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Kniha Mormonova
ZPRÁVA PSANÁ

RUKOU MORMONOVOU

NA DESKÁCH

VY≈ATÁ Z DESEK NEFIOV¯CH

ProãeÏ, toto je zkrácení záznamu lidu Nefiova, a také LamanitÛ –
Napsané LamanitÛm, ktefií jsou zbytkem domu Izraele; a také
ÎidÛm a pohanÛm – Napsané cestou pfiikázání, a také duchem
proroctví a zjevení – Napsané a zapeãetûné a ukryté Pánu, aby
nemohlo b˘ti zniãeno – Aby vy‰lo darem a mocí BoÏí k svému
pfieloÏení – Zapeãetûné rukou Moroniovou a ukryté Pánu, aby
vy‰lo v pfiíhodném ãase prostfiednictvím pohanÛ – Jejich pfieloÏení
darem BoÏím.

Také zkrácení vyÀaté z Knihy Eterovy, která je záznamem lidu
Jaredova, kter˘ byl rozpt˘len v dobû, kdy Pán zmátl jazyk lidí,
kdyÏ stavûli vûÏ, aby dosáhli nebe – Které má ukázati zbytku
domu Izraele, jaké veliké vûci Pán vykonal pro jejich otce; a aby
mohli znáti smlouvy Pánû, aby nebyli zavrÏeni na vûky – A také
k pfiesvûdãení ÎidÛ a pohanÛ, Ïe JeÏí‰ je Kristus, Vûãn˘ BÛh,
zjevující se v‰em národÛm – A nyní, pokud jsou v ní chyby, jsou to
chyby lidské; proãeÏ, nezavrhujte vûci BoÏí, abyste mohli b˘ti
shledáni bez poskvrny pfied soudcovskou stolicí Kristovou.

PÛvodní pfieklad z desek do angliãtiny
pofiídil Joseph Smith ml.
Poprvé vydáno anglicky

v Palmyfie ve státû New York v USA v roce 1830
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ÚVOD

Kniha Mormonova je svazek svatého písma srovnateln˘ s Biblí.
Je to záznam BoÏích jednání s dávn˘mi obyvateli Amerik a

obsahuje plnost vûãného evangelia.
Tuto knihu napsalo mnoho dávn˘ch prorokÛ duchem proroctví

a zjevení. Jejich slova, napsaná na zlat˘ch deskách, citoval a zkrátil
prorok-dûjepisec jménem Mormon. Záznam podává zprávu o dvou
velk˘ch civilizacích. Jedna pfii‰la z Jeruzaléma roku 600 pfi. Kr. a
poté se rozdûlila do dvou národÛ znám˘ch jako Nefité a Lamanité.
Druhá pfii‰la mnohem dfiíve, kdyÏ Pán zmátl jazyky u vûÏe Bábel.
Tato skupina je známa jako Jaredité. Po uplynutí nûkolika tisíc let
byli v‰ichni zniãeni kromû LamanitÛ a ti jsou hlavními pfiedky
americk˘ch IndiánÛ.

Vrcholnou událostí zaznamenanou v Knize Mormonovû je
osobní sluÏba Pána JeÏí‰e Krista mezi Nefity brzy po jeho vzkfií‰ení.
Kniha uvádí nauky evangelia, nastiÀuje plán spasení a fiíká lidem,
co musejí dûlati, aby získali pokoj v tomto Ïivotû a vûãné spasení
v Ïivotû, kter˘ pfiijde.

Poté, co Mormon dokonãil své zápisy, pfiedal tuto zprávu svému
synu Moronimu, kter˘ pfiidal nûkolik vlastních slov a ukryl desky
v pahorku Kumora. Dne 21. záfií roku 1823 se tent˘Ï Moroni, nyní
oslavená a vzkfií‰ená bytost, ukázal proroku Josephu Smithovi a
pouãil ho o dávném záznamu a jeho pfiedurãeném pfiekladu do
anglického jazyka.

V patfiiãné dobû byly desky pfiedány Josephu Smithovi, kter˘ je
pfieloÏil darem a mocí BoÏí. Tento záznam se nyní vydává v mnoha
jazycích jako nové a dal‰í svûdectví, Ïe JeÏí‰ Kristus je Syn Ïivého
Boha a Ïe v‰ichni, ktefií k nûmu pfiijdou a budou poslu‰ni zákonÛ a
obfiadÛ jeho evangelia, mohou b˘ti spaseni.

O tomto záznamu prorok Joseph Smith fiekl: „¤ekl jsem bratfiím,
Ïe Kniha Mormonova je nejsprávnûj‰í ze v‰ech knih na zemi a Ïe
je závûrn˘m kamenem na‰eho náboÏenství a Ïe se ãlovûk dodrÏo-
váním jejích pfiedpisÛ pfiiblíÏí Bohu více neÏli prostfiednictvím
kterékoli jiné knihy.“

Pán umoÏnil, aby kromû Josepha Smitha zlaté desky vidûlo
jedenáct dal‰ích a aby byli zvlá‰tními svûdky o pravdû a boÏskosti
Knihy Mormonovy. Jejich psaná svûdectví jsou zde uvedena jako
„Svûdectví tfií svûdkÛ“ a „Svûdectví osmi svûdkÛ“.

Vyz˘váme v‰echny lidi, v‰ude, aby ãetli Knihu Mormonovu, aby
pfiemítali v srdci o poselství, které obsahuje, a pak se ptali Boha,
Vûãného Otce, ve jménu Krista, je-li tato kniha pravdivá. Ti, ktefií tak
uãiní a budou se ptáti ve vífie, získají svûdectví o její pravdivosti a
boÏskosti mocí Ducha Svatého. (Viz Moroni 10:3–5.)



vi

Ti, ktefií získají toto boÏské svûdectví od Svatého Ducha, dojdou
touÏ mocí také poznání, Ïe JeÏí‰ Kristus je Spasitel svûta, Ïe Joseph
Smith je jeho zjevovatel a prorok v tûchto posledních dnech a Ïe
Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ je Pánovo království
je‰tû jednou ustanovené na zemi, aby pfiipravovalo druh˘ pfiíchod
Mesiá‰e.
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SVùDECTVÍ T¤Í SVùDKÒ

BudiÏ známo v‰em národÛm, pokolením, jazykÛm a lidem, ke
kter˘m toto dílo pfiijde: Îe jsme my, milostí Boha Otce a Pána
na‰eho JeÏí‰e Krista, vidûli desky, které obsahují tento záznam,
jenÏ je záznamem lidu Nefiova, a také LamanitÛ, bratfií jejich, a
také lidu Jaredova, kter˘ pfii‰el od vûÏe, o které se hovofií. A my
také víme, Ïe byly pfieloÏeny darem a mocí BoÏí, neboÈ jeho hlas
nám to oznámil; proãeÏ víme s jistotou, Ïe toto dílo je pravdivé. A
také svûdãíme, Ïe jsme vidûli rytiny, které jsou na tûchto deskách; a
byly nám ukázány mocí BoÏí a nikoli lidskou. A prohla‰ujeme slovy
rozváÏnosti, Ïe andûl BoÏí sestoupil s nebe a pfiinesl tyto desky a
poloÏil nám je pfied oãi, abychom je spatfiili a vidûli je, i rytiny na
nich; a my víme, Ïe je to milostí Boha Otce a Pána na‰eho JeÏí‰e
Krista, Ïe jsme je spatfiili, a vydáváme svûdectví, Ïe tyto vûci jsou
pravdivé. A je to v oãích na‰ich podivuhodné. Nicménû hlas Pánû
nám pfiikázal, abychom o tom vydali svûdectví; proãeÏ, abychom
byli poslu‰ni pfiikázání BoÏích, vydáváme svûdectví o tûchto vûcech.
A víme, Ïe kdyÏ budeme vûrni v Kristu, zbavíme ‰at svÛj krve v‰ech
lidí a budeme shledáni bez poskvrny pfied soudcovskou stolicí
Kristovou a budeme s ním vûãnû dlíti v nebesích. A ãest budiÏ Otci
i Synu i Duchu Svatému, coÏ jest jeden BÛh. Amen.

Oliver Cowdery
David Whitmer
Martin Harris
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SVùDECTVÍ OSMI SVùDKÒ

BudiÏ známo v‰em národÛm, pokolením, jazykÛm a lidem, ke
kter˘m toto dílo pfiijde: Îe Joseph Smith ml., pfiekladatel tohoto
díla, nám ukázal desky, o kter˘ch se hovofií a které mají vzhled
zlata; a kolik listÛ jmenovan˘ Smith pfieloÏil, tolik jsme jich mûli
ve sv˘ch rukou; a také jsme na nich vidûli rytiny, a v‰echny mají
vzhled starobylé práce a peãlivého opracování. A vydáváme slovy
rozváÏnosti svûdectví o tom, Ïe jmenovan˘ Smith nám je ukázal,
neboÈ jsme je vidûli a potûÏkali a víme s jistotou, Ïe jmenovan˘
Smith má desky, o kter˘ch hovofiíme. A dáváme svá jména svûtu,
abychom dosvûdãili svûtu to, co jsme vidûli. A my nelÏeme, nechÈ
o tom vydává svûdectví BÛh.

Christian Whitmer Hiram Page
Jacob Whitmer Joseph Smith st.
Peter Whitmer ml. Hyrum Smith
John Whitmer Samuel H. Smith
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SVùDECTVÍ PROROKA JOSEPHA SMITHA

Vlastní slova proroka Josepha Smitha o pfiíchodu Knihy Mormonovy:
„Veãer. . . dvacátého prvního záfií [1823]. . . jsem se odebral

k modlitbû a úpûnlivé prosbû k V‰emohoucímu Bohu. . .
Zatímco jsem tak volal k Bohu, pov‰iml jsem si svûtla objevujícího

se v mém pokoji, kterého nadále pfiib˘valo, aÏ byl pokoj jasnûj‰í
neÏ v poledne, kdyÏ se náhle u mého loÏe objevila postava stojící
ve vzduchu, neboÈ její nohy se nedot˘kaly podlahy.

Mûl volné roucho nanejv˘‰ pronikavé bûlosti. Byla to bûlost
pfiesahující cokoli pozemské, co jsem kdy vidûl; aniÏ vûfiím, Ïe by
jakákoli pozemská vûc mohla vypadati tak nesmírnû bûlostnû a
záfiivû. Ruce mûl holé, a paÏe také, trochu nad zápûstí; rovnûÏ,
také, mûl holá chodidla, stejnû jako nohy, trochu nad kotníky.
Hlavu a krk mûl také holé. Mohl jsem si pov‰imnouti, Ïe na sobû
nemá jiného odûvu neÏ toto roucho, jelikoÏ bylo rozhaleno, takÏe
jsem mohl vidûti jeho hruì.

NejenÏe jeho roucho bylo nesmírnû bílé, ale celá jeho osoba byla
nepopsatelnû nádherná a tváfi jeho vpravdû jako blesk. Pokoj byl
nesmírnû jasn˘, ale ne tak velmi záfiiv˘ jako bezprostfiednû kolem
jeho osoby. KdyÏ jsem na nûj poprvé pohlédl, bál jsem se; ale
strach mne brzy opustil.

Nazval mne jménem a fiekl mi, Ïe je poslem poslan˘m ke mnû
z pfiítomnosti BoÏí a Ïe se jmenuje Moroni; Ïe BÛh má pro mne
dílo, které mám vykonati; a Ïe mé jméno má b˘ti pokládáno za
dobré i zlé mezi v‰emi národy, pokoleními a jazyky, neboli Ïe má
b˘ti mezi v‰emi lidmi vyslovováno jak v dobrém, tak ve zlém.

¤ekl, Ïe existuje uloÏená kniha, psaná na zlat˘ch deskách,
podávající zprávu o dfiívûj‰ích obyvatelích tohoto kontinentu a o
prameni, z nûhoÏ vze‰li. Také fiekl, Ïe v ní je obsaÏena plnost vûãné-
ho evangelia, jak byla pfiedána Spasitelem dávn˘m obyvatelÛm;

Také Ïe existují dva kameny ve stfiíbrn˘ch obrubách – a tyto
kameny, pfiipevnûné k náprsníku, tvofií to, co se naz˘vá Urim a
Thumim – uloÏené s deskami; a vlastnictví a pouÏívání tûchto
kamenÛ je to, co urãovalo v dávn˘ch neboli dfiívûj‰ích dobách
vidoucí ; a Ïe BÛh je pfiipravil se zámûrem pfieloÏení oné knihy.

* * * * * * *
Opût, pravil mi, Ïe aÏ dostanu ony desky, o kter˘ch mluvil – neboÈ

ãas, kdy mají b˘ti získány, je‰tû nebyl naplnûn – nemám je ukazovati
Ïádné osobû; ani náprsník s Urimem a Thumimem; pouze tûm, jimÏ
mi bude pfiikázáno je ukázati; kdybych tak uãinil, mûl jsem b˘ti
zniãen. Zatímco se mnou hovofiil o tûchto deskách, otevfielo se mé
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mysli vidûní, takÏe jsem vidûl místo, kde byly desky uloÏeny, a to tak
jasnû a zfietelnû, Ïe jsem to místo opût poznal, kdyÏ jsem ho nav‰tívil.

Po tomto sdûlení jsem vidûl, Ïe svûtlo v pokoji se poãalo soustfie-
ìovati bezprostfiednû kolem osoby toho, kter˘ ke mnû promlouval,
a to tak pokraãovalo, aÏ pokoj zÛstal opût temn˘, kromû svûtla
tûsnû kolem nûho, a pak jsem náhle uvidûl jakoby prÛchod otevfien˘
pfiímo nahoru do nebe, a on stoupal, aÏ zcela zmizel, a pokoj zÛstal
tak, jak byl pfiedtím, neÏ se objevilo toto nebeské svûtlo.

LeÏel jsem hloubaje o jedineãnosti toho v˘jevu a podivuje se
velice tomu, co mi bylo fieãeno tímto neobyãejn˘m poslem; kdyÏ
tu jsem si uprostfied svého meditování náhle pov‰iml, Ïe se mÛj
pokoj zaãíná opût rozsvûcovati, a, jakoby v okamÏiku, byl tent˘Ï
nebesk˘ posel opût u mého loÏe.

Zapoãal a opût vyprávûl zcela tytéÏ vûci, které vyprávûl pfii své
první náv‰tûvû, bez sebemen‰í odchylky; coÏ uãiniv, zpravil mne
o velik˘ch soudech, které pfiicházejí na zemi, s velik˘mi pusto‰eními
hladem, meãem a morem; a Ïe tyto bolestné soudy pfiijdou na
zemi v tomto pokolení. Dovyprávûv tyto vûci, opût vystoupil, jako
to uãinil dfiíve.

Tak hluboké byly dojmy uãinûné na mou mysl v té dobû, Ïe
se mi spánek vytratil z oãí a já jsem leÏel pfiemoÏen v úÏasu nad
tím, co jsem vidûl i sly‰el. Ale jaké bylo mé pfiekvapení, kdyÏ jsem
téhoÏ posla opût spatfiil u svého loÏe a sly‰el jsem ho opût vyprávûti
neboli opakovati mi tytéÏ vûci jako dfiíve; a pfiidal varování pro
mne pravû mi, Ïe Satan se bude snaÏiti pokou‰eti mne (v dÛsledku
nuzn˘ch pomûrÛ rodiny mého otce), abych získal desky se zámûrem
obohatiti se. Toto mi zakázal fika, Ïe nesmím míti pfii získávání
desek na zfieteli Ïádn˘ jin˘ cíl neÏ oslaviti Boha a nesmím b˘ti
ovlivnûn Ïádnou jinou pohnutkou neÏ budováním Jeho království;
jinak bych je získati nemohl.

Po této tfietí náv‰tûvû opût vystoupil do nebe jako dfiíve a já jsem
byl opût ponechán o samotû, abych pfiemítal o neobvyklosti toho,
co jsem právû zaÏil; kdyÏ témûfi ihned poté, co ode mne nebesk˘
posel vystoupil po tfietí, zakokrhal kohout a já jsem shledal, Ïe
nastává den, takÏe na‰e rozmluvy musely zabrati onu celou noc.

Krátce poté jsem vstal ze svého loÏe a jako obvykle jsem ‰el
konati nutné práce toho dne; ale pokou‰eje se pracovati jako jindy,
shledal jsem, Ïe mé síly jsou tak vyãerpány, Ïe mne to uãinilo zcela
neschopn˘m. MÛj otec, kter˘ pracoval spoleãnû se mnou, si pov‰iml,
Ïe se mnou nûco není v pofiádku, a fiekl mi, abych ‰el domÛ.
Vykroãil jsem s úmyslem jíti domÛ; ale pokou‰eje se pfielézti plot
ven z pole, kde jsme byli, síly mne zcela opustily a já jsem bezmocnû
spadl na zem a po nûjak˘ ãas jsem naprosto nic nevnímal.
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První vûc, na kterou si mohu vzpomenouti, byl hlas promlouvající
ke mnû, naz˘vaje mne jménem. Vzhlédl jsem a spatfiil jsem téhoÏ
posla stojícího nad svou hlavou obklopeného svûtlem jako dfiíve.
Poté mi opût vyprávûl v‰e, co mi vyprávûl pfiede‰lé noci, a pfiikázal
mi, abych ‰el za sv˘m otcem a povûdûl mu o vidûní a pfiikázáních,
jeÏ jsem obdrÏel.

Poslechl jsem; vrátil jsem se k otci na pole a v‰e jsem mu
vypravoval. Odpovûdûl mi, Ïe to je od Boha, a fiekl mi, abych ‰el a
uãinil, jak mi posel pfiikázal. Opustil jsem pole a ‰el jsem na místo,
kde, jak mi povûdûl posel, byly uloÏeny desky; a díky zfietelnosti
vidûní, které jsem ohlednû nûho mûl, jsem poznal ono místo
v okamÏiku, kdy jsem tam dorazil.

Blízko vesnice Manchester v kraji Ontario ve státû New York
vystupuje pahorek znaãné velikosti, a nejvyv˘‰enûj‰í ze v‰ech
v okolí. Na západní stranû tohoto pahorku, nedaleko od vrcholku,
pod kamenem znaãné velikosti, leÏely desky uloÏené v kamenné
schránce. Tento kámen byl siln˘ a zaoblen˘ uprostfied horní strany a
uÏ‰í smûrem k okrajÛm, takÏe jeho stfiední ãást byla viditelná nad
zemí, ale okraj kolem dokola byl pfiikryt zeminou.

Odstraniv zeminu, vzal jsem si sochor, kter˘ jsem vklínil pod
okraj kamene, a s trochou námahy jsem ho nadzvedl. Nahlédl
jsem dovnitfi a tam jsem vskutku spatfiil desky, Urim a Thumim a
náprsník, jak uvedl posel. Schránka, ve které leÏely, byla zhotovena
pfiikládáním kamenÛ k sobû v nûjakém druhu malty. Na dnû
schránky byly poloÏeny napfiíã schránkou dva kameny a na tûchto
kamenech leÏely desky a s nimi ostatní vûci.

Pokusil jsem se je vyjmouti, ale posel mi to zakázal a opût mne
zpravil o tom, Ïe doba pro jejich vynesení je‰tû nepfii‰la, ani nepfiijde,
dokud neubûhnou ãtyfii roky od této doby; ale fiekl mi, Ïe mám na
to místo pfiijíti pfiesnû za rok od této doby a Ïe se tam se mnou setká
a Ïe tak mám ãiniti nadále, dokud nepfiijde ãas k získání desek.

Podle toho, jak mi bylo pfiikázáno, pfiicházel jsem na konci
kaÏdého roku a pokaÏdé jsem tam na‰el téhoÏ posla a pfii kaÏdé
na‰í rozmluvû jsem od nûj obdrÏel pouãení a znalost ohlednû toho,
co se Pán chystá uãiniti a jak a jak˘m zpÛsobem má b˘ti vedeno
Jeho království v posledních dnech.

* * * * * * *
Posléze pfii‰el ãas k získání desek, Urimu a Thumimu a náprsníku.

Dvacátého druhého dne mûsíce záfií jeden tisíc osm set dvacet
sedm, ode‰ed jako obvykle na konci dal‰ího roku na místo, kde byly
uloÏeny, mi je tent˘Ï nebesk˘ posel vydal s tímto pfiíkazem: Îe za nû
budu zodpovûdn˘; Ïe kdyÏ o nû pfiijdu lhostejností nebo nûjakou
svou nedbalostí, budu odfiíznut; ale Ïe kdyÏ vyuÏiji ve‰kerého
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svého úsilí, abych je uchoval, dokud si pro nû on, posel, nepfiijde,
budou ochraÀovány.

Brzy jsem zjistil dÛvod, proã jsem obdrÏel tak pfiísné pfiíkazy,
abych je uchovával v bezpeãí, a proã posel fiekl, Ïe aÏ uãiním, co je
poÏadováno z mé ruky, pfiijde si pro nû. NeboÈ jakmile bylo známo,
Ïe je mám, bylo pouÏito nezmûrné úsilí, aby mi je vzali. KaÏd˘
úskok, jenÏ mohl b˘ti vymy‰len, byl k onomu úãelu pouÏit. Proná-
sledování nabylo na síle a bylo krutûj‰í neÏ dfiíve, a zástupy byly
neustále ve stfiehu, aby mi je vzaly, moÏno-li. Ale moudrostí BoÏí
zÛstaly bezpeãnû v m˘ch rukou, dokud jsem s nimi neuskuteãnil
to, co bylo poÏadováno z mé ruky. KdyÏ si, podle úmluvy, pro nû
posel pfii‰el, vydal jsem mu je; a on je má ve své péãi do tohoto dne,
coÏ je druh˘ den mûsíce kvûtna jeden tisíc osm set tfiicet osm.“

Úpln˘ záznam viz Joseph Smith – Îivotopis v Drahocenné perle
a History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Dûjiny
Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ), svazek 1, kapitoly
1 aÏ 6 vãetnû.

Dávn˘ záznam takto vyzvednut˘ ze zemû jako hlas lidu
promlouvající z prachu a pfieloÏen˘ do novodobé fieãi darem a mocí
BoÏí, jak je dosvûdãeno boÏsk˘m potvrzením, byl poprvé vydán
tiskem svûtu v angliãtinû v roce 1830 jako The Book of Mormon.
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STRUâNÉ VYSVùTLENÍ

o Knize Mormonovû
Kniha Mormonova je posvátn˘ záznam lidí ve staré Americe a
byla vyryta na kovové stránky. V knize samotné se mluví o ãtyfiech
druzích kovov˘ch desek:
1. Desky Nefiovy, které byly dvoje: malé desky a velké desky. První

se podrobnûji vûnovaly duchovním záleÏitostem a sluÏbû a uãení
prorokÛ, zatímco druhé se vût‰inou zab˘valy svûtsk˘mi dûjinami
zmínûn˘ch lidí (1. Nefi 9:2–4). Od dob Mosiá‰ov˘ch v‰ak i velké
desky obsahovaly námûty vût‰í duchovní dÛleÏitosti.

2. Desky Mormonovy, které sestávají z Mormonova zkrácení velk˘ch
desek Nefiov˘ch s mnoha poznámkami. Tyto desky také obsaho-
valy pokraãování dûjin od Mormona a dodatky od jeho syna
Moroniho.

3. Desky Eterovy, které pfiedstavují dûjiny JareditÛ. Tento záznam
zkrátil Moroni, kter˘ sem vloÏil své vlastní poznámky a pfiipojil
záznam k v‰eobecn˘m dûjinám pod názvem „Kniha Eterova“.

4. Desky z mosazi pfiinesené lidem Lehiov˘m z Jeruzaléma roku
600 pfi. Kr. Obsahovaly „pût knih MojÏí‰ov˘ch,. . . A také záznam
o Îidech od poãátku. . . k zaãátku vlády Sedechiá‰e, krále
judského; A také proroctví svat˘ch prorokÛ“ (1. Nefi 5:11–13).
V Knize Mormonovû se objevuje mnoho citátÛ z tûchto desek,
uvádûjících Izaiá‰e a jiné biblické a nebiblické proroky.
Kniha Mormonova obsahuje patnáct hlavních ãástí neboli oddílÛ

znám˘ch, s jedinou v˘jimkou, jako knihy, z nichÏ je kaÏdá oznaãena
jménem svého hlavního sepisovatele. První díl (prvních ‰est knih,
které konãí knihou Omniovou) je pfieklad z mal˘ch desek Nefio-
v˘ch. Mezi knihami Omniovou a Mosiá‰ovou je vsuvka nazvaná
Slova Mormonova. Tato vsuvka spojuje záznam vyryt˘ na mal˘ch
deskách s Mormonov˘m zkrácením velk˘ch desek.

Nejdel‰í díl, od Mosiá‰e po 7. kapitolu Mormona vãetnû, je
pfieklad Mormonova zkrácení velk˘ch desek Nefiov˘ch. Závûreãn˘
díl, od 8. kapitoly Mormonovy do konce svazku, vyryl MormonÛv
syn Moroni, kter˘ poté, co dokonãil záznam o Ïivotû svého otce,
zkrátil záznam jareditsk˘ (jako Knihu Eterovu) a pozdûji pfiidal
ãásti známé jako Kniha Moroniova.

V roce 421 nebo okolo tohoto roku Moroni, poslední z nefitsk˘ch
prorokÛ-dûjepiscÛ, posvátn˘ záznam zapeãetil a ukryl ho Pánu,
aby byl vynesen v posledních dnech, jak bylo pfiedpovûdûno hlasem
BoÏím skrze jeho dávné proroky. Roku 1823 po Kr. tent˘Ï



xiv

Moroni, nyní vzkfií‰ená bytost, nav‰tívil proroka Josepha Smitha a
následnû mu pfiedal vyryté desky.

