredi vrta posadil tudi a drevo živ-
ljenja in tudi b drevo spoznanja do-
brega in hudega.

10 In jaz, Gospod Bog, sem na-
pravil, da je iz Edena vzniknila 
reka, da je napajala vrt; in od tam-
kaj se je razdelila in so nastale štiri 
a reke.

11 In jaz, Gospod Bog, sem prvo 
imenoval Pišón in tekla je okoli 
vse dežele Havíla, kjer sem jaz, 
Gospod Bog, ustvaril precej zlata;

12 in zlato tiste dežele je bilo do-
bro in tam je tudi bdelij in kamen 
oniks.

13 In druga reka se je imenovala 
Gihon; prav ta je tekla okoli vse 
dežele Etiopije.

14 In tretja reka se je imeno-
vala Tigris; ta je tista, ki gre proti 
vzhodu Asúrja. Četrta reka pa je 
bila Evfrat.

15 In jaz, Gospod Bog, sem vzel 
človeka in ga postavil v edenski 
vrt, da bi ga obdeloval in varoval.

16 In jaz, Gospod Bog, sem člo-
veku zapovedal, rekoč: Z vseh 
dreves v vrtu smeš jesti,

17 toda z drevesa spoznanja 
dobrega in hudega nikar ne jej, 
vendar se lahko sam a odločiš, 
kajti dano ti je; toda pomni, da 
to prepovedujem, kajti tisti b dan, 
ko boš z njega jedel, boš zago-
tovo c umrl.

18 In jaz, Gospod Bog, sem re-
kel svojemu a Edinorojencu, da ni 
dobro, da bi bil človek sam; zato-
rej mu bom naredil b pomoč, ki mu 
bo primerna.

19 In iz zemlje sem jaz, Gospod 
Bog, oblikoval vsako žival na po-
lju in vsako ptico pod nebom; in 
zapovedal sem jim, naj pridejo 
k Adamu, da bi videl, kako jih 
bo imenoval; in prav tako so bile 
žive duše; kajti jaz, Bog, sem va-
nje dahnil dih življenja in zapo-
vedal, naj ima vsako živo bitje 
táko ime, kakor je Adam le-to 
imenoval.

20 In Adam je dal imena vsej ži-
vini in pticam neba in vsaki živali 
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 22 a vss Eva;  
ženska — ženske.

 23 a 1 Mz 2:23;  
Abr 5:17.

 24 a 1 Mz 2:24;  
NaZ 42:22; 49:15–16;  
Abr 5:17–18.

  b vss poroka —  
poročiti se.

4 1 a vss hudič.

  b NaZ 29:36–37.
  c Iz 14:12–15.
 2 a vss Jezus Kristus.
  b Mz 7:39; Abr 3:27;  

vss vnaprej poklicani.
  c vss Bog — Božja 

trojica, Bog Oče.
  d Lk 22:42.
  e vss slava.
 3 a vss svèt v nebesih.

  b vss svobodna volja.
  c NaZ 76:25–27.
 4 a 2 Ne 2:18;  

NaZ 10:25;  
vss laganje;  
prevara — prevarati.

 5 a 1 Mz 3:1;  
Moz 16:3;  
Al 12:4.

 6 a vss Eva.

na polju; za Adama pa se ni našla 
pomoč, ki bi mu bila primerna.

21 In jaz, Gospod Bog, sem na-
pravil, da je na Adama legel trden 
spanec; in spal je in vzel sem eno 
njegovih reber in zaprl meso na 
mestu le-tega;

22 iz rebra pa, ki sem ga jaz, 
Gospod Bog, vzel iz človeka, sem 
naredil a žensko in jo pripeljal k 
človeku.

23 In Adam je rekel: To sedaj 
vem je kost mojih kosti in a meso 
mojega mesa; imenovala se bo 
móžinja, ker je vzeta iz moža.

24 Zato bo mož zapustil očeta in 
mater in se a pridružil svoji ženi; 
in bosta b eno meso.

25 In oba sta bila gola, človek in 
njegova žena, in ju ni bilo sram.

4. POGLAVJE
(junij–oktober 1830)

Kako je Satan postal hudič. — Evo 
skuša. — Adam in Eva padeta in v 
svet vstopi smrt.

In jaz, Gospod Bog, sem sprego-
voril Mojzesu, rekoč: Tisti a Satan, 
ki si mu ti zapovedal v imenu 
mojega Edinorojenca, je isti, ki je 
bil od b začetka, in predme je pri-
šel, rekoč: Glej, tukaj sem, mene 
pošlji, jaz bom tvoj sin in bom 

odkupil vse človeštvo, da niti ena 
duša ne bo izgubljena, in to c bom 
zagotovo naredil; zatorej mi daj 
svojo čast.

2 Toda, glej, moj ljubljeni a Sin, ki 
je bil moj Ljubljeni in b Izvoljeni od 
začetka, mi je rekel: c Oče, d zgôdi 
se tvoja volja in tebi bodi e slava 
vekomaj.

3 Zatorej, ker se mi je Satan a uprl 
in si prizadeval izničiti človekovo 
b svobodno voljo, ki sem mu jo dal 
jaz, Gospod Bog, in tudi da bi mu 
jaz dal svojo moč; z močjo mojega 
Edinorojenca, sem napravil, da je 
bil c izvržen;

4 in postal je Satan, da, in sicer 
hudič, oče vseh a laži, da zavaja in 
slepi ljudi in da jih po svoji vo-
lji vodi ujete, in sicer toliko, koli-
kor jih ne bo prisluhnilo mojemu 
glasu.

5 Sedaj pa je bila kača najbolj 
a prekanjena od vseh živali na po-
lju, kar sem jih jaz, Gospod Bog, 
naredil.

6 In Satan je položil kači v srce 
(kajti veliko jih je potegnil za se-
boj) in prizadeval si je tudi pre-
slepiti a Evo, kajti ni poznal Božjih 
misli, zatorej si je prizadeval uni-
čiti svet.

7 In ženski je rekel: Da, ali je 
Bog rekel — Ne jejta od vsakega 
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 7 a vss Eden.
 11 a 1 Mz 3:3–6;  

Mz 5:10.
  b Al 12:31.
 12 a 1 Mz 3:6.

  b vss padec Adama  
in Eve.

 13 a 1 Mz 2:25.
 14 a 1 Mz 3:8.
 15 a 1 Mz 3:9.

 17 a Mz 3:17.
 19 a 1 Mz 3:13;  

Moz 16:3.
 20 a 1 Mz 3:13–15.
 22 a 1 Mz 3:16.

drevesa v a vrtu? (In govoril je z 
usti kače.)

8 In ženska je kači rekla: Lahko 
jeva od sadu z dreves v vrtu;

9 od sadu z drevesa, ki ga vidiš 
sredi vrta, pa je Bog rekel: S tega 
ne jejta, niti se ga ne dotikajta, si-
cer bosta umrla.

10 In kača je ženski rekla: Zago-
tovo ne boš umrla;

11 kajti Bog ve, da se ti bodo tisti 
dan, ko boš od tega jedla, a oči od-
prle in boš kakor bogovi, b prepo-
znavajoč dobro in húdo.

12 In ko je ženska videla, da je 
drevo dobro za hrano in da ugaja 
njenim očem in da je drevo tak-
šno, da si je a želela, da bi jo napra-
vilo modro, je vzela od njegovega 
sadu in b jedla in dala tudi svo-
jemu možu, ki je bil z njo, in je 
jedel.

13 In oči so se obema odprle in 
vedela sta, da sta a gola. In smo-
kvine liste sta sešila skupaj in si 
naredila predpasnika.

14 In zaslišala sta glas Gospoda 
Boga, ko sta a hodila po vrtu v 
dnevni svežini; in Adam in nje-
gova žena sta se pred navzoč-
nostjo Gospoda Boga skrila med 
drevje vrta.

15 In jaz, Gospod Bog, sem po-
klical Adama in mu rekel: Kam 
a greš?

16 In rekel je: Slišal sem tvoj glas 
v vrtu in sem se zbal, ker sem vi-
del, da sem gol, in sem se skril.

17 In jaz, Gospod Bog, sem 
Adamu rekel: Kdo ti je rekel, da 
si gol? Si mar jedel z drevesa, s ka-
terega sem ti zapovedal, da ne jej, 
sicer boš zagotovo a umrl?

18 In človek je rekel: Ženska, ki 
si mi jo dal in zapovedal, naj os-
tane z menoj, mi je dala od sadu 
z drevesa in sem jedel.

19 In jaz, Gospod Bog, sem žen-
ski rekel: Kaj je to, kar si storila? 
In ženska je rekla: Kača me je 
a preslepila in sem jedla.

20 In jaz, Gospod Bog, sem kači 
rekel: Ker si to storila, boš a pre-
kleta nad vso živino in nad vsemi 
živalmi na polju; po trebuhu se 
boš plazila in jedla prah vse dni 
svojega življenja;

21 in sovraštvo bom naredil med 
teboj in ženo, med tvojim potom-
stvom in njenim potomstvom; in 
on bo prežal na tvojo glavo, ti pa 
boš prežala na njegovo peto.

22 Ženski sem jaz, Gospod Bog, 
rekel: Mnogo boš trpela v svoji 
nosečnosti. V a bolečinah boš ro-
jevala otroke in boš hrepenela po 
možu, on pa bo gospodoval nad 
teboj.

23 In Adamu sem jaz, Gospod 
Bog, rekel: Ker si prisluhnil glasu 
svoje žene in jedel od sadu z dre-
vesa, o katerem sem ti zapove-
dal, rekoč — Nikar ne jej z njega, 
prekleta bo zemlja zaradi tebe; s 
trudom boš jedel od nje vse dni 
svojega življenja.
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 25 a 1 Mz 3:17–19;  
vss padec Adama  
in Eve.

  b 1 Mz 2:7;  
Mz 6:59;  
Abr 5:7.

 26 a Mz 1:34; 6:9.
 27 a vss skromnost.
 28 a 1 Mz 3:22;  

vss človek — ljudje, 

človek, z zmožnostmi,  
da postane kakor  
nebeški Oče.

  b vss spoznanje.
  c Al 42:4–5.
  d 1 Mz 2:9;  

1 Ne 11:25;  
Mz 3:9;  
vss drevo življenja.

 29 a vss Eden.

 30 a 1 Kr 8:56;  
NaZ 1:38.

 31 a Al 42:3;  
vss kerubi.

5 1 a Mz 2:26.
 2 a 1 Mz 5:4.
  b NaZ 138:39.
  c 1 Mz 1:28;  

Mz 2:28.

24 Tudi trnje in osat ti bo rodila 
in jedel boš poljsko rastlinje.

25 V a potu svojega obraza boš 
jedel kruh, dokler se ne povrneš 
v zemljo — kajti zagotovo boš 
umrl — kajti iz nje si bil vzet; kajti 
b prah si in v prah se povrneš.

26 In Adam je svojo ženo imeno-
val Eva, ker je bila mati vseh živih; 
kajti tako sem jaz, Gospod Bog, 
imenoval prvo od vseh žensk, ki 
jih je a veliko.

27 Adamu, in prav tako njegovi 
ženi, sem jaz, Gospod Bog, nare-
dil suknji iz kože in ju a oblekel.

28 In jaz, Gospod Bog, sem svo-
jemu Edinorojencu rekel: Glej, 
a človek je postal kakor eden izmed 
nas, saj b pozna dobro in húdo; in 
da ne bo zdaj iztegnil roke in c vzel 
še z d drevesa življenja ter jedel in 
živel vekomaj!

29 Zato ga bom jaz, Gospod Bog, 
poslal iz a edenskega vrta, da bo 
obdeloval zemljo, iz katere je bil 
vzet;

30 kajti kakor jaz, Gospod Bog, 
živim, prav tako se moje a besede 
ne morejo izkazati za prazne, kajti 
ko gredo iz mojih ust, se morajo 
izpolniti.

31 Tako sem človeka izgnal in 
vzhodno od edenskega vrta pos-
tavil a kerube in ognjeni meč, ki se 

je obračal na vse strani, da bi stra-
žil pot do drevesa življenja.

32 (In to so besede, ki sem jih 
govoril svojemu služabniku Moj-
zesu, in izpričujejo resnico, in si-
cer kakor me je volja; in govoril 
sem jih tebi. Glej, da jih ne poka-
žeš nikomur, dokler ti ne zapo-
vem, razen tistim, ki verjamejo. 
Amen.)

5. POGLAVJE
(junij–oktober 1830)

Adamu in Evi se rodijo otroci. — 
Adam daruje žrtve in služi Bogu. — 
Rodita se Kajn in Abel. — Kajn se 
upre, Satana ima raje kot Boga, in 
postane Poguba.  — Razširijo se 
umori in hudobija. — Evangelij se 
pridiga od začetka.

In zgodilo se je, da je Adam, po-
tem ko sem ju jaz, Gospod Bog, 
izgnal, začel obdelovati zemljo in 
a gospodovati vsem poljskim živa-
lim in jesti svoj kruh v potu svo-
jega obraza, kakor sem mu jaz, 
Gospod, zapovedal. In tudi Eva, 
njegova žena, je delala z njim.

2 In Adam je spoznal svojo ženo 
in a rodila mu je sinove in b hčere 
in začela sta se c množiti in pol-
niti zemljo.

3 In odtlej so se Adamovi sinovi 
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 3 a Mz 5:28.
 4 a vss Eden.
  b Al 42:9.
 5 a vss čast — častiti — 

izkazati čast.
  b 2 Mz 13:12–13;  

4 Mz 18:17;  
Moz 2:3;  
vss prvorojenec — 
Prvorojeni.

  c vss poslušnost — 
poslušen.

 6 a vss angeli.
  b vss žrtvovanje — 

žrtvovati.
 7 a vss Jezus Kristus, 

Kristusova znamenja 

oziroma simboli.
  b Al 34:10–15;  

vss kri.
  c Mz 1:6, 32;  

vss milostljivost.
 8 a 2 Ne 31:21.
  b Mz 6:57;  

vss kesanje —  
kesati se.

  c vss molitev.
 9 a vss Sveti Duh.
  b vss Edinorojenec;  

Jezus Kristus.
  c vss padec Adama  

in Eve;  
smrt, duhovna.

  d Moz 27:24–26;  

NaZ 93:38;  
ČV 1:3;  
vss načrt odkupitve;  
odkupitev — 
odkupiti — odkupljen.

 10 a vss roditi — roditi 
se — roditi se v Bogu.

  b NaZ 107:41–56;  
vss prerokba — 
prerokovati.

  c vss radost.
  d Job 19:26;  

2 Ne 9:4.
 11 a vss Eva.
  b 2 Ne 2:22–23.

in a hčere začeli deliti po dva in 
dva v deželi in obdelovati zem-
ljo in gojiti drobnico, in tudi njim 
so se rodili sinovi in hčere.

4 In Adam in Eva, njegova žena, 
sta klicala Gospodovo ime in sli-
šala sta Gospodov glas iz smeri 
a edenskega vrta, ki jima je go-
voril, in ga nista videla; kajti 
bila sta izključena iz njegove 
b navzočnosti.

5 In dal jima je zapovedi, naj 
a častita Gospoda, svojega Boga, 
in naj darujeta b prvence svoje 
drobnice kot daritev Gospodu. 
In Adam je bil c poslušen Gospo-
dovim zapovedim.

6 In po veliko dneh se je Adamu 
prikazal Gospodov a angel, rekoč: 
Zakaj Gospodu daruješ b žrtve? In 
Adam mu je rekel: Ne vem, razen 
da mi je Gospod zapovedal.

7 In nato je angel spregovoril, 
rekoč: Ta stvar je a prispodoba 
b žrtve Očetovega Edinorojenega, 
ki ga navdajata c milostljivost in 
resnica.

8 Zatorej boš vse, kar delaš, de-
lal v Sinovem a imenu in b kesal se 

boš in c klical k Bogu v Sinovem 
imenu na veke vekomaj.

9 In tisti dan se je na Adama 
spustil a Sveti Duh, ki pričuje o 
Očetu in Sinu, rekoč: Jaz sem Oče-
tov b Edinorojeni od začetka, od-
slej in za vekomaj, da boš zato, 
ker si c padel, lahko d odkupljen ti 
in vse človeštvo, in sicer toliko, 
kolikor jih bo hotelo.

10 In tisti dan je Adam častil 
Boga in je bil a navdan in je za-
čel b prerokovati glede vseh dru-
žin zemlje, rekoč: Blagoslovljeno 
bodi ime Boga, kajti zaradi mo-
jega prestopka so se mi odprle oči 
in v tem življenju se bom c rados-
til in bom v d mesu ponovno vi-
del Boga.

11 In a Eva, njegova žena, je vse 
to slišala in se je veselila, rekoč: 
Če se ne bi pregrešila, nikoli ne 
bi imela b potomstva in nikoli ne 
bi poznala dobrega in húdega in 
radosti najine odkupitve in več-
nega življenja, ki ga Bog daje 
vsem poslušnim.

12 In Adam in Eva sta čas-
tila Božje ime in vse stvari sta 
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 12 a 5 Mz 4:9.
 13 a vss hudič.
  b vss nevera.
  c Mz 6:15.
  d vss mesen;  

naravni človek.
 14 a Jn 14:16–18, 26.
 15 a vss verovanje — 

verjeti.

  b vss odrešitev.
  c NaZ 42:60;  

vss prekletstvo.
 16 a 1 Mz 4:1–2;  

vss Kajn.
 17 a vss Abel.
  b Heb 11:4.
 18 a NaZ 10:20–21.
  b NaZ 132:8–11.

 20 a vss daritev — 
darovanje;  
žrtvovanje — žrtvovati.

 21 a 1 Mz 4:3–7.
 23 a 1 Mz 4:7;  

NaZ 52:15; 97:8.
 24 a vss sinovi pogubljenja.
 25 a He 6:26–28.

a razodela svojim sinovom in 
hčeram.

13 In mednje je prišel a Satan, 
rekoč: Tudi jaz sem Božji sin; in 
zapovedal jim je, rekoč: Ne ver-
jemite; in niso b verjeli in so imeli 
Satana c raje kot Boga. In ljudje so 
odtlej postajali d meseni, polteni 
in hudičevski.

14 In Gospod Bog je vsepovsod 
ljudi poklical po a Svetem Duhu 
in jim zapovedal, naj se pokesajo;

15 in toliko, kolikor jih je a ver-
jelo v Sina in se jih je pokesalo 
svojih grehov, bo b odrešenih; in 
toliko, kolikor jih ni verjelo in 
se jih ni pokesalo, bo c prekletih; 
in besede so izšle iz Božjih ust v 
trdni odredbi; zatorej se morajo 
izpolniti.

16 In Adam in Eva, njegova 
žena, nista prenehala klicati k 
Bogu. In Adam je spoznal Evo, 
svojo ženo, in spočela je in rodila 
a Kajna in rekla: Od Gospoda sem 
dobila človeka; zatorej ne more 
zavreči njegovih besed. Toda glej, 
Kajn ni prisluhnil, rekoč: Kdo je 
Gospod, da bi ga moral poznati?

17 In spet je spočela in rodila 
njegovega brata a Abela. Abel pa je 
b prisluhnil Gospodovemu glasu. 
In Abel je bil skrbnik ovc, Kajn pa 
je obdeloval zemljo.

18 In Kajn je imel Satana a raje 

kot Boga. In Satan mu je zapove-
dal, rekoč: b Daruj Gospodu.

19 In sčasoma se je zgodilo, da je 
Kajn prinesel plodove zemlje kot 
daritev Gospodu.

20 In Abel je prav tako pripeljal 
prvence svoje drobnice in tolščo 
le-teh. In Gospod je bil Abelu in 
njegovi a daritvi naklonjen;

21 Kajnu in njegovi a daritvi pa 
ni bil naklonjen. Satan pa je se-
daj to vedel in mu je to ugajalo. 
In Kajn je bil silno besen in obraz 
mu je upadel.

22 In Gospod je Kajnu rekel: 
Zakaj si besen? Zakaj ti je upa-
del obraz?

23 Če delaš dobro, boš našel a na-
klonjenost. Če pa ne delaš dobro, 
greh preži pred vrati in te Satan 
želi imeti; in če ne boš prisluhnil 
mojim zapovedim, te bom izročil 
in zgodilo se ti bo glede na nje-
govo željo. In gospoduj mu;

24 kajti odslej boš oče njegovih 
laži; imenoval se boš a Poguba; 
kajti tudi ti si bil, preden je bil 
svet.

25 In v prihodnjem času bo re-
čeno — da so te a gnusobe, odkar 
je Kajn; kajti zavrnil je boljše sve-
tovanje, ki je prihajalo od Boga; 
in to je prekletstvo, s katerim te 
bom preklel, razen če se pokesaš.

26 In Kajn je bil besen in ni več 
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 28 a Mz 5:13.
 31 a vss umor — umoriti.
  b Tj. »um«, »uničevalec« 

in »véliki« so možni 
pomeni korenin 

besede »Mahér«.
 33 a vss ponos;  

posvetnost.
 34 a 1 Mz 4:9.
 37 a 1 Mz 4:11–12.

 38 a vss hlepeti;  
skušnjava — skušati.

 40 a 1 Mz 4:15.
 41 a Mz 6:49.

prisluhnil Gospodovemu glasu, 
niti Abelu, svojemu bratu, ki je 
hodil v svetosti pred Gospodom.

27 In Adam in njegova žena sta 
žalovala pred Gospodom zaradi 
Kajna in njegovih bratov.

28 In zgodilo se je, da je Kajn 
vzel za ženo eno od hčera svojih 
bratov in Satana sta imela a raje 
kot Boga.

29 In Satan je Kajnu rekel: Pri 
svojem vratu mi zaprisezi in če 
boš povedal, boš umrl; in pripravi 
svoje brate, da bodo zaprisegli pri 
svoji glavi in pri živem Bogu, da 
ne bodo povedali; kajti če bodo 
povedali, bodo zagotovo umrli; in 
to zato, da tvoj oče ne bo vedel; in 
ta dan ti bom tvojega brata Abela 
izročil v roke.

30 In Satan je Kajnu zaprisegel, 
da bo naredil glede na njegove za-
povedi. In vse to je bilo storjeno 
v tajnosti.

31 In Kajn je rekel: Resnično sem 
Mahan, gospodar te velike skriv-
nosti, da bom lahko a moril in se 
okoristil. Zatorej je bil Kajn ime-
novan gospodar b Mahan in je sla-
vil v svoji hudobiji.

32 In Kajn je šel na polje in Kajn 
je govoril z Abelom, svojim bra-
tom. In zgodilo se je, da se je 
Kajn, ko sta bila na polju, dvig-
nil zoper Abela, svojega brata, in 
ga umoril.

33 In Kajn je a slavil v tem, kar 
je naredil, rekoč: Svoboden sem; 

drobnica mojega brata zagotovo 
pride v moje roke.

34 In Gospod je Kajnu rekel: Kje 
je Abel, tvoj brat? In on je rekel: 
Ne vem. Sem mar jaz a varuh svo-
jega brata?

35 In Gospod je rekel: Kaj si sto-
ril? Glas krvi tvojega brata vpije 
iz zemlje k meni.

36 In sedaj boš preklet iz zemlje, 
ki je odprla svoja usta in iz tvo-
jih rok sprejela kri tvojega brata.

37 Ko boš obdeloval zemljo, 
ti odslej ne bo več dajala svoje 
moči. a Blodil in begal boš po 
zemlji.

38 In Kajn je Gospodu rekel: Sa-
tan me je a skušal zaradi bratove 
drobnice. In bil sem tudi besen, 
kajti njegovo daritev si sprejel, 
moje pa ne; moja kazen je večja, 
kot jo lahko prenašam.

39 Glej, ta dan si me izgnal iz-
pred Gospodovega obličja in pred 
tvojim obrazom bom skrit; in blo-
dil in begal bom po zemlji; in zgo-
dilo se bo, da me bo ta, ki me bo 
našel, ubil zaradi mojih krivič-
nosti, kajti te stvari pred Gospo-
dom niso skrite.

40 In jaz, Gospod, sem mu re-
kel: Kdor te bo ubil, ga bo dole-
telo sedemkratno maščevanje. In 
jaz, Gospod, sem Kajna a zazna-
moval, da ga nihče, ki bi ga na-
šel, ne bi ubil.

41 In Kajn je bil izključen iz Gos-
podove a navzočnosti in je z ženo 
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 42 a Tj. nekemu moškemu 
iz Kajnove rodovne 
linije in mestu 
njegovega ljudstva je 
bilo ime Henoh. To 
ni Henoh iz pravične 
Setove rodovne linije 
ali njegovo mesto Sion, 

ki se je tudi imenovalo 
»Henohovo mesto«.

 48 a Tj. Lameh se je 
bahal, da bo Satan 
zanj naredil več, kot 
je naredil za Kajna. 
Razlogi za njegovo 
domnevo so dani v 49. 

in 50. verzu.  
1 Mz 4:24.

 49 a vss prisega.
 51 a vss tajne zveze.
 52 a Mz 8:14–15.
 55 a vss hudobija — 

hudoben;  
tema, duhovna.

in številnimi brati prebival v de-
želi Nod, vzhodno od Edena.

42 In Kajn je spoznal svojo ženo 
in spočela je in rodila Henoha in 
tudi njemu se je rodilo veliko si-
nov in hčera. In zgradil je mesto 
in a mesto je imenoval po imenu 
svojega sina Henoha.

43 In Henohu se je rodil Irád in 
drugi sinovi in hčere. In Irádu se 
je rodil Mehujaél in drugi sinovi 
in hčere. In Mehujaélu se je rodil 
Metušaél in drugi sinovi in hčere. 
In Metušaélu se je rodil Lameh.

44 In Lameh si je vzel dve ženi; 
eni je bilo ime Ada, drugi pa Cila.

45 In Ada je rodila Jabála; bil je 
oče tistih, ki so prebivali v šoto-
rih in so gojili živino; njegovemu 
bratu pa je bilo ime Jubál, ki je bil 
oče vseh tistih, ki igrajo na harfo 
in flavto.

46 In Cila je rodila Tubál Ka-
jina, ki je učil vsakega oblikovalca 
brona in železa. Sestra Tubál Ka-
jina pa se je imenovala Naáma.

47 In Lameh je svojima ženama, 
Adi in Cili, rekel: Poslušajta moj 
glas, Lamehovi ženi, prisluhnita 
mojim besedam; kajti ubil sem 
moža, ki me je ranil, in dečka, ki 
mi je zadejal prasko.

48 Če bo Kajn maščevan se-
demkrat, bo Lameh resnično 
a sedeminsedemdesetkrat;

49 kajti ker je Lameh s Satanom 

sklenil a zavezo na način kot Kajn, 
s čimer je postal gospodar Mahan, 
gospodar tiste velike skrivnosti, 
ki jo je Kajnu predal Satan; in ker 
je Irád, Henohov sin, njuno skriv-
nost poznal, jo je začel razodevati 
Adamovim sinovom;

50 ker je bil zatorej Lameh jezen, 
ga je ubil, ne kakor je Kajn svo-
jega brata Abela, da bi se okoristil, 
temveč ga je ubil zavoljo prisege.

51 Kajti od Kajnovih dni je bila 
a tajna zveza in njihova dela so 
bila v temi in poznali so vsak mož 
svojega brata.

52 Zatorej je Gospod preklel La-
meha in njegovo hišo in vse tiste, 
ki so se zavezali s Satanom; kajti 
niso izpolnjevali Božjih zapo-
vedi, in to je Boga ujezilo in med 
njimi ni deloval in njihova dela so 
bila nagnusna in so se začela ši-
riti med vsemi človeškimi a sinovi. 
In bilo je med človeškimi sinovi.

53 In med človeškimi hčerami 
se te stvari niso govorile, ker je 
Lameh to skrivnost povedal svo-
jima ženama in sta se uprli zoper 
njega in te stvari razglasili naok-
rog in nista bili sočutni;

54 zatorej so Lameha prezirali 
in ga izgnali in ni prišel med člo-
veške sinove, da ne bi umrl.

55 In tako so se dela a teme za-
čela uveljavljati med vsemi člo-
veškimi sinovi.
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56 In Bog je zemljo preklel s hu-
dim prekletstvom in se razjezil na 
hudobne, na vse človeške sinove, 
ki jih je naredil;

57 kajti niso hoteli prisluhniti 
njegovemu glasu, niti verjeti o 
njegovem a edinorojenem Sinu, 
in sicer o njem, o katerem je ra-
zglasil, da bo prišel ob poldnevu 
časa, ki je bil pripravljen pred os-
novanjem sveta.

58 In tako se je začelo pridigati 
a evangelij, od začetka, ko so ga 
razglasili sveti b angeli, ki so bili 
poslani iz Božje navzočnosti, in z 
Božjim glasom in z c darom Sve-
tega Duha.

59 In tako so bile vse stvari po-
deljene Adamu s sveto uredbo 
in se je pridigalo evangelij in je 
bila razposlana odredba, da bo v 
svetu do konca le-tega; in tako je 
bilo. Amen.

6. POGLAVJE
(november–december 1830)

Adamovo potomstvo piše knjigo 
spominov. — Njegovo pravično po-
tomstvo pridiga kesanje. — Bog se 
razodene Henohu. — Henoh pridiga 
evangelij. — Adamu je bil razodet 
načrt odrešitve. — Prejel je krst in 
duhovništvo.

In a Adam je prisluhnil Božjemu 

glasu in svoje sinove poklical, naj 
se pokesajo.

2 In Adam je spet spoznal svojo 
ženo in rodila je sina in imenoval 
ga je a Set. In Adam je poveličal 
Božje ime; kajti rekel je: Bog mi je 
določil še enega potomca namesto 
Abela, ki ga je Kajn ubil.

3 In Bog se je razodel Setu in ta 
se ni uprl, ampak daroval spre-
jemljivo a žrtev kakor njegov brat 
Abel. In tudi njemu se je rodil sin 
in imenoval ga je Enóš.

4 In potem so ti možje začeli a kli-
cati Gospodovo ime in Gospod jih 
je blagoslovil;

5 in pisali so a knjigo spominov, 
v katero se je zapisovalo v Ada-
movem jeziku, kajti tolikim, koli-
kor jih je klicalo Boga, je bilo dano 
pisati po duhu b navdiha.

6 In ti so njihove otroke učili 
brati in pisati, in imeli so jezik, ki 
je bil čist in neoskrunjen.

7 Torej, to isto a Duhovništvo, 
ki je bilo na začetku, bo tudi na 
koncu sveta.

8 Adam je torej to prerokbo izgo-
voril, ko ga je navdihnil a Sveti Duh, 
in o Božjih b otrocih se je delalo c ro-
doslovje. In to je bila d knjiga Ada-
movih rodov, v kateri piše: Tisti 
dan, ko je Bog ustvaril človeka, ga 
je ustvaril po Božji podobi;

9 po a podobi lastnega telesa, 

 57 a vss Jezus Kristus.
 58 a vss evangelij.
  b Al 12:28–30;  

Mor 7:25, 29–31;  
vss angeli.

  c vss dar Svetega Duha.
6 1 a vss Adam.
 2 a 1 Mz 4:25;  

vss Set.

 3 a vss žrtvovanje — 
žrtvovati.

 4 a 1 Mz 4:26;  
vss molitev.

 5 a Abr 1:28, 31;  
vss knjiga spominov.

  b vss navdih — 
navdihniti.

 7 a vss duhovništvo.

 8 a 2 Pt 1:21.
  b vss Božji sinovi in 

hčere.
  c vss rodoslovje.
  d 1 Mz 5:1.
 9 a 1 Mz 1:26–28;  

Mz 2:26–29;  
Abr 4:26–31.
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 9 b vss človek — ljudje.
  c Mz 1:34; 4:26.
  d vss duša.
  e Abr 2:7.
 10 a NaZ 107:41–56.

  b 1 Mz 5:3;  
NaZ 107:42–43; 138:40.

 15 a Mz 5:13.
  b vss tajne zveze.
 17 a 1 Mz 5:10–14;  

NaZ 107:45, 53.
 21 a 1 Mz 5:18–24;  

Mz 7:69; 8:1–2;  
vss Henoh.

 22 a Lk 3:38.

moškega in žensko je b ustvaril 
in ju blagoslovil in ju c imenoval 
Adam tisti dan, ko ju je ustvaril 
in sta postali živi d duši v deželi 
na Božjem e podnožniku.

10 In a Adam je živel sto in tride-
set let in rodil se mu je sin, ki mu 
je bil podoben in njegovega b ob-
raza, in imenoval ga je Set.

11 In Adamovih dni, potem ko 
se mu je rodil Set, je bilo osemsto 
let in rodilo se mu je veliko sinov 
in hčera;

12 in vseh dni, ki jih je Adam 
preživel, je bilo devetsto in tride-
set let in je umrl.

13 Set je živel sto in pet let in 
rodil se mu je Enóš, in vse svoje 
dni je prerokoval in svojega sina 
Enóša je učil o Božjih poteh, zato-
rej je tudi Enóš prerokoval.

14 In Set je živel, potem ko se 
mu je rodil Enóš, osemsto in se-
dem let in rodilo se mu je veliko 
sinov in hčera.

15 In po vsem obličju dežele je 
bilo ogromno človeških otrok. In 
v tistih dneh je imel Satan veliko 
a gospostvo med ljudmi in je vla-
dal v njihovih srcih; in odtlej je 
prihajalo do vojn in prelivanja 
krvi; in človeška roka je bila zo-
per svojega lastnega brata pri pri-
zadejanju smrti zaradi b tajnih del, 
prizadevajoč si za moč.

16 Vseh Setovih dni je bilo de-
vetsto in dvanajst let in je umrl.

17 In Enóš je živel devetdeset 

let in rodil se mu je a Kenán. Enóš 
in preostanek Božjega ljudstva so 
prišli iz dežele, ki se je imenovala 
Šulon, in so prebivali v obljubljeni 
deželi, ki jo je imenoval po svo-
jem sinu, ki ga je imenoval Kenán.

18 In Enóš je živel, potem ko se 
mu je rodil Kenán, osemsto in pet-
najst let in rodilo se mu je veliko 
sinov in hčera. In vseh Enóševih 
dni je bilo devetsto in pet let in 
je umrl.

19 In Kenán je živel sedemde-
set let in rodil se mu je Mahala-
lél; in Kenán je živel, potem ko se 
mu je rodil Mahalalél, osemsto in 
štirideset let in rodili so se mu si-
novi in hčere. In vseh Kenánovih 
dni je bilo devetsto in deset let in 
je umrl.

20 In Mahalalél je živel petin-
šestdeset let in rodil se mu je Je-
red; in Mahalalél je živel, potem 
ko se mu je rodil Jered, osemsto 
in trideset let in rodili so se mu 
sinovi in hčere. In vseh Mahala-
lélovih dni je bilo osemsto in pet-
indevetdeset let in je umrl.

21 In Jered je živel sto in dvain-
šestdeset let in rodil se mu je a He-
noh; in Jered je živel, potem ko se 
mu je rodil Henoh, osemsto let in 
rodili so se mu sinovi in hčere. In 
Jered je Henoha učil o vseh Bož-
jih poteh.

22 In to je rodovnik sinov 
Adama, ki je bil Božji a sin, s kate-
rim je govoril sam Bog.
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 23 a vss prerok.
  b vss prerokba — 

prerokovati.
  c vss kesanje —  

kesati se.
  d vss vera.
 25 a vss Matuzalem.
 27 a NaZ 63:32.
  b Mt 13:15;  

2 Ne 9:31;  
Moz 26:28;  
NaZ 1:2, 11, 14.

  c Al 10:25; 14:6.
 28 a vss upor — uporništvo.
 29 a vss prisega.
  b vss pekel.
 31 a 2 Mz 4:10–16;  

Jer 1:6–9.

 32 a NaZ 24:5–6; 60:2.
 33 a vss svobodna volja.
 34 a Mt 17:20.
  b Mz 7:13.
  c 1 Mz 5:24;  

Mz 7:69;  
vss hoditi — hoditi 
z Bogom.

23 In bili so a pridigarji pravič-
nosti in so govorili in b prerokovali 
in vsem ljudem vsepovsod klicali, 
naj se c pokesajo; in človeške ot-
roke se je učilo o d veri.

24 In zgodilo se je, da je bilo vseh 
Jeredovih dni devetsto in dvain-
šestdeset let in je umrl.

25 In Henoh je živel petin-
šestdeset let in rodil se mu je 
a Matuzalem.

26 In zgodilo se je, da je Henoh 
potoval po deželi med ljudstvom; 
in ko je potoval, se je iz nebes 
spustil Božji Duh in ostal na njem.

27 In zaslišal je glas iz nebes, ki 
je rekel: Henoh, sin moj, prerokuj 
temu ljudstvu in jim reci: Poke-
sajte se, kajti tako govori Gospod: 
Na to ljudstvo sem a jezen in moja 
silovita jeza se je razvnela zoper 
njih; kajti srca so jim otopela in nji-
hova b ušesa so se naveličala po-
slušati in njihove oči c ne morejo 
videti daleč;

28 in vsi ti številni rodovi so vse 
od dne, ko sem jih ustvaril, a tavali 
in so me zanikali in si prizadevali 
za lastne nasvete v temi; in v svo-
jih lastnih gnusobah so naklepali 
umore in niso izpolnjevali zapo-
vedi, ki sem jih dal njihovemu 
očetu Adamu.

29 Zatorej so krivo zaprisegli in 
s svojimi a prisegami so nase pri-

klicali smrt; in zanje sem pripra-
vil b pekel, če se ne bodo pokesali;

30 in to je odredba, ki je prišla 
iz mojih ust na začetku sveta, od 
osnovanja le-tega in po ustih mo-
jih služabnikov, vaših očetov, sem 
jo odredil, prav kakor bo prišla v 
svet, na konce le-tega.

31 In ko je Henoh te besede sli-
šal, se je priklonil do zemlje pred 
Gospodom in pred Gospodom 
spregovoril, rekoč: Zakaj je tako, 
da sem našel naklonjenost v tvo-
jih očeh, in samo fant sem in vsi 
ljudje me sovražijo; kajti v go-
voru sem a počasen; zakaj sem tvoj 
služabnik?

32 In Gospod je Henohu rekel: 
Pojdi in naredi, kakor sem ti zapo-
vedal, in nihče te ne bo prebodel. 
Odpri a usta in bodo napolnjena in 
dal ti bom govoriti, kajti vse meso 
je v mojih rokah in napravil bom, 
kakor se mi zdi dobro.

33 Temu ljudstvu reci: Ta dan 
se a odločite, da boste služili Gos-
podu Bogu, ki vas je naredil.

34 Glej, moj Duh je nad teboj, za-
torej bom opravičil vse tvoje be-
sede; in a gore bodo izginjale pred 
teboj in b reke se bodo preusmerile 
iz svojih strug; in ostal boš v meni 
in jaz v tebi; zato c hodi z menoj.

35 In Gospod je spregovoril He-
nohu in mu rekel: Oči si pomazili 
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 36 a vss duhovno 
stvarjenje.

  b Mz 1:11.
  c vss videc.
 37 a 1 Ne 16:1–3.
 43 a Prg 1:24–33;  

NaZ 56:14–15.

 44 a 5 Mz 10:14.
  b Abr 2:7.
 46 a vss knjiga spominov.
 48 a 2 Ne 2:25;  

vss padec Adama in 
Eve.

  b vss smrt, telesna.

 49 a Mz 1:12;  
vss skušnjava — 
skušati.

  b Moz 16:3–4;  
Mz 5:13;  
vss mesen.

z glino in si jih umij in boš videl. 
In tako je storil.

36 In videl je a duhove, ki jih 
je Bog ustvaril; in videl je tudi 
stvari, ki niso bile vidne b narav-
nemu očesu; in odtlej so se po de-
želi razširile govorice: Gospod je 
med svojim ljudstvom vzdignil 
c vidca.

37 In zgodilo se je, da je Henoh 
šel po deželi med ljudi in stal na 
hribih in visokih mestih in klical 
z glasnim glasom, pričujoč zoper 
njihova dela; in vsi ljudje so bili 
zaradi njega a užaljeni.

38 In prišli so ga poslušat na vi-
soka mesta, govoreč skrbnikom 
šotorov: Ostanite tukaj in skrbite 
za šotore, medtem ko bomo mi 
šli tjakaj, da bi videli vidca; kajti 
prerokuje in v deželi je nekaj čud-
nega; med nas je prišel nor mož.

39 In zgodilo se je, da ko so ga 
slišali, nanj ni nihče položil rok; 
kajti vse, ki so ga slišali, je obšel 
strah; kajti hodil je z Bogom.

40 In k njemu je prišel neki mož, 
ki mu je bilo ime Mahijah, in mu 
rekel: Jasno nam povej, kdo si in 
od kod prihajaš?

41 In rekel jim je: Prišel sem iz 
kenánske dežele, dežele mojih 
očetov, dežele pravičnosti do da-
našnjega dne. In moj oče me je 
učil o vseh Božjih poteh.

42 In zgodilo se je, da sem, ko 

sem potoval iz kenánske dežele 
ob morju proti vzhodu, imel vi-
denje; in glej, nebesa sem videl 
in z menoj je govoril Gospod in 
mi dal zapoved; zatorej sem za-
radi tega, da bi zapoved izpolnil, 
govoril te besede.

43 In Henoh je nadaljeval s svo-
jim govorom, rekoč: Gospod, ki 
je govoril z menoj, isti je Bog ne-
bes, in on je moj Bog in vaš Bog in 
vi ste moji bratje in zakaj si sami 
a svetujete in zanikate Boga nebes?

44 Nebesa je naredil on; a zem-
lja je njegov b podnožnik; in temelj 
le-te je njegov. Glejte, on ga je po-
ložil, množico ljudi je pripeljal na 
obličje le-te.

45 In na naše očete je prišla smrt; 
vendar jih poznamo in ne mo-
remo zanikati in poznamo celo 
prvega od vseh, in sicer Adama.

46 Kajti pišemo knjigo a spomi-
nov glede na vzorec, ki nam ga 
je dal Božji prst; in dana nam je v 
našem jeziku.

47 In ko je Henoh govoril Božje 
besede, so ljudje trepetali in niso 
mogli stati v njegovi navzočnosti.

48 In rekel jim je: Ker je Adam 
a padel, mi smo; in zaradi njego-
vega padca je nastopila b smrt; in 
doletela sta nas beda in gorje.

49 Glejte, Satan je prišel med člo-
veške otroke in jih a skuša, naj ga 
častijo; in ljudje so postali b meseni, 
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 49 c vss poltenost —  
polten.

  d vss smrt, duhovna.
 51 a vss človek — ljudje, 

človek, duhovni otrok 
nebeškega Očeta.

  b vss duhovno 
stvarjenje.

 52 a 3 Ne 11:23–26;  
vss krst — krstiti.

  b vss milostljivost.
  c vss Jezus Kristus.
  d Apd 4:12;  

2 Ne 31:21.

  e vss odrešitev.
 53 a vss odpustiti.
 54 a vss Jezus Kristus.
  b vss odkupna 

daritev — plačati 
odkupnino.

  c Moz 3:16.
 55 a vss greh.
  b NaZ 29:39;  

vss nadloga.
 56 a 2 Ne 2:26–27;  

He 14:29–30;  
vss svobodna volja.

 57 a 1 Kor 6:9–10;  

vss kesanje —  
kesati se.

  b 1 Ne 10:21;  
vss čisto in nečisto.

  c Ps 24:3–4;  
1 Ne 15:33–36;  
Mrm 7:7;  
NaZ 76:50–62.

  d Mz 7:35;  
vss Človek Svetosti.

  e vss Sin človekov.
  f vss Jezus Kristus, 

sodnik;  
pravica.

c polteni in hudičevski in so d iz-
ključeni iz Božje navzočnosti.

50 Toda Bog je našim očetom 
razkril, da se morajo vsi ljudje 
pokesati.

51 In s svojim lastnim glasom je 
poklical našega očeta Adama, re-
koč: Jaz sem Bog; jaz sem nare-
dil svet in a ljudi, b preden so bili 
v mesu.

52 In rekel jim je tudi: Če se 
boste obrnili k meni in prisluh-
nili mojemu glasu in verjeli in 
se pokesali vseh svojih prestop-
kov in se a krstili, in sicer z vodo, 
v imenu mojega edinorojenega 
Sina, ki ga navdajata b milostlji-
vost in resnica, ki je c Jezus Kris-
tus, edino d ime, ki bo dano pod 
nebom, po katerem bo k človeš-
kim otrokom prišla e odrešitev, 
boste prejeli dar Svetega Duha 
in vse stvari prosili v njegovem 
imenu in kar ga boste prosili, 
vam bo dano.

53 In naš oče Adam je sprego-
voril Gospodu in rekel: Zakaj je 
tako, da se morajo ljudje pokesati 
in se krstiti v vodi? In Gospod je 
Adamu rekel: Glej, a odpustil sem 
ti prestopek v edenskem vrtu.

54 Odslej se je med ljudmi go-
vorilo, da je a Božji Sin plačal b od-
kupnino za izvirno krivdo, zaradi 
česar za grehe staršev ne morejo 
odgovarjati c otroci, kajti od osno-
vanja sveta so čisti.

55 In Gospod je spregovoril 
Adamu, rekoč: Ker so tvoji otroci 
spočeti v grehu, in sicer tako se 
bo, ko bodo začeli odraščati, a greh 
porajal v njihovih srcih in bodo 
okusili b grenkobo, da bodo lahko 
znali ceniti dobro.

56 In dano jim je, da prepozna-
vajo dobro od hudega; zatorej 
lahko a delujejo sami, dal pa sem 
vam še en zakon in zapoved.

57 Zatorej to učite svoje otroke, 
da se morajo vsi ljudje vsepovsod 
a pokesati, ali pa nikakor ne mo-
rejo podedovati Božjega kraljes-
tva, kajti tam ne more prebivati 
nič b nečistega oziroma c prebi-
vati v njegovi navzočnosti; kajti 
v Adamovem jeziku mu je ime 
d Človek Svetosti, njegovemu Edi-
norojencu pa je ime e Sin človekov, 
in sicer Jezus Kristus, pravični 
f Sodnik, ki bo prišel ob poldnevu 
časa.

58 Zato vam zapovedujem, da o 
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 58 a vss otrok — otroci.
 59 a 1 Jn 5:8.
  b 1 Mz 2:7;  

Mz 4:25;  
Abr 5:7.

  c vss roditi — roditi 
se — roditi se v Bogu.

  d vss krst — krstiti.
  e 2 Ne 4:15–16;  

Al 32:28.
  f Jn 6:68.
  g vss celestialna slava.
 60 a Mor 8:25.
  b vss opravičenje — 

opravičiti.
  c vss kri.
  d vss posvetitev — 

posvetiti.
 61 a vss Sveti Duh.
 62 a vss načrt odkupitve.
  b vss Edinorojenec.
 63 a Al 30:44;  

NaZ 88:45–47.
 64 a vss Sveti Duh.
  b vss krst — krstiti.
 65 a vss roditi — roditi 

se — roditi se v Bogu.
  b Moz 27:25;  

Al 5:12–15.
 66 a NaZ 19:31;  

vss dar Svetega Duha.
  b 2 Ne 31:17–18;  

3 Ne 28:11.
 67 a vss Melkízedekovo 

duhovništvo.
 68 a 1 Jn 3:1–3;  

NaZ 35:2.
  b Jn 1:12;  

NaZ 34:3;  
vss Božji sinovi in 
hčere.

teh stvareh prosto učite svoje a ot-
roke, rekoč:

59 Da zaradi prestopka pride 
padec, padec, ki bo prinesel smrt, 
in ker ste se v svet rodili z vodo in 
krvjo in a duhom, ki sem ga napra-
vil, in ste tako postali iz b prahu 
živa duša, in sicer tako se morate 
c ponovno roditi v nebeško kraljes-
tvo z d vodo in z Duhom in biti 
očiščeni s krvjo, in sicer s krvjo 
mojega Edinorojenca; da boste 
posvečeni vsakega greha in bili 
e deležni f besed večnega življenja 
v tem svetu in večnega življenja 
v prihodnjem svetu, in sicer ne-
smrtne g slave.

60 Kajti z a vodo izpolnjujete za-
poved; po Duhu ste b opravičeni, 
s c krvjo pa ste d posvečeni;

61 zato je dano, da biva v vas; za-
pis nebes; a Tolažnik; miroljubne 
stvari nesmrtne slave; resnica o 
vsem; to, kar poživlja vse stvari, 
kar vse stvari oživlja, to, kar ve vse 
in ima vso moč glede na modrost, 
milost, resnico, pravico in presojo.

62 In sedaj, glej, povem ti: To je 
a načrt odrešitve za vse ljudi preko 
krvi mojega b Edinorojenca, ki bo 
prišel ob poldnevu časa.

63 In glej, vse ima svojo podob-
nost in vse je ustvarjeno in nare-
jeno, da a pričuje o meni, tako to, 
kar je posvetno, kot to, kar je du-
hovno; to, kar je na nebu zgoraj, 
in to, kar je na zemlji, in to, kar je 
v zemlji, in to, kar je pod zemljo, 
tako zgoraj kot spodaj: vse pri-
čuje o meni.

64 In zgodilo se je, da je, potem 
ko je Gospod govoril z Adamom, 
našim očetom, Adam zaklical h 
Gospodu in ga je Gospodov a Duh 
vzel in ga odvedel v b vodo in je 
bil potopljen pod vodo in je bil 
vzdignjen iz vode.

65 In tako je bil krščen in nadenj 
se je spustil Božji Duh in tako se 
je a rodil po Duhu in je bil njegov 
b notranji človek poživljen.

66 In zaslišal je glas iz nebes, ki 
je rekel: a Krstil si se z ognjem in s 
Svetim Duhom. To je b zapis Očeta 
in Sina odslej in za vekomaj.

67 In ti si po a redu njega, ki 
je bil brez začetka dni oziroma 
konca let, iz vse večnosti v vso 
večnost.

68 Glej, z menoj si a eno, Božji 
sin; in tako lahko vsi postanejo 
moji b sinovi. Amen.
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7 1 a vss Božji sinovi in 
hčere.

  b Al 40:11–14.
 3 a vss spremenitev.
 4 a 1 Mz 32:31;  

5 Mz 5:4;  
Mz 1:2, 11, 31.

  b Mz 1:4.
 8 a 2 Ne 26:33.
 10 a Mz 6:57;  

vss kesanje —  
kesati se.