K tomuto vydání: V minul˘ch anglick˘ch vydáních Knihy
Mormonovy se opakovaly nûkteré men‰í chyby. Toto vydání
obsahuje opravy, které by mûly uvést materiál ve shodu s rukopisy
a ran˘mi vydáními, která pfiipravil prorok Joseph Smith.
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První kniha Nefiova

JEHO VLÁDA A SLUÎBA

Zpráva o Lehim a jeho manÏelce Sarii a jeho ãtyfiech synech,
ktefií se jmenovali (poãínaje nejstar‰ím) Laman, Lemuel, Sam

a Nefi. Pán varuje Lehiho, aby opustil zemi Jeruzalém, neboÈ
prorokuje lidem o jejich nepravosti a oni mu usilují o Ïivot. Vydá
se s rodinou na tfii dny cesty do pustiny. Nefi bere své bratry a
vrací se do zemû Jeruzalém pro záznam o Îidech. Zpráva o jejich
utrpení. Berou si za manÏelky dcery Izmaelovy. Berou své rodiny
a odcházejí do pustiny. Jejich utrpení a strasti v pustinû. PrÛbûh
jejich putování. Pfiicházejí k velik˘m vodám. Nefiovi bratfií se
proti nûmu boufií. On je zahanbuje a staví loì. Naz˘vají toto místo
Hojnost. Pfieplouvají veliké vody do zaslíbené zemû a tak dále.
Toto je podle zprávy Nefiovy; neboli jin˘mi slovy já, Nefi, jsem
napsal tento záznam.

KAPITOLA 1

Nefi zaãíná vésti záznam o svém
lidu – Lehi vidí ve vidûní sloup
ohnû a ãte z knihy proroctví –
Chválí Boha, pfiedpovídá pfiíchod
Mesiá‰e a prorokuje zniãení Jeru-
zaléma – Je pronásledován Îidy.
Kolem roku 600 pfi. Kr.

JÁ, aNefi, byv zrozen z bdob-
r˘ch crodiãÛ, byl jsem tudíÏ
ponûkud dpouãován ve v‰ech

vûdomostech svého otce; a uvi-
dûv mnoho estrastí v prÛbûhu
sv˘ch dnÛ, nicménû byv velmi
obdafien Pánem za v‰ech sv˘ch
dnÛ; ano, maje velikou znalost
dobrotivosti a ftajemství BoÏích,

tudíÏ ãiním gzáznam o svém
pÛsobení za sv˘ch dnÛ.

2 Ano, ãiním záznam v otcovû
ajazyce, kter˘ sestává z vûdo-
mostí ÎidÛ a jazyka Egypt-
sk˘ch.

3 A já vím, Ïe záznam, kter˘
ãiním, je apravdiv˘; a ãiním jej
svou vlastní rukou; a ãiním
jej podle sv˘ch znalostí.

4 NeboÈ stalo se poãátkem
aprvního roku vlády bSedechiá-
‰e, krále judského (mÛj otec Lehi
Ïil po v‰echny své dny v cJeru-
zalémû); a v témÏe roce pfii‰lo
mnoho dprorokÛ prorokujících
lidu, Ïe musí ãiniti pokání,
jinak veliké mûsto eJeruzalém
musí b˘ti zniãeno.

[1. nefi]
1 1a pp Nefi, syn LehiÛv.

b Pfiísl. 22:1.
c NaS 68:25, 28.

pp Rodiãe.
d Enos 1:1; Mos. 1:2–3.

pp Uãitel, uãiti.
e pp Protivenství.
f pp Tajemství BoÏí.

g pp Písma.
2a Mos. 1:2–4;

Morm. 9:32–33.
3a 1. Nefi 14:30;

Mos. 1:6; Eter 5:1–3;
NaS 17:6.

4a pp Chronologie –
598 pfi. Kr.

b 2. Par. 36:10;

Jer. 52:3–5;
Omni 1:15.

c 1. Par. 9:3.
d 2. Král. 17:13–15;

2. Par. 36:15–16;
Jer. 7:25–26.
pp Prorok.

e Jer. 26:18; 2. Nefi 1:4;
Hel. 8:20.
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5 ProãeÏ, stalo se, Ïe mÛj
otec aLehi, kdyÏ vy‰el, modlil
se k Pánu, ano, dokonce z celého
bsrdce svého za svÛj lid.

6 A stalo se, kdyÏ se modlil
k Pánu, Ïe se pfiiblíÏil asloup
ohnû a spoãíval na skále pfied
ním; a on vidûl a sly‰el mnoho;
a pro vûci, které vidûl a sly‰el,
se nesmírnû tfiásl a chvûl.

7 A stalo se, Ïe se vrátil do
svého vlastního domu v Jeru-
zalémû; a vrhl se na loÏe jsa
apfiemoÏen Duchem a tím, co
vidûl.
8 A jsa takto pfiemoÏen Du-

chem, byl unesen ve avidûní,
dokonce Ïe vidûl bnebesa ote-
vfiená, a myslel, Ïe vidí Boha
sedícího na svém trÛnu obklo-
peného nesãetn˘mi zástupy
andûlÛ, jak opûvují a chválí
svého Boha.

9 A stalo se, Ïe vidûl Jednoho
sestupujícího zprostfiedka nebe
a spatfiil, Ïe jeho azáfie pfievy‰uje
slunce v poledne.
10 A také vidûl a dvanáct

dal‰ích, ktefií ho následovali, a
jejich jas pfiekonával jas hvûzd
na obloze.

11 A sestoupili a vykroãili po
tváfii zemû; a ten první pfii‰el
a stanul pfied m˘m otcem a
dal mu aknihu a pfiikázal mu,
aby ãetl.

12 A stalo se, Ïe kdyÏ ãetl, byl
naplnûn aDuchem Pánû.

13 A ãetl fika: Bûda, bûda
Jeruzalému, neboÈ vidûl jsem
aohavnosti tvé! Ano, a mnohé
vûci ãetl mÛj otec ohlednû
bJeruzaléma – Ïe bude zniãen, i
jeho obyvatelé; mnozí zahynou
meãem a mnozí budou codve-
deni do zajetí do Babylonu.

14 A stalo se, Ïe poté, co otec
ãetl a vidûl mnohé veliké a po-
divuhodné vûci, volal mnohé
vûci k Pánu; jako: Veliká a po-
divuhodná jsou díla tvá, ó Pane
BoÏe V‰emohoucí! TrÛn tvÛj
je vysoko v nebesích a tvá moc
a dobrotivost a milosrdenství
jsou nade v‰emi obyvateli zemû;
a protoÏe ty jsi milosrdn˘,
nestrpí‰, aby ti, ktefií k tobû
apfiicházejí, zahynuli!
15 A tûmito slovy promlouval

mÛj otec, kdyÏ chválil svého
Boha; neboÈ du‰e jeho se rado-
vala a celé srdce jeho bylo napl-
nûno pro vûci, které vidûl, ano,
které mu Pán ukázal.

16 A nyní já, Nefi, neãiním
úplnou zprávu o tom, co mÛj
otec napsal, neboÈ napsal mno-
hé z toho, co vidûl ve vidûních
a ve snech; a také napsal mnohé
z toho, co aprorokoval a pro-
mlouval ke sv˘m dûtem, o ãemÏ
neuãiním úplnou zprávu.

5a pp Lehi, otec NefiÛv.
b Jakub 5:16.

6a Ex. 13:21;
Hel. 5:24, 43;
NaS 29:12;
JS–Î 1:16.

7a Dan. 10:8;
1. Nefi 17:47;
MojÏ. 1:9–10;
JS–Î 1:20.

8a 1. Nefi 5:4.

pp Vidûní.
b Ezech. 1:1;

Skut. 7:55–56;
1. Nefi 11:14;
Hel. 5:45–49;
NaS 137:1.

9a JS–Î 1:16–17.
10a pp Apo‰tol.
11a Ezech. 2:9.
12a NaS 6:15.
13a 2. Král. 24:18–20;

2. Par. 36:14.
b 2. Král. 23:27; 24:2;

Jer. 13:13–14;
2. Nefi 1:4.

c 2. Král. 20:17–18;
2. Nefi 25:10;
Omni 1:15.

14a Alma 5:33–36;
3. Nefi 9:14.

16a 1. Nefi 7:1.
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17 Ale uãiním zprávu o svém
pÛsobení za sv˘ch dnÛ. Vizte,
ãiním azkrácení ze bzáznamu
svého otce na deskách, které
jsem zhotovil sv˘ma vlastníma
rukama; proãeÏ, poté, co zkrá-
tím záznam svého otce, pak
uãiním zprávu o svém vlastním
Ïivotû.

18 TudíÏ, chtûl bych, abyste
vûdûli, Ïe poté, co Pán ukázal
tolik podivuhodn˘ch vûcí mému
otci Lehimu, ano, o azniãení
Jeruzaléma, vizte, on vy‰el mezi
lid a poãal mu bprorokovati a
hlásati o tom, co vidûl i sly‰el.

19 A stalo se, Ïe se mu Îidé
aposmívali kvÛli tomu, co o nich
svûdãil; neboÈ vpravdû svûdãil
o zlovolnosti jejich a ohavnos-
tech jejich; a svûdãil, Ïe to, co
vidûl a sly‰el, a také to, co
ãetl v knize, ukazuje jasnû na
pfiíchod bMesiá‰e a také na vy-
koupení svûta.

20 A kdyÏ to Îidé sly‰eli, roz-
hnûvali se na nûj; ano, dokonce
jako na proroky za stara, které
avyvrhovali a kamenovali a
zabíjeli; a také mu usilovali o
Ïivot, aby ho o nûj pfiipravili.
Ale vizte, já, Nefi, vám ukáÏi, Ïe
láskyplná bmilosrdenství Pánû
jsou nade v‰emi tûmi, které
on vyvolil pro jejich víru, aby
je uãinil mocn˘mi aÏ k moci
vysvobození.

KAPITOLA 2

Lehi bere svou rodinu do pustiny
u Rudého mofie – Opou‰tûjí svÛj
majetek – Lehi pfiiná‰í obûÈ Pánu a
uãí své syny zachovávati pfiikázání
– Laman a Lemuel reptají proti
otci – Nefi je poslu‰n˘ a modlí se
s vírou; Pán k nûmu promlouvá a
on je vyvolen, aby panoval nad sv˘-
mi bratfiími. Kolem roku 600 pfi. Kr.

NeboÈ vizte, stalo se, Ïe Pán
promluvil k mému otci, ano,
dokonce ve snu, a pravil mu:
PoÏehnan˘ jsi ty, Lehi, pro vûci,
které jsi vykonal; a protoÏe jsi
byl vûrn˘ a hlásal tomuto lidu
to, co jsem ti pfiikázal, viz, oni ti
ausilují o Ïivot.
2 A stalo se, Ïe Pán apfiikázal

mému otci, dokonce ve bsnu,
aby cvzal svou rodinu a ode‰el
do pustiny.

3 A stalo se, Ïe on byl aposlu‰-
n˘ slova Pánû, proãeÏ uãinil,
jak mu Pán pfiikázal.

4 A stalo se, Ïe ode‰el do pus-
tiny. A opustil svÛj dÛm a zemi
svého dûdictví a své zlato a své
stfiíbro a své drahocenné vûci a
nevzal s sebou nic kromû své
rodiny a zásob a stanÛ a aode‰el
do pustiny.

5 A sestupoval podél okraje
poblíÏ bfiehu aRudého mofie;
a putoval v pustinû po okraji,

17a 1. Nefi 9:2–5.
b 1. Nefi 6:1–3; 19:1–6;

2. Nefi 5:29–33;
NaS 10:38–46.

18a 2. Nefi 25:9–10;
NaS 5:20.

b pp Proroctví,
prorokovati.

19a 2. Par. 36:15–16;
Jer. 25:4;

1. Nefi 2:13; 7:14.
b pp Mesiá‰.

20a Hel. 13:24–26.
b Alma 34:38;

NaS 46:15.
pp Milosrdenství,
milosrdn˘.

2 1a 1. Nefi 7:14.
2a 1. Nefi 5:8; 17:44.

b pp Sen.

c Gen. 12:1;
2. Nefi 10:20;
Eter 1:42;
Abr. 2:3.

3a pp Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n .̆

4a 1. Nefi 10:4; 19:8.
5a 1. Nefi 16:14;

NaS 17:1.
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kter˘ je blíÏe Rudému mofii;
a putoval v pustinû se svou
rodinou, jeÏ sestávala z mé
matky Sarie a m˘ch star‰ích
bratrÛ, a to bLamana, Lemuela
a Sama.

6 A stalo se, Ïe kdyÏ putoval
po tfii dny pustinou, rozbil
stan v aúdolí u bfiehu fieky
s vodou.

7 A stalo se, Ïe postavil aoltáfi
z bkamenÛ a uãinil obûÈ Pánu
a vzdával cdíky Pánu, na‰emu
Bohu.

8 A stalo se, Ïe nazval tu fieku
jménem Laman, a ta se vlévala
do Rudého mofie; a údolí bylo
na okraji poblíÏ jejího ústí.

9 A kdyÏ mÛj otec vidûl, Ïe
vody fieky plynou do zdroje
R u d é h o m o fi e , p r o m l u v i l
k Lamanovi fika: Ó, kéÏ bys
byl jako tato fieka, neustále
plynoucí ke zdroji v‰í spraved-
livosti!

10 A také promluvil k Lemue-
lovi: Ó, kéÏ bys byl jako toto
údolí, pevn˘ a stál˘ a neo-
chvûjn˘ v zachovávání pfiiká-
zání Pánû!

11 Nyní, toto on promlouval
pro tvrdo‰íjnost Lamanovu a
Lemuelovu; neboÈ vizte, oni
areptali v mnoh˘ch vûcech proti
botci, protoÏe on byl cvizionáfi-
sk˘m muÏem a vyvedl je ze
zemû Jeruzalém, aby opustili

zemi svého dûdictví a své zlato
a své stfiíbro a své drahocenné
vûci, aby zahynuli v pustinû.
A toto, oni fiekli, uãinil pro
po‰etilé pfiedstavy svého srdce.

12 A tak Laman a Lemuel,
jsouce nejstar‰í, reptali proti
otci. A reptali, protoÏe aneznali
cesty Boha, kter˘ je stvofiil.

13 Také nevûfiili, Ïe Jeruzalém,
to veliké mûsto, mÛÏe b˘ti
azniãen podle slov prorokÛ. A
byli jako Îidé, ktefií byli v Jeru-
zalémû a ktefií usilovali mému
otci o Ïivot.

14 A stalo se, Ïe mÛj otec
k nim promluvil v údolí Lemuel
s amocí, jsa naplnûn Duchem,
aÏ se pfied ním broztfiásli po
celém tûle. A zahanbil je tak, Ïe
se neodváÏili proti nûmu nûco
vyfiknouti; proãeÏ, uãinili, jak
jim pfiikázal.

15 A mÛj otec dlel ve stanu.
16 A stalo se, Ïe já, Nefi, jsem

byl velmi mlád, nicménû statné
postavy, a také jsem velmi touÏil
znáti atajemství BoÏí, proãeÏ,
volal jsem k Pánu; a vizte,
on mne bnav‰tívil a cobmûkãil
mé srdce, takÏe jsem duvûfiil
v‰em slovÛm, která promlou-
val mÛj eotec; proãeÏ, neboufiil
jsem se proti nûmu jako moji
bratfii.

17 A promluvil jsem k Samovi
a obeznámil jsem ho s tím, co

5b pp Laman.
6a 1. Nefi 9:1.
7a Gen. 12:7–8;

Ex. 24:4;
Abr. 2:17.

b Ex. 20:25;
Deut. 27:5–6.

c pp DíkÛvzdání, díky.
11a 1. Nefi 17:17.

pp Reptati.
b Pfiísl. 20:20.
c 1. Nefi 5:2–4.

12a MojÏ. 4:6.
13a Jer. 13:14;

1. Nefi 1:13.
14a pp Moc.

b 1. Nefi 17:45.
16a pp Tajemství BoÏí.

b Îalmy 8:5;
Alma 17:10;
NaS 5:16.
pp Zjevení.

c 1. Král. 18:37;
Alma 5:7.

d 1. Nefi 11:5.
e pp Otec, smrteln˘;

Prorok.



5 1. Nefi 2:18–3:7

mi Pán projevil sv˘m Svat˘m
Duchem. A stalo se, Ïe uvûfiil
m˘m slovÛm.
18 Ale vizte, Laman a Lemuel

nechtûli slova moje poslouchati;
a jsa azarmoucen pro tvrdost
srdce jejich, volal jsem za nû
k Pánu.

19 A stalo se, Ïe Pán ke mnû
promluvil fika: PoÏehnan˘ jsi,
Nefi, pro avíru svoji, neboÈ jsi
mne hledal pilnû, s pokorou
srdce.

20 A nakolik budete zachová-
vati má pfiikázání, bude se vám
adafiiti a budete vedeni do
bzemû zaslíbení; ano, dokonce
do zemû, kterou jsem pro vás
pfiipravil; ano, do zemû, která
je vyvolena nade v‰echny jiné
zemû.
21 A nakolik se budou bratfií

tvoji proti tobû boufiiti, budou
z pfiítomnosti Pánû aodfiíznuti.
22 A nakolik bude‰ zachováva-

ti má pfiikázání, bude‰ uãinûn
avládcem a uãitelem nad sv˘mi
bratfiími.
23 NeboÈ viz, onoho dne, kdy

se budou proti mnû boufiiti,
aprokleji je, a to tûÏk˘m prokle-
tím, a oni nebudou míti Ïádné
moci nad semenem tv˘m, leda-
Ïe se proti mnû také vzboufií.
24 A pakliÏe se proti mnû

vzboufií, budou semeni tvému
ametlou, aby je bpodnítili k roz-
pomenutí se.

KAPITOLA 3

Lehiovi synové se vracejí do Jeru-
zaléma, aby získali desky z mosazi
– Laban odmítá desky vydati –
Nefi nabádá a povzbuzuje své bratfií
– Laban je okrádá o jejich majetek
a pokou‰í se je zabíti – Laman a
Lemuel bijí Nefiho a Sama a jsou
pokáráni andûlem. Kolem roku
600–592 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe já, Nefi, jsem se
vrátil po rozmlouvání s Pánem
do stanu svého otce.

2 A stalo se, Ïe ke mnû pro-
mluvil fika: Viz, snil jsem asen,
ve kterém mi Pán pfiikázal,
abyste se ty a bratfií tvoji vrátili
do Jeruzaléma.

3 NeboÈ viz, Laban má záznam
o Îidech a také arodokmen
m˘ch pfiedkÛ a ty jsou vyryty
na deskách z mosazi.

4 ProãeÏ, Pán mi pfiikázal,
abyste ty a bratfii tvoji ‰li do
domu Labanova a usilovali o
záznamy a donesli je sem dolÛ
do pustiny.

5 A nyní viz, bratfii tvoj i
reptají a fiíkají, Ïe to, co od nich
poÏaduji, je tûÏké; ale viz,
nepoÏaduji to od nich já, n˘brÏ
je to pfiikázání Pánû.

6 TudíÏ jdi, synu mÛj, a dosta-
ne se ti pfiíznû Pánû, protoÏe
ty jsi anereptal.

7 A stalo se, Ïe já, Nefi, jsem

18a Alma 31:24;
3. Nefi 7:16.

19a 1. Nefi 7:12; 15:11.
20a Jozue 1:7;

1. Nefi 4:14; Mos. 1:7.
b Deut. 33:13–16;

1. Nefi 5:5; 7:13;
MojÏ. 7:17–18.

pp Zaslíbená zemû.
21a 2. Nefi 5:20–24;

Alma 9:13–15; 38:1.
22a Gen. 37:8–11;

1. Nefi 3:29.
23a Deut. 11:28;

1. Nefi 12:22–23;
NaS 41:1.

24a Jozue 23:13;
Soud. 2:22–23.

b 2. Nefi 5:25.
3 2a pp Sen.
3a 1. Nefi 5:14.
6a pp Podpora

církevních
vedoucích.
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fiekl svému otci: aPÛjdu a uãiním
vûci, které pfiikázal Pán, neboÈ
vím, Ïe Pán nedává dûtem
lidsk˘m Ïádná bpfiikázání, aniÏ
by pro nû cpfiipravil cestu, aby
mohly uskuteãniti vûc, kterou
jim pfiikazuje.

8 A stalo se, Ïe kdyÏ mÛj otec
usly‰el tato slova, nesmírnû se
zaradoval, neboÈ vûdûl, Ïe jsem
byl Pánem poÏehnán.

9 A já, Nefi, a bratfií moji jsme
se vydali na cestu pustinou,
se sv˘mi stany, abychom vy‰li
do zemû Jeruzalém.

10 A stalo se, Ïe kdyÏ jsme vy-
‰li do zemû Jeruzalém, já a bratfií
moji jsme se spoleãnû radili.

11 A ametali jsme los – kdo
z nás pÛjde do domu Labanova.
A stalo se, Ïe los padl na La-
mana; a Laman ‰el do domu
Labanova a mluvil s ním, zatím-
co on sedûl ve svém domû.
12 A Ïádal od Labana zázna-

my, které byly vyryty na des-
kách z mosazi, jeÏ obsahovaly
arodokmen mého otce.
13 A vizte, stalo se, Ïe se Laban

rozhnûval a vykázal ho ze své
pfiítomnosti; a nechtûl, aby ony
záznamy mûl. ProãeÏ, fiekl mu:
Viz, ty jsi lupiã a já tû zabiji.

14 Ale Laman uprchl z jeho
pfiítomnosti a vyprávûl nám
o tom, co Laban uãinil. A poãali
jsme b˘ti nesmírnû zarmouceni

a bratfií moji se chtûli vrátiti
k mému otci do pustiny.
15 Ale vizte, já jsem jim fiekl

toto: JakoÏe Ïije Pán a jakoÏe
Ïijeme my, nesejdeme k svému
otci do pustiny, dokud neusku-
teãníme vûci, které nám Pán
pfiikázal.

16 ProãeÏ, buìme vûrni v za-
chovávání pfiikázání Pánû; tudíÏ
sejdûme do zemû adûdictví
svého otce, neboÈ vizte, on
opustil zlato a stfiíbro a v‰eliké
bohatství. A toto v‰e uãinil kvÛli
bpfiikázáním Pánû.

17 NeboÈ on vûdûl, Ïe Jeruza-
lém musí b˘ti a zniãen pro
zlovolnost lidu.

18 NeboÈ vizte, oni azavrhli
slova prorokÛ. ProãeÏ, kdyby
mÛj otec zÛstal v zemi poté,
co mu bylo bpfiikázáno ze zemû
uprchnouti , vizte, také by
zahynul. ProãeÏ, musí nezbytnû
b˘ti, aby ze zemû uprchl.

19 A vizte, je to moudrost
v Bohu, Ïe máme získati tyto
azáznamy, abychom mohli sv˘m
dûtem zachovati jazyk sv˘ch
otcÛ;

20 A také abychom jim mohli
azachovati slova, která byla
promlouvána ústy v‰ech sva-
t˘ch prorokÛ, která jim byla dána
Duchem a mocí BoÏí od poãátku
svûta aÏ do této nynûj‰í doby.

21 A stalo se, Ïe tûmito slovy

7a 1. Sam. 17:32;
1. Král. 17:11–15.
pp Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n˘;
Vûfiiti, víra.

b pp Pfiikázání BoÏí.
c Gen. 18:14;

Filip. 4:13;

1. Nefi 17:3, 50;
NaS 5:34.

11a Neh. 10:34;
Skut. 1:26.

12a 1. Nefi 3:3; 5:14.
16a 1. Nefi 2:4.

b 1. Nefi 2:2; 4:34.
17a 2. Par. 36:16–20;

Jer. 39:1–9;
1. Nefi 1:13.

18a pp Vzpoura.
b 1. Nefi 16:8.

19a Omni 1:17;
Mos. 1:2–6.

20a pp Písma – Písma
budou zachovávána.
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jsem pfiesvûdãil bratfií své,
aby byli vûrni v zachovávání
pfiikázání BoÏích.
22 A stalo se, Ïe jsme se‰li do

zemû svého dûdictví a shromáÏ-
dili jsme své azlato a své stfiíbro
a své drahocenné vûci.

23 A poté, co jsme shromáÏ-
dili tyto vûci, vy‰li jsme opût
k domu Labanovu.

24 A stalo se, Ïe jsme ve‰li
k Labanovi a Ïádali jsme ho, aby
nám dal záznamy, které byly
vyryty na adeskách z mosazi a
za nûÏ jsme mu chtûli dáti
své zlato a své stfiíbro a v‰echny
své drahocenné vûci.

25 A stalo se, Ïe kdyÏ Laban
vidûl ná‰ majetek, a Ïe je ne-
smírnû velik˘, abyl ho Ïádostiv
natolik, Ïe nás vykázal ven a
poslal své sluÏebníky, aby nás
zabili, aby tak mohl ná‰ majetek
získati.

26 A stalo se, Ïe jsme prchali
pfied sluÏebníky Labanov˘mi
a byli jsme nuceni tam svÛj
majetek zanechati, a ten padl
do rukou Labanov˘ch.

27 A stalo se, Ïe jsme uprchli
do pustiny a sluÏebníci Laba-
novi nás nedostihli a my jsme
se ukryli ve skalní dutinû.

28 A stalo se, Ïe Laman se
na mne rozhnûval, a také na
mého otce; a hnûval se i Lemu-
el, neboÈ poslouchal slova
Lamanova. ProãeÏ Laman a
Lemuel promlouvali mnoho
atvrd˘ch slov k nám, sv˘m

mlad‰ím bratrÛm, a bili nás,
dokonce holí.