 11 a vss krst — krstiti.

7. POGLAVJE
(december 1830)

Henoh uči, vodi ljudi in premika 
gore.  — Ustanovljeno je mesto 
Sion.  — Henoh napove prihod 
Sina človekovega, njegovo odkupno 
žrtvovanje in vstajenje svetih. — 
Napove obnovo, zbiranje, drugi pri-
hod in vrnitev Siona.

In zgodilo se je, da je Henoh na-
daljeval s svojim govorom, rekoč: 
Glejte, naš oče Adam je te stvari 
učil in veliko jih je verjelo in so 
postali Božji a sinovi, veliko pa jih 
ni verjelo in so umrli v svojih gre-
hih in s b strahom pričakujejo, v 
muki, da se bo nanje izlila ognje-
vita togota Božjega srda.

2 In odtlej je Henoh začel pre-
rokovati, govoreč ljudem, da: 
Ko sem potoval in stal na kraju 
Mahujah in klical h Gospodu, je 
iz nebes prišel glas, govoreč — 
Obrni se in pojdi na goro Simeon.

3 In zgodilo se je, da sem se obr-
nil in šel na goro; in ko sem stal 
na gori, sem videl nebesa, ki so 
se odprla, in oblečen sem bil v 
a slavo.

4 In videl sem Gospoda; in stal 
je pred mojim obličjem in govo-
ril je z menoj, in sicer kakor člo-
vek govori z drugim, iz a obličja v 
obličje; in rekel mi je: b Poglej in 
pokazal ti bom svet v razdobju 
veliko rodov.

5 In zgodilo se je, da sem zag-

ledal dolino Šum in glej, veliko 
ljudstvo, ki je prebivalo v šotorih, 
ki je bilo ljudstvo Šum.

6 In Gospod mi je spet rekel: 
Poglej, in pogledal sem proti se-
veru in zagledal sem kánaansko 
ljudstvo, ki je prebivalo v šotorih.

7 In Gospod mi je rekel: Prero-
kuj; in prerokoval sem, govoreč: 
Glej, kánaansko ljudstvo, ki je šte-
vilno, bo odšlo v bojne vrste zo-
per šumsko ljudstvo in jih bodo 
pobili, da bodo povsem pokon-
čani; in kánaansko ljudstvo se bo 
v deželi razdelilo in dežela bo ja-
lova in nerodovitna in tam ne bo 
prebivalo nobeno drugo ljudstvo 
kakor samo kánaansko ljudstvo;

8 kajti glej, Gospod bo deželo 
preklel z veliko vročine in jalo-
vost le-te se bo nadaljevala veko-
maj; in na vse kánaanske otroke 
je prišla a temnopoltost in med 
vsemi ljudmi so bili prezirani.

9 In zgodilo se je, da mi je Gos-
pod rekel: Poglej, in pogledal sem 
in sem zagledal šaronsko deželo 
in henoško deželo in omnersko 
deželo in heniško deželo in šem-
sko deželo in hanersko deželo in 
hananihaško deželo in vse prebi-
valce le-teh;

10 in Gospod mi je rekel: Pojdi k 
temu ljudstvu in jim reci: a Poke-
sajte se, da ne pridem ven in jih 
udarim s prekletstvom in umrejo.

11 In zapovedal mi je, naj a kršču-
jem v imenu Očeta in Sina, ki ga 
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 11 b vss milostljivost.
  c vss Sveti Duh.
 13 a vss vera.
  b Mt 17:20.
  c Mz 6:34.
  d vss duhovništvo;  

moč.

 15 a 1 Mz 6:4;  
Mz 8:18.

 17 a 2 Mz 23:27.
  b 1 Krn 28:7–8;  

1 Ne 17:35.
 18 a vss Sion.
  b Apd 4:32;  

Flp 2:1–4;  
vss enotnost.

 20 a Mz 7:62–63;  
vss Novi Jeruzalem.

 21 a Mz 7:69.
 22 a 2 Ne 26:33.

navdajata b milostljivost in res-
nica, in c Svetega Duha, ki pričuje 
o Očetu in Sinu.

12 In zgodilo se je, da je Henoh 
še naprej klical vsem ljudem, ra-
zen kánaanskemu ljudstvu, naj se 
pokesajo;

13 in tako velika je bila Heno-
hova a vera, da je vodil Božje ljud-
stvo, in njihovi sovražniki so se 
prišli bojevat zoper njih; in govo-
ril je Gospodove besede in zemlja 
se je zamajala in b gore so izginjale, 
in sicer glede na njegovo zapo-
ved; in vodne c reke so se preus-
merile iz svojih strug; in iz divjine 
se je slišalo rjovenje levov; in 
vsi narodi so se hudo bali, tako 
d močne so bile Henohove besede 
in tako velika je bila moč jezika, 
ki mu ga je dal Bog.

14 Iz morskih globin se je vzdig-
nilo tudi kopno in tako velik je bil 
strah sovražnikov Božjega ljud-
stva, da so zbežali in stali da-
leč stran in šli na kopno, ki se je 
vzdignilo iz morske globine.

15 In tudi a velikani dežele so 
stali daleč stran; in prekletstvo je 
šlo na vse ljudi, ki so se bojevali 
zoper Boga;

16 in odtlej so bile med njimi 
vojne in prelivanje krvi; toda 
Go spod je prišel in živel s svojim 
ljudstvom in živeli so pravično.

17 a Strah pred Gospodom je bil 

nad vsemi narodi, tako velika je 
bila Gospodova slava, ki je bila 
nad njegovim ljudstvom. In Go-
spod je b blagoslovil deželo in bla-
goslovljeni so bili na gorah in na 
visokih krajih in so uspevali.

18 In Gospod je svoje ljudstvo 
imenoval a Sion, ker so bili b enega 
srca in enih misli in so živeli pra-
vično; in med njimi ni bilo revnih.

19 In Henoh je še naprej pra-
vično pridigal Božjemu ljudstvu. 
In v njegovih dneh se je zgodilo, 
da je zgradil mesto, ki se je imeno-
valo Mesto svetosti, in sicer Sion.

20 In zgodilo se je, da je Henoh 
govoril z Gospodom; in Gospodu 
je rekel: a Sion bo zagotovo veko-
maj varno živel. Toda Gospod je 
Henohu rekel: Sion sem blagoslo-
vil, preostanek ljudstva pa sem 
preklel.

21 In zgodilo se je, da je Gospod 
Henohu pokazal vse prebivalce 
zemlje; in videl je in glej, Sion je 
bil sčasoma a vzet v nebo. In Go-
spod je Henohu rekel: Glej moje 
večno prebivališče.

22 In tudi Henoh je videl preos-
tanek ljudstva, ki so bili Adamovi 
sinovi; in bili so mešanica vsega 
Adamovega potomstva, razen 
Kajnovega potomstva, kajti Kaj-
novo potomstvo je bilo a temno-
polto in ni imelo mesta med njimi.

23 In po tem, ko je bil Sion vzet 
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 23 a vss nebo — nebesa.
  b vss videnje.
  c NaZ 88:47;  

Mz 1:27–29.
 24 a 2 Kor 12:1–4.
 26 a Al 12:10–11.
  b Iz 60:1–2.
  c Jud 1:6;  

NaZ 29:36–37.
 27 a vss angeli.

  b vss pričevanje.
 29 a Iz 63:7–10.
 30 a NaZ 76:24;  

Mz 1:33.
  b vss ustvariti.
 31 a vss mir.
  b vss pravica.
  c vss resnica.
 32 a Mz 1:4.
  b vss spoznanje.

  c vss svobodna volja.
 33 a vss ljubezen.
 34 a Iz 30:27;  

Nah 1:6;  
NaZ 35:14.

  b 1 Mz 7:4, 10;  
Mz 8:17, 24;  
vss potop v Noetovem 
času.

 35 a Mz 6:57.

v a nebo, je Henoh b videl, in glej, 
c vsi narodi zemlje so bili pred 
njim;

24 in prišel je rod za rodom; in 
Henoh je bil visoko in je bil a po-
vzdignjen, in sicer v naročje Očeta 
in Sina človekovega; in glej, Sa-
tanova moč je bila po vsem ob-
ličju zemlje.

25 In videl je angele, ki so se 
spuščali iz nebes; in zaslišal je gla-
sen glas, ki je rekel: Gorje, gorje 
prebivalcem zemlje!

26 In zagledal je Satana; in v ro-
kah je imel veliko a verigo in vse 
obličje zemlje je zakrila v b temo; 
in pogledal je navzgor in se režal 
in njegovi c angeli so se radostili.

27 In Henoh je videl a angele, ki 
so se spuščali iz nebes, b pričujoč 
o Očetu in Sinu; in Sveti Duh se 
je spustil na številne, in z nebeš-
kimi močmi so bili vzeti v Sion.

28 In zgodilo se je, da se je Bog 
nebes ozrl po preostanku ljudstva 
in zajokal; in Henoh je o tem pri-
čeval, rekoč: Kako to, da nebesa 
jočejo in pretakajo svoje solze ka-
kor dež po gorah?

29 In Henoh je Gospodu rekel: 
Kako to, da lahko a jokaš, ker vem, 
da si svét in iz vse večnosti v vso 
večnost?

30 In če bi bilo mogoče, da bi 

človek naštel delce zemlje, da, mi-
lijone a zemelj kot ta, ne bi bilo niti 
začetek števila tvojih b stvaritev; in 
tvoji zastori so še vedno spuščeni; 
in vendarle si tamkaj in tamkaj je 
tvoj objem; in si tudi pravičen; si 
milosten in prijazen za vekomaj;

31 in Sion si vzel v svoje na-
ročje, od vseh svojih stvaritev, iz 
vse večnosti v vso večnost; in nič 
drugega kakor a mir, b pravica in 
c resnica so prebivališče tvojega 
prestola; in milost bo šla pred tvo-
jim obličjem in ne bo imela konca; 
kako to, da lahko jokaš?

32 Gospod je Henohu rekel: Pog-
lej te svoje brate; stvaritev mojih 
a rok so in jaz sem jim dal njihovo 
b znanje tisti dan, ko sem jih ustva-
ril; in v edenskem vrtu sem člo-
veku dal njegovo c svobodno voljo;

33 in tvojim bratom sem rekel 
in tudi zapovedal, naj imajo drug 
drugega a radi in naj se odločijo 
zame, svojega Očeta; toda glej, 
brez naklonjenosti so in sovra-
žijo svojo lastno kri;

34 in a ogenj moje togote se je 
razvnel zoper njih; in v svojem 
razvnetem nezadovoljstvu bom 
nadnje poslal b povodnji, kajti 
moja silovita jeza se je razvnela 
zoper njih.

35 Glej, jaz sem Bog; a Človek 
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 35 b Mz 1:3.
 36 a NaZ 38:2; 88:41;  

Mz 1:35–37.
  b 1 Mz 6:5–6;  

Mz 8:22, 28–30.
 38 a 1 Pt 3:18–20;  

vss pekel.
 39 a Tj. Odrešenik.
  b Mz 4:2;  

Abr 3:27;  
vss Jezus Kristus.

  c vss prekletstvo.
 41 a Moz 28:3;  

vss sočutje.
 42 a vss Noe, 

svetopisemski 
patriarh.

  b Mz 8:12.

 43 a 1 Mz 6:14–16;  
Etr 6:7.

 44 a Ps 77:3;  
Etr 15:3.

 45 a vss posvetitev — 
posvetiti.

 46 a Mz 5:57.

Svetosti mi je ime; Človek Nas-
veta mi je ime; in b ime mi je tudi 
Neskončni in Večni.

36 Zatorej lahko iztegnem svoje 
roke in držim vse stvaritve, ki sem 
jih naredil; in tudi moje a oči lahko 
prodrejo vanje in med vsemi stva-
ritvami mojih rok še ni bilo tako 
velike b hudobije, kakršna je med 
tvojimi brati.

37 Toda glej, njihovi grehi bodo 
nad glavami njihovih očetov; Sa-
tan bo njihov oče in beda bo nji-
hova obsodba; in vsa nebesa bodo 
jokala nad njimi, in sicer vsa stva-
ritev mojih rok; mar naj zatorej 
nebesa ne jočejo, ko vidijo, da 
bodo ti trpeli?

38 Toda glej, ti, ki jih tvoje oči 
motrijo, bodo umrli v povodnjih; 
in glej, zaprl jih bom; pripravil 
sem jim a ječo.

39 In a ta, ki sem ga izvolil, je pro-
sil pred mojim obličjem. Zatorej 
trpi za njihove grehe, če se bodo 
pokesali tisti dan, ko se bo moj 
b Izvoljeni vrnil k meni, do tistega 
dne pa bodo v c mukah;

40 zatorej bodo za to nebesa jo-
kala, da, in vsa stvaritev mojih 
rok.

41 In zgodilo se je, da je Gospod 
spregovoril Henohu in Henohu 
povedal za vsa dejanja človeš-
kih otrok; zatorej je Henoh vedel 

in videl njihovo hudobijo in nji-
hovo bedo in zajokal in iztegnil 
roke in a srce se mu je razširilo ka-
kor večnost; in njegova notranjost 
je hrepenela; in vsa večnost se je 
zamajala.

42 In Henoh je videl tudi a Noeta 
in njegovo b družino; da bo po-
tomstvo vseh Noetovih sinov od-
rešeno v posvetni odrešitvi;

43 zatorej je Henoh videl, da je 
Noe zgradil a ladjo; in da se ji je 
Gospod nasmehnil in jo držal v 
roki; nad preostanek hudobnih pa 
so prišle povodnji in jih odnesle.

44 In ko je Henoh to videl, je 
v duši začutil bridkost in je jo-
kal nad svojimi brati in je nebe-
som rekel: a Ne bom se potolažil; 
Gospod pa je Henohu rekel: Po-
vzdigni svoje srce in bodi vesel; 
in glej.

45 In zgodilo se je, da je Henoh 
pogledal; in od Noeta je zagledal 
vse družine zemlje; in zaklical je 
h Gospodu, rekoč: Kdaj bo prišel 
dan Gospodov? Kdaj bo kri Pra-
vičnega prelita, da bodo vsi tisti, 
ki žalujejo, lahko a posvečeni in 
imeli večno življenje?

46 In Gospod je rekel: To bo ob 
a poldnevu časa, v dneh hudobije 
in maščevanja.

47 In glej, Henoh je videl dan 
prihoda Sina človekovega, in 
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 47 a vss Božje Jagnje.
  b Mz 7:21.
 48 a vss zemlja, očiščenje 

zemlje.
  b Mz 7:54, 58, 64.
  c vss umazanija — 

umazan.
 51 a Ps 104:6–9.
 52 a Mz 8:2.

 53 a vss Mesija.
  b Mt 2:2; 2 Ne 10:14;  

Al 5:50; NaZ 128:22.
  c Ps 71:3; 78:35;  

He 5:12;  
vss skala.

  d 2 Ne 31:19–20.
  e vss glasba.
 55 a vss Sin človekov.

  b 3 Ne 27:14;  
vss križanje.

 56 a Mt 27:45, 50–51.
  b vss vstajenje.
  c vss krona;  

povzdignjenje.
  d Mt 25:34.
 57 a vss Duh.
  b NaZ 76:71–74; 88:99.

sicer v mesu; in njegova duša se 
je vzradostila, rekoč: Pravični je 
dvignjen in a Jagnje je zaklano od 
osnovanja sveta; in zaradi vere 
sem v Očetovem naročju in glej, 
b Sion je z menoj.

48 In zgodilo se je, da se je He-
noh ozrl po a zemlji; in zaslišal je 
glas iz jeder le-te, ki je rekel: Gorje, 
gorje meni, materi ljudi; razbolena 
sem, utrujena sem zaradi hudobije 
mojih otrok. Kdaj se bom b odpo-
čila in bom očiščena c umazanije, ki 
je izšla iz mene? Kdaj me bo moj 
Stvarnik posvetil, da si bom lahko 
odpočila, in bo pravičnost nekaj 
časa prebivala na mojem obličju?

49 In ko je Henoh slišal zemljo 
žalovati, je zajokal in zaklical h 
Gospodu, rekoč: O Gospod, mar 
se ne boš usmillil zemlje? Mar ne 
boš blagoslovil Noetovih otrok?

50 In zgodilo se je, da je Henoh 
še naprej klical h Gospodu, rekoč: 
Prosim te, o Gospod, v imenu tvo-
jega Edinorojenca, in sicer Jezusa 
Kristusa, da se usmiliš Noeta in 
njegovega potomstva, da zem-
lja nikoli več ne bi bila prekrita s 
povodnjimi.

51 In Gospod se ni mogel zadr-
žati; in s Henohom se je zavezal 
in mu s prisego zaprisegel, da bo 
a povodnji ustavil; da bo govoril z 
Noetovimi otroki;

52 in poslal je nespremenljivo 
odredbo, da bo a ostanek njego-
vega potomstva vselej moč najti 
med vsemi narodi, dokler bo stala 
zemlja;

53 in Gospod je rekel: Blagor 
temu, po potomstvu katerega bo 
prišel Mesija; kajti rekel je: Jaz 
sem a Mesija, b Kralj Siona, c Skala 
nebes, ki je obsežna kot večnost; 
kdor vstopi skozi vrata in se d po-
vzpne do mene, ne bo nikdar 
padel; zatorej blagor tistim, o ka-
terih sem govoril, kajti prišli bodo 
s e pesmimi o večni radosti.

54 In zgodilo se je, da je Henoh 
zaklical h Gospodu, rekoč: Ali si 
bo takrat, ko bo Sin človekov pri-
šel v mesu, zemlja odpočila? Pro-
sim te, pokaži mi te stvari.

55 In Gospod je Henohu re-
kel: Poglej, in pogledal je in vi-
del a Sina človekovega, ki je bil 
vzdignjen na b križ, kot je bila med 
ljudmi navada;

56 in zaslišal je glasen glas; in 
nebesa so bila zastrta, in vse Božje 
stvaritve so žalovale; in zemlja je 
a ječala; in skale so se razklale; in 
sveti so b vstali in so bili c okronani 
na d desnici Sina človekovega s 
kronami slave;

57 in toliko a duhov, kolikor jih 
je bilo v b ječi, je prišlo ven in 
so stopili na Božjo desnico; in 
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 60 a vss poslednji dnevi.
 61 a vss zemlja, končno 

stanje zemlje.
  b NaZ 38:11–12; 112:23.
  c vss tančica.
  d 1 Ne 22:15–22;  

2 Ne 30:10.
 62 a Ps 85:12;  

vss evangelijska 

obnova.
  b vss Mormonova 

knjiga.
  c Iz 29:4.
  d vss pričevanje.
  e vss vstajenje.
  f vss Izrael, zbiranje 

Izraela.
  g vss Novi Jeruzalem.

 63 a Raz 21:9–11;  
NaZ 45:11–12;  
Mz 7:19–21.

 64 a Mz 7:48.
  b vss tisočletnica.
 65 a Jud 1:14;  

vss drugi prihod 
Jezusa Kristusa.

preostanek je ostal v verigah teme 
do sodbe vélikega dne.

58 In Henoh je spet zajokal in za-
klical h Gospodu, rekoč: Kdaj si 
bo zemlja odpočila?

59 In Henoh je zagledal Sina člo-
vekovega, ki se je dvignil k Očetu; 
in zaklical je h Gospodu, rekoč: 
Mar ne boš spet prišel na zemljo? 
Ker si Bog in te poznam in zap-
risegel si mi in mi zapovedal, naj 
prosim v imenu tvojega Edinoro-
jenca; naredil si me in dana mi je 
bila pravica do tvojega prestola, 
in ne zaradi mene, temveč zaradi 
tvoje lastne milostljivosti; zatorej 
te vprašam, če ne boš spet prišel 
na zemljo.

60 In Gospod je Henohu rekel: 
Kakor živim, prav tako bom pri-
šel v a poslednjih dneh, v dneh 
hudobije in maščevanja, da izpol-
nim prisego, ki sem ti jo dal glede 
Noetovih otrok;

61 in prišel bo dan, ko si bo 
zemlja a odpočila, toda pred tem 
dnem bo nebo b potemnelo in c tan-
čica teme bo prekrila zemljo; in 
nebo se bo treslo in tudi zemlja; 
in med človeškimi otroki bodo 
velike stiske, toda svoje ljudstvo 
bom d ohranil;

62 in a pravičnost bom poslal iz 
nebes; in b resnico bom c poslal iz 
zemlje, da bo d pričevala o mojem 

Edinorojencu, njegovem e vstaje-
nju od mrtvih, da, in tudi vstaje-
nju vseh ljudi; in povzročil bom, 
da bosta pravičnost in resnica šli 
po vsej zemlji kakor v povodnji, 
da se f zberejo moji izvoljeni s šti-
rih strani zemlje na kraju, ki ga 
bom pripravil, Sveto Mesto, da 
si bo moje ljudstvo lahko opasalo 
ledja in se bo veselilo časa mojega 
prihoda; kajti tam bo moj taberna-
kelj in imenoval se bo Sion, g Novi 
Jeruzalem.

63 In Gospod je Henohu re-
kel: Potem jih boš ti in vse tvoje 
a mesto tam srečalo in sprejeli 
jih bomo v svoj objem in videli 
nas bodo; in padli jim bomo ok-
rog vratu in oni bodo padli ok-
rog vratu nam in drug drugega 
bomo poljubili;

64 in tam bo moje prebivališče 
in to bo Sion, ki bo prišel izmed 
vseh stvaritev, ki sem jih naredil; 
in zemlja bo a počivala za razdobje 
b tisoč let.

65 In zgodilo se je, da je Henoh 
videl dan a prihoda Sina človeko-
vega v poslednjih dneh, da bo 
živel na zemlji v pravičnosti za 
razdobje tisoč let;

66 toda pred tistim dnem je vi-
del velike stiske med hudobnimi; 
in videl je tudi morje, da je bilo 
razburkano in da so ljudje v srcu 
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 66 a Iz 13:6–7.
  b vss poslednja sodba.
 67 a vss radost.
 68 a 1 Mz 5:23;  

Mz 8:1.
 69 a 1 Mz 5:24;  

Mz 6:34;  
vss hoditi — hoditi z 
Bogom.

8 2 a vss Matuzalem.
 9 a vss Noe, 

svetopisemski 

patriarh.
  b Mz 4:23.
 12 a 1 Mz 5:32;  

vss Jafet.
  b vss Sem.
  c vss Ham.

a izgubili pogum in so s strahom 
pričakovali b sodbe vsemogočnega 
Boga, ki bo doletela hudobne.

67 In Gospod je Henohu pokazal 
vse stvari, prav do konca sveta; 
in videl je dan pravičnih, uro nji-
hove odkupitve in prejel polnost 
a radosti.

68 In vseh dni a Siona v Heno-
hovih dneh je bilo tristo in petin-
šestdeset let.

69 In Henoh in vse njegovo ljud-
stvo so a hodili z Bogom, on pa je 
bival sredi Siona; in zgodilo se je, 
da Siona ni bilo, kajti Bog ga je 
sprejel v svoj objem; in od takrat 
se je govorilo: Sion Je Odšel.

8. POGLAVJE
(februar 1831)

Matuzalem prerokuje. — Noe in nje-
govi sinovi pridigajo evangelij. — 
Prevladuje velika hudobija. — Klic 
h kesanju je prezrt. — Bog odredi 
uničenje vsega mesa s povodnijo.

In vseh Henohovih dni je bilo šti-
risto in trideset let.

2 In zgodilo se je, da a Matuza-
lem, Henohov sin, ni bil vzet, da 
bi se lahko izpolnile Gospodove 
zaveze, ki jih je sklenil s Heno-
hom; kajti s Henohom se je res-
nično zavezal, da bo Noe sad 
njegovih ledij.

3 In zgodilo se je, da je Matu-
zalem prerokoval, da bodo iz 

njegovih ledij izšla vsa kraljestva 
zemlje (preko Noeta), in slavo je 
pripisal sebi.

4 In v deželo je prišla huda la-
kota in Gospod je zemljo preklel 
s hudim prekletstvom in veliko 
prebivalcev le-te je umrlo.

5 In zgodilo se je, da je Matuza-
lem živel sto in sedeminosemde-
set let in rodil se mu je Lameh;

6 in Matuzalem je živel, potem 
ko se mu je rodil Lameh, sedem-
sto in dvainosemdeset let in rodili 
so se mu sinovi in hčere;

7 in vseh Matuzalemovih dni je 
bilo devetsto in devetinšestdeset 
let in je umrl.

8 In Lameh je živel sto in dvain-
osemdeset let in rodil se mu je sin

9 in imenoval ga je a Noe, re-
koč: Ta sin naju bo tolažil glede 
najinega dela in garanja najinih 
rok zaradi tal, ki jih je Gospod 
b preklel.

10 In Lameh je živel, potem ko 
se mu je rodil Noe, petsto in pet-
indevetdeset let in rodili so se mu 
sinovi in hčere;

11 in vseh Lamehovih dni je bilo 
sedemsto in sedeminsedemdeset 
let in je umrl.

12 In Noe je bil star štiristo in 
petdeset let in a rodil se mu je Ja-
fet; in dvainštirideset let kasneje 
mu je ta, ki je bila Jefetova mati, 
rodila b Sema, ko pa je bil star pet-
sto let, se mu je rodil c Ham.
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 13 a NaZ 138:41;  
vss Gabriel.

  b vss poslušnost — 
poslušen.

  c vss Božji sinovi in 
hčere.

 14 a Mz 5:52.
 15 a vss poroka — poročiti 

se, versko mešana 
zakonska zveza.

 17 a 1 Mz 6:3;  
2 Ne 26:11;  
Etr 2:15; NaZ 1:33.

  b 2 Ne 9:4;  

vss meso.
  c 1 Mz 7:4, 10;  

Mz 7:34.
 18 a 1 Mz 6:4;  

4 Mz 13:33;  
Joz 17:15.

  b vss moč.
 19 a Abr 1:19.
  b NaZ 107:52;  

vss posvetitev — 
posvetiti.

  c vss Melkízedekovo 
duhovništvo.

  d vss misijonarsko delo.

 20 a vss kesanje —  
kesati se.

 21 a Mt 24:38–39;  
JS – Mt 1:41.

 22 a 1 Mz 6:5;  
Mz 7:36–37.

  b Moz 4:30;  
Al 12:14;  
vss misli.

 23 a vss pridigati.
 24 a vss verovanje — 

verjeti.
  b vss krst — krstiti, 

pogoji za krst.

13 In a Noe in njegovi sinovi so 
b prisluhnili Gospodu in poslušali 
in klicali so jih Božji c sinovi.

14 In ko so se ti ljudje začeli 
množiti po obličju zemlje in so 
se jim rodile hčere, so človeški 
a sinovi videli, da so bile te hčere 
lepe, in so jih vzeli za žene, prav 
kakor so se odločili.

15 In Gospod je Noetu rekel: 
Hčere tvojih sinov so se a prodale; 
kajti glej, moja jeza se je razvnela 
zoper človeške sinove, kajti no-
čejo prisluhniti mojemu glasu.

16 In zgodilo se je, da je Noe pre-
rokoval in učil o Božjih stvareh, 
prav kakor je bilo na začetku.

17 In Gospod je Noetu rekel: 
Moj Duh se ne bo vselej a trudil 
s človekom, kajti vedel bo, da bo 
vse b meso umrlo; vendar bo nje-
govih dni sto in dvajset let; in če 
se ljudje ne bodo pokesali, bom 
nanje poslal c povodnji.

18 In v tistih dneh so bili na zem-
lji a velikani in so Noetu stregli 
po življenju; toda Gospod je bil 
z Noetom in na njem je bila Go-
spodova b moč.

19 In Gospod je a Noeta b posvetil 
po svojem c redu in mu zapovedal, 

naj gre in d razglaša njegov evan-
gelij človeškim otrokom, prav ka-
kor je bil dan Henohu.

20 In zgodilo se je, da je Noe 
človeškim otrokom klical, naj se 
a pokesajo; vendar niso prisluhnili 
njegovim besedam;

21 in tudi potem, ko so ga sli-
šali, so prišli predenj, govoreč: 
Glej, mi smo Božji sinovi; mar si 
nismo vzeli človeških hčera? In 
mar ne a jemo in pijemo in se po-
ročamo in smo dani v zakon? In 
naše žene nam rojevajo otroke in 
prav ti so mogočni možje, ki so 
kakor možje od starih, možje ve-
likega slovesa. In niso prisluhnili 
Noetovim besedam.

22 In Bog je videl, da je na zem-
lji a hudobija ljudi postala velika; 
in vsak človek se je povzdigoval 
v domišljiji b misli svojega srca, ki 
so bile nenehno samo hudobne.

23 In zgodilo se je, da je Noe še 
naprej a pridigal ljudem, govoreč: 
Poslušajte in prisluhnite mojim 
besedam;

24 a verjemite in se pokesajte svo-
jih grehov in se b krstite v imenu 
Jezusa Kristusa, Božjega Sina, in 
sicer kakor naši očetje, in boste 

MOJZES 8:13–2429



prejeli Svetega Duha, da vam 
bodo lahko c razodete vse stvari; 
in če tega ne boste storili, bo nad 
vas prišla povodenj; vendar niso 
prisluhnili.

25 In zaradi tega je Noe obža-
loval in v srcu ga je bolelo, da je 
Gospod naredil človeka na zem-
lji in v srcu ga je potrlo.

26 In Gospod je rekel: Človeka, 
ki sem ga ustvaril, bom a izbrisal 
z obličja zemlje, tako človeka kot 
živali in plazeče stvari in ptice 
neba; kajti Noe obžaluje, da sem 
jih ustvaril in da sem jih naredil; 
in klical je k meni; kajti stregli so 
mu po življenju.

27 In tako je Noe našel a milost-
ljivost v Gospodovih očeh; kajti 
Noe je bil pravičen mož in b po-
poln v svojem rodu; in c hodil je z 
Bogom, kakor so tudi njegovi trije 
sinovi Sem, Ham in Jafet.

28 Zemlja je bila a izprijena pred 
Bogom in bila je polna nasilja.

29 In Bog se je ozrl po zemlji, 
in glej, bila je izprijena, kajti vse 
meso se je po svoje izpridilo na 
zemlji.

30 In Bog je Noetu rekel: Ko-
nec vsega mesa je prišel predme, 
kajti zemlja je polna nasilja, in 
glej, vse meso bom a izbrisal z 
zemlje.

 24 c 2 Ne 32:2–5.
 26 a vss zemlja, očiščenje 

zemlje.

 27 a vss milostljivost.
  b 1 Mz 6:9.
  c vss hoditi — hoditi 

z Bogom.
 28 a 1 Mz 6:11–13.
 30 a NaZ 56:3.
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1 1 a vss Ur.
  b vss Abraham.
  c Apd 7:2–4.
 2 a vss radost.
  b vss počitek —  

odpočiti se.
  c vss pravičnost — 

pravičen.
  d NaZ 42:61;  

vss spoznanje.
  e vss véliki duhovnik.
  f vss Melkízedekovo 

duhovništvo.
 3 a NaZ 84:14.
  b NaZ 68:17;  

vss prvorojenec — 
Prvorojeni.

  c Mz 1:34;  

vss Adam.
 4 a vss prvorojenstvo.
 5 a 1 Mz 12:1.
  b vss malikovanje.
 6 a Tj. lažni bogovi, 

ponazorjeni v 
faksimilu št. 1 iz 
Abrahamove knjige.

   
ABRAHAMOVA KNJIGA

S PAPIRUSOV JO JE PREVEDEL JOSEPH SMITH

Prevod nekih starodavnih zapisov, ki so nam prišli v roke iz egipčanskih ka-
takomb. Zapisi Abrahama, ko je bil v Egiptu, imenovani Abrahamova knjiga, 
zapisani z njegovo lastno roko na papiruse.

1. POGLAVJE

Abraham si prizadeva za blagoslove 
patriarhalnega reda. — Preganjajo 
ga lažni duhovniki v Kaldeji. — Je-
hova ga reši. — Napravljen je pre-
gled začetkov in vlade Egipta.

V DEŽELI a Kaldejcev, kjer so 
prebivali moji očetje, sem jaz, 

b Abraham, videl, da je potrebno, 
da dobim nov kraj c bivanja;

2 in ker sem spoznal, da je večja 
a sreča in mir in b počitek zame, 
sem si prizadeval za blagoslove 
očetov in pravico, v kar naj bi bil 
posvečen, da bi to izvajal tudi 
sam; ker sem bil sam privrženec 
pravičnosti in ker sem si prav 
tako želel, da bi bil eden tistih, 
ki so posedovali veliko znanje, in 
da bi bil večji privrženec c pravič-
nosti in da bi posedoval še večje 
d znanje in da bi bil oče številnih 
narodov, princ miru, in ker sem si 
želel prejeti navodila in izpolnje-
vati Božje zapovedi, sem postal 

upravičeni dedič, e véliki duhov-
nik, ki je imel f pravico, ki je pri-
padala očetom.

3 a Podelili so mi jo očetje; pre-
dajala se je od očetov od začetka 
časa, da, prav od začetka oziroma 
pred osnovanjem zemlje, prav 
do sedanjega časa, in sicer pra-
vica b prvorojenca oziroma prvega 
moškega, ki je c Adam oziroma 
prvi oče, preko očetov do mene.

4 Prizadeval sem si za svoje 
a imenovanje v duhovništvo glede 
na Božje imenovanje očetov glede 
na potomstvo.

5 Ker so se moji a očetje odvrnili 
od pravičnosti in od svetih zapo-
vedi, ki jim jih je dal Gospod, nji-
hov Bog, k b čaščenju poganskih 
bogov, so v celoti zavrnili, da bi 
prisluhnili mojemu glasu;

6 kajti v srcu so bili nagnjeni k 
temu, da so delali húdo, in so se v 
celoti obrnili k Elkenovemu a bogu 
in Libnovemu bogu in Mahmak-
rovemu bogu in Korašovemu 



FAKSIMILE IZ ABRAHAMOVE KNJIGE
Št. 1

Pojasnilo

1. Gospodov angel.
2. Abraham, zvezan na oltarju.
3. Malikovalski Elkenov duhovnik, ki poskuša Abrahama darovati kot žrtev.
4. Žrtveni oltar malikovalskih duhovnikov, ki stoji pred bogovi Elkena, Libne, Mah-

makra, Koraša in faraona.
5. Malikovalski Elkenov bog.
6. Malikovalski Libnov bog.
7. Malikovalski Mahmakrov bog.
8. Malikovalski Korašev bog.
9. Malikovalski faraonov bog.
10. Abraham v Egiptu.
11. Predstavlja nebeške stebre, kakor so to razumeli Egipčani.
12. Raukijang, kar pomeni obsežnost oziroma nebesni svod nad našimi glavami; 

toda v tem primeru, v zvezi s to témo, so Egipčani menili, da pomeni Šauma, da je vi-
soko oziroma nebo, ki ustreza hebrejski besedi šaumajim.



 11 a vss Ham.
  b Dan 3:13–18.

 15 a Moz 9:17–18.
  b Abr 2:13.

 16 a vss Jehova.
  b vss obljubljena dežela.

bogu in bogu faraona, kralja 
Egipta;

7 zato so svoja srca obrnili k po-
ganskemu žrtvovanju, tako da 
so tem nemim malikom darovali 
svoje otroke in niso prisluhnili 
mojemu glasu, temveč so si pri-
zadevali, da bi mi življenje vzeli 
po roki Elkenovega duhovnika. 
Elkenov duhovnik je bil tudi fa-
raonov duhovnik.

8 Torej, tačas je bila navada du-
hovnika faraona, egiptovskega 
kralja, da je na oltarju, ki je bil 
zgrajen v kaldejski deželi, kot da-
rovanje tem tujim bogovom daro-
val moške, ženske in otroke.

9 In zgodilo se je, da je duhov-
nik daroval faraonovemu bogu 
in tudi Šagrilovemu bogu, in si-
cer na egipčanski način. Šagrilov 
bog je torej bilo sonce.

10 Celo zahvalno daritev otroka 
je faraonov duhovnik daroval na 
oltarju, ki je stal ob hribu, imeno-
vanem Potifárjev hrib, na začetku 
olišemske planjave.

11 Ta duhovnik je torej na tem 
oltarju obenem daroval tri device, 
ki so bile hčere Onita, enega od 
kraljevskega rodu neposredno 
iz a Hamovih ledij. Te device so 
bile darovane zaradi svoje kre-
posti; niso se hotele b prikloniti, 
da bi častile lesene ali kamnite bo-
gove, zato so jih na tem oltarju 
ubili in storjeno je bilo na egip-
čanski način.

12 In zgodilo se je, da so se me 
duhovniki lotili z nasiljem, da bi 

tudi mene lahko ubili, kakor so 
tiste device na tem oltarju; in da 
bi ta oltar lahko poznali, vas bom 
napotil k prikazu na začetku tega 
zapisa.

13 Narejen je bil v obliki pos-
teljnjaka, kakršnega so imeli med 
Kaldejci, in stal je pred bogovi El-
kena, Libna, Mahmakra, Koraša 
in tudi boga, ki je bil tak kakor 
faraon, kralj Egipta.

14 Da bi te bogove lahko razu-
meli, sem vam jih prikazal v po-
dobah na začetku, takšno obliko 
podob pa Kaldejci imenujejo rah-
línos, kar predstavlja hieroglife.

15 In ko so name dvignili roke, 
da bi me darovali in mi vzeli živ-
ljenje, glej, sem povzdignil svoj 
glas h Gospodu, mojemu Bogu, 
in Gospod je a prisluhnil in slišal 
in navdal me je z videnjem Vse-
mogočnega in ob meni je stal an-
gel iz njegove navzočnosti in mi 
nemudoma b razvezal vezi;

16 in njegov glas mi je spregovo-
ril: Abraham, Abraham, glej, ime 
mi je a Jehova in slišal sem te in 
sem prišel dol, da bi te rešil in da 
bi te odpeljal iz očetove hiše in od 
vseh tvojih sorodnikov v tujo b de-
želo, ki je ne poznaš;

17 in to zato, ker so svoja srca 
odvrnili od mene, da bi častili 
Elkenovega boga in Libnovega 
boga in Mahmakrovega boga in 
Korašovega boga in boga fara-
ona, kralja Egipta, zato sem pri-
šel dol k njim in da bi pokončal 
njega, ki je dvignil roko zoper 
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tebe, Abraham, sin moj, da bi ti 
vzel življenje.

18 Glej, vodil te bom s svojo 
roko in odpeljal te bom, da ti bom 
nadel svoje ime, in sicer a duhov-
ništvo tvojega očeta, in moja moč 
bo nad teboj.

19 Kakor je bilo z Noetom, tako 
bo s teboj; toda preko tvojega de-
lovanja bo moje a ime poznano na 
zemlji za vekomaj, kajti jaz sem 
tvoj Bog.

20 Glej, Potifárjev hrib je bil v 
deželi a Ur v Kaldeji. In Gospod 
je porušil oltar Elkena in bogov v 
deželi in jih povsem uničil in du-
hovnika udaril, da je umrl; in v 
Kaldeji je bilo veliko žalovanje in 
tudi na faraonovem dvoru; faraon 
pa pomeni kralj kraljevske krvi.

21 Torej, ta egiptovski kralj je 
bil potomec a Hamovih ledij in je 
z rojstvom dobil krvno pravico 
b Kánaancev.

22 Iz tega rodu so izšli vsi Egip-
čani in tako se je kri Kánaancev v 
deželi ohranila.

23 a Egiptovsko deželo je prva 
odkrila ženska, ki je bila Hamova 
hči in hči Egipte, kar v kaldejščini 
pomeni Egipt, kar pomeni, to, kar 
je prepovedano;

24 ko je ta ženska deželo odkrila, 
je bila ta pod vodo, ki je kasneje v 
njej naselila svoje sinove; in tako 
je iz Hama nastalo pleme, ki je v 
deželi ohranilo prekletstvo.

25 Torej, prvo vlado Egipta je 
postavil faraon, najstarejši sin 
Egipte, Hamove hčere, in bila je 
na način Hamovega vladanja, ki 
je bilo patriarhalno.

26 Ker je bil faraon pravičen 
mož, je ustanovil svoje kraljestvo 
in ljudstvu sodil modro in pra-
vično vse svoje dni, pri čemer si je 
iskreno prizadeval posnemati tisti 
red, ki so ga uveljavili naši očetje 
v prvih rodovih v dneh prve pa-
triarhalne vladavine, in sicer med 
vladavino Adama in tudi Noeta, 
njegovega očeta, ki ga je blagoslo-
vil z a blagoslovi zemlje in z bla-
goslovi modrosti, preklel pa ga je, 
kar zadeva duhovništvo.

27 Torej, ker je bil faraon iz tiste 
linije, po kateri ni mogel imeti 
pravice do a duhovništva, nav-
kljub temu, da so se ga faraoni 
odločili zahtevati od Noeta preko 
Hama, zato je mojega očeta nji-
hovo malikovanje zapeljalo;

28 ampak po temle si bom pri-
zadeval orisati kronologijo, ki 
poteka od mene nazaj do začetka 
stvarjenja, kajti v moje roke so 
prišli a zapisi, ki jih imam do tega 
sedanjega časa.

29 Torej, ko je bil Elkenov du-
hovnik napaden, da je umrl, je 
prišlo do izpolnitve tistih stvari, o 
katerih mi je bilo povedano glede 
kaldejske dežele, da bo v deželi 
lakota.

 18 a vss duhovništvo.
 19 a 1 Mz 12:1–3.
 20 a 1 Mz 11:28;  

Abr 2:4.
 21 a 1 Mz 10:6;  

Ps 78:51;  

Mz 8:12.
  b Mz 7:6–8;  

vss Kánaan — 
Kánaanec.

 23 a vss Egipt.
 26 a vss blagoslov — 

blagosloviti.
 27 a UI 2;  

vss duhovništvo.
 28 a Mz 6:5;  

vss knjiga spominov.
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 30 a Abr 1:7.
 31 a Abr 3:1–18.
2 1 a 1 Mz 11:28.
  b 1 Mz 11:24–26;  

1 Krn 1:26.
 2 a 1 Mz 11:29;  

vss Sara.
  b 1 Mz 11:27; 22:20–24.

 3 a 1 Mz 12:1; Apd 7:1–3.
 4 a Neh 9:7.
  b 1 Mz 11:31–32.
 5 a Joz 24:2.
 6 a vss Lot.
  b 1 Mz 17:1;  

vss Jezus Kristus, 
Kristusov predsmrtni 

obstoj.
  c 1 Mz 12:2–3; Abr 1:19.
  d 1 Mz 13:14–15; 17:8;  

2 Mz 33:1;  
vss obljubljena dežela.

 7 a 1 Ne 17:39; NaZ 38:17.
  b Iz 66:15–16.
 8 a vss Jehova.

30 Zatorej se je lakota razširila 
po vsej kaldejski deželi in moj oče 
je hudo trpel zaradi lakote in se je 
pokesal za zlo, ki ga je sklenil proti 
meni, da mi bo vzel a življenje.

31 Toda zapise očetov, in sicer 
patriarhov, glede pravice do du-
hovništva, je Gospod, moj Bog, 
ohranil v mojih rokah; zatorej sem 
znanje o začetku stvarjenja in tudi 
o a planetih in o zvezdah, kakor 
so bili razkriti očetom, ohranil do 
današnjega dne in prizadeval si 
bom, da bom nekaj tega zapisal 
v ta zapis v korist mojega potom-
stva, ki bo prišlo za menoj.

2. POGLAVJE

Abraham zapusti Ur in gre v Ká-
naan. — Jehova se mu prikaže v Ha-
ránu. — Njegovemu potomstvu so 
obljubljeni vsi evangelijski blago-
slovi, preko njegovega potomstva 
pa vsem. — Gre v Kánaan in na-
prej v Egipt.

Sedaj je Gospod Bog napravil, da 
je lakota v deželi Ur postala huda, 
tako da je a Harán, moj brat, umrl; 
toda b Terah, moj oče, je še živel v 
deželi Ur Kaldejcev.

2 In zgodilo se je, da sem jaz, Ab-
raham, vzel za ženo a Sarájo, b Na-
hór, moj brat, pa je za ženo vzel 
Milko, ki je bila Haránova hči.

3 Gospod mi je torej a rekel: 

Abraham, pojdi iz svoje dežele 
in od svojega rodu in iz hiše svo-
jega očeta v deželo, ki ti jo bom 
pokazal.

4 Zato sem zapustil deželo a Ur 
Kaldejcev, da bi šel v kánaansko 
deželo; in s seboj sem vzel Lota, 
bratovega sina, in njegovo ženo 
in mojo ženo Sarájo; in tudi moj 
b oče je prišel za mano v deželo, ki 
smo jo imenovali Harán.

5 In lakota je popustila; in moj oče 
je ostal v Haránu in prebival tam, 
ker je bilo v Haránu veliko čred; in 
moj oče se je spet vrnil k a maliko-
vanju, zato je ostal v Haránu.

6 Toda jaz, Abraham, in a Lot, sin 
mojega brata, sva molila h Go-
spodu in Gospod se mi je b prika-
zal in mi rekel: Vstani in vzemi 
Lota s seboj; kajti nameraval sem 
te vzeti iz Harána in te napraviti 
za pridigarja, da boš moje c ime 
nesel v tujo d deželo, ki jo bom 
dal tvojemu potomstvu za teboj 
v večno posest, ko bodo prisluh-
nili mojemu glasu.

7 Kajti jaz sem Gospod, tvoj Bog; 
prebivam v nebesih; zemlja je moj 
a podnožnik; svojo roko iztegnem 
čez morje in poslušno je mojemu 
glasu; veter in ogenj si napravim 
za b kočijo; goram porečem: Poj-
dite odtod, in glej, v trenutku jih 
nenadoma odnese vihar.

8 Ime mi je a Jehova in od začetka 
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 8 b vss Vsevedni.
 9 a 1 Ne 17:40;  

2 Ne 29:14;  
3 Ne 20:27;  
Mrm 5:20;  
vss Abraham, 
Abrahamovo potomstvo.

  b NaZ 84:17–19;  
Mz 6:7;  
vss Melkízedekovo 
duhovništvo.

 10 a Gal 3:7–9.

  b 1 Mz 13:16;  
Gal 3:29;  
2 Ne 30:2.

  c vss patriarh — 
patriarhalen.

 11 a vss Abrahamova 
zaveza.

  b Iz 61:9.
  c vss duhovništvo;  

Izrael;  
prvorojenstvo.

 12 a NaZ 88:63.

 13 a Abr 1:15–17.
 14 a 1 Mz 12:4–5.
 15 a vss Sara.
  b vss Ur.
  c vss spreobrnitev — 

spreobrniti — 
spreobrnjenec.

  d vss Kánaan — 
Kánaanec.

 16 a vss skala.
 17 a vss oltar.
  b Abr 1:29.

b poznam konec; zato bo moja roka 
nad teboj.

9 In iz tebe bom napravil velik 
narod in čezmerno te bom a blago-
slovil in tvoje ime napravil veliko 
med vsemi narodi in v blagoslov 
boš svojemu potomstvu za teboj, 
da bodo v svojih rokah nosili to 
delovanje in b duhovništvo vsem 
narodom;

10 in blagoslovil jih bom preko 
tvojega imena; kajti toliko, koli-
kor jih ta a evangelij sprejme, se jih 
bo imenovalo s tvojim imenom in 
se jih štelo za tvoje b potomstvo in 
bodo vstali in te blagoslavljali kot 
svojega c očeta.

11 In a blagoslavljal bom tiste, ki 
te blagoslavljajo, in preklel tiste, 
ki te prekolnejo; in v tebi (torej 
v tvojem duhovništvu) in v tvo-
jem b potomstvu (torej v tvojem 
duhovništvu), kajti obljubljam ti, 
da se bo ta c pravica v tebi nada-
ljevala, in v tvojem potomstvu za 
teboj (torej to pomeni dobesedno 
potomstvo oziroma potomstvo 
tvojega telesa) bodo blagoslov-
ljene vse družine zemlje, in si-
cer z evangelijskimi blagoslovi, 
ki so blagoslovi odrešitve, in si-
cer večno življenje.

12 Torej, ko mi je Gospod 

prenehal govoriti in je umaknil 
svoj obraz od mene, sem si v srcu 
rekel: Tvoj služabnik te je iskreno 
a iskal; sedaj sem te našel;

13 poslal si svojega angela, da 
me je a rešil Elkenovih bogov, in 
dobro bo, če bom prisluhnil tvo-
jemu glasu, zato dovoli, da tvoj 
služabnik vstane in odide v miru.

14 Tako sem jaz, Abraham, od-
šel, kakor mi je Gospod rekel, in 
Lot z menoj; in jaz, Abraham, sem 
bil star a dvainšestdeset let, ko sem 
odšel iz Harána.

15 In s seboj sem vzel a Sarájo, ki 
sem jo vzel za ženo, ko sem bil v 
b Uru Kaldejcev, in Lota, sina mo-
jega brata, in vse naše imetje, ki 
smo ga zbrali, in duše, ki smo jih 
c pridobili v Haránu, in šli dalje na 
poti v d kánaansko deželo in pre-
bivali v šotorih, ko smo šli na pot.

16 Zato je bila večnost naše po-
krivalo in naša a skala in naša od-
rešitev, ko smo potovali iz Harána 
po poti v Jeršon, da bi prišli v ká-
naansko deželo.

17 Sedaj sem jaz, Abraham, v jer-
šonski deželi postavil a oltar in da-
roval Gospodu in molil, da bi bila 
b lakota odvrnjena od hiše mojega 
očeta, da ne bi umrli.

18 In nato smo šli iz Jeršona 
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skozi deželo v kraj Sihem; naha-
jal se je na moréjskih planjavah 
in že smo prišli v meje dežele 
a Kánaancev in tam na moréjskih 
planjavah sem daroval b žrtev in 
pobožno klical h Gospodu, ker 
smo že prišli v deželo tega mali-
kovalskega naroda.