29 A stalo se, Ïe kdyÏ nás bili
holí, vizte, pfii‰el aandûl Pánû
a stanul pfied nimi a promluvil
k nim fika: Proã bijete svého
mlad‰ího bratra holí? Nevíte,
Ïe ho Pán vyvolil, aby byl nad
vámi bvládcem, a to pro va‰e
nepravosti? Vizte, vyjdete opût
do Jeruzaléma a Pán vydá
Labana do va‰ich rukou.

30 A poté, co k nám aandûl
promluvil, ode‰el od nás.

31 A poté, co andûl ode‰el,
Laman a Lemuel opût poãali
areptati fikouce: Jak je moÏné,
Ïe Pán vydá Labana do na‰ich
rukou? Vizte, je to mocn˘ muÏ
a mÛÏe pfiikázati padesáti, ano,
dokonce mÛÏe padesát zabíti;
tak proã ne nás?

KAPITOLA 4

Nefi zabíjí Labana na PánÛv pfiíkaz
a potom strategií dosahuje desek
z mosazi – Zoram se rozhodne
pfiipojiti se k Lehiovû rodinû v pus-
tinû. Kolem roku 600–592 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe jsem promluvil
k bratfiím fika: Vyjdûme opût
do Jeruzaléma a buìme avûrni
v zachovávání pfiikázání Pánû;
neboÈ vizte, on je mocnûj‰í neÏ
celá zemû, tak proã ne bmocnûj‰í
neÏ Laban a jeho padesát, ano,
nebo dokonce neÏ jeho desítky
tisíc?

22a 1. Nefi 2:4.
24a 1. Nefi 3:3.
25a pp Îádostiv b˘ti,

Ïádostivost.
28a 1. Nefi 17:17–18.

29a 1. Nefi 4:3; 7:10.
pp Andûlé.

b 1. Nefi 2:22.
30a 1. Nefi 16:38.
31a pp Reptati.

4 1a pp Odvaha,
odváÏn˘; Vûfiiti,
víra.

b 1. Nefi 7:11–12.
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2 TudíÏ vyjdûme; buìme asilni
jako bMojÏí‰; neboÈ on vpravdû
promluvil k vodám Rudého
cmofie a ony se rozestoupily sem
i tam a na‰i otcové pro‰li ze
zajetí po suché zemi a vojska
Faraonova je následovala a uto-
pila se ve vodách Rudého mofie.
3 Nyní vizte, vy víte, Ïe toto je

pravda; a vy také víte, Ïe k vám
promluvil aandûl; jak mÛÏete
pochybovati? Vyjdûme; Pán je
schopen nás vysvoboditi, tak
jako na‰e otce, a zniãiti Labana,
tak jako Egyptské.

4 Nyní, kdyÏ jsem promluvil
tato slova, pfiesto byli rozhnû-
váni a stále reptali; nicménû
mne následovali, aÏ jsme pfii‰li
ke zdem Jeruzaléma.

5 A bylo to v noci; a já jsem
je pfiimûl, aby se ukryli za
zdmi. A poté, co se ukryli, já,
Nefi, jsem se potajmu dostal do
mûsta a ‰el jsem dále k domu
Labanovu.

6 A byl jsem aveden Duchem,
bnevûda pfiedem to, co uãiním.

7 Nicménû jsem ‰el dále, a
kdyÏ jsem se pfiiblíÏil k domu
Labanovu, spatfiil jsem muÏe a
on leÏel pfiede mnou na zemi,
neboÈ byl opil˘ vínem.

8 A kdyÏ jsem k nûmu pfii‰el,
shledal jsem, Ïe je to Laban.

9 A spatfiil jsem jeho ameã a
vytáhl jsem ho z pochvy; a jeho

jílec byl z ryzího zlata, a jeho
opracování bylo nesmírnû jem-
né, a vidûl jsem, Ïe jeho ãepel je
z nejcennûj‰í oceli.
10 A stalo se, Ïe jsem byl

anutkán Duchem, abych Labana
zabil; ale v srdci jsem si fiekl:
Nikdy v Ïivotû jsem neprolil
krev ãlovûka. A zdráhal jsem se
a pfiál jsem si, abych ho nemusel
zabíti.

11 A Duch mi opût pravil: Viz,
aPán ho vydal do tv˘ch rukou.
Ano, a já jsem také vûdûl, Ïe mi
usiloval o Ïivot; ano, a Ïe nebu-
de poslouchati pfiikázání Pánû; a
Ïe nám také bvzal ná‰ majetek.

12 A stalo se, Ïe Duch mi opût
pravil: Zabij ho, neboÈ Pán ho
vydal do tv˘ch rukou;

13 Viz, Pán azabíjí bzlovolné,
aby uskuteãnil své spravedlivé
zámûry. Je clépe, aby zahynul
jeden ãlovûk, neÏ aby národ
upadal do nevíry a v ní zahynul.

14 A nyní, kdyÏ jsem já, Nefi,
usly‰el tato slova, vzpomnûl
jsem na slova Pánû, která ke
mnû promlouval v pustinû fika:
aNakolik símû tvé bude zacho-
vávati bpfiikázání má, bude se
mu v czemi zaslíbení ddafiiti.

15 Ano, a já jsem také pomyslel
na to, Ïe oni nebudou moci
zachovávati pfiikázání Pánû
podle zákona MojÏí‰ova, aniÏ
by mûli zákon.

2a Deut. 11:8.
b pp MojÏí‰.
c Ex. 14:21;

1. Nefi 17:26;
Mos. 7:19.

3a 1. Nefi 3:29–31; 7:10.
6a pp Duch Svat˘;

Inspirace, inspirovati,
vnuknutí.

b ÎidÛm 11:8.
9a 2. Nefi 5:14;

NaS 17:1.
10a Alma 14:11.
11a 1. Sam. 17:41–49.

b 1. Nefi 3:26.
13a 1. Nefi 17:33–38;

NaS 98:31–32.
b pp Zlovolnost,

zlovoln˘.
c Alma 30:47.

14a Omni 1:6;
Mos. 2:22;
Eter 2:7–12.

b pp Pfiikázání BoÏí.
c 1. Nefi 17:13–14;

Jákob 2:12.
d 1. Nefi 2:20.
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16 A také jsem vûdûl, Ïe azákon
je vyryt na deskách z mosazi.
17 A opût, vûdûl jsem, Ïe Pán

vydal Labana do m˘ch rukou
z tohoto dÛvodu – abych získal
záznamy podle jeho pfiikázání.

18 TudíÏ jsem uposlechl hlasu
Ducha a chytil jsem Labana na
hlavû za vlasy a uÈal jsem mu
hlavu jeho vlastním ameãem.

19 A poté, co jsem mu uÈal
hlavu jeho vlastním meãem,
vzal jsem ‰at LabanÛv a odûl
jsem jím své vlastní tûlo; ano,
dokonce kaÏd˘m kouskem; a
opásal jsem si jeho odûní okolo
beder.

20 A poté, co jsem toto uãinil,
‰el jsem k pokladnici Labanovû.
A kdyÏ jsem ‰el k pokladnici
Labanovû, vizte, uvidûl jsem
asluÏebníka Labanova, kter˘
mûl od pokladnice klíãe. A já
jsem mu pfiikázal hlasem Laba-
nov˘m, aby ‰el se mnou do
pokladnice.
21 A on se domníval, Ïe jsem

jeho pán Laban, neboÈ spatfiil
‰at a také meã opásan˘ kolem
m˘ch beder.

22 A mluvil ke mnû o Ïidov-
sk˘ch star‰ích vûda, Ïe jeho pán
Laban byl v noci mezi nimi.

23 A já jsem k nûmu mluvil,
jako bych byl Laban.

24 A také jsem mu pravil, Ïe
mám odnésti rytiny, jeÏ jsou na
adeskách z mosazi, sv˘m star-
‰ím bratfiím, ktefií jsou vnû zdí.
25 A také jsem mu poruãil,

aby mne následoval.
26 A on domnívaje se, Ïe mlu-

vím o bratfiích v církvi a Ïe jsem
skuteãnû ten Laban, jehoÏ jsem
zabil, proãeÏ mne následoval.

27 A mluvil ke mnû mnohokrát
o Ïidovsk˘ch star‰ích, kdyÏ
jsem ‰el ke sv˘m bratfiím, ktefií
byli vnû zdí.

28 A stalo se, Ïe kdyÏ mne
Laman uvidûl, nesmírnû se
vydûsil, a také Lemuel a Sam.
A prchali z mé pfiítomnosti;
neboÈ se domnívali, Ïe to je
Laban a Ïe mne zabil a usiluje
jim také o Ïivot.

29 A stalo se, Ïe jsem na nû
zavolal a oni mne usly‰eli;
proãeÏ pfiestali prchati z mé
pfiítomnosti.

30 A stalo se, Ïe kdyÏ sluÏebník
LabanÛv spatfiil mé bratfií ,
poãal se chvûti a chystal se ode
mne utéci a vrátiti se do mûsta
Jeruzaléma.

31 A nyní já, Nefi, jsa muÏem
statné postavy a také obdrÏev
mnoho asíly od Pána, tudíÏ
uchopil jsem sluÏebníka Laba-
nova a drÏel jsem ho, aby
neutekl.

32 A stalo se, Ïe jsem s ním
rozmlouval o tom, Ïe kdyÏ
bude slova moje poslouchati,
jakoÏe Ïije Pán a jakoÏe Ïiji já,
tak jest, Ïe kdyÏ bude slova na‰e
poslouchati, u‰etfiíme jeho Ïivot.

33 A já jsem k nûmu pravil,
dokonce s apfiísahou, Ïe se ne-
musí báti; Ïe bude svobodn˘m
muÏem jako my, kdyÏ s námi
sejde do pustiny.

34 A také jsem k nûmu pravil
fika: Pán nám zajisté apfiikázal,

16a pp Zákon MojÏí‰Ûv.
18a 1. Sam. 17:51.
20a 2. Nefi 1:30.

24a 1. Nefi 3:12, 19–24;
5:10–22.

31a Mos. 9:17;

Alma 56:56.
33a pp Pfiísaha.
34a 1. Nefi 2:2; 3:16.
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abychom to vykonali; a nemáme
b˘ti pilní v zachovávání pfiiká-
zání Pánû? TudíÏ, jestliÏe s námi
sejde‰ do pustiny k mému otci,
bude‰ míti místo mezi námi.
35 A stalo se, Ïe aZoram pfii

slovech, která jsem promlouval,
nabyl odvahy. Nyní , onen
sluÏebník se jmenoval Zoram;
a on slíbil, Ïe sejde do pustiny
k na‰emu otci. Ano, a on nám
také pfiísahal, Ïe zÛstane s námi
od této doby nadále.
36 Nyní, pfiáli jsme si, aby

s námi zÛstal proto, aby se Îidé
nedozvûdûli o na‰em útûku do
pustiny, aby nás nepronásledo-
vali a nezniãili nás.

37 A stalo se, Ïe kdyÏ nám
Zoram sloÏil apfiísahu, na‰e
obavy ohlednû nûj ustaly.

38 A stalo se, Ïe jsme vzali
desky z mosazi a sluÏebníka
Labanova a ode‰li jsme do pus-
tiny a cestovali jsme ke stanu
svého otce.

KAPITOLA 5

Saria se zpûãuje Lehimu – Oba se
radují z návratu sv˘ch synÛ –
Pfiiná‰ejí obûti – Desky z mosazi
obsahují spisy MojÏí‰ovy a prorokÛ
– Desky oznaãují Lehiho za potom-
ka Jozefova – Lehi prorokuje o svém
semeni a zachování desek. Kolem
roku 600–592 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe poté, co jsme se‰li
do pustiny k svému otci, vizte,

byl naplnûn radostí, a také
má matka aSaria se nesmírnû
radovala, neboÈ vpravdû pro
nás truchlila.

2 NeboÈ se domnívala, Ïe jsme
zahynuli v pustinû; a také se
zpûãovala mému otci fiíkajíc, Ïe
je vizionáfisk˘ muÏ; fikouc: Viz,
ty jsi nás vyvedl ze zemû na‰eho
dûdictví a m˘ch synÛ jiÏ není a
my zahyneme v pustinû.

3 A tûmito slovy se má matka
zpûãovala otci.

4 A stalo se, Ïe mÛj otec k ní
promluvil fika: Vím, Ïe jsem
avizionáfisk˘ muÏ; neboÈ kdy-
bych nebyl vidûl BoÏí vûci ve
bvidûní, nebyl bych poznal
dobrotivost BoÏí, ale zÛstal bych
v Jeruzalémû a zahynul bych se
sv˘mi bratfiími.

5 Ale viz, obdrÏel jsem azemi
zaslíbení a z toho v‰eho se
raduji; ano, a já bvím, Ïe Pán
vysvobodí mé syny z rukou
Labanov˘ch a pfiivede je zpût
k nám dolÛ do pustiny.
6 A tûmito slovy mÛj otec

Lehi utû‰oval mou matku Sarii
ohlednû nás, zatímco my jsme
cestovali v pustinû vzhÛru
k zemi Jeruzalém, abychom
získali záznam ÎidÛ.

7 A kdyÏ jsme se navrátili ke
stanu mého otce, vizte, jejich
radost byla úplná a má matka
byla utû‰ena.

8 A ona promluvila fika: Nyní
s jistotou vím, Ïe Pán apfiikázal
mému manÏelovi uprchnouti

35a 1. Nefi 16:7;
2. Nefi 5:5–6.
pp Zoram, Zoramité.

37a Jozue 9:1–21;
Kaz. 5:4.

pp Pfiísaha.
5 1a pp Saria.

4a 1. Nefi 2:11.
b 1. Nefi 1:8–13.

pp Vidûní.

5a 1. Nefi 2:20; 18:8,
22–23.
pp Zaslíbená zemû.

b pp Vûfiiti, víra.
8a 1. Nefi 2:2.
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do pustiny; ano, a také s jistotou
vím, Ïe Pán ochraÀoval mé
syny a vysvobodil je z rukou
Labanov˘ch a dal jim moc,
aby mohli buskuteãniti to, co jim
Pán pfiikázal. A tûmito slovy
promluvila.

9 A stalo se, Ïe se nesmírnû
radovali a pfiinesli aobûÈ a zá-
palné obûti Pánu; a vzdávali
bdíky Bohu Izraelskému.

10 A poté, co vzdali díky Bohu
Izraelskému, mÛj otec Lehi vzal
záznamy, jeÏ byly vyryty na
adeskách z mosazi, a zkoumal
je od poãátku.
11 A vidûl, Ïe obsahují pût

aknih MojÏí‰ov˘ch, jeÏ podávají
zprávu o stvofiení svûta, a také
Adama a Evy, ktefií byli na‰imi
prvními rodiãi;
12 A také azáznam o Îidech

od poãátku aÏ k poãátku vlády
Sedechiá‰e, krále judského;

13 A také proroctví svat˘ch
prorokÛ od poãátku aÏ k poãát-
ku vlády aSedechiá‰ovy; a také
mnohá proroctví, která byla
promlouvána ústy bJeremiá‰o-
v˘mi.

14 A stalo se, Ïe mÛj otec Lehi
nalezl na adeskách z mosazi také
rodokmen sv˘ch otcÛ; proãeÏ
vûdûl, Ïe je potomkem bJozefo-
v˘m; ano, a to toho Jozefa, kter˘

byl synem cJákobov˘m, kter˘
byl dprodán do Egypta a kter˘
byl ezachován rukou Pánû, aby
mohl zachovati svého otce
Jákoba a cel˘ jeho dÛm, aby
nezahynuli hladem.

15 A byli také avyvedeni ze
zajetí a ze zemû egyptské t˘mÏ
Bohem, kter˘ je zachoval.

16 A tak mÛj otec Lehi objevil
rodokmen sv˘ch otcÛ. A Laban
byl také potomkem aJozefov˘m,
proãeÏ on a jeho otcové vedli
tyto záznamy.

17 A nyní, kdyÏ mÛj otec toto
v‰e vidûl, byl naplnûn Duchem
a poãal prorokovati o svém
semeni –

18 Îe tyto desky z mosazi
vyjdou ke v‰em národÛm, po-
kolením, jazykÛm a lidem, ktefií
jsou z jeho semene.

19 ProãeÏ, fiekl, Ïe tyto desky
z mosazi nebudou anikdy zni-
ãeny; ani neztratí ãasem nic
ze svého lesku. A prorokoval
mnohé o svém semeni.

20 A stalo se, Ïe aÏ dosud jsme
já a mÛj otec zachovávali pfiiká-
zání, jeÏ nám Pán pfiikázal.

21 A získali jsme záznamy, jak
nám Pán pfiikázal, a zkoumali
jsme je a shledali jsme, Ïe
jsou Ïádoucí; ano, dokonce vel-
mi acenné pro nás, natolik, Ïe

8b 1. Nefi 3:7.
9a Mos. 2:3;

3. Nefi 9:19–20.
pp Zákon MojÏí‰Ûv.

b pp DíkÛvzdání,
díky.

10a 1. Nefi 4:24, 38; 13:23.
pp Mosazné desky.

11a 1. Nefi 19:23.
pp Pentateuch.

12a 1. Par. 9:1.
pp Písma.

13a 2. Král. 24:18;
Jer. 37:1.

b Ezdr. 1:1;
Jer. 36:17–32;
1. Nefi 7:14;
Hel. 8:20.

14a 1. Nefi 3:3, 12.
pp Mosazné desky.

b 2. Nefi 3:4;
Alma 10:3.
pp Jozef, syn
JákobÛv.

c pp Jákob, syn IzákÛv.
d Gen. 37:29–36.
e Gen. 45:4–5.

15a Ex. 13:17–18;
Amos 3:1–2;
1. Nefi 17:23–31;
NaS 103:16–18;
136:22.

16a 1. Nefi 6:2.
19a Alma 37:4–5.
21a pp Písma – Hodnota

písem.
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mÛÏeme bzachovati pfiikázání
Pánû sv˘m dûtem.
22 ProãeÏ, byla to moudrost

Pána, Ïe je máme s sebou nésti,
kdyÏ jsme cestovali v pustinû
smûrem k zemi zaslíbení.

KAPITOLA 6

Nefi pí‰e o vûcech BoÏích – Nefio-
v˘m zámûrem je pfiesvûdãiti lidi,
aby pfii‰li k Bohu Abrahamovu a
byli spaseni. Kolem roku 600–592
pfi. Kr.

A nyní já, Nefi, neuvádím ro-
dokmen sv˘ch otcÛ v atéto ãásti
svého záznamu; ani ho neuvedu
nikdy pozdûji na tûchto bdes-
kách, které pí‰i; neboÈ je uveden
v záznamu, kter˘ vede mÛj
cotec; proãeÏ, nepí‰i ho v tomto
díle.
2 NeboÈ postaãí mi fiíci, Ïe jsme

potomky aJozefov˘mi.
3 A nevadí mi, Ïe podrobnû

nepodám úplnou zprávu o
v‰ech vûcech svého otce, neboÈ
nemohou b˘ti napsány na
atûchto deskách, protoÏe potfie-
buji místo, abych mohl psáti o
vûcech BoÏích.
4 N e b o È v e ‰ k e r ˘ m m ˘ m

zámûrem je, abych apfiesvûdãil
lidi, aby bpfii‰li k Bohu Abraha-
movu a Bohu Izákovu a Bohu
Jákobovu a byli spaseni.

5 ProãeÏ to, co se alíbí svûtu,
nepí‰i, ale pí‰i to, co se líbí

Bohu a tûm, ktefií nejsou ze
svûta.

6 ProãeÏ, dám pfiikázání svému
semeni, aby nezaplÀovali tyto
desky tím, co nemá hodnotu
pro dûti lidské.

KAPITOLA 7

Lehiovi synové se vracejí do Jeruza-
léma a zvou Izmaela a jeho dÛm,
aby se k nim pfiipojili na jejich cestû
– Laman a ostatní se boufií – Nefi
nabádá své bratfií, aby mûli víru
v Pána – Oni ho svazují provazy
a chystají jeho zniãení – Je osvobo-
zen mocí víry – Jeho bratfií prosí
o odpu‰tûní – Lehi a jeho v˘prava
pfiiná‰ejí obûÈ a zápalné obûti.
Kolem roku 600–592 pfi. Kr.

A nyní, pfiál bych si, abyste
vûdûli, Ïe poté, co mÛj otec
Lehi ustal aprorokovati o svém
semeni, stalo se, Ïe Pán k nûmu
opût promluvil a pravil, Ïe není
vhodné pro nûj, Lehiho, aby
bral svou rodinu do pustiny
samotnou; ale Ïe jeho synové si
mají vzíti bdcery za cmanÏelky,
aby mohli vzbuditi símû pro
Pána v zemi zaslíbení.

2 A stalo se, Ïe Pán mu apfii-
kázal, abychom se já, Nefi, a
moji bratfií opût vrátili do zemû
Jeruzalém a pfiivedli Izmaela a
jeho rodinu dolÛ do pustiny.

3 A stalo se , Ïe já , Nef i ,
jsem se aopût se sv˘mi bratfiími

21b 2. Nefi 25:26.
6 1a 2. Nefi 4:14–15.

b 1. Nefi 9:2.
c 1. Nefi 1:16–17;

19:1–6.
2a 1. Nefi 5:14–16.
3a Jákob 7:27;

Jarom 1:2, 14;
Omni 1:30.

4a Jan 20:30–31.
Viz titulní strana
Knihy Mormonovy.

b 2. Nefi 9:41, 45, 51.
5a 1. Tes. 2:4;

Sl. Morm. 1:4.
7 1a 1. Nefi 5:17–19.

b 1. Nefi 16:7.
c pp ManÏelství,

vdávati se, Ïeniti se.
2a 1. Nefi 16:7–8.
3a 1. Nefi 3:2–3.
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vydal do pustiny a vy‰li jsme
do Jeruzaléma.
4 A stalo se, Ïe jsme vy‰li

k domu Izmaelovu a získali
jsme pfiízeÀ v oãích Izmaelo-
v˘ch, natolik, Ïe jsme k nûmu
promlouvali slova Pánû.

5 A stalo se, Ïe Pán obmûkãil
srdce Izmaelovo a také jeho
domu natolik, Ïe se vydali na
cestu s námi dolÛ do pustiny ke
stanu na‰eho otce.

6 A stalo se, Ïe kdyÏ jsme
putovali v pustinû, vizte, Laman
a Lemuel a dvû dcery Izmaelovy
a dva asynové Izmaelovi a jejich
rodiny se proti nám vzboufiili;
ano, proti mnû, Nefimu, a
Samovi a jejich otci Izmaelovi
a jeho manÏelce a jeho tfiem
dal‰ím dcerám.

7 A stalo se, Ïe v této vzpoufie
si pfiáli navrátiti se do zemû
Jeruzalém.

8 A nyní já, Nefi, jsem byl tvr-
dostí jejich srdce azarmoucen,
tudíÏ jsem k nim pravil fika, ano,
totiÏ Lamanovi a Lemuelovi:
Vizte, vy jste moji star‰í bratfií,
proã jen jste v srdci tak zatvrzelí
a v mysli tak slepí, Ïe máte
zapotfiebí, abych já, vá‰ mlad‰í
bratr, k vám promlouval, ano,
a dával vám pfiíklad?

9 Proã jen neposloucháte slova
Pánû?

10 Proã jen jste azapomnûli, Ïe
jste vidûli andûla Pánû?

11 Ano, a proã jen j s te

zapomnûli, jaké veliké vûci pro
nás Pán vykonal tím, Ïe nás
avysvobodil z rukou Labano-
v˘ch, a také abychom získali
záznam?

12 Ano, a proã jen jste zapo-
mnûli, Ïe Pán je schopen konati
av‰echny vûci podle své vÛle
pro dûti lidské, pakliÏe v nûho
prokazují bvíru? ProãeÏ, buìme
mu vûrni.

13 A pakliÏe mu budeme vûrni,
získáme azemi zaslíbení; a vy
v budoucnu poznáte, Ïe slovo
Pánû o bzniãení Jeruzaléma bude
naplnûno; neboÈ to v‰e, co Pán
promlouval o zniãení Jeruzalé-
ma, musí b˘ti naplnûno.

14 NeboÈ vizte, Duch Pánû se
s nimi brzy ustane nesnaditi;
neboÈ vizte, aodmítli proroky
a bJeremiá‰e uvrhli do vûzení.
A usilovali o cÏivot mému otci
natolik, Ïe ho vyhnali ze zemû.

15 Nyní vizte, pravím vám,
Ïe vrátíte-li se do Jeruzaléma,
zahynete s nimi také. A nyní,
jestliÏe si takto zvolíte, vyjdûte
do zemû a pamatujte na slova,
která k vám promlouvám, Ïe
pÛjdete-li, zahynete také; neboÈ
tak mne nutí Duch Pánû, abych
promlouval.

16 A stalo se, Ïe kdyÏ jsem já,
Nefi, promluvil tato slova ke
sv˘m bratfiím, rozhnûvali se na
mne. A stalo se, Ïe vztáhli na
mne ruce, neboÈ vizte, byli ne-
smírnû rozhnûváni a asvázali

6a 2. Nefi 4:10.
8a Alma 31:2;

MojÏ. 7:41.
10a Deut. 4:9;

1. Nefi 3:29; 4:3.
11a 1. Nefi 4.
12a 1. Nefi 17:50;

Alma 26:12.
b 1. Nefi 3:7; 15:11.