19 In Gospod se mi je prikazal 
v odgovor na moje molitve in mi 
rekel: Tvojemu potomstvu bom 
dal to a deželo.

20 In jaz, Abraham, sem vstal z 
mesta oltarja, ki sem ga postavil 
Gospodu, in se od tamkaj umak-
nil na goro na vzhodu a Betela in 
tam postavil svoj šotor, Betel na 
zahodu in b Aj na vzhodu; in tam 
sem Gospodu postavil še en ol-
tar in spet c klical Gospodovo ime.

21 In jaz, Abraham, sem potoval 
in šel še dalje proti jugu; in v de-
želi se je lakota še nadaljevala; in 
jaz, Abraham, sem se odločil oditi 
dol v Egipt, da bi tam bival, kajti 
lakota je postala zelo huda.

22 In zgodilo se je, ko sem pri-
šel v bližino, da bi vstopil v Egipt, 
mi je Gospod rekel: Glej, a Sarája, 
tvoja žena, je zelo lepa ženska na 
pogled;

23 zato se bo zgodilo, da bodo 
Egipčani, ko jo bodo videli, rekli: 
Njegova žena je; in te bodo ubili, 
njo pa bodo pustili živo; zato glej, 
da narediš takole:

24 Egipčanom naj reče, da je 
tvoja sestra in ostal boš živ.

25 In zgodilo se je, da sem jaz, 
Abraham, Saráji, svoji ženi, po-
vedal vse, kar mi je rekel Go-
spod: Zato jim reci, te prosim, da 
si moja sestra, da bo z mano do-
bro za tvoje dobro in bom zaradi 
tebe ostal živ.

3. POGLAVJE

Abraham se s pomočjo uríma in tu-
míma pouči o soncu, luni in zvez-
dah. — Gospod mu razodene večno 
naravo duhov.  — Izve o predze-
meljskem življenju, vnaprejšnji 
določenosti, stvarjenju, izboru 
Odkupitelja in drugem človekovem 
stanju.

In jaz, Abraham, sem imel a urím 
in tumím, ki mi ga je Gospod, moj 
Bog, dal v Uru Kaldejcev;

2 in videl sem a zvezde, da so 
zelo velike, in da je bila ena od 
njih najbližje Božjemu prestolu; 
in bilo je veliko vélikih, ki so bile 
blizu nje;

3 in Gospod mi je rekel: Té so 
vladajoče; in največja se imenuje 
a Kolob, ker je v moji bližini, kajti 
jaz sem Gospod, tvoj Bog; to sem 
postavil, da vodi vse tiste, ki pri-
padajo istemu redu kot ta, na ka-
teri stojiš.

4 In Gospod mi je rekel, preko 
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Pojasnilo

1. Kolob, kar pomeni prvo stvarjenje, najbližji celestialnemu oziroma Božjemu pre-
bivališču. Prvi v vodstvu, zadnji, kar zadeva merjenja časa. Merjenje glede na celesti-
alni čas, kar v celestialnem času pomeni en dan za vatel. En dan na Kolobu je enako 
tisočim letom glede na merjenje na tej zemlji, ki jo Egipčani imenujejo Jah-oh-eh.

2. Stoji ob Kolobu, Egipčani ga imenujejo Olibliš, ki je naslednja velika vladajoča 
stvaritev ob celestialnem oziroma kraju, kjer prebiva Bog; ima tudi ključ moči, ki pri-
pada drugim planetom; kakor je Bog razodel Abrahamu, ko je daroval žrtev na ol-
tarju, ki ga je postavil Gospodu.

3. Je narejen, da predstavlja Boga, ki sedi na svojem prestolu, oblečen v moč in pol-
nomočje; s krono večne luči na glavi; predstavlja tudi velike ključne besede svetega 
duhovništva, kakor so bile razodete Adamu v edenskem vrtu, kakor tudi Setu, Noetu, 
Melkízedeku, Abrahamu in vsem, katerim je bilo duhovništvo razodeto.

4. Ustreza hebrejski besedi Raukijang, kar pomeni prostranost oziroma nebesni 
svod; tudi znak za število, ki v egipčanščini pomeni tisoč; ustreza merjenju časa na 
Oliblišu, ki je enako s Kolobovim v njegovem kroženju in v njegovem merjenju časa.

5. Se v egipčanščini imenuje Eniš-go-on-doš; tudi to je eden od vladajočih plane-
tov in Egipčani pravijo, da je sonce in da si svetlobo izposoja od Koloba preko Kae-e-
vanraša, ki je veliki ključ oziroma drugače rečeno vladajoča moč, ki vlada petnajstim 
drugim stalnim planetom oziroma zvezdam, kakor tudi Floisi oziroma Luni, Zemlji 
in Soncu na njunem enoletnem kroženju. Ta planet dobiva moč preko Kli-flos-is-esa 
oziroma Hah-ko-kau-beama, zvezd s številko 22 in 23, ki svetlobo prejemata od kro-
ženja Koloba.

6. Predstavlja to zemljo na njenih štirih straneh.
7. Predstavlja Boga, ki sedi na svojem prestolu, ki skozi nebesa razodeva velike 

ključne besede duhovništva; kot tudi znamenje svetega Duha Abrahamu v podobi 
goloba.

8. Vsebuje zapise, ki ne morejo biti razodeti svetu; vendar naj bi to imeli v svetem 
Božjem templju.

9. Trenutno se še ne sme razodeti.
10. Tudi.
11. Tudi. Če svet lahko odkrije te številke, naj bo. Amen.
Prikazi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 in 21 bodo podani ob Gospodovem lastnem času.
Zgornji prevod je dan v toliko, kolikor ga imamo trenutno pravico dati.
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uríma in tumíma, da je Kolob na 
Gospodov način, glede na njegov 
čas in obdobja kroženja le-tega; da 
je en krožni obrat en a dan za Go-
spoda po njegovem načinu mer-
jenja, kar je tisoč b let glede na čas, 
določen tej, na kateri stojiš. To je 
merjenje Gospodovega časa glede 
na Kolobovo merjenje.

5 In Gospod mi je rekel: Planet, 
ki je manjša luč, manjša od te, ki 
vlada dnevu, in sicer noči, je nad 
oziroma večji kot ta, na katerem 
stojiš glede na merjenje, kajti gib-
lje se v počasnejšem ritmu; to je 
v redu, ker stoji nad zemljo, na 
kateri stojiš, zato merjenje nje-
govega časa ni tako veliko glede 
na njegovo število dni in mese-
cev in let.

6 In Gospod mi je rekel: Torej, 
Abraham, ti a dve dejstvi obsta-
jata, glej, tvoje oči to vidijo; dano 
ti je poznati čase merjenja in do-
ločeni čas, da, določeni čas zem-
lje, na kateri stojiš, in določeni čas 
večje luči, ki je določena, da vlada 
dnevu, in določeni čas manjše 
luči, ki je določena, da vlada noči.

7 Določeni čas manjše luči je 
torej daljši čas glede na njegovo 
merjenje, kot je merjenje časa 
zemlje, na kateri stojiš.

8 In kjer ti dve dejstvi obstajata, 
bo nad njima še eno dejstvo, to je, 
da bo še en planet, čigar merjenje 
časa bo še daljše;

9 in tako bo merjenje časa enega 
planeta nad drugim, dokler ne 

prideš blizu Koloba, Kolob pa je 
po merjenju Gospodovega časa; 
Kolob pa je postavljen blizu Bož-
jega prestola, da vlada vsem tis-
tim planetom, ki pripadajo istemu 
a redu kakor ta, na katerem stojiš.

10 In dano ti je poznati določeni 
čas vseh zvezd, ki so postavljene, 
da dajejo svetlobo, dokler ne pri-
deš v bližino Božjega prestola.

11 Tako sem jaz, Abraham, a go-
voril z Gospodom, iz obličja v 
obličje, kakor človek govori z dru-
gim; in povedal mi je o delih, ki so 
jih naredile njegove roke;

12 in rekel mi je: Sin moj, sin 
moj (in njegova roka je bila izteg-
njena), glej, vse te ti bom pokazal. 
In roko mi je položil na oči in vi-
del sem tiste stvari, ki jih je nje-
gova roka ustvarila, ki jih je bilo 
veliko; in pred mojimi očmi so se 
množile in nisem mogel videti 
konca le-teh.

13 In rekel mi je: To je Šineha, ki 
je sonce. In rekel mi je: Kokob, ki 
je zvezda. In rekel mi je: Olea, ki 
je luna. In rekel mi je: Kokaubim, 
ki predstavlja zvezde oziroma 
vse velike luči, ki so na nebes-
nem svodu.

14 In bilo je v nočnem času, ko 
mi je Gospod spregovoril te be-
sede: a Pomnožil te bom, in tvoje 
b potomstvo za teboj, kakor téle; 
in če ne moreš prešteti c števila 
peska, takšno bo število tvojega 
potomstva.

15 In Gospod mi je rekel: Abra-
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ham, te stvari ti pokažem, preden 
greš v Egipt, da boš vse te besede 
lahko razglasil.

16 Če dve stvari obstajata in je 
ena nad drugo, so nad njima še 
večje stvari; zato je a Kolob naj-
večja od vseh Kokaubim, ki si jih 
videl, ker je najbližje meni.

17 Torej, če sta dve stvari, ena 
nad drugo, in če je luna nad zem-
ljo, potem je lahko, da nad njo ob-
staja planet oziroma zvezda; in 
ničesar ni, česar si Gospod, tvoj 
Bog, v srcu ne bi zadal, ne da bi 
to a naredil.

18 Čeprav je naredil večjo 
zvezdo; kakor tudi, če sta dva du-
hova in je eden inteligentnejši od 
drugega, vendar ta dva duhova, 
navkljub temu, da je eden inteli-
gentnejši od drugega, nimata za-
četka; obstajala sta prej, ne bosta 
imela konca, obstajala bosta potlej, 
kajti sta a gnolaum oziroma večna.

19 In Gospod mi je rekel: Ti dve 
dejstvi obstajata, da sta dva du-
hova, od katerih je eden inteli-
gentnejši od drugega; bo pa še 
eden, ki je inteligentnejši od obeh; 
jaz sem Gospod, tvoj Bog, jaz sem 
a inteligentnejši od vseh teh.

20 Gospod, tvoj Bog, je poslal 
angela, da bi te a rešil iz rok Elke-
novega duhovnika.

21 Prebivam v njihovi sredi; se-
daj sem zato prišel dol k tebi, da 
bi ti razglasil a dela, ki so jih na-
redile moje roke, v čemer moja 
b modrost prekaša vse te, kajti vla-
dam v nebesih zgoraj in na zemlji 
spodaj v vsej modrosti in razsod-
nosti, nad vsemi inteligencami, ki 
so jih tvoje oči videle od začetka; 
na začetku sem prišel dol sredi 
vseh inteligenc, ki si jih videl.

22 Sedaj je Gospod pokazal 
meni, Abrahamu, a inteligence, ki 
so bile organizirane, b preden je bil 
svet; in med vsemi temi jih je bilo 
veliko c plemenitih in vélikih;

23 in Bog je videl te duše, da so 
bile dobre, in stal je v njihovi sredi 
in je rekel: Té si bom napravil za 
vladarje; kajti stal je med tistimi, 
ki so bili duhovi, in videl, da so 
dobri; in rekel mi je: Abraham, ti 
si eden izmed njih; ti si bil a izvo-
ljen, preden si se rodil.

24 In med njimi je stal a eden, ki 
je bil kakor Bog, in tistim, ki so 
bili z njim, je rekel: Šli bomo dol, 
kajti tam je prostor, in vzeli b bomo 
od teh snovi in naredili c zemljo, 
na kateri bodo ti prebivali;

25 in s tem jih bomo a preizku-
sili, da bomo videli, ali bodo b sto-
rili vse, kar jim bo Gospod, njihov 
Bog, zapovedal;
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26 in tisti, ki bodo obdržali svoje 
a prvo stanje, bodo dobili še več; 
in tisti, ki svojega prvega stanja 
ne bodo obdržali, ne bodo imeli 
slave v istem kraljestvu s tistimi, 
ki so svoje prvo stanje obdržali; 
in tistim, ki obdržijo svoje b drugo 
stanje, bo na njihovo glavo do-
dana c slava na veke vekov.

27 In a Gospod je rekel: Koga naj 
pošljem? In odgovoril je nekdo 
kakor b Sin človekov: Tukaj sem, 
mene pošlji. In odgovoril je c drugi 
in rekel: Tukaj sem, mene pošlji. 
In Gospod je rekel: Poslal bom 
prvega.

28 a Drugi pa je bil jezen in ni 
obdržal svojega prvega stanja; 
in tistega dne mu jih je b veliko 
sledilo.

4. POGLAVJE

Bogovi načrtujejo stvarjenje zemlje 
in vsega življenja na njej. — Pred-
stavljeni so njihovi načrti za šest 
dni stvarjenja.

In nato je Gospod rekel: Pojdimo 
dol. In šli so dol na a začetku in so, 
torej Bogovi, b organizirali in obli-
kovali nebo in zemljo.

2 In zemlja, potem ko je bila ob-
likovana, je bila prazna in opus-
tela, kajti oblikovali niso nič 
drugega kakor zemljo; in po ob-
ličju globočine je vladala tema 

in Duh Bogov je a vel po vodni 
gladini.

3 In rekli so (Bogovi): Bodi svet-
loba; in bila je svetloba.

4 In svetlobo so (Bogovi) do-
umeli, kajti bila je svetla; in svet-
lobo so ločili oziroma napravili, 
da se je ločila od teme.

5 In Bogovi so svetlobo imeno-
vali dan in temo so imenovali noč. 
In zgodilo se je, da so od večera 
do jutra imenovali noč; in od jutra 
do večera so imenovali dan; in to 
je bilo prvo oziroma začetek tega, 
kar so imenovali dan in noč.

6 In Bogovi so tudi rekli: Naj bo 
a prostranost sredi vodá in naj loči 
vode od vodá.

7 In Bogovi so prostranosti uka-
zali, tako da je ločila vode, ki so 
bile pod prostranostjo, od vodá, 
ki so bile nad prostranostjo, in 
tako je bilo, prav kakor so ukazali.

8 In Bogovi so prostranost ime-
novali a nebo. In zgodilo se je, da 
so od večera do jutra imenovali 
noč; in zgodilo se je, da so od jutra 
do večera imenovali dan; in to je 
bilo b drugič, da so imenovali noč 
in dan.

9 In Bogovi so ukazali, rekoč: 
a Vode pod nebom naj se zberejo 
na b enem kraju in naj se dvigne 
kopno; in bilo je tako, kakor so 
ukazali;

10 in Bogovi so kopno razglasili 
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za Zemljo; in zbiranje vodá so ra-
zglasili za a Velike vode; in Bogovi 
so videli, da so bili ubogani.

11 In Bogovi so rekli: Zemljo pri-
pravimo, da bo pognala a travo; 
rastline, ki bodo dale seme; sadno 
drevje, ki bo obrodilo sad po svoji 
vrsti, katero seme samó obrodi 
svojo vrsto na zemlji; in bilo je 
tako, prav kakor so ukazali.

12 In Bogovi so organizirali zem-
ljo, da je pognala travo iz svojega 
semena, in rastlinje, da je obrodila 
rastlinje iz svojega semena in dala 
seme po svoji vrsti; in da je zem-
lja obrodila drevesa iz njihovega 
semena, ki so obrodila sadove, ka-
terih semena so lahko obrodila le 
po isto po svoji vrsti; in Bogovi so 
videli, da so bili ubogani.

13 In zgodilo se je, da so dneve 
prešteli; od večera do jutra so 
imenovali noč; in zgodilo se je, 
od jutra do večera so imenovali 
dan; in bilo je tretje obdobje.

14 In Bogovi so organizirali a luči 
na prostranosti neba in napravili, 
da sta ločili dan od noči; in or-
ganizirali so ju za to, da sta bili 
za znamenja in letne čase in za 
dneve in za leta;

15 in organizirali so jih za luči 
na prostranosti neba, da bi raz-
svetljevali zemljo; in tako je bilo.

16 In Bogovi so organizirali dve 
veliki luči, a večja luč, da vlada 
nebu; in manjša luč, da vlada 
noči; z manjšo lučjo so postavili 
tudi zvezde;

17 in Bogovi so jih postavili na 
prostranost neba, da bi razsvet-
ljevale zemljo in vladale dnevu 
in noči in napravile, da bi se svet-
loba ločila od teme.

18 In Bogovi so gledali tiste 
stvari, ki so jim ukazali, dokler 
niso bile poslušne.

19 In zgodilo se je, da je bila od 
večera do jutra, da je bila noč; in 
zgodilo se je, da je bil od jutra do 
večera, da je bil dan; in bilo je če-
trto obdobje.

20 In Bogovi so rekli: Pripra-
vimo vode, da bodo obilno dale 
premikajoča bitja, ki imajo življe-
nje; in ptice, da bodo lahko letele 
nad zemljo v odprti prostranosti 
neba.

21 In Bogovi so pripravili vode, 
da bi lahko dale velike a kite in 
vsako živo bitje, ki se premika, ki 
naj bi jih vode dale obilno po nji-
hovih vrstah; in vse krilate ptice 
po njihovih vrstah. In Bogovi so 
videli, da bodo ubogani in da je 
njihov načrt dober.

22 In Bogovi so rekli: Blagoslo-
vili jih bomo in napravili, da bodo 
rodovitni in se množili in napol-
nili morska vodovja oziroma a ve-
like vode; in napravili, da se bodo 
ptice množile po zemlji.

23 In zgodilo se je, da je bilo od 
večera do jutra, da so imenovali 
noč; in zgodilo se je, da je bilo od 
jutra do večera, da so imenovali 
dan; in bilo je peto obdobje.

24 In a Bogovi so pripravili 
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zemljo, da bi dala živa bitja po 
njihovih vrstah, živino in pla-
zeča bitja in živali zemlje po nji-
hovih vrstah; in bilo je tako, kakor 
so rekli.

25 In Bogovi so organizirali 
zemljo, da bi dala živali po nji-
hovih vrstah in živino po njenih 
vrstah in vsa bitja, ki se plazijo 
po zemlji, po njihovih vrstah; 
in Bogovi so videli, da bodo 
poslušni.

26 In Bogovi so se a posvetovali 
med seboj in rekli: Pojdimo dol in 
oblikujmo b človeka po svoji c po-
dobi, po svoji podobnosti; in dali 
jim bomo oblast nad ribami morja 
in nad pticami neba in nad živino 
in nad vso zemljo in nad vsemi 
plazečimi živalmi, ki se plazijo 
po zemlji.

27 Tako so a Bogovi šli dol in or-
ganizirali človeka po svoji po-
dobi, po podobi Bogov, da bi ga 
oblikovali, moškega in žensko, da 
bi ju oblikovali.

28 In Bogovi so rekli: Blagoslo-
vili ju bomo. In Bogovi so rekli: 
Napravili bomo, da bosta rodo-
vitna in se množila in napolnila 
zemljo in si jo podredila in gos-
podovala ribam morja in pticam 
neba in vsakemu živemu bitju, ki 
se premika po zemlji.

29 In Bogovi so rekli: Glej, dali 
jima bomo vsako rastlino, ki ob-
rodi seme, ki bo prišla na vse ob-
ličje zemlje, in vsako drevo, ki 
bo imelo sad na njej; da, sad z 

drevesa, ki daje seme, jima bomo 
dali; to bo za njuno a hrano.

30 In vsaki živali na zemlji in 
vsaki ptici na nebu in vsakemu 
bitju, ki se plazi po zemlji, glej, 
bomo dali življenje in dali jim 
bomo tudi vsako zeleno rastlinje 
za hrano in vse te stvari bodo tako 
organizirane.

31 In Bogovi so rekli: Naredili 
bomo vse, kar smo rekli, in jih 
organizirali; in glej, zelo bodo 
poslušni. In zgodilo se je, da je 
bilo od večera do jutra, da so 
imenovali noč; in zgodilo se je, 
da je bilo od jutra do večera, da 
so imenovali dan; in našteli so 
a šesto obdobje.

5. POGLAVJE

Bogovi končajo z načrtovanjem 
stvarjenja vsega.  — Stvarjenje 
uresničijo glede na svoje načrte. — 
Adam imenuje vsako živo bitje.

In tako bomo dokončali nebo in 
zemljo in vse njune vojske.

2 In Bogovi so med seboj govo-
rili: V a sedmem obdobju bomo 
končali naše delo, o katerem smo 
se posvetovali; in v sedmem ob-
dobju bomo počivali od vsega 
našega dela, o katerem smo se 
posvetovali.

3 In Bogovi so končali sedmo 
obdobje, zato da bodo v sedmem 
obdobju a počivali od vseh svojih 
del, o katerih so se (Bogovi) po-
svetovali med seboj, da ga bodo 
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FAKSIMILE IZ ABRAHAMOVE KNJIGE
Št. 3

Pojasnilo

1. Abraham sedi na faraonovem prestolu, s kraljevim dovoljenjem, s krono na glavi, 
ki predstavlja duhovništvo kot simbol velikega predsedstva v nebesih; v roki ima 
žezlo pravičnosti in sodbe.

2. Kralj faraon, čigar ime je podano v znakih nad njegovo glavo.
3. Ponazarja Abrahama v Egiptu, kakor tudi v prikazu št. 10 v Faksimilah št. 1.
4. Princ faraona, kralja Egipta, kakor je zapisano nad roko.
5. Šulem, eden od kraljevih glavnih pisarjev, kakor ponazarjajo znaki nad njegovo 

roko.
6. Olimlah, suženj, ki je prinčeva last.
Abraham na kraljevem dvoru pojasnjuje načela astronomije.



 3 b NaZ 77:12.
 5 a vss duhovno 

stvarjenje.
 7 a Abr 4:26–31.
  b Mz 4:25; 6:59.
  c 1 Mz 2:7;  

NaZ 93:33;  

vss Duh;  
predsmrtno življenje.

  d vss duša.
 8 a vss Eden.
 9 a vss drevo življenja.
 13 a 2 Pt 3:8.
  b Abr 3:2–4;  

vss Kolob.
 15 a vss Adam.
 16 a vss Eva.
 18 a NaZ 42:22; 49:15–16.
  b vss poroka —  

poročiti se.

oblikovali; in ga b posvetili. In tak-
šne so bile njihove odločitve tak-
rat, ko so se med seboj posvetovali, 
da bodo oblikovali nebo in zemljo.

4 In Bogovi so prišli dol in obli-
kovali te rodove neba in zemlje, ki 
so bili oblikovani tisti dan, ko so 
Bogovi oblikovali zemljo in nebo

5 glede na vse to, kar so rekli 
glede vsake rastline na polju, 
a preden je bila na zemlji; in vsake 
trave na polju, preden je zrasla; 
kajti Bogovi niso napravili, da bi 
na zemlji deževalo, ko so se po-
svetovali, da bi jih napravili, in 
niso oblikovali človeka, da bi 
zemljo obdeloval.

6 Temveč se je z zemlje dvignila 
meglica in napojila vse obličje tal.

7 In a Bogovi so človeka obliko-
vali iz b prahu zemlje in vzeli nje-
govega c duha (torej človekovega 
duha) in ga dali vanj; in v nje-
govi nosnici dahnili dih življenja 
in človek je postal živa d duša.

8 In Bogovi so zasadili vrt 
vzhodno v a Edenu in tja so pos-
tavili človeka, čigar duha so dali 
v telo, ki so ga oblikovali.

9 In Bogovi so napravili, da je iz 
zemlje zraslo vsako drevo, ki je 
prijetno očem in dobro za hrano; 
prav tako a drevo življenja sredi 
vrta in drevo spoznanja dobrega 
in hudega.

10 Iz Edena je tekla reka, ki je 

napajala vrt, in od tamkaj se je 
razdelila in so nastale štiri reke.

11 In Bogovi so vzeli človeka in 
ga postavili v edenski vrt, da bi 
ga obdeloval in varoval.

12 In Bogovi so človeku zapove-
dali, rekoč: Z vseh dreves v vrtu 
smeš jesti,

13 toda z drevesa spoznanja do-
brega in hudega nikar ne jej; kajti 
takrat, ko boš z njega jedel, boš 
zagotovo umrl. Sedaj sem jaz, Ab-
raham, videl, da je bilo po Gospo-
dovem a času, kar je bilo po času 
b Koloba; kajti Bogovi Adamu še 
niso določili njegovega štetja.

14 In Bogovi so rekli: Človeku 
naredimo pomoč, ki mu bo pri-
merna, kajti ni dobro, da bi bil člo-
vek sam, zato mu bomo naredili 
pomoč, ki mu bo primerna.

15 In Bogovi so napravili, da je 
na a Adama legel trden spanec; 
in spal je in vzeli so eno njego-
vih reber in zaprli meso na mestu 
le-tega.

16 In Bogovi so iz rebra, ki so ga 
vzeli iz človeka, oblikovali a žen-
sko in jo pripeljali pred človeka.

17 In Adam je rekel: To je bila 
kost mojih kosti in meso mojega 
mesa; sedaj se bo imenovala mó-
žinja, ker je bila vzeta iz moža;

18 zato bo mož zapustil očeta in 
mater in se a pridružil svoji ženi in 
bosta b eno meso.
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19 In oba sta bila gola, človek in 
njegova žena, in ju ni bilo sram.

20 In iz zemlje so Bogovi ob-
likovali vsako žival na polju in 
vsako ptico na nebu in jih pri-
peljali pred Adama, da bi videli, 
kako jih bo imenoval; in kakor je 

Adam imenoval vsako živo bitje, 
tako je bilo ime le-tem.

21 In Adam je imenoval vso ži-
vino, ptice neba, vse živali na 
polju; in za Adama se je našla po-
moč, ki mu je bila primerna.
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Jezus napove bližajoče se uničenje 
Jeruzalema. — Govori tudi o dru-
gem prihodu Sina človekovega in o 
uničenju hudobnih.

KAJTI povem vam, da me od-
slej ne boste videli in vedeli, 

da sem jaz ta, o katerem so za-
pisovali preroki, dokler ne po-
rečete: Blagoslovljen, ki a prihaja 
v Gospodovem imenu, na obla-
kih neba in vsi sveti angeli z njim. 
Nato so njegovi učenci razumeli, 
da bo spet prišel na zemljo, po-
tem ko bo poveličan in okronan 
na b Božji desnici.

2 In Jezus je šel ven in odšel iz 
templja; in k njemu so stopili nje-
govi učenci, da bi ga poslušali, re-
koč: Gospod, pokaži nam glede 
tempeljskih zgradb, kakor si rekel: 
Zrušene bodo in bodo zapuščene.

3 In Jezus jim je rekel: Ali ne vi-
dite vsega tega in tega ne razu-
mete? Resnično, povem vam: Tu 
zagotovo, na tem templju, ne bo 
ostal a kamen na kamnu, ki ne bi 
bil zrušen.

4 In Jezus je od njih odšel in šel 
na a Oljsko goro. Ko pa je sedèl 
na Oljski gori, so prišli k njemu 
učenci in mu na samem rekli: Po-
vej nam, kdaj bo to, kar si rekel 
glede uničenja templja in Judov; 
in kakšno bo b znamenje tvojega 
c prihoda in d konca sveta oziroma 
uničenja e hudobnih, kar je konec 
sveta.

5 Jezus pa je odgovoril in jim re-
kel: Glejte, da vas kdo ne zavede!

6 Veliko jih bo namreč prišlo v 
mojem imenu, govoreč — Jaz sem 
Kristus — tako da bodo mnoge 
zavedli;

7 takrat vas bodo izročali v a sti-
sko in vas pobijali in vsi narodi 
vas bodo b sovražili zavoljo mo-
jega imena;

8 in veliko se jih bo takrat po-
hujšalo in izdajali bodo drug dru-
gega in se med seboj sovražili.

9 In vstalo bo veliko lažnih pre-
rokov in bodo mnoge zavedli.

10 In ker bo krivičnosti v obi-
lju, se bo a ljubezen pri mnogih 
ohladila.

1 1 a Mt 26:64; Apd 1:11.
  b vss Bog — Božja 

trojica.
 3 a Lk 19:44.
 4 a vss Oljska gora.
  b Lk 21:7–36;  

NaZ 45:16–75;  

vss poslednji dnevi;  
znamenja časov.

  c vss drugi prihod 
Jezusa Kristusa.

  d vss svet (samostalnik), 
konec sveta.

  e Mal 3:19;  

NaZ 133:64–74;  
vss hudobija — 
hudoben.

 7 a 1 Pt 4:12–14.
  b vss preganjanje — 

preganjati.
 10 a NaZ 45:27.

   
JOSEPH SMITH —  

EVANGELIJ PO MATEJU
Odlomek iz prevoda Svetega pisma, kakor je bil leta 1831 razodet 

preroku Josephu Smithu: Evangelij po Mateju 23:39 in 24. poglavje.



11 Kdor pa bo ostal stanoviten 
in ne bo premagan, ta bo odrešen.

12 Ko boste torej videli a gnusobo 
opustošenja, o kateri govori pre-
rok b Daniel glede uničenja c Je-
ruzalema, potem boste stali na 
d svetem kraju; kdor bere, naj 
razume.

13 Takrat naj tisti, ki so v Judeji, 
bežijo v a gore;

14 kdor je na strehi, naj beži in 
naj ne hodi dol, da bi vzel stvari 
iz svoje hiše;

15 niti naj se, kdor je na polju, 
ne vrača, da bi vzel svoja oblačila.

16 Gorje pa a nosečim in doječim 
v tistih dneh!

17 Zato molíte h Gospodu, da 
vam ne bi bilo treba bežati pozimi 
ali na sobotni dan;

18 kajti takrat, v tistih dneh, 
bo med a Judi in med prebivalci 
b Jeruzalema velika stiska, kakr-
šne Bog ni poslal nad Izrael od 
začetka njihovega kraljestva do 
tega časa; ne, niti je ne bo več po-
slal nad Izrael.

19 Vse, kar jih je doletelo, je le 
začetek bridkósti, ki bodo prišle 
nadnje.

20 In če tisti dnevi ne bi bili 
skrajšani, ne bi bilo rešeno no-
beno meso; toda zavoljo izvolje-
nih bodo glede na zavezo ti dnevi 
skrajšani.

21 Glejte, to sem vam sedaj go-
voril glede Judov; in spet, po 
stiski tistih dni, ki bo doletela 

Jeruzalem, če vam kdo poreče: 
Glejte, tukaj je Kristus, ali, tam 
je, ne verjemite;

22 kajti v tistih dneh bodo prav 
tako vstali lažni Kristusi in lažni 
preroki in bodo delali velika zna-
menja in čudesa, tako da bodo 
zavedli, če bo mogoče, celo iz-
voljene, ki so izvoljeni glede na 
zavezo.

23 Glejte, to vam govorim zavo-
ljo a izvoljenih; slišali pa boste tudi 
o b vojnah in govorice o vojnah; 
glejte, da se ne vznemirite! Kajti, 
vse, kar sem vam povedal, se 
mora zgoditi, vendar še ni konec.

24 Glejte, vnaprej sem vam 
povedal.

25 Če vam zatorej porečejo: 
Glejte, v puščavi je, ne hodíte 
tja, glejte, v tajnih sobanah je, ne 
verjemite.

26 Kakor namreč pride jutranji 
blisk od a vzhoda in posveti prav 
do zahoda in prekrije vso zem-
ljo, tako bo tudi s prihodom Sina 
človekovega.

27 In sedaj vam pokažem pri-
liko. Glejte, kjer je truplo, tam se 
bodo zbrali jastrebi; podobno se 
bodo tudi moji izvoljeni a zbrali s 
štirih strani zemlje.

28 In slišali bodo o vojnah in go-
vorice o vojnah;

29 glejte, govorim zavoljo svo-
jih izvoljenih; kajti vzdignil se bo 
narod proti narodu in kraljestvo 
proti kraljestvu; a lakote in kužne 

 12 a Dan 12:11.
  b vss Daniel.
  c vss Jeruzalem.
  d NaZ 101:22–25.
 13 a NaZ 133:13.

 16 a Lk 23:29–30.
 18 a vss Judje.
  b Zah 12; 14:1–5.
 23 a vss izvoljen — 

izvoljeni.

  b NaZ 45:26.
 26 a Ezk 43:2.
 27 a vss Izrael, zbiranje 

Izraela.
 29 a NaZ 43:24–25.
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 31 a Mt 28:19–20.
 33 a Jl 2:10; NaZ 29:14.
 35 a NaZ 1:38.
 36 a JS – Mt 1:18.
  b vss drugi prihod 

Jezusa Kristusa.

 37 a vss sveti spisi.
  b NaZ 29:11–15.
  c vss Izrael, zbiranje 

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

 41 a 1 Mz 6:5.
 42 a vss potop v Noetovem 

času.
 44 a vss poslednji dnevi.
  b Zah 13:8.

bolezni in potresi bodo na raznih 
krajih.

30 In spet, ker bo krivičnosti v 
obilju, se bo ljubezen pri ljudeh 
ohladila; kdor pa bo vztrajal, ta 
bo odrešen.

31 In spet, ta evangelij kraljestva 
se bo pridigalo po vsem a svetu v 
pričevanje vsem narodom, in tak-
rat bo prišel konec oziroma uni-
čenje hudobnih.

32 In spet se bo gnusoba opusto-
šenja, o kateri govori prerok Da-
niel, izpolnila.

33 In takoj po stiski tistih dni 
bo a sonce otemnelo in luna ne bo 
dajala svetlobe in zvezde bodo 
padale z neba in nebeške sile se 
bodo majale.

34 Resnično, povem vam: Ta 
rod, v katerem bo to prikazano, 
ne bo prešel, dokler se vse to, kar 
sem ti povedal, ne bo izpolnilo.

35 Čeprav bodo prišli dnevi, ko 
bosta nebo in zemlja prešla; ven-
darle moje a besede ne bodo prešle, 
temveč se bodo vse izpolnile.

36 In kakor sem rekel prej, po 
a stiski tistih dni in ko se bodo ne-
beške sile majale, potem se bo na 
nebu prikazalo znamenje o Sinu 
človekovem in potem bodo vsi 
rodovi zemlje žalovali; in videli 
bodo Sina človekovega b prihajati 
na oblakih neba z močjo in veliko 
slavo;

37 in kdor bo mojo a besedo 

ohranil v spominu, ne bo preva-
ran, kajti Sin človekov bo prišel in 
bo poslal svoje b angele pred njim 
ob močnem donenju trobente in 
c zbrali bodo preostanek njegovih 
izvoljenih od štirih vetrov, od ene 
strani neba do drugega.

38 Od a smokvinega drevesa se 
torej naučite priliko: Kadar nje-
gova veja postane že mužévna in 
poganja listje, veste, da je poletje 
blizu.

39 Tako tudi moji izvoljeni: Ko 
bodo videli vse to, bodo vedeli, 
da je blizu, prav pred vrati.

40 Za tisti dan in uro pa ne a ve 
nihče; ne, niti Božji angeli v nebe-
sih, ampak samo moj Oče.

41 Toda kakor je bilo namreč v 
a Noetovih dneh, tako bo tudi ob 
prihodu Sina človekovega;

42 kajti z njimi bo, kakor je bilo 
v dneh, ki so bili pred a poto-
pom; kajti do dne, ko je šel Noe v 
ladjo, so jedli in pili, se ženili in 
se možile;

43 in niso spoznali, dokler 
ni prišel potop in vseh odne-
sel, takšen bo tudi prihod Sina 
človekovega.

44 Takrat se bo izpolnilo, kar je 
zapisano, da bosta v a poslednjih 
dneh dva na polju: eden bo spre-
jet, drugi b puščen;

45 dve bosta mleli na kamnu: 
ena bo sprejeta, druga puščena;

46 in kar rečem enemu, rečem 
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vsem ljudem; bodite torej a budni, 
ker ne veste, katero uro pride vaš 
Gospod.

47 Vedite pa, da bi bil hišni gos-
podar buden, če bi vedel, ob ka-
teri straži pride tat, in ne bi pustil 
vlomiti v svojo hišo, temveč bi bil 
pripravljen.

48 Zato bodite tudi vi priprav-
ljeni, kajti ob uri, ko ne pričaku-
jete, bo prišel Sin človekov.

49 Kdo je torej a zvesti in preu-
darni služabnik, ki ga je gospo-
dar postavil nad svojo hišo, da ji 
ob pravem času da živež?

50 Blagor tistemu služabniku, 
katerega bo njegov gospodar, ko 
bo prišel, našel tako delati; in res-

nično vam povem, čez vse svoje 
premoženje ga bo postavil.

51 Če pa bo ta pokvarjeni služab-
nik v svojem srcu rekel: Moj gos-
pod a zamuja s svojim prihodom,

52 in začel pretepati soslužab-
nike ter jesti in popivati s pijanci,

53 bo gospodar tega služabnika 
prišel na dan, ko ga ne pričakuje, 
in ob uri, za katero ne ve,

54 in ga bo presekal na dvoje ter 
mu dodelil delež s hinavci; tam bo 
jok in a škripanje z zobmi.

55 In tako pride a konec hudob-
nih glede na Mojzesovo prerokbo, 
ki pravi: Odrezani bodo od ljud-
stva; vendar še ni konec zemlje, 
ampak bo kmalu.

 46 a vss stražiti — stražarji.
 49 a vss zaupanje.
 51 a NaZ 45:26.

 54 a Mt 8:12.
 55 a 2 Ne 30:10;  

NaZ 1:9–10; 29:17;  

vss svet (samostalnik), 
konec sveta.
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Joseph Smith pripoveduje o svo-
jih prednikih, družinskih članih in 
njihovih prejšnjih domovanjih. — 
V zahodnem New Yorku prevla-
duje nenavadno vznemirjenje glede 
vere. — Odloči se, da bo modrost 
iskal, kakor narekuje Jakob. — Pri-
kažeta se Oče in Sin in Joseph je po-
klican k preroškemu delovanju (v. 
1–20).

ZARADI številnih poročil, ki 
so jih objavili zlonamerni in 

spletkarski ljudje v zvezi z a nas-
tankom in napredkom b Cerkve Je-
zusa Kristusa svetih iz poslednjih 
dni, ki so jih njihovi avtorji vse 
zasnovali zato, da bi se bojevali 
zoper njen značaj kot Cerkve in 
njen napredek v svetu — sem pri-
moran napisati to zgodbo, da bi 
popravil javno mnenje in vse po-
izvedbe o resnici prikazal v luči 
dejstev, kakor so se odvijali, tako 
v zvezi z menoj kot s Cerkvijo, ko-
likor imam takšna dejstva v svoji 
lasti.

2 V tej zgodbi bom predsta-
vil različne dogodke v zvezi s to 
Cerkvijo, po resnici in pravici, ka-
kor so se odvijali oziroma kakor 

trenutno obstajajo, sedaj [1838] pa 
je osmo leto od a ustanovitve ome-
njene Cerkve.

3 a Rodil sem se v tisoč osem-
sto petem letu našega Gospoda, 
triindvajsetega dne decembra v 
mestu Sharon v okraju Windsor v 
zvezni državi Vermont. /. . ./ Moj 
oče, b Joseph Smith st., je odšel iz 
zvezne države Vermont in se pre-
selil v Palmyro v okrožju Onta-
rio (sedaj Wayne) v zvezni državi 
New York, ko sem bil v svojem 
desetem letu oziroma tam nekje. 
Oče se je približno štiri leta po pri-
hodu v Palmyro z družino prese-
lil v Manchester v istem okraju 
Ontario —

4 v njegovi družini je bilo enajst 
duš, in sicer moj oče, a Joseph 
Smith, moja b mati, Lucy Smith 
(ki se je pred poroko pisala Mack, 
hči Solomona Macka), moji bratje 
c Alvin (ki je umrl 19. novembra 
1823 v šestindvajsetem letu sta-
rosti), d Hyrum, jaz, e Samuel Har-
rison, William, Don Carlos in 
moje sestre Sophronia, Cathe-
rine in Lucy.

5 Nekje v drugem letu po naši 
selitvi v Manchester je bilo v 
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1 1 a vss evangelijska 
obnova.

  b vss Cerkev Jezusa 
Kristusa svetih iz 
poslednjih dni.

 2 a NaZ 20:1.
 3 a vss Smith ml., Joseph.
  b 2 Ne 3:15.
 4 a vss Smith st., Joseph.
  b vss Smith, Lucy Mack.

  c NaZ 137:5–6.
  d vss Smith, Hyrum.
  e vss Smith, Samuel H.



kraju, kjer smo živeli, nenavadno 
vznemirjenje na témo vere. Začelo 
se je z metodisti, vendar je kmalu 
postalo vsesplošno med vsemi lo-
činami v tistem področju dežele. 
Resnično se je zdelo, da je vpli-
valo na celotno okrožje dežele, 
in velike množice so se pridru-
žile različnim verskim skupinam, 
ki so ustvarjale nemalo nemira in 
razdora med ljudmi, ko so neka-
teri klicali: a »Glej, tukaj!« drugi 
pa, »Glej, tam!« Nekateri so se bo-
rili za metodistično vero, nekateri 
za prezbiterijansko in nekateri za 
baptistično.

6 Kajti navkljub veliki ljubezni, 
ki so jo spreobrnjenci teh različ-
nih ver izražali v času svoje spre-
obrnitve, in veliki gorečnosti, ki jo 
je pokazala njihova duhovščina, 
ki so dejavno prihajali in spod-
bujali ta nenavadni prizor ver-
skega doživljanja, zato da bi se vsi 
spreobrnili, kakor so to z zado-
voljstvom imenovali, naj se vsak 
pridruži tisti ločini, kateri se želi; 
ko pa so spreobrnjenci začeli od-
hajati, nekateri v eno skupino in 
drugi v drugo, se je zdelo, da so 
bili na videz dobri občutki tako 
duhovnikov kot spreobrnjencev 
bolj hlinjeni kot pravi; kajti sledil 
je prizor velike zmede in slabih 
občutkov — duhovnik se je pre-
piral z duhovnikom in spreobr-
njenec s spreobrnjencem, tako da 
so se vsi dobri občutki do drugih, 
če so jih sploh kdaj imeli, docela 
izgubili v besednem a prepiru in 
tekmovanju mnenj.

7 Jaz sem bil tačas v svojem 
petnajstem letu. Družina mojega 
očeta je bila privržena prezbite-
rijanski veri in štirje od njih so se 
pridružili tej cerkvi, in sicer moja 
mati Lucy, moja brata Hyrum in 
Samuel Harrison ter moja sestra 
Sophronia.

8 V tem času velikega vznemirje-
nja je bil moj razum poklican pred 
resno presojo in veliko neugodje; 
čeprav pa so bili moji občutki glo-
boki in pogosto zelo močni, sem 
se vseeno držal stran od vseh teh 
skupin, čeprav sem se udeležil 
raznih njihovih srečanj, kolikor 
krat sem imel priložnost. Sčasoma 
se je moje mišljenje nekoliko na-
gibalo k metodistični ločini in ob-
čutil sem neko željo, da bi se jim 
pridružil; toda zmeda in prepiri 
med različnimi veroizpovedmi so 
bili tako veliki, da je bilo za mla-
dega človeka, kakor sem bil sam 
in ki je tako malo poznal ljudi in 
stvari, nemogoče, da bi prišel do 
kakšnega gotovega sklepa, kdo 
ima prav in kdo se moti.

9 Moj razum je bil včasih močno 
vznemirjen, ker je bilo vpitje in ra-
zburjenje tako veliko in nenehno. 
Prezbiterijanci so bili nadvse od-
ločeni zoper baptiste in metodi-
ste in so uporabili vse moči tako 
razum kot sofistiko, da bi doka-
zali njihove zmote, oziroma da bi 
ljudi vsaj pripravili, da bi mislili, 
da so v zmoti. Po drugi strani so si 
baptisti in metodisti enako goreče 
prizadevali, da bi postavili svoje 
lastne dogme in ovrgli vse druge.

 5 a Mt 24:23.  6 a vss prepir.
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 10 a vss resnica.
 12 a 1 Kor 2:10–16.

  b vss Sveto pismo.
 13 a vss molitev.

 14 a vss molitev.
 16 a Mz 1:20.

10 Sredi te besedne vojne in 
zmešnjave mnenj sem si pogosto 
rekel: Kaj je treba narediti? Katera 
od vseh teh skupin ima a prav, ali 
pa so vse skupaj napačne? Če je 
katera od teh prava, katera to je 
in kako bom to vedel?

11 Ko so me tako bremenile 
skrajne težave, ki so jih povzro-
čila spodbijanja teh skupin po-
božnjakarjev, sem nekega dne v 
Jakobovem pismu prebral peti 
verz prvega poglavja, ki pravi: Če 
pa komu od vas manjka modrosti, naj 
jo prosi od Boga, ki jo vsem rad daje 
in ne sramoti; in dana mu bo.

12 Noben odlomek iz svetih spi-
sov se nikoli ni tako močno do-
taknil človeškega srca, kot se je 
ta takrat mojega. Zdelo se je, da 
je z veliko močjo prežel vse moje 
srce. Vedno znova sem premišlje-
val o njem, zavedajoč se, če je kdo 
potreboval Božjo modrost, da sem 
bil to jaz, kajti nisem vedel, kako 
naj ravnam, in če ne bi prejel več 
modrosti, kot sem jo imel takrat, 
ne bi nikoli vedel, kajti verski uči-
telji različnih verskih ločin so iste 
odlomke iz svetih spisov a razu-
meli tako različno, da je v meni 
splahnelo vsakršno upanje, da bi 
rešitev na to vprašanje lahko do-
bil v b Svetem pismu.

13 Končno sem prišel do sklepa, 
da moram ali ostati v temi in 
zmedi, ali pa storiti, kot pravi Ja-
kob, to je, vprašati Boga. Končno 
sem se odločil, da bom a vpra-
šal Boga, kajti sklepal sem, če 

daje modrost tistim, katerim je 
manjka, in jo rad da, ne da bi jim 
kaj očital, to lahko poskusim tudi 
sam.

14 Tako sem v skladu s to svojo 
odločitvijo, da bom vprašal Boga, 
odšel v gozd, da bi poskusil. Bilo 
je zjutraj lepega in jasnega dne 
zgodaj spomladi leta osemnajsto 
in dvajset. Prvič v življenju sem 
poskusil kaj takega, kajti v vsem 
svojem strahu nisem nikoli prej 
poskusil a moliti na glas.

15 Ko sem odšel na mesto, ka-
mor sem se predhodno namenil, 
se ozrl naokrog in ugotovil, da 
sem sam, sem pokleknil in pri-
čel Bogu razodevati želje svojega 
srca. Takoj potem se je nadme ne-
mudoma zgrnila neka moč, ki me 
je popolnoma ohromila in je imela 
nad mano tako močan vpliv, da 
mi je zvezala jezik, tako da ni-
sem mogel govoriti. Okrog mene 
je nastala gosta tema in za trenu-
tek se mi je zazdelo, kot da sem 
obsojen na nenadno pogubljenje.

16 Toda ko sem uporabil vse 
svoje moči, da bi a klical k Bogu, 
naj me reši pred močjo tega so-
vražnika, ki me je zgrabil, in prav 
tisti trenutek, ko sem bil priprav-
ljen, da se predam obupu in se 
prepustim pogubi — ne nekemu 
navideznemu pogubljenju, am-
pak moči nekega dejanskega bi-
tja iz nevidnega sveta, ki je imelo 
tako neverjetno moč, kot je nisem 
še nikoli prej čutil v nobenem bi-
tju — prav v tistem trenutku 
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velikega strahu sem natanko nad 
svojo glavo zagledal snop b svet-
lobe, ki je bila močnejša od sijaja 
c sonca, ki se je postopoma spuš-
čala, dokler ni legla name.

17 Ko se je pojavila, sem bil re-
šen sovražnika, ki me je zvezal. 
Ko je svetloba legla name, sem 
a zagledal b dve bitji, katerih sijaja 
in c slave ni moč opisati, ki sta stali 
nad menoj v zraku. Eden od njiju 
mi je spregovoril, me poklical po 
imenu in rekel, pokazujoč na dru-
gega — To je moj d ljubljeni e Sin. Po-
slušaj ga!

18 Moj namen je bil, da bi a vpra-
šal Gospoda in izvedel, katera od 
vseh ločin je prava, da bi vedel, 
kateri naj se pridružim. Brž ko 
sem torej prišel k sebi, tako da 
sem lahko govoril, sem bitji, ki sta 
stali nad menoj v svetlobi, vpra-
šal, katera od vseh ločin je prava 
(kajti do takrat v srcu nisem nikoli 
pomislil, da so vse napačne) — in 
kateri naj se pridružim.

19 Rečeno mi je bilo, naj se ne 
pridružim nobeni od teh, ker so 
vse a napačne; in ta, ki me je nago-
voril, je dejal, da so vsa njihova 
prepričanja gnusna v njegovih 
očeh, da so vsi tisti izpovedovalci 
izprijeni; da: »se mi b približujejo 
z ustnicami, toda njihovo c srce je 
daleč od mene, človeške d zapo-

vedi, ki imajo e obliko pobožnosti, 
a zanikajo Božjo moč, poučujejo 
kot nauke«.

20 Ponovno mi je prepovedal, 
da bi se pridružil kateri od teh; 
in povedal mi je veliko drugega, 
česar tokrat ne smem zapisati. Ko 
sem se ponovno ovedel, sem le-
žal na hrbtu in strmel v nebo. Ko 
je svetloba izginila, sem ostal brez 
moči, ki pa se mi je do neke mere 
kmalu povrnila in sem odšel do-
mov. In ko sem se nagnil k og-
njišču, me je mati vprašala, kaj je 
narobe. Odgovoril sem: »Ni po-
membno, vse je v redu — povsem 
dobro sem.« Nato sem materi re-
kel: »Spoznal sem, da prezbiteri-
janstvo ni pravo.« Zdi se, kakor 
da se je a nasprotnik že v zgod-
njem obdobju mojega življenja 
zavedal, da mi je usojeno, da se 
bom izkazal za kalilca in nadle-
govalca njegovega kraljestva; za-
kaj bi se moči teme sicer združile 
zoper mene? Zakaj b nasprotova-
nje in preganjanje, ki se je vzdig-
nilo zoper mene skorajda že v 
otroštvu?