13a 1. Nefi 2:20.
pp Zaslíbená zemû.

b 2. Král. 25:1–21;
2. Nefi 6:8; 25:10;
Omni 1:15;

Hel. 8:20–21.
14a Ezech. 5:6;

1. Nefi 1:18–20; 2:13.
pp Vzpoura.

b Jer. 37:15–21.
c 1. Nefi 2:1.

16a 1. Nefi 18:11–15.
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mne provazy, neboÈ mi usilovali
o Ïivot a chtûli mne zanechati
v pustinû, abych byl seÏrán
divou zvûfií.
17 Ale stalo se, Ïe jsem se

modlil k Pánu fika: Ó Pane,
podle mé víry, kterou v tebe
mám, kéÏ bys mne vysvobodil
z rukou m˘ch bratfií ; ano,
dokonce mi dej sílu, abych
mohl apfietrhnouti tyto provazy,
kter˘mi jsem svázán.

18 A stalo se, Ïe kdyÏ jsem pro-
nesl tato slova, vizte, provazy
z rukou a z nohou se uvolnily a
já jsem stál pfied sv˘mi bratfiími
a opût jsem k nim promlouval.

19 A stalo se, Ïe se na mne opût
rozhnûvali a snaÏili se vztáh-
nouti na mne ruce; ale vizte,
jedna z adcer Izmaelov˘ch, ano,
i její matka, a jeden ze synÛ
Izmaelov˘ch prosili mé bratfií
natolik, Ïe obmûkãili jejich
srdce; a oni mi pfiestali usilovati
o Ïivot.
20 A stalo se, Ïe byli zarmou-

ceni pro svou zlovolnost natolik,
Ïe se pfiede mnou sklonili a
prosili mne, abych jim odpustil
to, co mnû uãinili.

21 A stalo se, Ïe jsem jim
upfiímnû aodpustil v‰e, co uãi-
nili, a nabádal jsem je, aby se
modlili k Pánu, svému Bohu, o
odpu‰tûní. A stalo se, Ïe tak
uãinili. A poté, co se pomodlili
k Pánu, jsme opût putovali svou
cestou ke stanu na‰eho otce.

22 A stalo se, Ïe jsme se‰li ke
stanu na‰eho otce. A poté, co

jsme já a moji bratfií a cel˘ dÛm
IzmaelÛv se‰li ke stanu mého
otce, vzdávali a díky Pánu,
svému Bohu; a pfiinesli mu bobûÈ
a zápalné obûti.

KAPITOLA 8

Lehi vidí vidûní o stromu Ïivota –
Pojí z jeho ovoce a pfieje si, aby jeho
rodina uãinila totéÏ – Vidí tyã ze
Ïeleza, tûsnou a úzkou cestu a mlhy
temnoty, které zahalují lidi – Saria,
Nefi a Sam pojedí z ovoce, ale
Laman a Lemuel odmítají. Kolem
roku 600–592 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe jsme shromáÏdili
v‰eliká semena v‰eho druhu, jak
obilí v‰eho druhu, tak i semena
ovoce v‰eho druhu.

2 A stalo se, Ïe zatímco mÛj
otec prodléval v pustinû, pro-
mluvil k nám fika: Vizte, asnil
jsem sen; neboli jin˘mi slovy,
vidûl jsem bvidûní.
3 A vizte, pro to, co jsem vidûl,

mám dÛvod radovati se v Pánu
pro aNefiho a také pro Sama;
neboÈ mám dÛvod se domníva-
ti, Ïe oni, a také mnozí z jejich
semene, budou spaseni.

4 Ale vizte, aLamane a Lemue-
li, nesmírnû se strachuji kvÛli
vám; neboÈ vizte, zdálo se mi,
Ïe ve snu vidím temnou a
chmurnou pustinu.

5 A stalo se, Ïe jsem vidûl muÏe
a ten byl obleãen v bílém arou‰e;
a pfii‰el a stanul pfiede mnou.
6 A stalo se, Ïe ke mnû

17a Alma 14:26–28.
19a 1. Nefi 16:7.
21a pp Odpustiti.
22a pp DíkÛvzdání, díky.

b 1. Nefi 5:9.
8 2a pp Sen; Zjevení.

b 1. Nefi 10:17.
pp Vidûní.

3a 1. Nefi 8:14–18.
4a 1. Nefi 8:35–36.
5a JS–Î 1:30–32.



15 1. Nefi 8:7–21

promluvil a vyzval mû, abych
ho následoval.
7 A stalo se, Ïe kdyÏ jsem ho

následoval, spatfiil jsem sebe,
Ïe jsem v temné a chmurné
pustotû.

8 A poté, co jsem putoval po
dobu mnoha hodin v temnotû,
poãal jsem se modliti k Pánu,
aby byl ke mnû amilosrdn˘
podle mnoÏství sv˘ch láskypl-
n˘ch milosrdenství.
9 A stalo se, Ïe poté, co jsem

se modlil k Pánu, spatfiil jsem
veliké a rozlehlé apole.

10 A stalo se, Ïe jsem spatfiil
astrom, jehoÏ bovoce bylo Ïá-
doucí, aby uãinilo ãlovûka
‰Èastn˘m.

11 A stalo se, Ïe jsem vykroãil
a pojedl z jeho aovoce; a shledal
jsem, Ïe je nadmíru sladké,
slad‰í neÏ v‰e, co jsem kdy
ochutnal. Ano, a spatfiil jsem, Ïe
jeho ovoce je bílé a Ïe pfievy‰uje
ve‰kerou bbûlost, jakou jsem kdy
vidûl.

12 A kdyÏ jsem pojedl z jeho
ovoce, naplnilo to mou du‰i
nesmírnû velikou aradostí; pro-
ãeÏ, poãal jsem si bpfiáti, aby
má rodina z nûho pojedla také;
neboÈ jsem vûdûl, Ïe je cÏádoucí
nade v‰echno jiné ovoce.

13 A kdyÏ jsem se rozhlédl
kolem, abych snad na‰el také
svou rodinu, spatfiil jsem afieku
s vodou; a tekla a bylo to blízko

stromu, z nûhoÏ jsem pojedl
ovoce.

14 A pohlédl jsem, abych spat-
fiil, odkud pfiitéká; a uvidûl jsem
její poãátek kousek stranou; a u
jejího poãátku jsem spatfiil va‰i
matku Sarii a Sama a Nefiho;
a stáli, jako by nevûdûli, kam
mají jíti.

15 A stalo se, Ïe jsem jim
pokynul; a také jsem jim fiekl
siln˘m hlasem, aby pfii‰li ke
mnû a pojedli z ovoce, které
bylo Ïádoucí nade v‰echno jiné
ovoce.

16 A stalo se, Ïe ke mnû pfii‰li
a pojedli z ovoce také.
17 A stalo se, Ïe jsem si pfiál,

aby pfii‰li Laman a Lemuel a
pojedli z ovoce také; proãeÏ,
pohledûl jsem k poãátku fieky,
abych je snad uvidûl.

18 A stalo se, Ïe jsem je uvidûl,
ale oni anechtûli ke mnû pfiijíti
a pojísti z ovoce.
19 A já jsem spatfiil atyã ze

Ïeleza a ta se táhla podél bfiehu
fieky a vedla ke stromu, u které-
ho jsem stál.

20 A také jsem spatfiil atûsnou
a úzkou cestu, která vedla podél
tyãe ze Ïeleza aÏ ke stromu, u
kterého jsem stál; a také vedla
kolem poãátku pramene k tak
velikému a rozlehlému bpoli,
jako by to byl svût.

21 A vidûl jsem nesãetné
zástupy lidí, z nichÏ se mnozí

8a pp Milosrdenství,
milosrdn˘.

9a Mat. 13:38.
10a Gen. 2:9;

Zjev. 2:7; 22:2;
1. Nefi 11:4, 8–25.
pp Strom Ïivota.

b Alma 32:41–43.

11a Alma 5:34.
b 1. Nefi 11:8.

12a pp Radost.
b Alma 36:24.
c 1. Nefi 15:36.

13a 1. Nefi 12:16–18;
15:26–29.

18a 2. Nefi 5:20–25.

19a Îalmy 2:9;
Zjev. 12:5;
pjs, Zjev. 19:15;
1. Nefi 8:30; 11:25;
15:23–24.

20a Mat. 7:14;
2. Nefi 31:17–20.

b Mat. 13:38.
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tlaãili kupfiedu, aby dosáhli
acesty, která vedla ke stromu, u
kterého jsem stál.
22 A stalo se, Ïe se pfiiblíÏili a

vkroãili na cestu, která vedla
k tomuto stromu.

23 A stalo se, Ïe povstala amlha
temnoty; ano, dokonce nesmír-
nû veliká mlha temnoty, natolik,
Ïe ti, ktefií vkroãili na cestu,
ztratili smûr, zabloudili a ztra-
tili se.

24 A stalo se, Ïe jsem spatfiil
dal‰í, jak se tlaãí kupfiedu, a
pfiiblíÏili se a chopili se konce
tyãe ze Ïeleza; a tlaãili se ku-
pfiedu mlhou temnoty, drÏíce
se tyãe ze Ïeleza, aÏ se pfiiblí-
Ïili a pojedli z aovoce tohoto
stromu.

25 A poté, co pojedli z ovoce
tohoto stromu, rozhlíÏeli se
kolem, jako by se astydûli.
26 A já jsem se také rozhlédl

kolem dokola a spatfiil jsem
na druhé stranû fieky s vodou
velikou a aprostornou stavbu; a
stála, jako by byla ve vzduchu
vysoko nad zemí.

27 A byla plná lidí, jak star˘ch,
tak mlad˘ch, jak muÏÛ, tak Ïen;
a jejich zpÛsob odívání byl
nesmírnû vybran˘; a oni se
aposmívali a ukazovali prstem
na ty, ktefií pfii‰li a pojídali
z ovoce.

28 A poté, co aochutnali z ovo-
ce, bstydûli se kvÛli tûm, ktefií

se jim vysmívali; a codpadli na
zakázané cesty a byli ztraceni.

29 A nyní já, Nefi, nefiíkám
av‰echna slova svého otce.
30 Ale abych byl struãn˘

v psaní, vizte, vidûl dal‰í zá-
stupy tlaãící se kupfiedu; a pfii-
‰ly a chopily se konce atyãe ze
Ïeleza; a tlaãily se svou cestou
kupfiedu, neustále se pevnû
drÏíce tyãe ze Ïeleza, dokud se
nepfiiblíÏily a neklesly a nepo-
jedly z ovoce stromu.

31 A vidûl také dal‰í azástupy
tápavû hledající cestu smûrem
k oné veliké a prostorné stavbû.

32 A stalo se, Ïe mnozí se uto-
pili v hlubinách apramene; a
mnozí se mu ztratili z dohledu,
bloudíce po podivn˘ch cestách.

33 A velik˘ byl zástup, kter˘
vstoupil do oné podivné stavby.
A poté, co vstoupili do oné
stavby, ukazovali apohrdavû
prstem na mne a na ty, ktefií také
pojídali z ovoce; ale my jsme
jich nedbali.

34 Toto j sou s lova mého
otce: NeboÈ v‰ichni ti, ktefií jich
adbali, odpadli.
35 A aLaman a Lemuel nepo-

jedli z ovoce, pravil mÛj otec.
36 A stalo se poté, co mÛj

otec vypovûdûl v‰echna slova,
kter˘ch bylo mnoho, svého snu
neboli vidûní, Ïe nám pravil, Ïe
pro vûci, které vidûl ve vidûní,
se nesmírnû o Lamana a Lemu-

21a pp Cesta.
23a 1. Nefi 12:17; 15:24.
24a 1. Nefi 8:10–12.
25a ¤ím. 1:16; 2. Tim. 1:8;

Alma 46:21;
Morm. 8:38.

26a 1. Nefi 11:35–36;
12:18.

27a pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

28a 2. Petr. 2:19–22.
b Marek 4:14–20; 8:38;

Luká‰ 8:11–15;
Jan 12:42–43.

c pp Odpadlictví.
29a 1. Nefi 1:16–17.

30a 1. Nefi 15:23–24.
31a Mat. 7:13.
32a 1. Nefi 15:26–29.
33a pp Pronásledování,

pronásledovati.
34a Ex. 23:2.
35a 1. Nefi 8:17–18;

2. Nefi 5:19–24.
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ela obává; ano, obává se, aby
nebyli zavrÏeni z pfiítomnosti
Pánû.
37 A pak je nabádal s ve‰ker˘m

citem láskyplného arodiãe, aby
poslouchali slova jeho, aby snad
Pán k nim byl milosrdn˘ a neza-
vrhl je; ano, mÛj otec jim kázal.

38 A poté, co jim kázal a také
prorokoval mnohé, vyzval je,
aby zachovávali pfiikázání Pánû;
a ustal k nim promlouvati.

KAPITOLA 9

Nefi zhotovuje dva druhy záznamÛ
– Oba se naz˘vají desky Nefiovy –
Vût‰í desky obsahují svûtské dûjiny;
men‰í se zab˘vají pfiedev‰ím
posvátn˘mi vûcmi. Kolem roku
600–592 pfi. Kr.

A v‰echno toto mÛj otec vidûl
a sly‰el a promlouval, kdyÏ
dlel ve stanu v aúdolí Lemuel, a
také mnohem více vûcí, které
nemohou b˘ti vypsány na tûch-
to deskách.

2 A nyní, jak jsem promluvil o
tûchto deskách, vizte, nejsou to
desky, na kter˘ch ãiním úplnou
zprávu o dûjinách svého lidu;
neboÈ onûm adeskám, na kte-
r˘ch ãiním úplnou zprávu o
svém lidu, jsem dal jméno Nefi;
proãeÏ, naz˘vají se desky Nefio-
vy podle mého vlastního jména;
a tyto desky se naz˘vají také
desky Nefiovy.

3 Nicménû jsem dostal pfiiká-
zání od Pána, abych zhotovil
tyto desky ke zvlá‰tnímu aúãelu,
aby byla vyryta zpráva o bsluÏbû
stran mého lidu.

4 Na onûch druh˘ch deskách
má b˘ti vyryta zpráva o vládû
králÛ a válkách a svárech mého
lidu; proãeÏ tyto desky jsou
z vût‰í ãásti o sluÏbû; a ony
adruhé desky jsou z vût‰í ãásti
o vládû králÛ a válkách a svá-
rech mého lidu.

5 ProãeÏ, Pán mi pfiikázal,
abych zhotovil tyto desky pro
amoudr˘ zámûr v nûm, kter˘Ïto
zámûr já neznám.

6 A l e P á n a z n á v ‰ e c h n y
vûci od poãátku; proãeÏ, pfii-
pravuje cestu, aby uskuteãnil
v‰echna svá díla mezi dûtmi
lidsk˘mi; neboÈ vizte, má ve‰-
kerou bmoc, aby naplnil v‰ech-
na svá slova. A tak tomu jest.
Amen.

KAPITOLA 10

Lehi pfiedpovídá, Ïe Îidé budou
zajati BabyloÀany – Vypráví o
pfiíchodu Mesiá‰e, Spasitele a
Vykupitele, mezi Îidy – Lehi také
vypráví o pfiíchodu toho, kter˘ má
pokfitíti Beránka BoÏího – Lehi vy-
práví o smrti a vzkfií‰ení Mesiá‰e
– Pfiirovnává rozpt˘lení a shro-
máÏdûní Izraele k olivovníku – Nefi
mluví o Synu BoÏím, o daru Ducha

37a pp Rodiãe; Rodina.
9 1a 1. Nefi 2:4–6, 8,

14–15; 16:6.
2a 1. Nefi 19:2, 4;

Jákob 3:13–14;
Sl. Morm. 1:2–11;
NaS 10:38–40.

pp Desky.
3a NaS 3:19.

b 1. Nefi 6:3.
4a Jákob 1:2–4;

Sl. Morm. 1:10.
5a 1. Nefi 19:3;

Sl. Morm. 1:7;

Alma 37:2, 12, 14.
6a 2. Nefi 9:20;

NaS 38:2;
MojÏ. 1:6, 35.
pp V‰evûdoucí.

b Mat. 28:18.
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Svatého a o potfiebû spravedlivosti.
Kolem roku 600–592 pfi. Kr.

A nyní já, Nefi, pokraãuji,
abych podal na atûchto deskách
zprávu o svém pÛsobení a o své
vládû a sluÏbû; proãeÏ, abych
pokraãoval ve své zprávû,
musím fiíci nûco o ãinech svého
otce, a také o sv˘ch bratfiích.
2 NeboÈ vizte, stalo se poté,

co mÛj otec ustal promlouvati
slova o svém asnu, a také poté,
co je ustal nabádati ke v‰í píli,
promluvil k nim o Îidech –

3 Îe poté, co budou zniãe-
ni, dokonce ono veliké mûsto
aJeruzalém, a mnozí budou
bodvleãeni do zajetí do cBabylo-
na, ve vlastním pfiíhodném ãase
Pánû, opût se dnavrátí, ano,
dokonce budou pfiivedeni zpût
ze zajetí; a poté, co budou
pfiivedeni zpût ze zajetí, budou
opût vlastniti zemi svého dû-
dictví.

4 Ano, dokonce a‰est set let
od doby, kdy mÛj otec opustil
Jeruzalém, vzbudí Pán BÛh
mezi Îidy bproroka – vpravdû
cMesiá‰e neboli jin˘mi slovy
Spasitele svûta.

5 A také promlouval o proro-
cích – jak velik˘ poãet jich
asvûdãil o tûchto vûcech, o tomto

Mesiá‰i, o kterém mluvil, neboli
o tomto Vykupiteli svûta.

6 ProãeÏ, celé lidstvo je ve
ztraceném a v apadlém stavu a
navÏdy bude, ledaÏe se bude
spoléhati na tohoto Vykupitele.

7 A promlouval také o aproro-
kovi, kter˘ pfiijde pfied Mesiá-
‰em, aby pfiipravil cestu Pánû –

8 Ano, dokonce vyjde a bude
volati v pustinû: aPfiipravujte
cestu Pánû a pfiímé ãiÀte stezky
jeho; neboÈ mezi vámi stojí
jeden, kterého vy neznáte; a on
je mocnûj‰í neÏ já, fiemínek jeho
obuvi nejsem hoden rozvázati.
A mnoho promlouval mÛj otec
o této vûci.

9 A mÛj otec pravil, Ïe bude
kfitíti v aBetabafie za Jordánem;
a také pravil, Ïe bude bkfitíti
vodou; dokonce Ïe vodou pokfití
Mesiá‰e.

10 A poté, co pokfití vodou
Mesiá‰e, potvrdí a vydá svûdec-
tví, Ïe pokfitil aBeránka BoÏího,
kter˘ sejme hfiíchy svûta.

11 A stalo se poté, co mÛj
otec promlouval tato slova, Ïe
promluvil k m˘m bratfiím o
evangeliu, které bude kázáno
mezi Îidy, a také o aupadání
ÎidÛ do bnevíry. A poté, co cza-
bijí Mesiá‰e, kter˘ pfiijde, a poté,
co bude zabit, dvstane z mrtv˘ch

10 1a 1. Nefi 9:1–5; 19:1–6;
Jákob 1:1–4.

2a 1. Nefi 8.
3a Est. 2:6;

2. Nefi 6:8;
Hel. 8:20–21.

b 2. Nefi 25:10.
pp Chronologie –
587 pfi. Kr.

c Ezech. 24:2;
1. Nefi 1:13;
Omni 1:15.

d Jer. 29:10;
2. Nefi 6:8–9.

4a 1. Nefi 19:8;
2. Nefi 25:19;
3. Nefi 1:1.

b 1. Nefi 22:20–21.
c pp Mesiá‰.

5a Jákob 7:11;
Mos. 13:33;
Hel. 8:19–24;
3. Nefi 20:23–24.

6a pp Pád Adama a Evy.

7a 1. Nefi 11:27;
2. Nefi 31:4.

8a Iz. 40:3;
Mat. 3:1–3.

9a Jan 1:28.
b pp Jan Kfititel.

10a pp Beránek BoÏí.
11a Jákob 4:14–18.

b Morm. 5:14.
c pp JeÏí‰ Kristus;

UkfiiÏování.
d pp Vzkfií‰ení.
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a eDuchem Svat˘m se projeví
pohanÛm.

12 Ano, dokonce mnoho pro-
mlouval mÛj otec o pohanech,
a také o domu Izraele, Ïe mohou
b˘ti pfiirovnáni k aolivovníku,
jehoÏ vûtve budou odlomeny a
brozpt˘leny po celé tváfii zemû.

13 ProãeÏ, fiekl, musí nezbyt-
nû b˘ti, abychom byli v jednotû
vedeni do azemû zaslíbení, aby-
chom naplnili slovo Pánû, Ïe
budeme rozpt˘leni po celé tvá-
fii zemû.

14 A poté, co dÛm Izraele
bude rozpt˘len, bude opût
ashromáÏdûn; neboli zkrátka
poté, co bpohané obdrÏí plnost
evangelia, pfiirozené vûtve coli-
vovníku, neboli zbytky domu
Izraele, budou naroubovány
neboli pfiijdou k poznání pravé-
ho Mesiá‰e, svého Pána a svého
Vykupitele.

15 A tûmito slovy mÛj otec pro-
rokoval a promlouval k m˘m
bratfiím, a také promlouval
mnoho dal‰ích vûcí, které nepí‰i
v této knize; neboÈ napsal jsem
jich tolik, kolik jsem povaÏoval
za Ïádoucí, ve své adruhé knize.

16 A toto v‰e, o ãem jsem mlu-
vil, bylo uãinûno, kdyÏ mÛj otec
dlel ve stanu v údolí Lemuel.

17 A stalo se poté, co já, Nefi,
vyslechnuv v‰echna tato aslova
svého otce o tom, co vidûl ve
bvidûní, a také to, co promlouval
mocí Ducha Svatého, kterouÏto
moc obdrÏel vírou v Syna BoÏí-
ho – a Syn BoÏí je onen cMesiá‰,
kter˘ pfiijde – já, Nefi, jsem si
také pfiál, abych vidûl a sly‰el
a znal tyto vûci, mocí Ducha
Svatého, coÏ je ddar BoÏí v‰em
tûm, ktefií ho epilnû hledají,
v dobách fstar˘ch stejnû jako
v dobû, kdy se projeví dûtem
lidsk˘m.

18 NeboÈ on je atent˘Ï vãera,
dnes a na vûky; a cesta je pfiipra-
vena pro v‰echny lidi od zalo-
Ïení svûta, pakliÏe ãiní pokání
a pfiicházejí k nûmu.
19 NeboÈ ten, kdo pilnû hledá,

nalezne; a atajemství BoÏí jim
budou odhalena mocí bDucha
Svatého v dobách tûchto, stejnû
jako v dobách star˘ch, a v dobách
star˘ch, stejnû jako v dobách,
které pfiijdou; proãeÏ, ccesta
Pánû je jeden vûãn˘ kolobûh.

20 TudíÏ pomni, ó ãlovûãe,
za v‰echna svá konání bude‰
pfiiveden k asoudu.

21 ProãeÏ, jestliÏe jste se snaÏili
jednati zlovolnû ve dnech své
azkou‰ky, pak budete shledáni

11e pp Duch Svat˘.
12a Gen. 49:22–26;

1. Nefi 15:12;
2. Nefi 3:4–5;
Jákob 5; 6:1–7.
pp Olivovník;
Vinice Pánû.

b 1. Nefi 22:3–8.
pp Izrael –
Rozpt˘lení Izraele.

13a 1. Nefi 2:20.
pp Zaslíbená zemû.

14a pp Izrael –

ShromáÏdûní
Izraele.

b 1. Nefi 13:42;
NaS 14:10.

c Jákob 5:8, 52, 54,
60, 68.

15a 1. Nefi 1:16–17.
17a Enos 1:3;

Alma 36:17.
b 1. Nefi 8:2.
c pp Mesiá‰.
d pp Duch Svat˘.
e Moroni 10:4–5, 7, 19.

f NaS 20:26.
18a ÎidÛm 13:8;

Morm. 9:9;
NaS 20:12.
pp BÛh, BoÏstvo.

19a pp Tajemství BoÏí.
b pp Duch Svat˘.
c Alma 7:20;

NaS 3:2; 35:1.
20a Kaz. 12:14;

2. Nefi 9:46.
pp Soud, poslední.

21a Alma 34:32–35.
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bneãist˘mi pfied soudcovskou
stolicí BoÏí; a Ïádná neãistá
vûc nemÛÏe pfieb˘vati s Bohem;
proãeÏ, musíte b˘ti na vûky
zavrÏeni.

22 A Duch Svat˘ mi dává
pravomoc, abych promlouval
tyto vûci, a neskr˘val je.

KAPITOLA 11

Nefi vidí Ducha Pánû a ve vidûní
je mu ukázán strom Ïivota – Vidí
matku Syna BoÏího a dozvídá
se o blahosklonnosti BoÏí – Vidí
kfiest, sluÏbu a ukfiiÏování Berán-
ka BoÏího – Vidí také povolání
a sluÏbu dvanácti apo‰tolÛ Be-
ránkov˘ch. Kolem roku 600–592
pfi. Kr.

NeboÈ stalo se poté, co jsem
si pfiál znáti vûci, jeÏ vidûl mÛj
otec, a vûfie, Ïe mû Pán s nimi
mÛÏe obeznámiti, byl jsem
auchopen a unesen Duchem
Pánû, zatímco jsem sedûl bpfie-
mítaje v srdci svém, ano, na
nesmírnû vysokou choru, kterou
jsem nikdy pfiedtím nevidûl a na
které nikdy pfiedtím má noha
nestanula.