Nekateri pridigarji in drugi izpo-
vedovalci vere zavračajo poročilo o 
Prvem videnju. — Preganjanje se 
zgrinja na Josepha Smitha. — Pri-
čuje o dejanskosti videnja (v. 21–26).

 16 b Apd 26:13.
  c Raz 1:16.
 17 a vss videnje.
  b Apd 7:55–56; Kol 3:1;  

vss Bog — Božja 
trojica.

  c vss slava.
  d Mt 3:17; 17:5;  

3 Ne 11:7.

  e vss Jezus Kristus.
 18 a NaZ 6:11; 46:7.
 19 a Ps 14;  

vss odpad — 
odpadništvo, odpad 
zgodnje krščanske cerkve.

  b Iz 29:13–14;  
Ezk 33:30–31.

  c vss odpad — 

odpadništvo, splošni 
odpad.

  d Tit 1:14;  
NaZ 45:29.

  e 2 Tim 3:5.
 20 a vss hudič.
  b 2 Ne 2:11;  

NaZ 58:2–4;  
vss nadloga.
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21 Nekaj dni po tem, ko sem 
imel to a videnje, sem se znašel v 
družbi z enim od metodističnih 
pridigarjev, ki je bil zelo deja-
ven v prej omenjenem verskem 
vznemirjenju; in ko sem se z njim 
pogovarjal na témo vere, sem iz-
koristil priložnost in mu pripove-
doval o videnju, ki sem ga imel. 
Njegovo vedénje me je močno 
presenetilo; ne le, da je moje spo-
ročilo vzel nalahko, temveč z ve-
likim prezirom, rekoč, da je bilo 
vse od hudiča, da v teh dneh ni 
takšnih stvari, kot so b videnja ozi-
roma c razodetja; da so vse takšne 
stvari prenehale z apostoli in da 
jih nikdar ne bo nič več.

22 Kmalu pa sem spoznal, da 
je moja zgodba med izpovedo-
valci vere povzročila velike pred-
sodke in veliko a preganjanje, ki se 
je vztrajno stopnjevalo; in čeprav 
sem bil samo b nepomemben fant 
v starosti med štirinajst in petnajst 
let in je bil moj položaj v življenju 
takšen, da sem bil brez vpliva v 
svetu, so kljub temu ljudje na vi-
sokih položajih zadosti opozar-
jali name, da so proti meni ščuvali 
javno mnenje in povzročili bridko 
preganjanje; in to je bilo skupno 
vsem verskim ločinam — vse so 
se združile, da bi me preganjale.

23 Zaradi tega sem tako takrat 
kakor kasneje resno razmišljal, 
kako čudno je, da so nekega ne-
pomembnega fanta, starega malo 

čez štirinajst let, ki mu je bilo dolo-
čeno, da se bo skromno preživljal 
z vsakodnevnim delom, obrav-
navali kot zadosti pomembnega 
človeka, da so pritegnili pozor-
nost veljakov najbolj priljubljenih 
verskih ločin tistega časa, in sicer 
tako, da so v njih vzbudili duha 
najbridkejšega preganjanja in ža-
ljenja. Toda čudno ali ne, tako je 
bilo, in to me je pogosto hudo 
žalostilo.

24 Vendar je bilo to, da sem imel 
videnje, vendarle dejstvo. Od ta-
krat naprej sem razmišljal, da se 
počutim kot a Pavel, ko se je b bra-
nil pred kraljem Agripom in mu 
pripovedoval o videnju, ki ga je 
imel, ko je videl svetlobo in sli-
šal glas, vendar mu jih je le malo 
verjelo; nekateri so dejali, da ni 
pošten, drugi, da je nor; in zasme-
hovali so ga in žalili. Toda vse to 
ni izničilo dejanskosti njegovega 
videnja. Imel je videnje, vedel je, 
da ga je imel, in vse preganjanje 
pod nebom tega ni moglo spre-
meniti; in čeprav bi ga preganjali 
do smrti, je in bo do zadnjega 
diha vedel, da je videl svetlobo 
kot tudi slišal glas, ki mu je govo-
ril, in ves svet ga ni mogel prisi-
liti, da bi mislil ali verjel drugače.

25 Tako je bilo tudi z menoj. De-
jansko sem videl svetlobo in sredi 
te svetlobe sem videl dve a bitji in 
resnično sta mi govorili; in čep-
rav so me sovražili in preganjali, 

 21 a vss Prvo videnje.
  b vss videnje.
  c vss razodetje.
 22 a Jak 5:10–11;  

vss preganjanje — 
preganjati.

  b 1 Sam 16:7;  
Al 37:35.

 24 a vss Pavel.
  b Apd 26.
 25 a JS – ŽZ 1:17.
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ker sem govoril, da sem imel vi-
denje, je bilo slednje res; in ko so 
me zaradi mojih trditev prega-
njali, žalili in proti meni po kri-
vici govorili vsakovrstno zlo, sem 
si v srcu rekel: Zakaj me prega-
njate, ker govorim resnico? Dejan-
sko sem videl videnje; in kdo sem, 
da se lahko zoperstavim Bogu, ali 
zakaj me svet misli prisiliti, da bi 
zanikal, kar sem dejansko videl? 
Kajti videl sem videnje; to sem ve-
del in vedel sem, da Bog to ve, in 
tega nisem mogel b zanikati, niti si 
tega nisem drznil storiti, kajti ve-
del sem, da bi s tem užalil Boga 
in prišel pod obsodbo.

26 V mislih sem bil, kar zadeva 
svet verskih ločin, sedaj pomir-
jen — nisem se bil dolžan pri-
družiti nobeni od njih, ampak mi 
je bilo naročeno, naj nadaljujem 
tako kot doslej, dokler ne bom 
dobil novih navodil. Ugotovil 
sem, da je Jakobovo a pričevanje 
resnično — da človek, kateremu 
manjka modrosti, lahko modrost 
izprosi od Boga in mu jo bo dal, 
ne da bi mu kaj očital.

Josephu Smithu se prikaže Mo-
roni.  — Josephovo ime bo znano 
za dobro in za slábo med vsemi na-
rodi. — Moroni mu pove za Mor-
monovo knjigo in o prihajajočih 
Gospodovih sodbah ter navede ve-
liko odlomkov iz svetih spisov. — 
Razodeto je skrivališče zlatih 
plošč. — Moroni še naprej poučuje 
preroka (v. 27–54).

27 Do enaindvajsetega septem-
bra tisoč osemsto triindvajset 
sem nadalje opravljal svoja vsa-
kodnevna opravila v življenju in 
vseskozi prenašal hudo prega-
njanje vsakovrstnih ljudi, tako 
vernih kot nevernih, ker sem 
še naprej zatrjeval, da sem imel 
videnje.

28 Od takrat, ko sem imel vi-
denje, pa do leta osemnajsto 
triindvajset — ko mi je bilo pre-
povedano, da bi se pridružil ka-
teri od verskih ločin tistega časa, 
in ker sem bil v rosni mladosti in 
ker so me preganjali tisti, ki bi mi 
morali biti prijatelji in ki bi morali 
z menoj ravnati prijazno, in če so 
mislili, da sem bil zapeljan, bi si 
morali primerno in ljubeče pri-
zadevati, da bi me privedli nazaj 
na pravo pot — sem bil prepuš-
čen vsakovrstnim a skušnjavam. 
Ker sem prišel med različne ljudi, 
sem pogosto naredil veliko nes-
pametnih napak in razkrival 
mladostne slabosti ter šibkosti 
človeške narave, ki so me, na ža-
lost, vodile v različne skušnjave, 
žaljive v Božjih očeh. Zaradi tega 
priznanja nikomur ni potrebno 
predpostavljati, da sem kriv kakr-
šnih koli velikih ali zlonamernih 
grehov. Po naravi nisem bil ni-
koli nagnjen k slednjemu. Bil pa 
sem kriv lahkomiselnosti in vča-
sih sem se družil z veseljaško 
družbo in tako naprej, kar ni bilo 
v skladu s tistim značajem, ki bi 
ga moral ohranjati nekdo, ki ga je  

 25 b vss integriteta;  
pogum — pogumen.

 26 a Jak 1:5–7.
 28 a vss skušnjava — 

skušati.
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b poklical Bog, kakor je mene. Toda 
to se ne bo zdelo čudno nikomur, 
ki se spomni moje mladosti in 
pozna moj prirojeni dobrovoljni 
značaj.

29 Zaradi tega sem pogosto ču-
til, da sem zaradi svojih šibkosti 
in nepopolnosti preklet; ko sem se 
na večer zgoraj omenjenega ena-
indvajsetega septembra, potem 
ko sem legel v posteljo, zatekel k 
a molitvi in ponižni prošnji k vse-
mogočnemu Bogu za odpuščanje 
vseh mojih grehov in neumnosti 
in tudi da bi izvedel, kaj si o meni 
misli Bog; kajti docela sem zau-
pal, da bom prejel božansko ra-
zodetje kot sem ga že prej.

30 Ko sem tako klical k Bogu, 
sem opazil, da se je v moji sobi 
pojavila svetloba, ki je postajala 
vse močnejša, dokler soba ni bila 
svetlejša kot opoldan, ko se je ne-
nadoma poleg moje postelje po-
javila neka a oseba, ki je stala v 
zraku, kajti njegova stopala se 
niso dotikala tal.

31 Na sebi je imel ohlapno ob-
lačilo nadvse izjemne a beline. Ta 
belina je presegala vse zemeljsko, 
kar sem kdaj videl; niti ne verja-
mem, da bi kaj zemeljskega lahko 
bilo prikazano tako silno belo in 
sijajno. Njegove roke do zapestij 
in nekoliko od zapestij navzgor 
so bile gole; tudi njegove noge do 

gležnjev in nekoliko nad gležnji 
so bile gole. Gola sta bila tudi nje-
gova glava in vrat. Opazil sem, da 
na sebi ni imel drugega oblačila 
kot to oblačilo, saj je bilo odprto, 
tako da sem lahko videl njegovo 
oprsje.

32 Silno belo pa ni bilo samo nje-
govo oblačilo, ampak je bila ne-
popisno a veličastna vsa njegova 
podoba, njegovo obličje pa je bilo 
resnično kot b blisk. Soba je bila 
silno svetla, a ne tako svetla ka-
kor neposredno okrog njega. Ko 
sem se ozrl nanj, me je bilo sprva 
c strah, toda strah me je kmalu 
zapustil.

33 Poklical me je po a imenu in 
mi rekel, da je glasnik, poslan k 
meni iz Božje navzočnosti, in da 
mu je ime Moroni; da ima Bog 
zame delo, ki ga moram opraviti, 
in da bo moje ime za dobro in za 
slábo med vsemi narodi, rodovi 
in jeziki oziroma da se bo o njem 
med vsemi ljudmi govorilo tako 
dobro kot slábo.

34 Rekel je, da je nekje shranjena 
a knjiga, napisana na b zlate plošče, 
ki poroča o prejšnjih prebivalcih 
te celine in navaja vir, od kje iz-
virajo. Rekel je tudi, da vsebuje 
c polnost večnega evangelija, ka-
kor ga je starodavnim prebival-
cem predal Odrešenik;

35 da obstajata tudi dva kamna 

 28 b vss poklic — 
poklicati — poklican 
od Boga.

 29 a vss molitev.
 30 a vss angeli;  

Moroni, Mormonov 
sin.

 31 a Apd 10:30; 1 Ne 8:5;  
3 Ne 11:8.

 32 a 3 Ne 19:25;  
vss slava.

  b 2 Mz 34:29–35;  
He 5:36; NaZ 110:3.

  c 2 Mz 3:6; Etr 3:6–8, 19.

 33 a 2 Mz 33:12, 17;  
Iz 45:3–4.

 34 a vss Mormonova 
knjiga.

  b vss zlate plošče.
  c vss evangelijska 

obnova.
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v srebrnih okvirih — in ta kamna, 
pritrjena na a naprsnik, sestav-
ljata to, kar se imenuje b urím in 
tumím — ki sta shranjena s ploš-
čami, in posedovanje ter upo-
raba teh kamnov je bilo tisto, kar 
je določalo c »vidce« v starodav-
nih oziroma prejšnjih časih; in da 
ju je Bog pripravil za prevajanje 
knjige.

36 Ko mi je vse to povedal, je 
začel navajati prerokbe iz a Stare 
zaveze. Najprej je navedel del 
b tretjega poglavja Malahije; nave-
del pa je tudi drugi del poglavja 
te iste prerokbe, čeprav malo dru-
gače, kakor je napisana v Svetem 
pismu. Namesto da bi devetnaj-
sti verz navedel tako, kot se glasi 
v Svetem pismu, ga je navedel 
takole:

37 Kajti glejte, prišel bo a dan, ki bo 
b razžarjen kakor peč, in vsi ponos-
neži, da, in vsi, ki delajo húdo, bodo 
zgoreli kot c strnje; kajti tisti, ki pri-
hajajo, jih bodo požgali, pravi Gospod 
nad vojskami, da od njih ne bo ostala 
ne koreninica ne vejica.

38 In spet, triindvajseti verz je 
navedel takole: Glejte, po preroku 
a Eliju vam bom razodel b duhovniš-
tvo pred prihodom vélikega in straš-
nega Gospodovega dne.

39 Tudi naslednji verz je nave-

del drugače: In v srca otrok bo po-
ložil a obljube, dane očetom, in srca 
otrok se bodo b obrnila k njihovim oče-
tom. Če ne bi bilo tako, bi bila ob nje-
govem prihodu vsa zemlja povsem 
razdejana.

40 Poleg tega je navedel še 
enajsto poglavje Izaije, rekoč, da 
je na tem, da se izpolni. Navedel 
je tudi dvaindvajseti in triindvaj-
seti verz tretjega poglavja Apos-
tolskih del, in sicer natanko tako, 
kot sta zapisana v Novi zavezi. 
Rekel je, da je ta a prerok Kris-
tus, a da dan še ni prišel, ko bo 
»vsak, kdor ne bo poslušal nje-
govega glasu, b odrezan od ljud-
stva«, ampak da bo prišel kmalu.

41 Navedel je tudi a tretje pog-
lavje Joéla od prvega do zadnjega 
verza. Rekel je tudi, da se to še ni 
izpolnilo, da pa se bo kmalu. Na-
dalje je izjavil, da bo kmalu na-
stopila polnost b drugih narodov. 
Navedel je še veliko drugih od-
lomkov iz svetih spisov in podal 
veliko pojasnil, ki jih tu ni moč 
omenjati.

42 Ponovno mi je rekel, naj tak-
rat, ko bom dobil tiste plošče, 
o katerih je govoril — kajti čas, 
da bi jih prejel, se še ni izpol-
nil — slednjih ne pokažem niko-
mur; niti naprsnika z urímom in 

 35 a 3 Mz 8:8;  
vss naprsnika.

  b 2 Mz 28:30;  
vss urím in tumím.

  c vss videc.
 36 a vss Stara zaveza.
  b vss Malahija.
 37 a vss drugi prihod 

Jezusa Kristusa.
  b 3 Ne 25;  

NaZ 64:23–24;  
vss svet (samostalnik), 
konec sveta;  
zemlja, očiščenje zemlje.

  c Nah 1:8–10;  
1 Ne 22:15, 23;  
2 Ne 26:4–6; NaZ 29:9.

 38 a NaZ 27:9; 110:13–16;  
vss Elija.

  b vss duhovniški ključi;  

duhovništvo.
 39 a Gal 3:8, 19.
  b vss odrešitev za mrtve;  

rodoslovje.
 40 a 5 Mz 18:15–19.
  b 3 Ne 20:23; 21:20.
 41 a Apd 2:16–21.
  b Rim 11:11–25;  

NaZ 88:84;  
vss drugi narodi.
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tumímom, samo tistim, katerim 
mi jih bo zapovedano pokazati, 
če pa bom, bom umrl. Ko se je z 
menoj pogovarjal o ploščah, se mi 
je pred a očmi odprlo videnje, da 
sem videl kraj, kjer so bile plošče 
shranjene, in to tako jasno in raz-
ločno, da sem kraj prepoznal, ko 
sem tja prišel.

43 Po tem sporočilu sem videl, 
da se je svetloba v sobi začela zbi-
rati neposredno okrog njega, ki je 
z menoj govoril, in tako se je na-
daljevalo, dokler se v sobi ni spet 
stemnilo, razen le okrog njega, ko 
sem v trenutku videl nekaj takega 
kakor pot, ki se je odpirala narav-
nost v nebesa, in dvigal se je, dok-
ler ni docela izginil, in soba je bila, 
kakor preden se je pojavila ta ne-
beška svetloba.

44 Ležal sem zamišljen nad ne-
verjetnim dogodkom in se močno 
čudil temu, kar mi je povedal ta 
nenavadni glasnik, ko sem sredi 
a premišljevanja nenadoma opazil, 
da se je v sobi spet začela pojav-
ljati svetloba, in nekako v tre-
nutku je bil isti nebeški glasnik 
spet pri moji postelji.

45 Spet je začel pripovedovati 
prav tisto, kar je bil storil ob 
prvem prihodu, brez najmanjše 
spremembe; ko je s tem kon-
čal, me je obvestil o velikih sod-
bah, ki prihajajo nad zemljo, z 
velikimi opustošenji zavoljo la-
kote, meča in kuge, in da bodo 
te bridke sodbe na zemljo prišle 
v tem rodu. Ko mi je to povedal, 

se je spet dvignil, kakor je bil sto-
ril prej.

46 Do sedaj so bili vtisi v meni 
tako globoki, da me je spanec za-
pustil, in ležal sem osupel nad 
tem, kar sem tako videl kot sli-
šal. A kolikšno je bilo moje prese-
nečenje, ko sem ob svoji postelji 
spet zagledal istega glasnika in ga 
slišal pripovedovati oziroma spet 
ponavljati isto od začetka kakor 
prej; in dodatno me je posvaril, 
govoreč mi, da me bo a Satan po-
skusil b skušati (zaradi revščine v 
družini mojega očeta), da bi do-
bil plošče, da bi obogatel. To mi 
je prepovedal, rekoč, da ne smem 
imeti drugega namena, ko bom 
plošče dobil, kakor slaviti Boga, 
in ne smem pustiti, da bi name 
vplival kakršen koli drug c motiv 
kakor le gradnja Božjega kraljes-
tva; sicer jih ne bom mogel dobiti.

47 Po tem tretjem prihodu se je 
spet dvignil v nebesa kakor prej 
in spet sem premišljeval o nena-
vadnosti tega, kar sem bil pravkar 
izkusil, ko je skoraj takoj potem, 
ko se je bil nebeški glasnik od 
mene dvignil v tretje, zakikiri-
kal petelin, in spoznal sem, da se 
dani, tako da so morali najini po-
govori trajati vso tisto noč.

48 Kmalu potem sem vstal iz po-
stelje in kot po navadi šel po po-
trebnih dnevnih opravilih, toda 
ko sem poskusil delati kakor si-
cer, sem ugotovil, da me je moč 
tako zapustila, da sem postal po-
polnoma nemočen. Moj oče, ki je 

 42 a vss misli.
 44 a vss premišljevati.

 46 a vss hudič.
  b vss skušnjava — 

skušati.
  c NaZ 121:37.
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 49 a vss Smith st., Joseph.
 51 a vss hrib Kumora.
 52 a Mrm 6:6;  

vss zlate plošče.
  b vss urím in tumím.
  c vss naprsnika.

 54 a vss Božje oziroma 
nebeško kraljestvo.

delal z menoj, je opazil, da je z 
menoj nekaj narobe, in mi rekel, 
naj grem domov. Krenil sem z na-
menom, da pojdem proti hiši, a ko 
sem s polja, kjer sva bila, posku-
sil priti preko ograje, so mi moči 
povsem pošle in nemočen sem pa-
del po tleh ter se nekaj časa nisem 
ničesar zavedal.

49 Prvo, česar se spomnim, je 
bil glas, ki mi je govoril, ko me je 
poklical po imenu. Pogledal sem 
navzgor in videl istega glasnika, 
ki je stal nad mojo glavo, obdan s 
svetlobo kakor prej. Potem mi je 
spet povedal vse, kar mi je pove-
dal prejšnjo noč, in mi zapovedal, 
naj grem k a očetu in mu povem 
o videnju ter zapovedih, ki sem 
jih prejel.

50 Ubogal sem; vrnil sem se k 
očetu na polje in mu povedal ce-
lotno zadevo. Odvrnil mi je, da 
je bilo to od Boga, in mi rekel, naj 
grem in storim, kakor mi je glas-
nik zapovedal. Odšel sem s polja 
in šel na kraj, kjer so bile plošče 
shranjene, kakor mi je povedal 
glasnik; in zahvaljujoč jasnosti vi-
denja, ki sem ga o tem imel, sem 
kraj v hipu prepoznal, ko sem tja 
prispel.

51 Nedaleč od vasi Manchester 
v okraju Ontario v New Yorku 
se nahaja a hrib precejšnjega ob-
sega in je najvišji od vseh v oko-
lici. Na zahodni strani tega hriba 
nedaleč od vrha so pod kamnom 
precejšnje velikosti ležale plošče, 

shranjene v kamnitem zaboju. Ta 
kamen je bil v sredi na zgornji 
strani debel in okroglast ter tanjši 
na robovih, tako da se je srednji 
del videl iznad tal, rob pa je vse 
naokrog prekrivala zemlja.

52 Ko sem zemljo odstranil, sem 
si priskrbel vzvod, ki sem ga za-
taknil pod rob kamna in ga z malo 
napora dvignil. Pogledal sem no-
ter in tam sem resnično zagledal 
a plošče, b urím in tumím ter c na-
prsnik, kakor je navedel glasnik. 
Zaboj, v katerem so ležali, je bil 
oblikovan s polaganjem kamnov 
skupaj z nekakšno malto. Na 
dnu zaboja sta počez ležala dva 
kamna, na teh kamnih pa so le-
žale plošče in z njimi druge stvari.

53 Poskusil sem jih vzeti ven, 
toda glasnik mi je prepovedal in 
me spet spomnil, da čas, da bi 
prišle na dan, še ni napočil, niti 
ne bo, dokler od takrat ne minejo 
štiri leta, rekel pa mi je, naj na tisti 
kraj pridem natanko čez eno leto 
od takrat, da se bo tam sestal z 
menoj, in naj tako nadaljujem, 
dokler ne bo prišel čas, ko bom 
plošče prejel.

54 Zatorej sem, kot mi je bilo za-
povedano, tja šel konec vsakega 
leta in tam vsakič našel istega 
glasnika ter od njega prejel navo-
dila in znanje ob vsakem od naji-
nih pogovorov v zvezi s tem, kar 
je nameraval Gospod in kako ter 
na kakšen način bo v poslednjih 
dneh vodeno njegovo a kraljestvo.
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 56 a NaZ 137:5–8.
 57 a vss Smith, Emma 

Hale.

 58 a vss preganjanje — 
preganjati.

 59 a JS – ŽZ 1:42.

  b vss sveti spisi, sveti 
spisi, ki bi se morali 
ohraniti.

Joseph Smith se poroči z Emmo 
Hale. — Od Moronija prejme zlate 
plošče in prevede nekaj znakov. — 
Martin Harris znake in prevod po-
kaže profesorju Anthonu, ki pravi: 
»Zapečatene knjige ne morem 
brati.« (v. 55–65)

55 Ker je bil moj oče zelo re-
ven, smo bili primorani delati z 
lastnimi rokami, tako da so nas 
drugi najemali za dnevno delo 
ali kako drugače, kakor se nam 
je pač ponudila priložnost. Vča-
sih smo bili doma, včasih zdoma 
in s stalnim delom smo se lahko 
dobro preživljali.

56 Leta 1823 se je družina mo-
jega očeta soočila z veliko stisko 
zaradi smrti mojega starejšega 
brata a Alvina. Meseca oktobra 
1825 sem začel delati pri nekem 
starejšem gospodu po imenu  
Josiah Stoal, ki je živel v okraju 
Chenango v državi New York. 
Nekaj je slišal o rudniku srebra, 
ki so ga Španci odprli v Har-
monyju v okraju Susquehanna 
v državi Pensilvanija; in je, pre-
den me je vzel v službo, kopal, 
da bi po možnosti odkril žilo. 
Potem ko sem šel živet k njemu, 
me je sprejel z drugimi poma-
gači, da bi kopali za srebrno žilo, 
kar sem delal še skoraj en mesec 
brez uspeha pri našem podvigu, 
in sem končno starega gospoda 
prepričal, naj prenehamo kopati 
za njo. Odtod izvira razširjena 

zgodba o tem, da sem kopal  
denar.

57 V času, ko sem bil tako zapo-
slen, sem se v tistem kraju nasta-
nil pri gospodu Isaacu Halu; tam 
sem prvič videl svojo ženo (nje-
govo hčer), a Emmo Hale. Poročila 
sva se 18. januarja 1827, ko sem še 
služil pri gospodu Stoalu.

58 Ker sem še naprej zatrjeval, 
da sem imel videnje, mi je a pre-
ganjanje še naprej sledilo in dru-
žina ženinega očeta je zelo močno 
nasprotovala temu, da bi se poro-
čila. Zato sem jo moral odpeljati 
drugam; tako sva šla in se poro-
čila v hiši veleposestnika Tarbilla 
v kraju South Bainbridge v okraju 
Chenango v New Yorku. Takoj po 
poroki sem od gospoda Stoala od-
šel in šel k svojemu očetu ter tisto 
obdobje delal na njegovi kmetiji.