2 A Duch mi pravil: Viz, co si
pfieje‰?

3 A já jsem pravil: Pfieji si
spatfiiti to, co avidûl mÛj otec.
4 A Duch mi pravil: Vûfií‰, Ïe

tvÛj otec vidûl astrom, o kterém
promlouval?

5 A já jsem pravil: Ano, ty ví‰,
Ïe avûfiím v‰em slovÛm svého
otce.

6 A kdyÏ jsem promluvil tato
slova, Duch zvolal siln˘m hla-
sem fika: Hosana Pánu, Bohu
nejvy‰‰ímu; neboÈ on jest BÛh
nad celou azemí, ano, dokonce
nade v‰ím. A poÏehnan˘ jsi ty,
Nefi, protoÏe bvûfií‰ v Syna Boha
nejvy‰‰ího; proãeÏ, uvidí‰ to,
co sis pfiál.

7 A viz, toto ti bude dáno jako
aznamení, Ïe poté, co spatfií‰
onen strom, jenÏ pfiinesl ovoce,
které ochutnal tvÛj otec, spatfií‰
také muÏe sestupujícího s nebe
a ty bude‰ jeho svûdkem; a poté,
co bude‰ jeho svûdkem, bvydá‰
svûdectví, Ïe je to Syn BoÏí.

8 A stalo se, Ïe Duch mi pravil:
Pohleì! A já jsem pohlédl a
spatfiil jsem strom; a byl jako
onen astrom, kter˘ vidûl mÛj
otec; a jeho krása byla nade
v‰e, ano, pfiesahovala ve‰kerou
krásu; a jeho bbûlost pfiesahovala
bûlost navátého snûhu.

9 A stalo se, Ïe poté, co jsem
vidûl onen strom, jsem pravil
Duchu: Vidím, Ïe jsi mi ukázal
strom, kter˘ je nade v‰echny
adrahocenn˘.
10 A on mi pravil: Co si pfieje‰?
11 A já jsem mu pravil: Znáti

21b 1. Kor. 6:9–10;
3. Nefi 27:19;
NaS 76:50–62;
MojÏ. 6:57.

11 1a 2. Kor. 12:1–4;
Zjev. 21:10;
2. Nefi 4:25;
MojÏ. 1:1.

b NaS 76:19.

pp Pfiemítati.
c Deut. 10:1;

Eter 3:1.
3a 1. Nefi 8:2–34.
4a 1. Nefi 8:10–12;

15:21–22.
5a 1. Nefi 2:16.
6a Ex. 9:29;

2. Nefi 29:7;

3. Nefi 11:14;
MojÏ. 6:44.

b pp Vûfiiti, víra.
7a pp Znamení.

b pp Svûdectví.
8a 1. Nefi 8:10.

b 1. Nefi 8:11.
9a 1. Nefi 11:22–25.
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jeho av˘znam – neboÈ promlou-
val jsem k nûmu, jako promlou-
vá ãlovûk; neboÈ vidûl jsem, Ïe
má bpodobu ãlovûka; nicménû
v‰ak jsem vûdûl, Ïe je to Duch
Pánû; a promlouval ke mnû,
jako promlouvá jeden ãlovûk
s druh˘m.

12 A stalo se, Ïe mi pravil:
Pohleì! A já jsem pohlédl, jako
bych se na nûho chtûl podívati,
a nevidûl jsem ho; neboÈ ode‰el
z mé pfiítomnosti.

13 A stalo se, Ïe jsem pohlédl a
spatfiil jsem veliké mûsto Jeruza-
lém a také jiná mûsta. A spatfiil
jsem mûsto Nazarét; a ve mûstû
aNazarét jsem spatfiil bpannu
a ta byla nesmírnû spanilá a
bûlostná.

14 A stalo se, Ïe jsem vidûl
anebesa otevfiená; a sestoupil
andûl a stanul pfiede mnou; a
pravil mi: Nefi, co vidí‰?

15 A já jsem mu pravil: Pannu
krásnûj‰í a spanilej‰í nade
v‰echny jiné panny.

16 A on mi pravil: Zná‰ blaho-
sklonnost BoÏí?

17 A já jsem mu pravil: Vím,
Ïe BÛh miluje své dûti; nicménû
neznám v˘znam v‰ech vûcí.

18 A on mi pravil: Viz, apanna,
kterou vidí‰, je bmatka Syna
BoÏího po zpÛsobu tûla.
19 A stalo se, Ïe jsem spatfiil,

Ïe byla unesena Duchem; a
poté, co byla po nûjakou dobu
unesena aDuchem, promluvil
ke mnû andûl fika: Pohleì!

20 A já jsem opût pohlédl a
spatfiil jsem onu pannu, jak drÏí
v náruãí adítû.
21 A andûl mi pravil: Viz,

aBeránek BoÏí, ano, dokonce
bSyn Vûãného cOtce! Zná‰ v˘-
znam dstromu, kter˘ vidûl tvÛj
otec?

22 A já jsem mu odpovûdûl
fika: Ano, je to aláska BoÏí, která
se rozlévá do ‰iroka v srdci dûtí
lidsk˘ch; je nejvíce Ïádoucí ze
v‰ech vûcí.

23 A on ke mnû promluvil fika:
Ano, a anejradostnûj‰í pro du‰i.
24 A poté, co promluvil tato

slova, pravil mi: Pohleì! A já
jsem pohlédl a spatfiil jsem Syna
BoÏího avycházejícího mezi dûti
lidské; a vidûl jsem mnohé pa-
dati k jeho nohám a uctívati ho.

25 A stalo se, Ïe jsem spatfiil,
Ïe atyã ze Ïeleza, kterou vidûl
mÛj otec, je slovo BoÏí, jeÏ vede
k prameni bÏiv˘ch vod neboli
ke cstromu Ïivota; kteréÏto vody
jsou symbolem lásky BoÏí; a
také jsem spatfiil, Ïe onen strom
Ïivota je symbolem lásky BoÏí.

26 A andûl mi opût pravil: Po-
hleì a viz ablahosklonnost BoÏí!

27 A já jsem pohlédl a aspatfiil

11a Gen. 40:8.
b Eter 3:15–16.

13a Mat. 2:23.
b Luká‰ 1:26–27;

Alma 7:10.
pp Maria, matka
JeÏí‰ova.

14a Ezech. 1:1;
1. Nefi 1:8.

18a Iz. 7:14;
Luká‰ 1:34–35.

b Mos. 3:8.
19a Mat. 1:20.
20a Luká‰ 2:16.
21a pp Beránek BoÏí.

b pp JeÏí‰ Kristus.
c pp BÛh, BoÏstvo –

BÛh Otec.
d 1. Nefi 8:10;

Alma 5:62.
pp Strom Ïivota.

22a pp Láska.

23a pp Radost.
24a Luká‰ 4:14–21.
25a 1. Nefi 8:19.

b pp Îivá voda.
c Gen. 2:9;

Alma 32:40–41;
MojÏ. 4:28, 31.

26a 1. Nefi 11:16–33.
27a 2. Nefi 25:13.
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jsem Vykupitele svûta, o nûmÏ
promlouval mÛj otec; a také
jsem spatfiil bproroka, kter˘ pfied
ním bude pfiipravovati cestu.
A Beránek BoÏí ‰el a byl jím
cpokfitûn; a poté, co byl pokfitûn,
spatfiil jsem nebesa otevfiená a
Ducha Svatého, jak sestupuje
s nebe a jak spoãívá na nûm
v podobû dholubice.
28 A spatfiil jsem, Ïe ‰el a

slouÏil lidu v amoci a ve veliké
slávû; a zástupy se shromáÏ-
dily, aby jej sly‰ely; a spatfiil
jsem, Ïe jej vyvrhly z prostfied-
ku svého.

29 A také jsem spatfiil advanáct
dal‰ích, ktefií ho následovali. A
stalo se, Ïe byli uneseni Duchem
z mého pohledu a já jsem je
nevidûl.

30 A stalo se, Ïe andûl ke mnû
opût promluvil fika: Pohleì! A
já jsem pohlédl a spatfiil jsem
opût nebesa otevfiená a vidûl
jsem aandûly sestupující k dûtem
lidsk˘m; a slouÏili jim.
31 A promluvil ke mnû opût

fika: Pohleì! A já jsem pohlédl
a spatfiil jsem Beránka BoÏího
chodícího mezi dûtmi lidsk˘mi.
A spatfiil jsem zástupy lidí, ktefií
byli nemocní a ktefií byli suÏová-
ni v‰elik˘mi nemocemi a aìábly
a bneãist˘mi duchy; a andûl
promluvil a ukázal mi v‰echny
tyto vûci. A oni byli c uzdraveni

mocí Beránka BoÏího; a ìáblové
a neãistí duchové byli vyvrÏeni.

32 A stalo se, Ïe andûl ke mnû
opût promluvil fika: Pohleì! A
já jsem pohlédl a spatfiil jsem
Beránka BoÏího, jak byl jat
lidem; ano, Syn Vûãného Boha
byl asouzen svûtem; a já jsem
to vidûl a vydávám o tom
svûdectví.

33 A já, Nefi, jsem vidûl, Ïe
byl pozvednut na akfiíÏi a bzabit
pro hfiíchy svûta.

34 A poté, co byl zabit, vidûl
jsem zástupy zemû, jak se shro-
máÏdily, aby bojovaly proti
apo‰tolÛm Beránkov˘m; neboÈ
tak naz˘val andûl Pánû onûch
dvanáct.

35 A zástup zemû se shromáÏ-
dil; a spatfiil jsem, Ïe jsou ve
veliké a prostorné astavbû, po-
dobné oné stavbû, kterou vidûl
mÛj otec. A andûl Pánû ke mnû
opût promluvil fika: Viz, svût a
moudrost jeho; ano, viz, dÛm
Izraele se shromáÏdil, aby bo-
joval proti dvanácti apo‰tolÛm
Beránkov˘m.

36 A stalo se, Ïe jsem vidûl, a
vydávám o tom svûdectví, Ïe
ona veliká a prostorná stavba
je ap˘cha svûta; a padla a její
pád byl nesmírnû velik˘. A an-
dûl Pánû ke mnû opût promluvil
fika: Takové bude zniãení v‰ech
národÛ, pokolení, jazykÛ a lidí,

27b Mat. 11:10;
1. Nefi 10:7–10;
2. Nefi 31:4.

c pp Kfiest, kfitíti.
d pp Holubice, její

znamení.
28a NaS 138:25–26.
29a pp Apo‰tol.
30a pp Andûlé.

31a Marek 5:15–20;
Mos. 3:5–7.
pp ëábel.

b pp Duch – Zlí
duchové.

c pp Uzdravování,
uzdravovati.

32a Marek 15:17–20.
33a Jan 19:16–19;

Mos. 3:9–10;
3. Nefi 27:14.
pp KfiíÏ.

b pp Usmífiení, usmífiiti.
35a 1. Nefi 8:26; 12:18.
36a pp Dom˘‰livost,

marnivost, p˘cha.
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ktefií budou bojovati proti dva-
nácti apo‰tolÛm Beránkov˘m.

KAPITOLA 12

Nefi vidí ve vidûní zemi zaslíbení;
spravedlivost, nepravost a zánik
jejích obyvatel; pfiíchod Beránka
BoÏího mezi nû; jak dvanáct uãed-
níkÛ a dvanáct apo‰tolÛ bude sou-
diti Izrael; a odporn˘ a ‰pinav˘
stav tûch, ktefií upadají do nevíry.
Kolem roku 600–592 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe mi andûl pravil:
Pohleì a viz své símû, a také
símû sv˘ch bratfií. A já jsem
pohlédl a spatfiil jsem azemi
zaslíbení; a spatfiil jsem zástupy
lidí, ano, dokonce jako by
jich bylo tolik, kolik je písku
mofiského.
2 A stalo se, Ïe jsem spatfiil

zástupy shromáÏdûné k tomu,
a b y b o j o v a l y, j e d e n p r o t i
druhému; a spatfiil jsem aválky
a povûsti o válkách a veliká
krveprolití meãem mezi sv˘m
lidem.

3 A stalo se, Ïe jsem spatfiil,
jak pominula mnohá pokolení
bûhem válek a svárÛ v zemi; a
spatfiil jsem mnohá mûsta, ano,
dokonce tak mnohá, Ïe jsem je
ani nepoãítal.

4 A stalo se, Ïe jsem vidûl
amlhu btemnoty na tváfii zemû
zaslíbení; a vidûl jsem bl˘skání
a sly‰el jsem hromobití a zemû-
tfiesení a v‰eliké boufilivé zvuky;

a vidûl jsem, Ïe zemû a skály
pukají; a vidûl jsem hory rozpa-
dávající se na kusy; a vidûl jsem,
Ïe roviny zemû jsou rozru‰ené;
a vidûl jsem mnohá mûsta, jak se
cpropadla; a vidûl jsem mnohá,
jak byla spálena ohnûm; a vidûl
jsem mnohá, jak se zfiítila k zemi
pro její tfiesení.

5 A stalo se, Ïe poté, co jsem
toto vidûl, uvidûl jsem apáru
temnoty, jak mizí s tváfie zem-
ské; a vizte, vidûl jsem zástupy,
které kvÛli velik˘m a stra‰liv˘m
soudÛm Pánû nepadly.

6 A vidûl jsem nebesa otevfiená
a vidûl jsem aBeránka BoÏího
sestupujícího s nebe; a sestoupil
a ukázal se jim.
7 A také jsem vidûl, a vydávám

o tom svûdectví, Ïe Duch Svat˘
spoãinul na advanácti dal‰ích;
a byl i vysvûceni Bohem a
vyvoleni.

8 A andûl ke mnû promluvil
fika: Viz, dvanáct uãedníkÛ Be-
ránkov˘ch, ktefií jsou vyvoleni,
aby slouÏili tvému semeni.

9 A pravil mi: Vzpomíná‰ si
na advanáct apo‰tolÛ Beránko-
v˘ch? Viz, to jsou ti, ktefií budou
bsouditi dvanáct kmenÛ Izraele;
proãeÏ, dvanáct sluÏebníkÛ
z tvého semene bude souzeno
jimi; neboÈ vy jste z domu
Izraele.

10 A tûchto advanáct sluÏební-
kÛ, které vidí‰, bude souditi tvé
símû. A viz, oni jsou spravedliví
na vûky; neboÈ pro jejich víru

12 1a pp Zaslíbená zemû.
2a Enos 1:24;

Morm. 8:7–8.
pp Válka.

4a Hel. 14:20–28.
b 1. Nefi 19:10.

c 3. Nefi 8:14.
5a 3. Nefi 8:20; 10:9.
6a 2. Nefi 26:1, 9;

3. Nefi 11:3–17.
7a 3. Nefi 12:1; 19:12–13.
9a Luká‰ 6:13.

b Mat. 19:28;
NaS 29:12.
pp Soud, poslední.

10a 3. Nefi 27:27;
Morm. 3:18–19.
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v Beránka BoÏího je jejich b‰at
uãinûn bíl˘m v jeho krvi.

11 A andûl mi pravil: Pohleì!
A já jsem pohlédl a spatfiil jsem
atfii pokolení pominouti ve spra-
vedlivosti; a jejich ‰at byl bíl˘
dokonce jako Beránek BoÏí. A
andûl mi pravil: Ti jsou uãinûni
bíl˘mi v krvi Beránkovû pro
svou víru v nûho.
12 A já, Nefi, jsem také vidûl

mnohé ze aãtvrtého pokolení,
ktefií ode‰li ve spravedlivosti.

13 A stalo se, Ïe jsem vidûl zá-
stupy zemû, jak se shromáÏdily.

14 A andûl mi pravil: Viz, símû
tvé, a také símû bratfií tv˘ch.

15 A stalo se, Ïe jsem pohlédl a
spatfiil jsem lid svého semene,
jak se shromáÏdil v zástupech
aproti semeni m˘ch bratfií; a byli
shromáÏdûni, aby bojovali.
16 A andûl ke mnû promluvil

fika: Viz, pramen a‰pinavé vody,
kter˘ vidûl tvÛj otec; ano, do-
konce bfieku, o které promlou-
val; a hlubiny její jsou hlubiny
cpekla.
17 A amlhy temnoty jsou poku-

‰ení ìáblova, která bzaslepují
oãi a zatvrzují srdce dûtí lid-
sk˘ch a svádûjí je na c‰iroké ces-
ty, aby zahynuly a byly ztraceny.

18 A ona veliká a prostorná

astavba, kterou tvÛj otec vidûl,
jsou marnivé b pfiedstavy a
cp˘cha dûtí lidsk˘ch. A veliká
a stra‰livá dpropast je oddûluje;
ano, dokonce slovo espravedl-
nosti Vûãného Boha a Mesiá‰e,
jenÏ je Beránek BoÏí, o nûmÏ
Duch Svat˘ vydává svûdectví
od poãátku svûta aÏ do této
doby a od této doby nadále a
na vûky.

19 A zatímco andûl promlouval
tato slova, vzhlédl jsem a vidûl
jsem, Ïe símû bratfií m˘ch bojo-
valo proti semeni mému, podle
slova andûla; a spatfiil jsem, Ïe
pro p˘chu semene mého a apo-
ku‰ení ìáblova bpfiemohlo símû
bratfií m˘ch lid semene mého.

20 A stalo se, Ïe jsem vzhlédl a
vidûl jsem lid semene bratfií
sv˘ch, jak pfiemohl símû moje; a
vy‰el v zástupech po tváfii zemû.

21 A vidûl jsem, jak se shro-
maÏìovali v zástupech; a vidûl
jsem mezi nimi aválky a povûsti
o válkách; a ve válkách a v po-
vûstech o válkách jsem vidûl,
jak mnohá pokolení pominula.

22 A andûl mi pravil: Viz, tito
budou aupadati do nevíry.

23 A stalo se, Ïe jsem vidûl,
jak poté, co upadli do nevíry,
stali se atemn˘m a odporn˘m a

10b Zjev. 7:14;
Alma 5:21–27;
13:11–13;
3. Nefi 27:19–20.

11a 2. Nefi 26:9–10;
3. Nefi 27:30–32.

12a Alma 45:10–12;
Hel. 13:5, 9–10;
3. Nefi 27:32;
4. Nefi 1:14–27.

15a Morm. 6.
16a pp ·pína, ‰pinavost.

b 1. Nefi 8:13; 15:26–29.
c pp Peklo.

17a 1. Nefi 8:23; 15:24;
NaS 10:20–32.

b pp Odpadlictví.
c Mat. 7:13–14.

18a 1. Nefi 8:26; 11:35–36.
b Jer. 7:24.
c pp Dom˘‰livost,

marnivost, p˘cha.
d Luká‰ 16:26;

1. Nefi 15:28–30.

e pp Spravedlnost.
19a pp Pokou‰eti,

poku‰ení.
b Jarom 1:10;

Sl. Morm. 1:1–2.
21a Morm. 8:8;

Moroni 1:2.
pp Válka.

22a 1. Nefi 15:13;
2. Nefi 26:15.

23a 2. Nefi 26:33.
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b‰pinav˘m lidem pln˘m clenosti
a v‰elik˘ch ohavností.

KAPITOLA 13

Nefi vidí ve vidûní zaloÏení církve
ìáblovy mezi pohany, objevení a
osídlování Ameriky, ztrátu mnoha
jasn˘ch a cenn˘ch ãástí Bible,
následn˘ stav odpadlictví pohanÛ,
znovuzfiízení evangelia, pfiíchod
písma posledních dnÛ a budo-
vání Sionu. Kolem roku 600–592
pfi. Kr.

A stalo se, Ïe andûl ke mnû
promluvil fika: Pohleì! A já jsem
pohlédl a spatfiil jsem mnohé
národy a království.
2 A andûl mi pravil: Co vidí‰?

A já jsem pravil: Vidím mnohé
národy a království.

3 A on mi pravil: To jsou
národy a království pohanÛ.

4 A stalo se, Ïe jsem mezi
národy apohanÛ vidûl utváfiení
bveliké církve.

5 A andûl mi pravil: Viz
utváfiení církve, jeÏ je nejohav-
nûj‰í ze v‰ech ostatních církví,
jeÏ azabíjí svaté BoÏí, ano, a muãí
je a svazuje je a spoutává je bjhem
ze Ïeleza a uvádí je do zajetí.

6 A stalo se, Ïe jsem spatfiil
tuto avelikou a ohavnou církev;
a vidûl jsem, Ïe jejím zakladate-
lem je bìábel.

7 A také jsem vidûl azlato a

stfiíbro a hedvábí a ‰arlat a
jemnû tkané plátno a v‰eliké
drahocenné ‰atstvo; a vidûl jsem
mnoho nevûstek.

8 A andûl ke mnû promluvil
fika: Viz, zlato a stfiíbro a hedvá-
bí a ‰arlat a jemnû tkané plátno
a drahocenné ‰atstvo a nevûstky,
to jsou atouhy této veliké a
ohavné církve.

9 A oni také, pro chválu svûta,
aniãí svaté BoÏí a uvádûjí je do
zajetí.

10 A stalo se, Ïe jsem pohlédl
a spatfiil jsem mnohé vody; a ty
oddûlovaly pohany od semene
bratfií m˘ch.

11 A stalo se, Ïe andûl mi pra-
vil: Viz, hnûv BoÏí je na semeni
bratfií tv˘ch.

12 A já jsem pohlédl a spatfiil
jsem mezi pohany muÏe, kter˘
byl oddûlen od semene m˘ch
bratfií mnoh˘mi vodami; a
spatfiil jsem aDucha BoÏího, jak
sestoupil a zapÛsobil na onoho
muÏe; a on se pfieplavil pfies
mnohé vody, aÏ k semeni bratfií
m˘ch, které bylo v zaslíbené
zemi.

13 A stalo se, Ïe jsem spatfiil
Ducha BoÏího, jak zapÛsobil na
dal‰í pohany; a ti vy‰li ze zajetí
pfies mnohé vody.

14 A stalo se, Ïe jsem spatfiil
mnohé azástupy pohanÛ v bzemi
zaslíbení; a spatfiil jsem hnûv
BoÏí, jak je na semeni bratfií

23b 2. Nefi 5:20–25.
c pp Lenost, lín˘.

13 4a pp Pohané.
b 1. Nefi 13:26, 34;

14:3, 9–17.
5a Zjev. 17:3–6;

1. Nefi 14:13.

b Jer. 28:10–14.
6a NaS 88:94.

pp ëábel – Církev
ìáblova.

b 1. Nefi 22:22–23.
7a Morm. 8:36–38.
8a Zjev. 18:10–24;

Morm. 8:35–38.
9a Zjev. 13:4–7.

12a pp Inspirace,
inspirovati, vnuknutí.

14a 2. Nefi 1:11;
Morm. 5:19–20.

b pp Zaslíbená zemû.
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m˘ch; a byli crozpt˘leni pfied
pohany a biti.

15 A spatfiil jsem Ducha Pánû,
Ïe je na pohanech a Ïe se jim
dafií a Ïe získávají azemi pro
své dûdictví; a spatfiil jsem, Ïe
jsou bílí a nesmírnû spanilí a
bkrásní, jako mÛj lid pfiedtím,
neÏli byl cpobit.

16 A stalo se, Ïe já, Nefi, jsem
spatfiil, Ïe pohané, ktefií vy‰li ze
zajetí, se pokofiili pfied Pánem;
a moc Pánû byla s animi.
17 A spatfiil jsem, Ïe pohané

z jejich otãiny se shromáÏdili
na vodách, a také na zemi, aby
proti nim bojovali.

18 A spatfiil jsem, Ïe moc BoÏí
byla s nimi, a také Ïe hnûv BoÏí
byl na v‰ech tûch, ktefií se shro-
máÏdili, aby bojovali proti nim.

19 A já, Nefi, jsem spatfiil, Ïe
pohané, ktefií vy‰li ze zajetí, byli
avysvobozeni mocí BoÏí z rukou
v‰ech ostatních národÛ.
20 A stalo se, Ïe já, Nefi, jsem

spatfiil, Ïe se jim v zemi dafiilo; a
spatfiil jsem aknihu, a byla mezi
nimi ‰ífiena.

21 A andûl mi pravil: Zná‰
v˘znam té knihy?

2 2 A j á j s e m m u p r a v i l :
Neznám.

23 A on pravil: Viz, vychází
z úst Îida. A já, Nefi, jsem ji
spatfiil; a on mi pravil: aKniha,

kterou vidí‰, je b záznam o
cÎidech, kter˘ obsahuje smlou-
vy Pánû, které uãinil s domem
Izraele; a také obsahuje mnohá
proroctví svat˘ch prorokÛ; a je
to záznam jako ony rytiny, jeÏ
jsou na ddeskách z mosazi, aÏ na
to, Ïe jich tam není tolik; nicmé-
nû obsahují smlouvy Pánû, jeÏ
uãinil s domem Izraele; proãeÏ,
pro pohany jsou velmi cenné.

24 A andûl Pánû mi pravil:
Spatfiil jsi, Ïe tato kniha vy‰la
z úst Îida; a kdyÏ vy‰la z úst
Îida, obsahovala plnost evange-
lia Pánû, o nûmÏ vydává svûdec-
tví dvanáct apo‰tolÛ; a vydávají
svûdectví podle pravdy, jeÏ je
v Beránku BoÏím.

25 ProãeÏ, tyto vûci vycházejí
od aÎidÛ k bpohanÛm v ãistotû
podle pravdy, jeÏ je v Bohu.

26 A poté, co vyjdou rukou
dvanácti apo‰tolÛ Beránkov˘ch
od ÎidÛ ak pohanÛm, vidí‰
utváfiení oné bveliké a ohavné
ccírkve, jeÏ je nejohavnûj‰í ze
v‰ech církví; neboÈ viz, dvyÀali
z evangelia Beránkova mnohé
ãásti, jeÏ jsou ejasné a pfievelice
cenné; a také mnohé smlouvy
Pánû vyÀali.

27 A toto v‰e uãinili, aby mohli
pfievraceti pravé cesty Pánû, aby
mohli zaslepiti oãi a zatvrditi
srdce dûtí lidsk˘ch.

14c 1. Nefi 22:7–8.
pp Izrael – Rozpt˘lení
Izraele.

15a 2. Nefi 10:19.
b 2. Nefi 5:21.
c Morm. 6:17–22.

16a NaS 101:80.
19a 2. Nefi 10:10–14;

3. Nefi 21:4;
Eter 2:12.

20a 1. Nefi 14:23.
23a 1. Nefi 13:38;

2. Nefi 29:4–12.
b pp Písma.
c 2. Nefi 3:12.
d 1. Nefi 5:10–13.

25a 2. Nefi 29:4–6;
NaS 3:16.
pp Îidé.

b pp Pohané.

26a Mat. 21:43.
b 1. Nefi 13:4–6;

14:3, 9–17.
c pp Odpadlictví –

Odpadlictví v prvotní
kfiesÈanské církvi.

d Morm. 8:33;
MojÏ. 1:41.

e 1. Nefi 14:20–26;
âl. v. 1:8.
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28 ProãeÏ, vidí‰, Ïe poté, co tato
kniha pro‰la rukama oné veliké
a ohavné církve, mnohé jasné a
cenné vûci jsou z knihy, jeÏ je
knihou Beránka BoÏího, vyÀaty.

29 A poté, co byly tyto jasné a
cenné vûci vyÀaty, vychází ke
v‰em národÛm pohanÛ; a poté,
co vyjde ke v‰em národÛm po-
hanÛ, ano, dokonce pfies mnohé
vody, které jsi vidûl s pohany,
jiÏ vy‰li ze zajetí, vidí‰ – pro
mnohé jasné a cenné vûci, jeÏ
byly z této knihy vyÀaty, jeÏ
byly jasné pro porozumûní dûtí
lidsk˘ch podle jasnosti, jeÏ je
v Beránku BoÏím – pro tyto
vûci, jeÏ jsou vyÀaty z evangelia
Beránkova, Ïe pfiemnozí klop˘-
tají, ano, natolik, Ïe Satan má
nad nimi velikou moc.

30 Nicménû vidí‰, Ïe pohané,
ktefií vy‰li ze zajetí a byli po-
z v e d n u t i m o c í B o Ï í n a d e
v‰echny jiné národy na tváfii
zemû, jeÏ je vyvolená nade
v‰echny jiné zemû, jeÏ je zemí,
o níÏ Pán BÛh uãinil smlouvu
s otcem tv˘m, Ïe ji símû jeho
bude míti za azemi svého dû-
dictví; proãeÏ, vidí‰, Ïe Pán BÛh
nestrpí, aby pohané zcela zniãili
bsmûsici semene tvého, která je
mezi bratfiími tv˘mi.
31 AniÏ strpí, aby pohané

azniãili símû bratfií tv˘ch.
32 AniÏ Pán BÛh strpí, aby

pohané na vûky zÛstali v onom
stra‰livém stavu slepoty, v níÏ,

jak vidí‰, jsou pro ony jasné a
pfievelice cenné ãásti evangelia
Beránkova, které byly zadrÏeny
onou aohavnou církví, jejíÏ
utváfiení jsi vidûl.

33 ProãeÏ Beránek BoÏí praví:
Budu milosrdn˘ k pohanÛm,
aÏ k nav‰tívení zbytku domu
Izraele velik˘m soudem.

34 A stalo se, Ïe andûl Pánû ke
mnû promluvil fika: Viz, praví
Beránek BoÏí, poté, co nav‰tívím
azbytek domu Izraele – a tento
zbytek, o nûmÏ mluvím, je
semenem tvého otce – proãeÏ,
poté, co je nav‰tívím soudem a
budu je bíti rukou pohanÛ, a
poté, co pohané budou nesmír-
nû bklop˘tati pro ony pfievelice
jasné a cenné ãásti cevangelia
Beránkova, které byly zadrÏeny
onou ohavnou církví, jeÏ je
matkou nevûstek, praví Berá-
nek – onoho dne budu milo-
srdn˘ k pohanÛm, natolik, Ïe
jim dpfiinesu svou vlastní mocí
mnohé ze svého evangelia,
které bude jasné a cenné, praví
Beránek.

35 NeboÈ viz, praví Beránek:
Projevím se semeni tvému,
takÏe napí‰í mnohé vûci, kter˘m
je budu uãiti, které budou jasné
a cenné; a poté, co símû tvé
bude zniãeno a bude upadati
do nevíry, a také símû bratfií
tv˘ch, viz, atyto vûci budou
ukryty, aby vy‰ly k pohanÛm
darem a mocí Beránkovou.

30a pp Zaslíbená zemû.
b Alma 45:10–14.

31a 2. Nefi 4:7; 10:18–19;
Jákob 3:5–9;
Hel. 15:12;
3. Nefi 16:8–9;
Morm. 5:20–21.

32a pp ëábel – Církev
ìáblova.

34a pp Jozef, syn
JákobÛv.

b 1. Nefi 14:1–3;
2. Nefi 26:20.

c pp Evangelium.

d NaS 10:62.
pp Znovuzfiízení
evangelia.

35a 2. Nefi 27:6; 29:1–2.
pp Kniha
Mormonova.
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36 A v nich bude napsáno
aevangelium mé, praví Beránek,
a má bskála a mé spasení.
37 A apoÏehnaní jsou ti, ktefií

onoho dne budou usilovati o
nastolení mého bSionu, neboÈ
oni budou míti cdar a moc
Ducha Svatého; a dvytrvají-li do
konce, budou posledního dne
pozvednuti a budou spaseni ve
vûãném ekrálovství Beránkovû;
a jak krásní budou na horách ti,
ktefií budou fzvûstovati pokoj,
ano, zvûsti veliké radosti.
38 A stalo se, Ïe jsem spatfiil

zbytek semene sv˘ch bratfií,
a také onu aknihu Beránka
BoÏího, jeÏ vy‰la z úst Îida, jak
pfie‰la od pohanÛ bke zbytku
semene m˘ch bratfií.

39 A poté, co k nim vy‰la,
spatfiil jsem dal‰í aknihy, které
k nim vy‰ly mocí Beránkovou
od pohanÛ, aby bpfiesvûdãily
pohany a zbytek semene m˘ch
bratfií, a také Îidy, ktefií byli
rozpt˘leni po celé tváfii zemû,
Ïe záznamy prorokÛ a dvanácti
apo‰tolÛ Beránkov˘ch jsou
cpravdivé.
40 A andûl ke mnû promluvil

fika: Tyto aposlední záznamy,
které jsi vidûl mezi pohany,

butvrdí pravdu tûch cprvních,
které jsou od dvanácti apo‰tolÛ
Beránkov˘ch, a oznámí ony
jasné a cenné vûci, jeÏ z nich
byly vyÀaty; a oznámí v‰em
pokolením, jazykÛm a lidem,
Ïe Beránek BoÏí je Syn Vûãného
Otce a dSpasitel svûta; a Ïe v‰ich-
ni lidé musejí pfiijíti k nûmu,
jinak nemohou b˘ti spaseni.

41 A musejí pfiijíti podle slov,
jeÏ budou utvrzena ústy Be-
ránkov˘mi; a slova Beránkova
budou oznámena v záznamech
tvého semene, i v záznamech
dvanácti apo‰tolÛ Beránkov˘ch;
proãeÏ oba budou utvrzeny jako
ajeden; neboÈ jest bjeden BÛh a
jeden cPast˘fi nad celou zemí.
42 A pfiichází ãas, kdy se proje-

ví v‰em národÛm, jak aÎidÛm,
tak také pohanÛm; a poté, co
se projeví ÎidÛm a také poha-
nÛm, pak se projeví pohanÛm
a také ÎidÛm a bposlední budou
první a cprvní budou poslední.

KAPITOLA 14

Andûl vypráví Nefimu o poÏehná-
ních a prokletích, která padnou na
pohany – Jsou pouze dvû církve:

36a 3. Nefi 27:13–21.
b Hel. 5:12;

3. Nefi 11:38–39.
pp Skála.

37a NaS 21:9.
b pp Sion.
c pp Dar Ducha

Svatého.
d 3. Nefi 27:16.

pp Vytrvati.
e pp Celestiální sláva.
f Iz. 52:7;

Mos. 15:14–18;
3. Nefi 20:40.

38a 1. Nefi 13:23;
2. Nefi 29:4–6.

b Morm. 5:15.
39a pp Písma – Pfiíchod

písem prorokován.
b Ezech. 37:15–20;

2. Nefi 3:11–12.
c 1. Nefi 14:30.

40a 2. Nefi 26:16–17;
29:12.
pp Kniha
Mormonova.

b Morm. 7:8–9.
c pp Bible.

d Viz titulní strana
Knihy Mormonovy.
MojÏ. 1:6.

41a Ezech. 37:17.
b Deut. 6:4;

Jan 17:21–23;
2. Nefi 31:21.

c pp Dobr˘ past˘fi.
42a NaS 90:8–9; 107:33;

112:4.
b Jákob 5:63.
c Luká‰ 13:30;

1. Nefi 15:13–20.
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církev Beránka BoÏího a církev
ìáblova – Svatí BoÏí ve v‰ech náro-
dech jsou pronásledováni velikou a
ohavnou církví – Apo‰tol Jan bude
psáti o konci svûta. Kolem roku
600–592 pfi. Kr.

A stane se, Ïe kdyÏ apohané
budou poslouchati Beránka
BoÏího onoho dne, kdy se jim
projeví ve slovû, a také v bmoci,
v samotném skutku, coÏ odejme
jejich ckameny úrazu –

2 A nebudou zatvrzovati srd-
ce své proti Beránku BoÏímu,
budou poãítáni mezi símû tvé-
ho otce; ano, budou apoãítáni
k domu Izraele; a budou na vûky
bpoÏehnan˘m lidem v zaslíbené
zemi; jiÏ nikdy nebudou uve-
deni do zajetí; a dÛm Izraele
nebude jiÏ nikdy smíchán.
3 A ta veliká ajáma, kterou pro

nû vykopala ona veliká a ohavná
církev, jeÏ byla zaloÏena ìáblem
a jeho dûtmi, aby mohl svádûti
du‰e lidské dolÛ do pekla –
ano, ta veliká jáma, jeÏ byla vy-
kopána ke zniãení lidí, se naplní
tûmi, ktefií ji vykopali, k jejich
úplnému zniãení, praví Beránek
BoÏí; ne v‰ak ke zniãení du‰e,
pokud to není její vyvrÏení do
onoho bpekla, jeÏ nemá konce.
4 NeboÈ viz, toto je podle zajetí

ìáblova a také podle spravedl-

nosti BoÏí vÛãi v‰em tûm, ktefií
budou pfied ním páchati zlo-
volnost a ohavnost.

5 A stalo se, Ïe andûl ke mnû,
Nefimu, promluvil fika: Vidûl
jsi, Ïe budou-li pohané ãiniti
pokání, dobfie se jim povede;
a ty také ví‰ o smlouvách Pánû
s domem Izraele; a ty jsi
také sly‰el, Ïe ten, kdo aneãiní
pokání, musí zahynouti.

6 TudíÏ, abûda buì pohanÛm,
pokud zatvrzují srdce své proti
Beránku BoÏímu.

7 NeboÈ pfiichází ãas, praví
Beránek BoÏí, kdy vykonám
mezi dûtmi lidsk˘mi veliké a
apodivuhodné dílo; dílo, jeÏ
bude vûãné, buì na jedné
stranû, nebo na druhé – buì aby
ony byly pfiesvûdãeny k pokoji
a k bÏivotu vûãnému, nebo aby
byly vydány tvrdosti srdce
svého a slepotû mysli své, takÏe
budou uvedeny do zajetí a také
do zkázy, jak ãasnû, tak du-
chovnû, podle czajetí ìáblova,
o nûmÏ jsem promlouval.

8 A stalo se, Ïe kdyÏ andûl
promluvil tato slova, pravil mi:
Vzpomíná‰ si na asmlouvy Otce
s domem Izraele? Pravil jsem
mu: Ano.

9 A stalo se, Ïe mi pravil:
Pohleì a viz onu velikou a
ohavnou církev, která je matkou

14 1a 3. Nefi 16:6–13.
pp Pohané.

b 1. Tes. 1:5;
1. Nefi 14:14;
Jákob 6:2–3.

c Iz. 57:14;
1. Nefi 13:29, 34;
2. Nefi 26:20.

2a Gal. 3:7, 29;
2. Nefi 10:18–19;

3. Nefi 16:13; 21:6, 22;
Abr. 2:9–11.

b 2. Nefi 6:12; 10:8–14;
3. Nefi 16:6–7; 20:27.

3a 1. Nefi 22:14;
NaS 109:25.

b pp Peklo; Zatracení.
5a pp Pokání.
6a 2. Nefi 28:32.
7a Iz. 29:14;

1. Nefi 22:8;
2. Nefi 27:26; 29:1–2;
NaS 4:1.
pp Znovuzfiízení
evangelia.

b pp Vûãn˘ Ïivot.
c 2. Nefi 2:26–29;

Alma 12:9–11.
8a pp Abrahamova

smlouva.



1. Nefi 14:10–20 30

ohavností, jejímÏ zakladatelem
je aìábel.
10 A pravil mi: Viz, jsou pouze

advû církve; jedna je církev
Beránka BoÏího a ta bdruhá je
církev ìáblova; proãeÏ, kdo
nepfiináleÏí k církvi Beránka
BoÏího, pfiináleÏí k oné veliké
církvi, která je matkou ohav-
ností; a je to csmilnice v‰í zemû.

11 A stalo se, Ïe jsem pohlédl a
spatfiil jsem smilnici v‰í zemû a
ta sedûla na mnoh˘ch avodách;
a bmûla panství nad celou zemí,
mezi v‰emi národy, pokoleními,
jazyky a lidmi.

12 A stalo se, Ïe jsem spatfiil
církev Beránka BoÏího, a bylo
jich amálo pro zlovolnost a
ohavnosti smilnice, jeÏ sedûla
na mnoh˘ch vodách; nicménû
spatfiil jsem, Ïe církev Beránko-
va, coÏ byli svatí BoÏí, byla také
po bcelé tváfii zemû; a jejich
panství na tváfii zemû byla malá,
pro zlovolnost oné veliké smil-
nice, kterou jsem vidûl.
13 A stalo se, Ïe jsem spatfiil,

Ïe ona veliká matka ohavností
shromáÏdila zástupy po tváfii
celé zemû, mezi v‰emi národy
pohanÛ, aby abojovaly proti
Beránkovi BoÏímu.

14 A stalo se, Ïe já, Nefi, jsem
spatfiil moc Beránka BoÏího,
jak sestoupila na svaté z církve

Beránkovy a na lid smlouvy
Pánû, kter˘ byl rozpt˘len po
celé tváfii zemû; a byli ozbrojeni
spravedlivostí a amocí BoÏí ve
veliké slávû.

15 A stalo se, Ïe jsem spatfiil,
Ïe hnûv BoÏí byl avylit na onu
velikou a ohavnou církev nato-
lik, Ïe mezi v‰emi bnárody a
pokoleními zemû byly války a
povûsti o válkách.

16 A protoÏe poãaly b˘ti aválky
a povûsti o válkách mezi v‰emi
národy, které patfiily k matce
ohavností, andûl ke mnû pro-
mluvil fika: Viz, hnûv BoÏí je
na matce nevûstek; a viz, vidí‰
v‰echny tyto vûci –

17 A aÏ pfiijde aden, kdy bude
b hnûv BoÏí vylit na matku
nevûstek, jeÏ je onou velikou a
ohavnou církví celé zemû a
jejímÏ zakladatelem je ìábel,
pak, onoho dne, zapoãne cdílo
Otcovo v pfiípravû cesty k napl-
nûní jeho dsmluv, které uãinil
se sv˘m lidem, jenÏ je z domu
Izraele.

18 A stalo se, Ïe andûl ke mnû
promluvil fika: Pohleì!

19 A já jsem pohlédl a spatfiil
jsem muÏe, a ten byl odûn v bílé
roucho.

20 A andûl mi pravil: Viz
ajednoho z dvanácti apo‰tolÛ
Beránkov˘ch.

9a 1. Nefi 15:35;
NaS 1:35.
pp ëábel.

10a 1. Nefi 22:23.
b 1. Nefi 13:4–6, 26.
c Zjev. 17:5, 15;

2. Nefi 10:16.
11a Jer. 51:13; Zjev. 17:15.

b NaS 35:11.
12a Mat. 7:14;

3. Nefi 14:14;

NaS 138:26.
b NaS 90:11.

13a Zjev. 17:1–6; 18:24;
1. Nefi 13:5;
NaS 123:7–8.

14a Jákob 6:2;
NaS 38:32–38.

15a NaS 1:13–14.
b Marek 13:8;

NaS 87:6.
16a 1. Nefi 22:13–14;

Morm. 8:30.
17a pp Poslední dny.

b 1. Nefi 22:15–16.
c 3. Nefi 21:7, 20–29.

pp Znovuzfiízení
evangelia.

d Morm. 8:21, 41.
pp Abrahamova
smlouva.

20a Zjev. 1:1–3;
1. Nefi 14:27.
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21 Viz, on uvidí a napí‰e
zbytek tûchto vûcí; ano, a také
mnohé vûci, které byly.

22 A také bude psáti o konci
svûta.

23 ProãeÏ, vûci, které napí‰e,
jsou spravedlné a pravdivé; a
viz, jsou napsány v aknize,
kterou jsi vidûl vycházeti z úst
Îida; a v dobû, kdy vy‰ly z úst
Îida, neboli v dobû, kdy tato
kniha vy‰la z úst Îida, byly
vûci, které byly napsány, jasné a
ãisté a pfievelice bcenné a snadno
srozumitelné v‰em lidem.

24 A viz, vûci, které tento
aapo‰tol BeránkÛv napí‰e, jsou
mnohé z vûcí, které jsi vidûl;
a viz, zbytek uvidí‰.

25 Ale vûci , které uvidí‰
dále, psáti nebude‰; neboÈ Pán
BÛh vysvûtil apo‰tola Beránka
BoÏího, aby je anapsal.
26 A také jin˘m, ktefií byli, i

tûm ukázal v‰echny vûci, a oni
je napsali; a jsou azapeãetûny,
aby vy‰ly ve své ãistotû k domu
Izraele podle pravdy, jeÏ je
v Beránku, ve vlastním pfiíhod-
ném ãase Pánû.
27 A já, Nefi, jsem sly‰el, a

vydávám svûdectví, Ïe tento
apo‰tol BeránkÛv se jmenoval
aJan, podle slova andûla.
28 A vizte, mnû, Nefimu, je

zakázáno napsati zbytek vûcí,
které jsem vidûl a sly‰el; proãeÏ
vûci, které jsem napsal, mi po-
staãí; a napsal jsem pouze malou
ãást vûcí, které jsem vidûl.

29 A vydávám svûdectví, Ïe
jsem vidûl vûci, které vidûl mÛj
aotec, a obeznámil mne s nimi
andûl Pánû.

30 A nyní, ustávám promlou-
vati o vûcech, které jsem vidûl,
zatímco jsem byl unesen du-
chem; a pfiestoÏe nejsou v‰echny
vûci, které jsem vidûl, napsány,
ty, které napsány jsou, jsou
apravdivé. A tak tomu jest.
Amen.

KAPITOLA 15

Lehiovo símû obdrÏí v posledních
dnech evangelium od pohanÛ –
ShromaÏìování Izraele je pfiirovná-
váno k olivovníku, jehoÏ pfiirozené
vûtve budou opût naroubovány –
Nefi vysvûtluje vidûní o stromu
Ïivota a promlouvá o spravedlnosti
BoÏí pfii oddûlování zlovoln˘ch od
spravedliv˘ch. Kolem roku 600–
592 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe poté, co jsem byl
já, Nefi, unesen duchem a vidûl
jsem v‰echny tyto vûci, navrátil
jsem se do stanu svého otce.

2 A stalo se, Ïe jsem spatfiil své
bratfií, a oni se navzájem pfieli
ohlednû vûcí, které k nim mÛj
otec promlouval.

3 NeboÈ k nim vpravdû pro-
mlouval mnohé veliké vûci, jeÏ
byly tûÏko apochopitelné, ledaÏe
se ãlovûk tázal Pána; a oni,
jsouce zatvrzelí v srdci svém,
tudíÏ nehledûli k Pánu, jak mûli.

23a 1. Nefi 13:20–24;
Morm. 8:33.

b 1. Nefi 13:28–32.
24a Eter 4:16.
25a Jan 20:30–31;

Zjev. 1:19.
26a 2. Nefi 27:6–23;

Eter 3:21–27; 4:4–7;
NaS 35:18;
JS–Î 1:65.

27a Zjev. 1:1–3.
29a 1. Nefi 8.
30a 2. Nefi 33:10–14.
15 3a 1. Kor. 2:10–12;

Alma 12:9–11.
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4 A nyní já, Nefi, jsem byl za-
rmoucen pro tvrdost srdce
jejich, a také pro vûci, které jsem
vidûl, a vûdûl jsem, Ïe se musejí
nevyhnutelnû státi pro velikou
zlovolnost dûtí lidsk˘ch.

5 A stalo se, Ïe jsem byl sv˘mi
strastmi pfiemoÏen, neboÈ jsem
shledal, Ïe mé astrasti stran
bzniãení mého lidu jsou velmi
veliké, neboÈ jsem vidûl jeho
pád.
6 A stalo se, Ïe poté, co jsem

nabyl asíly, promluvil jsem
k bratfiím, pfieje si dozvûdûti se
od nich pfiíãinu jejich sporu.
7 A pravili: Viz, nedokáÏeme

porozumûti slovÛm, jeÏ pro-
mlouval ná‰ otec o pfiirozen˘ch
vûtvích olivovníku, a také o
pohanech.

8 A já jsem jim pravil: aTázali
jste se Pána?

9 A oni mi pravili: Netázali;
neboÈ Pán nás s Ïádn˘mi tako-
v˘mi vûcmi neobeznamuje.

10 Vizte, pravil jsem jim: Proã
jen nezachováváte pfiikázání
Pánû? Proã jen chcete zahynouti
pro atvrdost srdce svého?

11 Nepamatujete na vûci, jeÏ
Pán pravil? – Nebudete-li zatvr-
zovati srdce své a budete-li mne
aÏádati ve vífie vûfiíce, Ïe obdrÏí-
te, a budete-li pilnû zachovávati

pfiikázání má, zajisté budete
s tûmito vûcmi obeznámeni.

12 Vizte, pravím vám, Ïe dÛm
Izraele byl pfiirovnáván k oli-
vovníku Duchem Pánû, jenÏ byl
v na‰em otci; a vizte, nejsme od-
lomeni z domu Izraele a nejsme
avûtví domu Izraele?
13 A nyní, ná‰ otec míní na-

roubováním pfiirozen˘ch vûtví
skrze plnost pohanÛ to, Ïe
v posledních dnech, kdy na‰e
símû bude aupadati do nevíry,
ano, po období mnoha let a
mnoha pokolení poté, co se
bMesiá‰ projeví v tûle dûtem
lidsk˘m, tehdy pfiijde plnost
cevangelia Mesiá‰ova k poha-
nÛm, a od dpohanÛ ke zbytku
na‰eho semene –

14 A onoho dne bude zbytek
na‰eho asemene vûdûti, Ïe je
z domu Izraele, a Ïe je lidem
bsmlouvy Pánû; a tehdy budou
vûdûti a dojdou cpoznání sv˘ch
praotcÛ, a také poznání evange-
lia svého Vykupitele, kterému
on vyuãoval jejich otce; proãeÏ,
dojdou poznání svého Vykupi-
tele a prav˘ch bodÛ jeho nauky,
aby mohli vûdûti, jak k nûmu
pfiijíti a b˘ti spaseni.

15 A pak, onoho dne, nebudou
se radovati a vzdávati chválu
svému Vûãnému Bohu, své

5a pp Protivenství.
b Enos 1:13;

Morm. 6:1.
6a MojÏ. 1:10;

JS–Î 1:20, 48.
8a Mos. 26:13;

Alma 40:3.
pp Modlitba.

10a pp Odpadlictví.
11a Jakub 1:5–6;

Enos 1:15;
Moroni 7:26;

NaS 18:18.
pp Prositi, tázati
se, Ïádati.

12a Gen. 49:22–26;
1. Nefi 10:12–14;
19:24.
pp Lehi, otec NefiÛv.

13a 1. Nefi 12:22–23;
2. Nefi 26:15.

b pp Mesiá‰.
c pp Evangelium.
d 1. Nefi 13:42; 22:5–10;

NaS 14:10.
pp Pohané.

14a 2. Nefi 10:2;
3. Nefi 5:21–26;
21:4–7.

b pp Abrahamova
smlouva.

c 2. Nefi 3:12; 30:5;
Morm. 7:1, 9–10;
NaS 3:16–20.
Viz také titulní stranu
Knihy Mormonovy.
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askále a svému spasení? Ano,
neobdrÏí onoho dne sílu a v˘Ïi-
vu z pravého bvinného kmene?
Ano, nepfiijdou k pravému
stádu BoÏímu?
16 Vizte, pravím vám: Ano;

budou opût vzpomenuti v domû
Izraele; budou anaroubováni na
prav˘ olivovník jsouce pfiiro-
zenou vûtví olivovníku.
17 A to je to, co tím ná‰ otec

míní; a míní, Ïe se to nestane,
dokud nebudou rozpt˘leni
pohany; a míní, Ïe to pfiijde
prostfiednictvím pohanÛ, aby
Pán mohl ukázati svou moc po-
hanÛm právû proto, Ïe bude
azavrÏen Îidy neboli domem
Izraele.