59 Naposled je napočil čas, ko 
sem prejel plošče, urím in tumím 
in naprsnik. Dvaindvajsetega 
dne v septembru tisoč osemsto 
sedem indvajset, ko sem šel kot 
po navadi ob koncu še enega leta 
na kraj, kjer so bile shranjene, 
mi jih je isti nebeški glasnik iz-
ročil z naročilom, naj odgovorno 
skrbim zanje, da bom, če jih bom 
brezskrbno pustil iz rok oziroma 
zavoljo svojega a zanemarjanja, 
odrezan; če pa bom uporabil vsa 
svoja prizadevanja, da jih bom 
b ohranil, dokler on, glasnik, ne 
bo prišel ponje, bodo zaščitene.

60 Kmalu sem odkril razlog, 
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 61 a NaZ 5:1;  vss Harris, Martin.  62 a vss urím in tumím.

zakaj sem prejel taka stroga na-
vodila, naj jih varno hranim, in 
zakaj je bilo, da je glasnik rekel, 
da bo, ko bom naredil, kar se je 
od mene zahtevalo, prišel ponje. 
Kajti brž ko se je razvedelo, da jih 
imam, so vložili najprizadevnejše 
napore, da bi mi jih vzeli. V ta na-
men so uporabili vsako zvijačo, ki 
so si jo lahko izmislili. Preganja-
nje je postalo bridkejše in hujše 
kot prej in množice so bile v stalni 
pripravljenosti, da bi mi jih vzele, 
če bi bilo mogoče. Z Božjo mod-
rostjo pa so ostale varno v mo-
jih rokah, dokler nisem bil z njimi 
dovršil, kar se je od mene zahte-
valo. Ko je, kakor je bilo dogovor-
jeno, glasnik prišel ponje, sem mu 
jih izročil; in v oskrbi jih ima do 
današnjega dne, ki je drugi dan v 
maju tisoč osemsto osemintride-
setega leta.

61 Vznemirjenje se je vseeno na-
daljevalo in govorice so bile s svo-
jimi tisočimi jeziki ves čas na delu, 
pri čemer so se širile laži o dru-
žini mojega očeta in o meni. Če bi 
pripovedoval le o tisočem delčku 
tega, bi napolnilo knjige. Vendar 
je preganjanje postalo tako ne-
vzdržno, da sem moral zapustiti 
Manchester in z ženo oditi v ok-
raj Susquehanna v državi Pensi-
lvaniji. Ko sva se pripravljala na 
odhod — ker sva bila zelo revna 
in ker je preganjanje tako močno 
pritiskalo na naju, ni bilo nobene 
možnosti, da bi bilo z nama kakor 
koli drugače — sva sredi svojih 
stisk našla prijatelja v omikanem 

gospodu po imenu a Martin Har-
ris, ki je prišel k nama in nama 
dal petdeset dolarjev, da bi nama 
pomagal na potovanju. Gospod 
Harris je bil prebivalec mestnega 
okraja Palmyra, v okraju Wayne 
v državi New York in ugleden 
kmet.

62 S to pravočasno pomočjo sem 
lahko prispel do kraja, kamor sem 
bil namenjen v Pensilvaniji; in ta-
koj po svojem prihodu tja sem 
začel prepisovati znake s plošč. 
Prepisal sem jih precejšnje število 
in s pomočjo a uríma in tumíma 
prevedel nekaj teh, kar sem nare-
dil od časa, ko sem prispel v hišo 
ženinega očeta v mesecu decem-
bru, in do prihodnjega februarja.

63 Enkrat v tem mesecu feb-
ruarju je prej omenjeni gospod 
Martin Harris prišel k nam, vzel 
znake, ki sem jih prerisal s plošč, 
in se z njimi namenil v mesto 
New York. Kajti kar se je zgodilo 
z njim in z znaki, se bom skliceval 
na njegovo poročilo o podrobnos-
tih, kakor mi je o njih pripovedo-
val po svojem povratku, ki so bile 
takšne:

64 »Šel sem v mesto New York 
in znake, ki so bili prevedeni, 
skupaj s prevodom le-teh, poka-
zal profesorju Charlesu Anthonu, 
gospodu, ki je bil znan po svojih 
literarnih dosežkih. Profesor Ant-
hon je izjavil, da je prevod pravi-
len, bolj kot vsak drug, ki ga je 
kdaj videl prevedenega iz egip-
čanščine. Potem sem mu pokazal 
tiste, ki še niso bili prevedeni, in 
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 65 a vss angeli.
  b Iz 29:11–12;  

2 Ne 27:10;  
Etr 4:4–7.

 66 a vss Cowdery, Oliver.
 68 a vss krst — krstiti.
  b vss odpuščanje grehov.

  c 4 Mz 11:25;  
Etr 2:4–5, 14;  
NaZ 34:7.

  d vss Janez Krstnik.
  e ČV 1:5;  

vss polaganje rok.
  f vss polnomočje;  

posvetitev — posvetiti.
 69 a vss Aronovo 

duhovništvo.
  b 5 Mz 10:8;  

NaZ 13; 124:39;  
vss Levi, Levijev rod.

rekel je, da so egipčanski, kaldej-
ski, asirski in arabski; in rekel je, 
da so znaki pristni. Dal mi je po-
trdilo, ki je ljudem v Palmyri po-
trjevalo, da so znaki pristni in da 
je prevod takšnih, ki so bili pre-
vedeni, prav tako pravilen. Vzel 
sem potrdilo in ga dal v žep in 
sem ravno odhajal iz hiše, ko me 
je gospod Anthon poklical nazaj 
in me vprašal, kako je fant odkril, 
da so zlate plošče na tistem kraju, 
kjer jih je našel. Odgovoril sem, 
da mu je to razodel Božji angel.

65 Nato mi je rekel: ‛Pokaži mi 
tisto potrdilo.’ Zatorej sem ga vzel 
iz žepa in mu ga dal, ta pa ga je 
vzel in ga raztrgal na koščke, re-
koč, da sedaj ni nič več takšnega, 
kot je delovanje a angelov, in da 
bo plošče, če jih bom prinesel k 
njemu, prevedel. Obvestil sem ga, 
da je del plošč b zapečaten in da mi 
jih je prepovedano prinesti. Odvr-
nil je: ‛Zapečatene knjige ne mo-
rem brati.’ Od njega sem odšel in 
šel k dr. Mitchellu, ki je potrdil, 
kar je profesor Anthon rekel tako 
glede znakov kot prevoda.«

· · · · · · ·
Oliver Cowdery služi kot pisar pri 
prevajanju Mormonove knjige. — 
Josephu in Oliverju Janez Krstnik 
podeli Aronovo duhovništvo.  — 
Krstita se, sta posvečena in prej-
meta duha preroštva (v. 66–75).

66 Peti dan v aprilu 1829 je v 
mojo hišo prišel a Oliver Cowdery, 
ki ga dotlej nisem še nikdar videl. 
Pojasnil mi je, da uči v šoli v so-
seski, kjer živi moj oče, in ker je 
moj oče eden tistih, ki pošiljajo v 
šolo, je nekaj časa živel pri njem, 
medtem pa mu je družina pove-
dala, kako sem prejel plošče, in je 
zatorej prišel, da bi me izpraševal.

67 Dva dni po prihodu gos-
poda Cowderyja (na dan 7. aprila) 
sem začel prevajati Mormonovo 
knjigo, on pa je postal moj pisar.

· · · · · · ·
68 Še vedno sva vztrajno preva-

jala, ko sva določenega dne v nas-
lednjem mesecu (maja leta 1829) 
odšla v gozd, da bi molila in vpra-
šala Gospoda o a krstu za b odpuš-
čanje grehov, o čemer sva našla 
omembo v prevodu plošč. Ko sva 
bila tako zaposlena, molila in kli-
cala h Gospodu, se je z neba v c ob-
laku svetlobe spustild glasnik in 
naju potem, ko je e položil roke na 
naju, f posvetil, rekoč:

69 Vama, moja soslužabnika, v Me-
sijevem imenu podeljujem Aronovo 
a duhovništvo, ki ima ključe za delo-
vanje angelov in evangelija kesanja 
ter krsta s potopitvijo za odpuščanje 
grehov; in to ne bo nikoli več odvzeto 
z zemlje, dokler b Levijevi sinovi ne 
bodo ponovno pravično darovali da-
ritev Gospodu.
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 70 a vss dar Svetega Duha.
 72 a vss Janez Krstnik.
  b NaZ 27:12–13;  

vss Peter.
  c vss Jakob, Zebedejev 

sin.

  d vss Janez, Zebedejev 
sin.

  e vss duhovniški ključi.
  f vss Melkízedekovo 

duhovništvo.
  g vss starešina.

 73 a vss Sveti Duh.
  b vss prerokba — 

prerokovati.
 74 a vss razumevanje.
  b Jn 16:13.

70 Rekel je, da Aronovo duhov-
ništvo ni polnomočje za polaganje 
rok za a dar Svetega Duha, temveč 
nama bo to podeljeno pozneje; in 
zapovedal nama je, naj greva in se 
krstiva, ter nama naročil, naj jaz 
krstim Oliverja Cowderyja, on pa 
naj nato krsti mene.

71 Tako sva šla in se krstila. Naj-
prej sem jaz krstil njega, nato pa 
je on krstil mene — potem sem 
mu jaz položil roke na glavo in 
ga posvetil v Aronovo duhov-
ništvo, nato pa je on položil roke 
name in me posvetil v isto duhov-
ništvo — kajti tako nama je bilo 
zapovedano.*

72 Glasnik, ki se nama je pri-
kazal ob tej priložnosti in nama 
podelil to duhovništvo, je dejal, 
da mu je ime Janez, in sicer da 
je tisti, ki se v Novi zavezi ime-
nuje a Janez Krstnik, in da deluje 
pod vodstvom b Petra, c Jakoba in 
d Janeza, ki imajo e ključe f Melkíze-
dekovega duhovništva, duhov-
ništvo, katero je rekel, da nama 

bo podeljeno ob določenem času, 
in da se bom imenoval prvi g stare-
šina Cerkve, on (Oliver Cowdery) 
pa drugi. Po roki tega glasnika 
sva bila posvečena in se krstila 
petnajstega dne v maju leta 1829.

73 Takoj potem, ko sva po krstu 
stopila iz vode, sva bila deležna 
velikih in veličastnih blagoslovov 
nebeškega Očeta. Takoj potem, ko 
sem krstil Oliverja Cowderyja, se 
je a Sveti Duh spustil nanj, in vstal 
je in b prerokoval veliko stvari, ki 
naj bi se kmalu zgodile. In spet, 
brž ko je on krstil mene, sem pre-
jel duha preroštva in sem stoje 
prerokoval glede rasti te Cerkve 
in številnih drugih stvari v zvezi s 
Cerkvijo in s tem rodom človeških 
otrok. Navdal naju je Sveti Duh 
in radostila sva se v Bogu najine 
odrešitve.

74 Ker sva bila torej v duhu raz-
svetljena, sva začela pred seboj 
odpirati svete spise, da bi jih a ra-
zumela, in b pravi pomen in na-
men njihovih skrivnostnejših 

* Oliver Cowdery takole opiše te dogodke: »To so bili dnevi, ki ne bodo nikdar pozab-
ljeni — to, da sem sedel ob odzvanjanju glasu, ki ga je narekoval navdih iz nebes, je v 
mojih prsih prebudilo najglobljo hvaležnost! Nadaljeval sem dan za dnem, nepreki-
njeno, da sem zapisoval iz njegovih ust, ko je prevajal z urímom in tumímom oziroma 
kakor bi rekli Nefijci, s ‛tolmačema’, zgodovino oziroma zapis, imenovan ‛Mormonova 
knjiga.’

Če bi omenil le v nekaj besedah zanimivo poročilo, ki sta ga predala Mormon in nje-
gov zvesti sin Moroni, o ljudeh, ki so bili nekoč ljubljeni in priljubljeni v nebesih, bi to 
preseglo moje trenutne namene; zato bom to prepustil prihodnjemu obdobju in bom, 
kakor sem rekel v uvodu, prešel na nekaj dogodkov, neposredno povezanih z vzpo-
nom te Cerkve, kar bo zanimivo za tisoče ljudi, ki so stopili naprej sredi mrkih pogle-
dov pobožnjakarjev in vrst hinavcev ter sprejeli Kristusov evangelij.
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odlomkov sta nama bila razodeta 
na način, do katerega se prej ni-
kakor ne bi mogla dokopati, niti 
se ga nikdar prej spomniti. Med-
tem sva bila prisiljena ohraniti v 
tajnosti okoliščine, v katerih sva 
prejela duhovništvo in da sva se 
krstila, zaradi duha preganjanja, 
ki mu je bila soseska že priča.

75 Od časa do časa so nama gro-
zili in to tudi izpovedovalci vere. 

Njihove namene po grožnjah pa 
je preprečil zgolj vpliv družine 
očeta moje žene (pod Božjo pre-
vidnostjo), ki so z menoj postali 
zelo prijateljski in ki so nasproto-
vali drhali in ki so želeli, da bi mi 
bilo dovoljeno nadaljevati s pre-
vajalskim delom brez prekinitev; 
in zato so nam ponudili in oblju-
bili zaščito pred vsemi nezakoni-
timi postopki, kolikor so le lahko.

Noben pri svoji zdravi pameti ne bi mogel prevajati in zapisovati navodil, ki so bila 
Nefijcem dana iz ust Odrešenika, o tem, kako natančno bi ljudje morali zgraditi njegovo 
Cerkev, zlasti ker je izprijenost razširila negotovost v vseh oblikah in sistemih, ki jih 
izvajajo ljudje, ne da bi si želeli privilegij, da bi pokazali pripravljenost srca, tako da bi 
bili pokopani v vodni grob, da bi zadovoljili ‛dobri vesti z vstajenjem Jezusa Kristusa.’

Potem ko sem zapisal poročilo, podano o Odrešenikovem delovanju med ostankom 
Jakobovega potomstva na tej celini, je bilo zlahka razvideti, kakor je prerok rekel, da 
bo, da zemljo prekriva tema, um ljudi pa trda tema. Ob nadaljnjem premišljevanju je 
bilo zlahka razvideti, da sredi velikega prepiranja in hrupa glede vere nihče ni imel 
Božjega polnomočja, da bi izvajal evangelijske uredbe. Kajti postavi se lahko vprašanje, 
ali imajo polnomočje za delovanje v Kristusovem imenu ljudje, ki zanikajo razodetja, 
ko Božje pričevanje ni nič manj kot duh preroštva, Božja vera pa postavljena, razvita 
in vzdrževana s takojšnjimi razodetji, v vseh obdobjih sveta, ko je Bog imel na zemlji 
ljudi? Če so bila ta dejstva zakopana in previdno skrita pred ljudmi, katerih delo bi bilo 
v nevarnosti, takoj ko bi bilo dovoljeno, da bi zasvetilo pred obrazi ljudi, pred nama 
niso bila več; in komaj sva čakala, da bi nama bilo zapovedano: ‛Vstanita in se krstita.’

Ta želja se je kmalu uresničila. Gospod, ki je bogat z milostjo, in vedno pripravljen 
odgovoriti na stalno molitev ponižnih, je bil potem, ko sva k njemu goreče klicala, 
stran od človeških domovanj, tako prijazen, da nama je pokazal svojo voljo. Nena-
doma, kakor iz srede večnosti, naju je Odkupiteljev glas nagovoril z mirom, ko se je 
tančica razmaknila in je prišel Božji angel, oblečen v slavo, in predal težko pričako-
vano sporočilo ter ključe evangelija kesanja. Kakšna radost! Kako čudovito! Kako osup-
ljivo! Medtem ko je svet propadal in bil zmeden — ko jih je na milijone kakor slepec 
tipalo za steno in ko so vsi ljudje počivali na negotovosti, kot splošna množica, so na-
jine oči gledale, najina ušesa slišala, kakor v ‛zaslepljujočem dnevu’; da, še več — v 
svetlikanju majskih žarkov, ki so se takrat v sijaju razlivali po naravi! Potem je njegov 
glas, čeprav blag, prodrl v središče, in njegove besede: ‛Jaz sem vajin soslužabnik,’ so 
pregnale vsak strah. Poslušala sva, strmela sva, občudovala sva! To je bil glas angela 
iz slave, to je bilo sporočilo Najvišjega! In ko sva slišala, sva se radostila, medtem ko 
nama je njegova ljubezen razsvetlila dušo in sva vstopila v videnje Vsemogočnega! 
Kje je bil prostor za dvom? Nikjer; negotovost je zbežala, dvom je potonil in se ni več 
dvignil, medtem ko sta domišljija in prevara zbežali za vekomaj!

Toda, dragi brat, pomisli, pomisli še za trenutek, kakšna radost naju je navdala v srcu 
in s kakšnim presenečenjem sva se morala prikloniti (kajti kdo ne bi upognil kolena za 
takšen blagoslov?), ko sva od njega prejela sveto duhovništvo, ko je rekel: ‛Vama, moja 
soslužabnika, v Mesijevem imenu podeljujem to duhovništvo in to polnomočje, ki bo 
ostalo na zemlji, da bodo Levijevi sinovi ponovno pravično darovali daritev Gospodu!’
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Ne bom ti poskušal izpostaviti občutij tega srca, niti veličastne lepote in slave, ki 
naju je ob tej priložnosti obdajala; vendar mi boš verjel, ko rečem, da niti zemlja niti 
človek z zgovornostjo časa ne more začeti uporabljati jezika tako zanimivo in veli-
častno kakor to sveto bitje. Ne; niti ta zemlja nima moči, da bi dala radost, da bi pode-
lila mir ali doumela modrost, ki jo je vsebovala vsaka poved, kakor jo je izročila moč 
Svetega Duha! Človek lahko prevara bližnjega, prevara lahko sledi prevari in otroci 
hudiča imajo lahko moč, da zapeljejo nespametne in neuke, dokler nič drugega ka-
kor domišljija ne hrani številnih in jih sad krive vere s svojim tokom omotične ne od-
nese v grob; toda en dotik s prstom njegove ljubezni, da, en žarek slave iz zgornjega 
sveta oziroma ena beseda iz Odrešenikovih ust, iz naročja večnosti vse to zaluča v ne-
pomembnost in za vekomaj izbriše iz misli. Potrditev, da sva v angelovi navzočnosti, 
gotovost, da sva slišala Jezusov glas, in neoskrunjena resnica, kakor je izšla iz čistega 
bitja, ki jo je narekovala Božja volja, zame presega opis in na ta izraz Odrešenikove do-
brote bom za vedno gledal s čudenjem in zahvaljevanjem, dokler mi je dovoljeno os-
tati; in v tistih bivališčih, kjer prebiva popolnost in kamor greh nikoli ne pride, upam, 
da bom častil tisti dan, ki se ne bo nikdar končal.« — Messenger and Advocate, 1. zve-
zek (oktober 1834), str. 14–16.
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a VERJAMEMO v b Boga, Več-
nega Očeta, in v njegovega 

c Sina, Jezusa Kristusa, in v d Sve-
tega Duha.

2 Verjamemo, da bodo ljudje 
kaznovani za a svoje grehe in ne 
zaradi b Adamovega prestopka.

3 Verjamemo, da bo zaradi Kris-
tusove a odkupne daritve vse 
človeštvo lahko b odrešeno s c po-
slušnostjo d evangelijskim e zako-
nom in uredbam.

4 Verjamemo, da so prva evan-
gelijska načela in a uredbe: prvič, 
b vera v Gospoda Jezusa Kristusa, 
drugič, c kesanje, tretjič, d krst s po-
topitvijo za e odpuščanje grehov, 
četrtič, polaganje f rok za g dar Sve-
tega Duha.

5 Verjamemo, da mora biti člo-
vek za a pridiganje evangelija in 
izvajanje b uredb le-tega c pokli-
can od Boga s d preroštvom in s 
polaganjem e rok tistih, ki imajo 
f polnomočje.

6 Verjamemo v enako a ureditev, 
kot je obstajala v prvotni Cerkvi, 
in sicer v b apostole, c preroke, 
d pastirje, učitelje, e evangeliste in 
tako naprej.

7 Verjamemo v a dar b jezikov, 
c prerokovanja, d razodetja, e vide-
nja, f zdravljenja, g tolmačenja je-
zikov in tako naprej.

8 Verjamemo, da je a Sveto pismo 
Božja b beseda, kolikor je c pravilno 
prevedeno; verjamemo tudi, da je 
d Mormonova knjiga Božja beseda.

1 1 a vss verovanje — 
verjeti.

  b vss Bog — Božja 
trojica, Bog Oče.

  c vss Bog — Božja 
trojica, Bog Sin;  
Jezus Kristus.

  d vss Bog — Božja 
trojica, Bog Sveti Duh;  
Sveti Duh.

 2 a 5 Mz 24:16;  
Ezk 18:19–20;  
vss odgovornost — 
odgovoren;  
svobodna volja.

  b vss padec Adama in 
Eve.

 3 a vss odkupna 
daritev — plačati 
odkupnino.

  b Moz 27:24–26;  
Mz 5:9;  
vss odrešitev.

  c vss poslušnost — 

poslušen.
  d vss postava.
  e vss evangelij.
 4 a vss uredbe.
  b vss vera.
  c vss kesanje —  

kesati se.
  d vss krst — krstiti.
  e vss odpuščanje grehov.
  f vss polaganje rok.
  g vss dar Svetega Duha.
 5 a vss pridigati.
  b Al 13:8–16.
  c vss poklic — 

poklicati — poklican 
od Boga.

  d vss prerokba — 
prerokovati.

  e vss polaganje rok.
  f vss duhovništvo;  

polnomočje.
 6 a vss znamenja prave 

cerkve, cerkvena 
organizacija.

  b vss apostol.
  c vss prerok.
  d vss škof.
  e vss evangelist;  

patriarh — 
patriarhalen.

 7 a vss duhovni darovi.
  b vss dar jezikov.
  c vss prerokba — 

prerokovati.
  d vss razodetje.
  e vss videnje.
  f vss zdravljenja — 

zdraviti.
  g 1 Kor 12:10;  

Mrm 9:7–8.
 8 a vss Sveto pismo.
  b vss Božja beseda.
  c 1 Ne 13:20–40; 

14:20–26.
  d vss Mormonova 

knjiga.
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9 Verjamemo vse, kar je Bog a ra-
zodel, vse, kar razodeva sedaj, 
in verjamemo, da bo b razodel še 
mnogo velikega in pomembnega, 
kar se nanaša na Božje kraljestvo.

10 Verjamemo v dobesedno a zbi-
ranje Izraela in v obnovo b desetih 
rodov; da bo c Sion (Novi Jeruza-
lem) zgrajen na ameriški celini; 
da bo Kristus osebno d kraljeval 
na zemlji; in da bo zemlja e obnov-
ljena in bo prejela f rajsko g slavo.

11 Lastimo si a privilegij, da 
vsemogočnega Boga častimo po 
b glasu svoje c vesti, isti privilegij 
pa priznavamo vsem ljudem, naj 
d častijo kakor, kjer in kar želijo.

12 Verjamemo, da moramo biti 
podložni kraljem, predsednikom, 
vladarjem in sodnikom; v posluš-
nost, spoštovanje in podpiranje 
a zakona.

13 Verjamemo, da moramo biti 
a pošteni, resnicoljubni, b neoma-
deževani, dobrohotni, krepostni 
in c dobrotni do vseh ljudi; res-
nično lahko rečemo, da sledimo 
Pavlovemu d opominu — vse ver-
jamemo, vse e upamo, vzdržali 
smo marsikaj in upamo, da bomo 
f vzdržali vse. Če je kaj g krepost-
nega, lepega ali na dobrem glasu 
ali hvalevrednega, to iščemo.

Joseph Smith.

 9 a vss razodetje.
  b Am 3:7;  

NaZ 121:26–33;  
vss sveti spisi, sveti 
spisi, prerokovani, da 
pridejo na dan.

 10 a Iz 49:20–22; 60:4;  
1 Ne 19:16–17;  
vss Izrael, zbiranje 
Izraela.

  b vss Izrael, deset 
izgubljenih Izraelovih 
rodov.

  c Etr 13:2–11;  
NaZ 45:66–67; 84:2–5;  

Mz 7:18;  
vss Novi Jeruzalem;  
Sion.

  d vss tisočletnica.
  e vss zemlja, očiščenje 

zemlje.
  f Tj. stanje, kakršno je 

bilo v edenskem vrtu; 
Iz 11:6–9; 35; 51:1–3; 
65:17–25;  
Ezk 36:35;  
vss raj.

  g vss slava.
 11 a NaZ 134:1–11.
  b vss svobodna volja.

  c vss vest.
  d vss čast — častiti — 

izkazati čast.
 12 a NaZ 58:21–23;  

vss postava.
 13 a vss integriteta;  

poštenje — pošten.
  b vss neomadeževanost.
  c vss služenje.
  d Flp 4:8.
  e vss upanje.
  f vss vztrajati.
  g vss krepost;  

skromnost.
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