18 ProãeÏ, ná‰ otec nepro-
mlouval pouze o na‰em seme-
ni, ale i o celém domu Izraele
a poukazoval na smlouvu, jeÏ
bude naplnûna v posledních
dnech; kterouÏto smlouvu Pán
uãinil s otcem na‰ím Abraha-
mem fika: V asemeni tvém bu-
dou v‰echna pokolení zemû
poÏehnána.
19 A stalo se, Ïe já, Nefi, jsem

k nim promlouval mnoho o
tûchto vûcech; ano, promlouval
jsem k nim o aznovuzfiízení ÎidÛ
v posledních dnech.

20 A opakoval jsem jim slova
aIzaiá‰ova, kter˘ promlouval o
znovuzfiízení ÎidÛ neboli domu

Izraele; a poté, co budou zno-
vuzfiízeni, nebudou jiÏ smícháni
ani jiÏ nebudou rozpt˘leni. A
stalo se, Ïe jsem promlouval
mnohá slova k sv˘m bratfiím,
takÏe se upokojili a bpokofiili se
pfied Pánem.

21 A stalo se , Ïe ke mnû
promluvili opût fikouce: Co
znamená to, co vidûl ná‰ otec
ve snu? Co znamená ten astrom,
kter˘ vidûl?

22 A já jsem jim pravil: Pfied-
stavuje astrom Ïivota.
23 A oni mi pravili: Co zname-

ná ona atyã ze Ïeleza, kterou ná‰
otec vidûl, jeÏ vedla ke stromu?

24 A já jsem jim pravil, Ïe to
je aslovo BoÏí; a ti, jiÏ budou
slovo BoÏí poslouchati a budou
se ho pevnû bdrÏeti, nikdy neza-
hynou; ani cpoku‰ení a ohnivé
d‰ípy eprotivníka je nemohou
pfiemoci ke slepotû a svésti ke
zniãení.

25 ProãeÏ, já, Nefi, jsem je
nabádal, aby adbali slova Pánû;
ano, nabádal jsem je ze v‰ech
sil své du‰e a se v‰í schopností,
kterou jsem vlastnil, aby dbali
slova BoÏího a pamatovali na to,
aby zachovávali jeho pfiikázání
vÏdy ve v‰ech vûcech.

26 A oni mi pravili: Co zname-
ná ona afieka s vodou, kterou
vidûl ná‰ otec?

27 A já jsem jim pravil, Ïe

15a pp Skála.
b Gen. 49:11; Jan 15:1.

16a Jákob 5:60–68.
17a pp UkfiiÏování.
18a Gen. 12:1–3;

Abr. 2:6–11.
19a 1. Nefi 19:15.

pp Izrael – ShromáÏ-
dûní Izraele.

20a 1. Nefi 19:23.
b 1. Nefi 16:5, 24, 39.

21a 1. Nefi 8:10–12.
22a 1. Nefi 11:4, 25;

MojÏ. 3:9.
23a 1. Nefi 8:19–24.
24a pp Slovo BoÏí.

b 1. Nefi 8:30;
2. Nefi 31:20.

c 1. Nefi 8:23.
pp Pokou‰eti,
poku‰ení.

d Efez. 6:16;
NaS 3:8; 27:17.

e pp ëábel.
25a NaS 11:2; 32:4;

84:43–44.
26a 1. Nefi 8:13.
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avoda, kterou mÛj otec vidûl, je
b‰pinavost; a jeho mysl byla tak
velmi pohlcena jin˘mi vûcmi,
Ïe ‰pinavost vody nespatfiil.
28 A pravil jsem jim, Ïe to je

stra‰livá apropast, která oddû-
luje zlovolné od stromu Ïivota
a také od svat˘ch BoÏích.

29 A pravil jsem jim, Ïe to
pfiedstavuje ono stra‰livé apeklo,
které, jak mi fiekl andûl, je pfii-
praveno pro zlovolné.
30 A pravil jsem jim, Ïe ná‰

otec také vidûl, Ïe aspravedlnost
BoÏí také oddûluje zlovolné od
spravedliv˘ch; a její jas je jako
jas planoucího ohnû, kter˘
stoupá vzhÛru k Bohu na vûky
vûkÛ a nemá konce.
31 A oni mi pravili: Znamená

to muka tûla ve dnech azkou‰ky
nebo to znamená koneãn˘ stav
du‰e po bsmrti ãasného tûla nebo
to hovofií o vûcech, které jsou
ãasné?

32 A stalo se, Ïe jsem jim pravil,
Ïe to pfiedstavuje vûci jak ãasné,
tak duchovní; neboÈ pfiijde den,
kdy musejí b˘ti souzeni za své
askutky, ano, dokonce skutky,
které byly vykonány ãasn˘m
tûlem v jejich dnech zkou‰ky.
33 ProãeÏ, azemfiou-li ve své

zlovolnosti, musejí b˘ti také
bzavrÏeni stran vûcí, které jsou

duchovní, které pfiíslu‰ejí spra-
vedlivosti; proãeÏ, musejí b˘ti
pfiivedeni, aby stanuli pfied
Bohem, aby byli csouzeni za své
dskutky; a jestliÏe jejich skutky
byly ‰pinavost, musejí nezbytnû
b˘ti e‰pinaví; a jestliÏe jsou
‰pinaví, pak nezbytnû nemohou
fdlíti v království BoÏím; kdyby
tomu tak bylo, království BoÏí
by muselo b˘ti ‰pinavé také.

34 Ale vizte, já vám pravím,
království BoÏí není a‰pinavé
a Ïádná neãistá vûc nemÛÏe
vstoupiti do království BoÏího;
proãeÏ musí nezbytnû b˘ti pfii-
praveno místo ‰pinavosti pro
to, co je ‰pinavé.

35 A je pfiipraveno místo, ano,
dokonce ono stra‰livé apeklo, o
kterém jsem mluvil, a bìábel je
strÛjcem jeho; proãeÏ koneãn˘
stav du‰í lidsk˘ch je dlíti v krá-
lovství BoÏím nebo b˘ti vyvr-
Ïeni pro onu cspravedlnost, o
které jsem promlouval.

36 ProãeÏ, zlovolní jsou vzdá-
leni od spravedliv˘ch a také
od onoho astromu Ïivota, jehoÏ
ovoce je nesmírnû cenné a
bÏádoucí nade v‰echno jiné
ovoce; ano, a je to cnejvût‰í ze
v‰ech ddarÛ BoÏích. A tak jsem
promlouval k sv˘m bratfiím.
Amen.

27a 1. Nefi 12:16.
b pp ·pína, ‰pinavost.

28a Luká‰ 16:26;
1. Nefi 12:18;
2. Nefi 1:13.

29a pp Peklo.
30a pp Spravedlnost.
31a Alma 12:24; 42:10;

Hel. 13:38.
b Alma 40:6, 11–14.

32a pp Skutky.
33a Mos. 15:26;

Moroni 10:26.
b Alma 12:12–16; 40:26.
c pp Soud, poslední.
d 3. Nefi 27:23–27.
e 2. Nefi 9:16;

NaS 88:35.
f Îalmy 15:1–5; 24:3–4;

Alma 11:37;
NaS 76:50–70;
MojÏ. 6:57.

34a pp ·pína, ‰pinavost.
35a 2. Nefi 9:19;

Mos. 26:27.
pp Peklo.

b 1. Nefi 14:9;
NaS 1:35.

c pp Spravedlnost.
36a Gen. 2:9;

2. Nefi 2:15.
b 1. Nefi 8:10–12;

Alma 32:42.
c NaS 6:13.
d NaS 14:7.

pp Vûãn˘ Ïivot.
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KAPITOLA 16

Zlovolní povaÏují pravdu za tvrdou
– Lehiovi synové se Ïení s dcerami
Izmaelov˘mi – Liahona jim v pusti-
nû ukazuje smûr – Pánova poselství
jsou ãas od ãasu psána na Liahonu
– Izmael umírá; jeho rodina reptá
pro strasti. Kolem roku 600–592
pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe poté, co
jsem já, Nefi, ustal promlouvati
k sv˘m bratfiím, vizte, pravili
mi: Oznámil jsi nám tvrdé vûci,
tvrd‰í, neÏli jsme schopni snésti.

2 A stalo se, Ïe jsem jim pravil,
Ïe vím, Ïe jsem promlouval
tvrdé vûci proti zlovoln˘m
podle pravdy; a spravedlivé
jsem ospravedlnil a dosvûdãil
jsem, Ïe budou posledního dne
pozvednuti; proãeÏ, aprovinilí
povaÏují bpravdu za tvrdou,
neboÈ se jim czafiezává hluboko
do nitra.

3 A nyní, bratfií moji, kdybyste
byli spravedliví a kdybyste
byli ochotni poslouchati pravdu
a dbáti jí, abyste mohli akráãeti
pfied Bohem zpfiíma, pak byste
nereptali pro pravdu a nefiíkali
byste: Promlouvá‰ k nám tvrdé
vûci.

4 A stalo se, Ïe já, Nefi, jsem
nabádal své bratfií se v‰í pílí, aby
zachovávali pfiikázání Pánû.

5 A stalo se, Ïe se pfied Pánem
apokofiili; natolik, Ïe jsem se

z nich radoval a mûl jsem
velikou nadûji, Ïe budou kráãeti
po stezkách spravedlivosti.

6 Nyní, toto v‰e bylo fieãeno
a vykonáno, kdyÏ mÛj otec dlel
ve stanu v údolí, které nazval
Lemuel.

7 A stalo se, Ïe já, Nefi, jsem si
vzal jednu z adcer Izmaelov˘ch
za bmanÏelku; a také moji bratfií
si vzali dcery Izmaelovy za
manÏelky; a také cZoram si vzal
nejstar‰í dceru Izmaelovu za
manÏelku.

8 A tak mÛj otec vyplni l
v‰echna pfiikázání Pánû, která
mu byla dána. A i já, Nefi, jsem
byl Pánem nesmírnû poÏehnán.

9 A stalo se, Ïe hlas Pánû
promluvil v noci k mému otci
a pfiikázal mu, aby se nazítfií
vydal na cestu do pustiny.

10 A stalo se, Ïe kdyÏ mÛj otec
ráno vstal a vy‰el ze vchodu
svého stanu, spatfiil k svému
velikému úÏasu na zemi akouli
peãlivého vypracování; a byla
z jemné mosazi. A v kouli
byla dvû vfietena; a jedno uka-
zovalo cestu, kudy máme jíti
do pustiny.

11 A stalo se, Ïe jsme shromáÏ-
dili v‰echno, co jsme museli
nésti do pustiny, a ve‰ker˘ zby-
tek sv˘ch zásob, které nám dal
Pán; a vzali jsme semena v‰eho
druhu, abychom je nesli do
pustiny.

12 A stalo se, Ïe jsme vzali své

16 2a Jan 3:20;
2. Nefi 33:5;
Enos 1:23;
Hel. 14:10.
pp Vina.

b Pfiísl. 15:10;
2. Nefi 1:26; 9:40;

Hel. 13:24–26.
c Skut. 5:33;

Mos. 13:7.
3a NaS 5:21.

pp Kráãeti, kráãeti
s Bohem.

5a 1. Nefi 16:24, 39; 18:4.

7a 1. Nefi 7:1.
b pp ManÏelství,

vdávati se, Ïeniti se.
c 1. Nefi 4:35;

2. Nefi 5:5–6.
10a Alma 37:38–46.

pp Liahona.
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stany a ode‰li jsme do pustiny
pfies fieku Laman.
13 A stalo se, Ïe jsme putovali

po dobu ãtyfi dnÛ témûfi jihoji-
hov˘chodním smûrem a opût
jsme rozbili stany; a pojmeno-
vali jsme to místo ·azer.

14 A stalo se, Ïe jsme vzali své
luky a své ‰ípy a vy‰li jsme do
pustiny, abychom lovili potravu
pro své rodiny; a poté, co jsme
ulovili potravu pro své rodiny,
navrátili jsme se opût k sv˘m
rodinám v pustinû na místo
·azer. A vy‰li jsme opût do
pustiny sledujíce tent˘Ï smûr a
drÏíce se nejúrodnûj‰ích ãástí
pustiny, jeÏ byly na okraji poblíÏ
aRudého mofie.
15 A stalo se, Ïe jsme putovali

po dobu mnoha dnÛ, lovíce
cestou potravu sv˘mi luky a
sv˘mi ‰ípy a sv˘mi kameny
a sv˘mi praky.

16 A následovali jsme apokyny
koule, které nás vedly do úrod-
nûj‰ích ãástí pustiny.

17 A poté, co jsme putovali po
dobu mnoha dnÛ, rozbili jsme
na nûjakou dobu stany, aby-
chom si mohli opût odpoãinou-
ti a opatfiiti potravu pro své
rodiny.

18 A stalo se, Ïe kdyÏ jsem já,
Nefi, vy‰el, abych lovil potravu,
vizte, zlomil jsem svÛj luk, kter˘
byl vyroben z jemné aoceli; a
poté, co jsem zlomil svÛj luk,
vizte, moji bratfií se na mne pro
ztrátu mého luku hnûvali, neboÈ
jsme neopatfiili Ïádnou potravu.

19 A stalo se, Ïe jsme se navrá-
tili k sv˘m rodinám bez potravy,
a ony, jsouce velice vyãerpány
stran svého putování, velice
trpûly pro nedostatek potravy.

20 A stalo se, Ïe Laman a
Lemuel a synové Izmaelovi
poãali nesmírnû reptati pro svá
utrpení a strasti v pustinû; a také
mÛj otec poãal reptati proti
Pánu, svému Bohu; ano, a oni
v‰ichni byli nesmírnû ztrápení,
Ïe dokonce reptali proti Pánu.

21 Nyní, stalo se, Ïe já, Nefi,
jsem byl sv˘mi bratfiími pro
ztrátu svého luku suÏován, a
protoÏe jejich luky ztratily
pruÏnost, poãalo to b˘ti nesmír-
nû obtíÏné, ano, a nemohli jsme
Ïádnou potravu opatfiiti.

22 A stalo se, Ïe já, Nefi, jsem
promlouval mnohé k sv˘m
bratfiím, protoÏe opût zatvrdili
své srdce, dokonce se azpûão-
vali Pánu, svému Bohu.

23 A stalo se, Ïe já, Nefi, jsem
zhotovil ze dfieva luk a z rovné-
ho prutu ‰íp; proãeÏ, vyzbrojil
jsem se lukem a ‰ípem, prakem
a kameny. A pravil jsem svému
aotci: Kam mám jíti, abych získal
potravu?

24 A stalo se, Ïe se aotázal
Pána, neboÈ oni se pokofiili pro
má slova; neboÈ jsem jim pravil
mnohé vûci silou své du‰e.

25 A stalo se, Ïe hlas Pánû
pfii‰el k mému otci; a byl vprav-
dû aukáznûn pro svá reptání
proti Pánu natolik, Ïe byl pfii-
veden do hlubin smutku.

14a NaS 17:1.
16a 1. Nefi 16:10, 16,

26; 18:12;
Alma 37:38–46.

18a 2. Sam. 22:35.
22a Ex. 16:8; Num. 11:1.
23a Ex. 20:12;

Mos. 13:20.

24a pp Modlitba.
25a Eter 2:14.

pp UkázÀování,
ukázÀovati.
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26 A stalo se, Ïe hlas Pánû mu
pravil: Pohlédni na kouli a viz,
co je napsáno.

27 A stalo se, Ïe kdyÏ mÛj otec
spatfiil to, co bylo na kouli
napsáno, nesmírnû se bál a tfiásl
se, a také moji bratfií a synové
Izmaelovi a na‰e manÏelky.

28 A stalo se, Ïe já, Nefi, jsem
spatfiil, Ïe ukazatele, které
jsou v kouli, pÛsobí podle avíry
a píle a pozornosti, kterou jim
vûnujeme.

29 A také byl na nich napsán
nov˘ nápis, jejÏ bylo moÏné
snadno ãísti, a kter˘ nám dal
aporozumûní ohlednû cest Pánû;
a byl psán a mûnûn ãas od ãasu
podle víry a píle, kterou jsme
mu vûnovali. A tak vidíme, Ïe
bmal˘mi prostfiedky mÛÏe Pán
uskuteãniti vûci veliké.
30 A stalo se, Ïe já, Nefi, jsem

vy‰el na vrchol hory podle po-
kynÛ, které byly dány na kouli.

31 A stalo se, Ïe jsem ulovil
divou zvûfi, a tak jsem opatfiil
potravu pro na‰e rodiny.

32 A stalo se, Ïe jsem se navrá-
til k na‰im stanÛm a pfiinesl
jsem zvûfi, kterou jsem ulovil;
a nyní, kdyÏ spatfiili, Ïe jsem
opatfiil potravu, velice se rado-
vali. A stalo se, Ïe se pokofiili
pfied Pánem a vzdávali mu díky.

33 A stalo se, Ïe jsme se opût
vydali na cestu a putovali jsme
témûfi stejn˘m smûrem jako na
poãátku; a poté, co jsme puto-
vali po dobu mnoha dnÛ, opût

jsme rozbili stany, abychom se
mohli po nûjakou dobu zdrÏeti.

34 A stalo se, Ïe aIzmael zemfiel
a byl pohfiben na místû, které
bylo nazváno Nahom.

35 A stalo se, Ïe dcery Izmae-
lovy pfievelice truchlily pro
ztrátu svého otce a pro astrasti
v pustinû; a reptaly proti mému
otci, protoÏe je vyvedl ze zemû
Jeruzalém, fikouce: Ná‰ otec je
mrtev; ano, a mnoho jsme se
nabloudily v pustinû a trpûly
jsme mnoha strastmi, hladem,
Ïízní a únavou; a po v‰ech tûch-
to utrpeních musíme zahynouti
v pustinû hladem.

36 A takto reptaly proti mému
otci, a také proti mnû; a pfiály si
navrátiti se opût do Jeruzaléma.

37 A Laman pravil Lemuelovi
a také synÛm Izmaelov˘m:
Vizte, azabijme na‰eho otce a
také na‰eho bratra Nefiho, kter˘
si osobuje právo b˘ti bvládcem
a uãitelem nám, ktefií jsme jeho
star‰ími bratfiími.

38 Nyní, on praví, Ïe s ním
rozmlouval Pán a také Ïe mu
slouÏili aandûlé. Ale vizte, my
víme, Ïe nám lÏe; a toto nám
fiíká a mnohé vûci ãiní sv˘m
vychytral˘m umûním, aby nás
oklamal, domnívaje se snad, Ïe
nás odvede do nûjaké podivné
pustiny; a usmyslel si, Ïe aÏ nás
odvede, uãiní ze sebe krále a
vládce nad námi, aby s námi
mohl naloÏiti podle své vÛle a
libosti. A tímto zpÛsobem pod-

28a Alma 37:40.
pp Vûfiiti, víra.

29a pp Porozumûní.
b 2. Král. 5:13;

Jakub 3:4;

Alma 37:6–7, 41;
NaS 123:16.

34a 1. Nefi 7:2–6.
35a pp Protivenství.
37a 1. Nefi 17:44.

pp VraÏda, vraÏditi.
b Gen. 37:9–11;

1. Nefi 2:22; 18:10.
38a 1. Nefi 3:30–31; 4:3.
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nûcoval mÛj bratr Laman jejich
srdce ke hnûvu.
39 A stalo se, Ïe Pán byl s námi,

ano, dokonce hlas Pánû pfii‰el a
promlouval k nim mnohá slova
a pfievelice je aukázÀoval; a poté,
co byli ukáznûni hlasem Pánû,
odvrátili svÛj hnûv a ãinili
pokání ze sv˘ch hfiíchÛ natolik,
Ïe Pán nám opût poÏehnal po-
travou, a tak jsme nezahynuli.

KAPITOLA 17

Nefimu je pfiikázáno postaviti loì
– Jeho bratfií mu odporují – Nabádá
je tím, Ïe jim pfiipomíná historii
BoÏího jednání s Izraelem – Nefi
je naplnûn mocí BoÏí – Jeho bratfiím
je zakázáno dotknouti se ho, aby
neseschli jako such˘ rákos. Kolem
roku 592–591 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe jsme se opût
vydali na cestu do pustiny; a
od té doby nadále jsme putovali
témûfi v˘chodním smûrem. A
putovali jsme a prodírali jsme
se mnoha strastmi v pustinû; a
na‰e Ïeny v pustinû rodily dûti.

2 A tak veliká poÏehnání Pánû
spoãívala na nás, Ïe zatímco
jsme se v pustinû Ïivili asyro-
v˘m masem, na‰e Ïeny hojnû
kojily dûti a byly silné, ano,
dokonce jako muÏi; a poãaly
sná‰eti putování bez reptání.

3 A tak vidíme, Ïe pfiikázání
BoÏí se musejí naplniti . A
pakliÏe dûti lidské zachovávají
apfiikázání BoÏí, on je Ïiví a

posiluje je a poskytuje prostfied-
ky, jimiÏ mohou uskuteãniti to,
co jim pfiikázal; proãeÏ, bposkytl
nám prostfiedky, zatímco jsme
pfieb˘vali v pustinû.

4 A pfieb˘vali jsme v pustinû
po dobu mnoha let, ano, do-
konce po osm let.

5 A pfii‰li jsme do zemû, kterou
jsme nazvali Hojnost, pro její
mnohé plody a také pro divok˘
med; a v‰echny tyto vûci byly
Pánem pfiipraveny, abychom
nezahynuli. A spatfiili jsme mofie,
které jsme nazvali Irreantum,
coÏ pfieloÏeno je mnohé vody.

6 A stalo se, Ïe jsme rozbili
stany u mofiského bfiehu; a
pfiestoÏe jsme vytrpûli mnohé
astrasti a mnohé obtíÏe, ano,
dokonce tak mnohé, Ïe je nemÛ-
Ïeme v‰echny vypsati, nesmírnû
jsme se radovali, kdyÏ jsme
pfii‰li k mofiskému bfiehu; a
nazvali jsme ono místo Hojnost,
pro jeho mnohé plody.

7 A stalo se, Ïe poté, co jsem
byl já, Nefi, v zemi Hojnosti po
dobu mnoha dnÛ, pfii‰el ke mnû
hlas Pánû fika: VstaÀ a vystup
na horu. A stalo se, Ïe jsem vstal
a vystoupil jsem na horu a volal
jsem k Pánu.

8 A stalo se, Ïe Pán ke mnû
promluvil fika: Postaví‰ loì
podle azpÛsobu, kter˘ ti ukáÏi,
abych mohl pfievésti tvÛj lid
pfies tyto vody.

9 A já jsem pravil: Pane, kam
mám jíti, abych na‰el rudu
k tavení a abych zhotovil nástro-

39a pp UkázÀování,
ukázÀovati.

17 2a 1. Nefi 17:12.
3a Mos. 2:41;

Alma 26:12.
pp Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n .̆

b 1. Nefi 3:7.

6a 2. Nefi 4:20.
8a 1. Nefi 18:2.
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je, abych mohl postaviti loì po
zpÛsobu, kter˘ jsi mi ukázal?
10 A stalo se, Ïe Pán mi fiekl,

kam mám jíti, abych na‰el rudu
a abych mohl zhotoviti nástroje.

11 A stalo se, Ïe já, Nefi, jsem
z kÛÏe zvífiat zhotovil mûch
k rozdm˘chávání ohnû; a poté,
co jsem zhotovil mûch, abych
jím mohl oheÀ rozdm˘chávati,
bil jsem dvûma kameny o sebe,
abych oheÀ rozdûlal.

12 NeboÈ Pán doposud nestr-
pûl, abychom si rozdûlávali
mnoho ohnû, kdyÏ jsme puto-
vali v pustinû; neboÈ pravil:
Uãiním va‰i potravu pfiíjemnou,
abyste ji nemuseli avafiiti.

13 A také budu v pustinû
va‰ím svûtlem; a budu pfied
vámi apfiipravovati cestu, pak-
liÏe budete zachovávati má pfii-
kázání; proãeÏ, nakolik budete
zachovávati pfiikázání má, bu-
dete vedeni k bzaslíbené zemi;
a budete cvûdûti, Ïe to jsem já,
kdo vás vede.

14 Ano, a Pán také pravil toto:
AÏ dosáhnete zaslíbené zemû,
budete avûdûti, Ïe já, Pán, jsem
bBÛh; a Ïe já, Pán, jsem vás
zachránil pfied zniãením; ano,
Ïe já jsem vás vyvedl ze zemû
Jeruzalém.
15 ProãeÏ, já, Nefi, jsem se

snaÏil zachovávati pfiikázání
Pánû a nabádal jsem své bratfií
k vûrnosti a píli.

16 A stalo se, Ïe jsem zhotovil
nástroje z rudy, kterou jsem tavil
ze skály.

17 A kdyÏ moji bratfií vidûli,
Ïe se chystám astavûti loì,
poãali proti mnû reptati fika: Ná‰
bratr je blázen, neboÈ si myslí,
Ïe mÛÏe postaviti loì; ano, a
také si myslí, Ïe mÛÏe pfieplouti
tyto veliké vody.

18 A tak se moji bratfií zpûão-
vali proti mnû a pfiáli si, aby
nemuseli pracovati, neboÈ ne-
vûfiili, Ïe mohu postaviti loì;
a také nevûfiili, Ïe jsem byl
pouãen Pánem.

19 A nyní, stalo se, Ïe já, Nefi,
jsem byl pfievelice zarmoucen
tvrdostí srdce jejich; a nyní,
kdyÏ vidûli, Ïe jsem poãal b˘ti
zarmoucen, byli v srdci rádi
natolik, Ïe se mi avysmívali fika:
Vûdûli jsme, Ïe nemÛÏe‰ posta-
viti loì, neboÈ jsme vûdûli, Ïe ti
chybí soudnost; proãeÏ, ty nedo-
káÏe‰ vykonati tak veliké dílo.

20 A jsi jako ná‰ otec, sveden
po‰etil˘mi apfiedstavami svého
srdce; ano, on nás vyvedl ze
zemû Jeruzalém a my jsme blou-
dili v pustinû po tyto mnohé
roky; a na‰e Ïeny se namáhaly,
jsouce tûhotné; a rodily dûti
v pustinû a vytrpûly v‰echno,
kromû smrti; a bylo by lépe,
kdyby zemfiely pfied odchodem
z Jeruzaléma, neÏli aby vytrpûly
tyto strasti.

21 Vizte, tyto mnohé roky jsme
trpûli v pustinû, zatímco jsme
si mohli uÏívati svého majetku
a zemû svého dûdictví; ano, a
mohli jsme b˘ti ‰Èastni.

22 A víme, Ïe lidé, ktefií byli

12a 1. Nefi 17:2.
13a Alma 37:38–39.

b 1. Nefi 2:20;
Jákob 2:12.

c Ex. 6:7.
14a 2. Nefi 1:4.

pp Svûdectví.
b NaS 5:2.

17a 1. Nefi 18:1–6.
19a pp Pronásledování,

pronásledovati.
20a 1. Nefi 2:11.
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v zemi Jeruzalém, byli aspra-
vedliví lidé; neboÈ zachovávali
ustanovení a soudy Pánû a
v‰echna jeho pfiikázání podle
zákona MojÏí‰ova; proãeÏ, my
víme, Ïe to jsou spravedliví lidé;
a ná‰ otec je soudil a odvedl nás,
protoÏe jsme poslouchali slova
jeho; ano, a ná‰ bratr je jako
on. A tûmito slovy moji bratfií
reptali a zpûãovali se proti nám.
23 A stalo se, Ïe já, Nefi, jsem

k nim promluvil fika: Vûfiíte,
Ïe na‰i otcové, ktefií byli dût-
mi Izraele, by byli vyvedeni
z rukou Egyptsk˘ch, kdyby
neposlouchali slova Pánû?

24 Ano, domníváte se, Ïe by
byli vyvedeni z poroby, kdyby
Pán MojÏí‰ovi nepfiikázal, aby
je z poroby avyvedl?

25 Nyní, vy víte, Ïe dûti Izraele
byly v aporobû; a vy víte, Ïe byly
obtûÏkány bbfiemeny, která bylo
zatûÏko nésti; proãeÏ, vy víte,
Ïe to pro nû muselo nezbytnû
b˘ti dobré, aby byly vyvedeny
z poroby.

26 Nyní, vy víte, Ïe Pán pfiiká-
zal aMojÏí‰ovi, aby vykonal ono
veliké dílo; a vy víte, Ïe jeho
bslovem se vody Rudého mofie
rozestoupily sem i tam a ony
pro‰ly po suché zemi.
27 Ale vy víte, Ïe Egypt‰tí

utonuli v Rudém mofii, a oni
byli vojskem Faraonov˘m.

28 A vy také víte, Ïe ony byly
v pustinû Ïiveny amannou.

29 Ano, a vy také víte, Ïe
MojÏí‰ sv˘m slovem podle moci
BoÏí, která v nûm byla, audefiil
do skály a z ní vytryskla voda,
aby dûti Izraele mohly uhasiti
ÏízeÀ.

30 A pfiestoÏe ony, jsouce
vedeny, a Pán, jejich BÛh, jejich
Vykupitel, jda pfied nimi, veda
je ve dne a dávaje jim svûtlo
v noci, vykonával pro nû v‰e,
co bylo aÏádoucí, aby ãlovûk
obdrÏel, zatvrdily své srdce a
zaslepily svou mysl a bspílaly
MojÏí‰ovi a pravému a Ïivému
Bohu.

31 A stalo se, Ïe je aniãil podle
svého slova; a bvedl je podle
svého slova; a v‰e pro nû vyko-
nal podle svého slova; a nebylo
uãinûno nic, aniÏ by to bylo
jeho slovem.

32 A poté , co pfiekroã i ly
fieku Jordán, uãinil je mocn˘-
mi tak, Ïe avyhnaly dûti té
zemû, ano, Ïe je rozpt˘lily ke
zniãení.

33 A nyní, domníváte se, Ïe
dûti této zemû, které byly v zemi
zaslíbení a které byly vyhnány
na‰imi otci, domníváte se, Ïe
byly spravedlivé? Vizte, pravím
vám: Nikoli.

34 Domníváte se, Ïe na‰i
otcové by byli vyvolenûj‰í neÏli

22a 1. Nefi 1:13.
24a Ex. 3:2–10;

1. Nefi 19:10;
2. Nefi 3:9; 25:20.

25a Gen. 15:13–14.
b Ex. 1:11; 2:11.

26a Skut. 7:22–39.
b Ex. 14:21–31;

1. Nefi 4:2; Mos. 7:19;

Hel. 8:11; NaS 8:3;
MojÏ. 1:25.

28a Ex. 16:4, 14–15, 35;
Num. 11:7–8;
Deut. 8:3; Mos. 7:19.

29a Ex. 17:6; Num. 20:11;
Deut. 8:15;
1. Nefi 20:21.

30a NaS 18:18; 88:64–65.

b Ex. 32:8;
Num. 14:2–3;
Ezech. 20:13–16;
NaS 84:23–25.

31a Num. 26:65.
b 1. Nefi 5:15;

NaS 103:16–18.
32a Num. 33:52–53;

Jozue 24:8.
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ony, kdyby byly spravedlivé?
Pravím vám: Nikoli.
35 Vizte, Pán oceÀuje ve‰keré

atûlo stejnû; ten, kdo je bspra-
vedliv˘, je Bohem coblíben. Ale
vizte, tito lidé zamítli kaÏdé
slovo BoÏí a byli zralí v nepra-
vosti; a spoãívala na nich plnost
hnûvu BoÏího; a Pán jim proklel
zemi a poÏehnal ji pro na‰e otce;
ano, proklel jim ji aÏ k jejich
zniãení a poÏehnal ji pro na‰e
otce tak, Ïe nad ní získali moc.

36 Vizte, Pán astvofiil bzemi,
aby byla cob˘vána; a stvofiil své
dûti, aby ji vlastnily.

37 A apozvedá spravedliv˘
národ a niãí národy zlovoln˘ch.

38 A vyvádí spravedlivé do
drahocenn˘ch azemí a zlovolné
bniãí a kvÛli nim proklíná pro
nû zemi.
39 Panuje vysoko v nebesích,

neboÈ ta jsou jeho trÛnem a tato
zemû je jeho apodnoÏím.

40 A miluje ty, ktefií chtûjí,
aby byl jejich Bohem. Vizte, on
miloval na‰e otce a uãinil s nimi
asmlouvu, ano, dokonce s Abra-
hamem, bIzákem a cJákobem; a
vzpomnûl smluv, které uãinil;
proãeÏ, vyvedl je ze zemû
degyptské.
41 A ukázÀoval je v pustinû

svou holí; neboÈ ony azatvrzo-
valy své srdce, stejnû jako vy;
a Pán je ukázÀoval pro jejich
nepravost. Seslal mezi nû ohnivé
létající bhady; a poté, co byly
u‰tknuty, pfiipravil zpÛsob,
jak mohou b˘ti cuzdraveny; a
úkolem, kter˘ mûly vykonati,
bylo pohlédnouti; a pro djedno-
duchost onoho zpÛsobu neboli
jeho snadnost byly mnohé, které
zahynuly.

42 A ony ãas od ãasu zatvr-
zovaly své srdce a aspílaly
bMojÏí‰ovi a také Bohu; nicménû
vy víte, Ïe jeho nesmírnou
mocí byly vyvedeny do zemû
zaslíbení.

43 A nyní, po tom v‰em pfii‰el
ãas, kdy se staly zlovoln˘mi,
ano, témûfi ke zralosti; a domní-
vám se, Ïe v tento den jsou
blízko toho, aby byly zniãeny;
neboÈ vím, Ïe musí zajisté pfiijí-
ti den, kdy musejí b˘ti zniãeny,
aÏ na nûkolik, které budou
odvedeny do zajetí.

44 ProãeÏ, Pán apfiikázal mému
otci, aby ode‰el do pustiny; a
Îidé se také snaÏili pfiipraviti
ho o Ïivot; ano, a bvy jste se také
snaÏili pfiipraviti ho o Ïivot;
proãeÏ, jste vraÏedníky ve svém
srdci a jste jako oni.

35a Skut. 10:15, 34;
¤ím. 2:11;
2. Nefi 26:23–33.

b Îalmy 55:23;
1. Nefi 22:17.

c 1. Sam. 2:30;
Îalmy 97:10; 145:20;
Alma 13:4;
NaS 82:10.

36a pp Stvofiení, stvofiiti.
b pp Zemû.
c Iz. 45:18;

Abr. 3:24–25.

37a Pfiísl. 14:34;
1. Nefi 4:13;
Eter 2:10; NaS 117:6.

38a pp Zaslíbená zemû.
b Lev. 20:22.

39a Iz. 66:1; NaS 38:17;
Abr. 2:7.

40a pp Abrahamova
smlouva.

b Gen. 21:12;
NaS 27:10.

c Gen. 28:1–5.
d Deut. 4:37.

41a 2. Král. 17:7–23.
b Num. 21:4–9;

Deut. 8:15;
Alma 33:18–22.

c Jan 3:13–15;
2. Nefi 25:20.

d Alma 37:44–47;
Hel. 8:15.

42a Num. 14:1–12.
pp Vzpoura.

b NaS 84:23–24.
44a 1. Nefi 2:1–2.

b 1. Nefi 16:37.
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45 Jste apohotoví k tomu, aby-
ste ãinili nepravost, ale pomalí
v tom, abyste se rozpomnûli
na Pána, svého Boha. Vidûli jste
bandûla a on k vám promlouval;
ano, ãas od ãasu jste sly‰eli jeho
hlas; a on k vám promlouval
tich˘m, jemn˘m hlasem, ale
vy jste cnemûli citu, a tak jste
nemohli cítiti jeho slov; proãeÏ,
promlouval k vám jako hlasem
hromu, jenÏ zpÛsobil, Ïe se
zemû otfiásala, jako by se mûla
rozpuknouti.
46 A vy také víte, Ïe amocí

svého v‰emohoucího slova
mÛÏe zpÛsobiti, aby zemû za-
nikla; ano, a vy víte, Ïe sv˘m
slovem mÛÏe zpÛsobiti, aby
nerovná místa byla srovnána
a rovná místa byla rozlámána.
Ó , t e d y, p r o ã j e n j s t e t a k
zatvrzelí ve svém srdci?

47 Vizte, má du‰e je rozervána
úzkostí o vás a srdce mne bolí;
bojím se, abyste nebyli zavrÏeni
na vûky. Vizte, jsem a pln˘
Ducha BoÏího natolik, Ïe mé
tûlo bnemá sílu.

48 A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ
jsem tato slova promluvil, roz-
hnûvali se na mne a chtûli mne
vrhnouti do hlubin mofisk˘ch;
a kdyÏ pfiistoupili, aby na mne
vztáhli ruce, promluvil jsem
k nim fika: Ve jménu V‰emohou-
cího Boha pfiikazuji vám, abyste
se mne anedot˘kali, neboÈ jsem
naplnûn bmocí BoÏí, dokonce
tak, Ïe mé tûlo je stravováno;

a kdo na mne vloÏí ruku,
cuschne, stejnû jako usu‰en˘
rákos; a bude nicotn˘ pfied mocí
BoÏí, neboÈ BÛh ho udefií.

49 A stalo se, Ïe já, Nefi, jsem
jim pravil, aby jiÏ nereptali proti
svému otci; a také aby mi neod-
pírali pomoc, neboÈ BÛh mi
pfiikázal, abych postavil loì.

50 A pravil jsem jim: aKdyby
mi BÛh pfiikázal vykonati cokoli,
mohl bych to vykonati. Kdyby
mi pfiikázal, Ïe mám této vodû
fiíci, staÀ se zemí, stala by se
zemí; a kdybych to fiekl, stalo
by se tak.

51 A nyní, má-li Pán tak veli-
kou moc a zpÛsobil tak mnohé
zázraky mezi dûtmi lidsk˘mi,
proã by mi nemohl anafiíditi,
abych postavil loì?

52 A stalo se, Ïe já, Nefi, jsem
pravil sv˘m bratfiím mnohé
vûci, a tak byli zahanbeni a ne-
mohli se se mnou sváfiiti; a také
se neopováÏili vloÏiti na mne
ruku, ani dotknouti se mne
prstem, dokonce po dobu mno-
ha dnÛ. Nyní, neopováÏili se
to uãiniti, aby pfiede mnou
neuschli, tak mocn˘ byl aDuch
BoÏí; a tak na nû zapÛsobil.

53 A stalo se, Ïe Pán mi pravil:
Vztáhni opût ruku k sv˘m bra-
tfiím a neuschnou pfied tebou,
ale já jimi otfiesu, praví Pán, a to
uãiním, aby poznali, Ïe já jsem
Pán, jejich BÛh.

54 A stalo se, Ïe jsem vztáhl
ruku k bratfiím a oni pfiede

45a Mos. 13:29.
b 1. Nefi 4:3.
c Efez. 4:19.

46a Hel. 12:6–18.
47a Mich. 3:8.

b 1. Nefi 19:20.
48a Mos. 13:3.

b 2. Nefi 1:26–27.
pp Moc.

c 1. Král. 13:4–7.

50a Filip. 4:13;
1. Nefi 3:7.

51a Gen. 6:14–16;
1. Nefi 18:1.

52a pp Duch Svat˘.
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mnou neuschli; ale Pán jimi
otfiásl, dokonce podle slova,
které promluvil.
55 A nyní, oni pravili: Víme

s jistotou, Ïe Pán je s tebou,
neboÈ víme, Ïe to, co námi
otfiáslo, byla moc Pánû. A padli
pfiede mnou a chystali se mne
auctívati, ale já jsem to nestrpûl
fika: Já jsem vá‰ bratr, ano, do-
konce vá‰ mlad‰í bratr; proãeÏ,
uctívejte Pána, svého Boha, a
ctûte otce svého i matku svou,
aby se prodleli bdnové va‰i
na zemi, kterou vám Pán, vá‰
BÛh, dá.

KAPITOLA 18

Loì je dokonãena – Je zmínûno
narození Jákoba a Jozefa – Skupina
vstupuje na loì k cestû do zaslíbené
zemû – Synové Izmaelovi a jejich
manÏelky se spojují v nevázaném
veselí a vzpoufie – Nefi je svázán a
loì je hnána zpût stra‰livou boufií
– Nefi je osvobozen a díky jeho
modlitbû boufie ustává – Tento lid
pfiiplouvá do zaslíbené zemû. Kolem
roku 591–589 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe uctívali Pána a
‰li se mnou; a opracovávali jsme
trámy peãliv˘m opracováním.
A Pán mi ãas od ãasu ukazoval,
jak˘m zpÛsobem mám trámy
lodi opracovávati.

2 Nyní, já, Nefi, jsem neopraco-
vával trámy po zpÛsobu, kter˘
byl uãen lidmi, a ani jsem loì
po zpÛsobu lidí nestavûl; ale

stavûl jsem ji po zpÛsobu, kter˘
mi ukázal Pán; proãeÏ, nebylo
to po zpÛsobu lidí.

3 A já, Nefi, jsem ãasto vystu-
poval na horu a ãasto jsem se
amodlil k Pánu; proãeÏ mi Pán
bukazoval veliké vûci.

4 A stalo se, Ïe poté, co jsem
dokonãil loì podle slova Pánû,
moji bratfií vidûli, Ïe je dobrá a
Ïe její opracování je nesmírnû
jemné; proãeÏ, apokofiili se opût
pfied Pánem.

5 A stalo se, Ïe k mému otci
pfii‰el hlas Pánû, Ïe máme
povstati a sestoupiti do lodû.

6 A stalo se, Ïe nazítfií, poté,
co jsme v‰e pfiipravili, mnoho
plodÛ a amasa z pustiny a medu
v hojnosti a zásoby podle toho,
co nám Pán pfiikázal, jsme se-
stoupili do lodû s cel˘m sv˘m
nákladem a semeny a v‰ím, co
jsme s sebou pfiinesli, kaÏd˘
podle svého vûku; proãeÏ, my
v‰ichni jsme sestoupili do lodû
se sv˘mi manÏelkami a se sv˘mi
dûtmi.

7 A nyní, mÛj otec zplodil
v pustinû dva syny; star‰ího
pojmenoval aJákob a mlad‰ího
bJozef.

8 A stalo se, Ïe poté, co jsme
v‰ichni sestoupili do lodû a vzali
jsme s sebou své zásoby a to, co
nám bylo pfiikázáno, vypluli
jsme na amofie a byli jsme hnáni
vûtrem pryã smûrem k bzaslíbe-
né zemi.

9 A poté, co jsme byli hnáni
vûtrem pryã po dobu mnoha

55a Skut. 14:11–15.
b Ex. 20:12;

Mos. 13:20.
18 3a pp Modlitba.

b pp Zjevení.
4a 1. Nefi 16:5.
6a 1. Nefi 17:2.
7a 2. Nefi 2:1.

b 2. Nefi 3:1.
8a 2. Nefi 10:20.

b 1. Nefi 2:20.
pp Zaslíbená zemû.
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dnÛ, vizte, moji bratfií a synové
Izmaelovi a také jejich manÏelky
se poãali veseliti tak, Ïe poãali
tancovati a zpívati a mluviti
velmi hrubû, ano, dokonce
tak, Ïe zapomnûli, jakou mocí
tam byli pfiivedeni; ano, byli
pov˘‰eni k nesmírné hrubosti.
10 A já, Nefi, jsem se poãal

pfievelice strachovati, aby se na
nás Pán nerozhnûval a aby nás
nebil pro na‰i nepravost, a tak
bychom byli pohlceni v hlubi-
nách mofisk˘ch; proãeÏ, já, Nefi,
jsem k nim poãal promlouvati
s velikou rozváÏností; ale vizte,
oni se na mne ahnûvali fikouce:
Nechceme, aby ná‰ mlad‰í bratr
byl nad námi bvládcem.

11 A stalo se, Ïe Laman a
Lemuel mne uchopili a svázali
provazy a zacházeli se mnou
s velikou surovostí; nicménû
Pán to astrpûl, aby mohl ukázati
svou moc, aby se vyplnila
jeho slova, která o zlovoln˘ch
promlouval.
12 A stalo se, Ïe poté, co mne

svázali natolik, Ïe jsem se ne-
mohl pohnouti, akompas, kter˘
byl Pánem pfiipraven, pfiestal
pracovati.
13 ProãeÏ, nevûdûli, kam mají

fiíditi loì, a zvedla se veliká
boufie, ano, veliká a stra‰livá
boufie a my jsme byli po vodách
ahnáni zpût po dobu tfií dnÛ; a
oni poãali b˘ti nesmírnû vydû-
‰eni, Ïe se utopí v mofii; pfiesto
mne nerozvázali.

14 A kdyÏ jsme byli hnáni zpût
ãtvrt˘ den, poãala b˘ti boufie
nesmírnû prudká.

15 A stalo se, Ïe se schylovalo
k tomu, Ïe budeme pohlceni
v hlubinách mofisk˘ch. A poté,
co jsme byli na vodách hnáni
zpût po dobu ãtyfi dnÛ, moji
bratfií poãali avidûti, Ïe na
nich spoãívají soudy BoÏí a Ïe
musejí zahynouti, pokud nebu-
dou ãiniti pokání ze sv˘ch
nepravostí; proãeÏ, pfii‰li ke
mnû a uvolnili pouta, která
jsem mûl na zápûstích, a vizte,
ona nesmírnû otekla; a také
kotníky jsem mûl velice oteklé
a velmi bolestivé.
16 Nicménû jsem v‰ak hledûl

k svému Bohu a achválil ho po
cel˘ den; a pro své strasti jsem
proti Pánu nereptal.

17 Nyní, mÛj otec Lehi jim
pravil mnoho vûcí, a také synÛm
aIzmaelov˘m; ale vizte, oni
chrlili mnoho v˘hrÛÏek proti
komukoli, kdo se za mne pfii-
mlouval; a moji rodiãe, jsouce
se‰lí vûkem a vytrpûv‰e mnoho
zármutku pro své dûti, byli
zmoÏeni, ano, dokonce leÏeli na
loÏi nemocní.

18 Pro svÛj zármutek a velikou
lítost a pro nepravost m˘ch bra-
tfií byli jiÏ dokonce blízcí toho,
aby byli odvedeni z tohoto ãasu
a setkali se se sv˘m Bohem; ano,
schylovalo se k tomu, Ïe jejich
‰ediny budou uloÏeny hluboko
do prachu; ano, dokonce byli

10a 1. Nefi 17:17–55.
b Gen. 37:9–11;

1. Nefi 16:37–38;
2. Nefi 1:25–27.

11a Alma 14:11.

12a 1. Nefi 16:10, 16, 26;
2. Nefi 5:12;
Alma 37:38–47;
NaS 17:1.

13a Mos. 1:17.

15a Hel. 12:3.
16a Alma 36:28.
17a 1. Nefi 7:4–20.
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blízcí toho, aby byli vrÏeni se
zármutkem do vodního hrobu.
19 A také Jákob a Jozef, jsouce

malí a potfiebujíce mnoho péãe,
byli pro strasti své matky za-
rmouceni; a ani amoje manÏelka
sv˘mi slzami a prosbami a
ani mé dûti neobmûkãily srdce
m˘ch bratfií, aby mne uvolnili.

20 A nebylo niãeho kromû
moci BoÏí, která jim hrozila zni-
ãením, co by mohlo obmûkãiti
jejich srdce; proãeÏ, kdyÏ vidûli,
Ïe se schyluje k tomu, Ïe budou
pohlceni v hlubinách mofisk˘ch,
ãinili pokání z toho, ãeho se
dopustili, a tak mne uvolnili.

21 A stalo se poté, co mne
uvolnili, vizte, vzal jsem kom-
pas a ten pracoval tak, jak jsem
si pfiál. A stalo se, Ïe jsem se
modlil k Pánu; a poté, co jsem se
pomodlil, vûtry ustaly a boufie
ustala a byl velik˘ klid.

22 A stalo se, Ïe já, Nefi, jsem
fiídil loì, a tak jsme se opût pla-
vili smûrem k zaslíbené zemi.

23 A stalo se, Ïe poté, co jsme
se plavili po dobu mnoha dnÛ,
jsme pfiipluli do azaslíbené
zemû; a vystoupili jsme na zemi
a rozbili jsme stany; a nazvali
jsme ji zaslíbenou zemí.
24 A stalo se, Ïe jsme poãali

obdûlávati zemi a poãali jsme
zasévati semena; ano, vloÏili
jsme do zemû ve‰kerá semena,
která jsme si pfiivezli ze zemû
Jeruzalém. A stalo se, Ïe ona
pfievelice rostla; proãeÏ, byli
jsme poÏehnáni v hojnosti.

25 A stalo se, Ïe jsme v zemi
zaslíbení shledali, kdyÏ jsme

cestovali v pustinû, Ïe tam jsou
v lesích zvífiata v‰eho druhu, jak
krávy, tak volové a osli a konû a
kozy a divoké kozy a v‰eliké
druhy divok˘ch zvífiat, která
byla lidem k uÏitku. A na‰li
jsme v‰emoÏné druhy rudy,
jak zlata, tak stfiíbra a mûdi.

KAPITOLA 19

Nefi pfiipravuje desky z rudy a
zaznamenává dûjiny svého lidu –
BÛh Izraelsk˘ pfiijde ‰est set let
poté, co Lehi opustil Jeruzalém –
Nefi vypráví o Jeho utrpeních a
ukfiiÏování – Îidy bude pohrdáno
a budou rozptylováni aÏ do po-
sledních dnÛ, kdy se vrátí k Pánu.
Kolem roku 588–570 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe mi Pán pfiikázal,
abych zhotovil desky z rudy,
abych na nû mohl vyr˘ti zá-
znam o svém lidu. A na ades-
kách, které jsem zhotovil, jsem
vyryl záznam svého botce a
také záznam o na‰em putování
v pustinû a záznam proroctví
svého otce; a také mnohá ze
sv˘ch vlastních proroctví jsem
na nû vyryl.

2 A v dobû, kdy jsem je zhoto-
vil, jsem nevûdûl, Ïe mi Pán
pfiikáÏe zhotoviti atyto desky;
proãeÏ, záznam mého otce a
rodokmen jeho otcÛ a vût‰í
ãást ve‰kerého na‰eho pÛsobení
v pustinû jsou vyryty na onûch
prvních deskách, o kter˘ch jsem
mluvil; proãeÏ, to, co se pfiiho-
dilo pfiedtím, neÏli jsem btyto
desky zhotovil, v pravdû, je

19a 1. Nefi 7:19; 16:7.
23a pp Zaslíbená zemû.

19 1a pp Desky.
b 1. Nefi 1:16–17; 6:1–3.

2a 2. Nefi 5:30.
b 1. Nefi 9:1–5.
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podrobnûji zmínûno na deskách
prvních.
3 A poté, co jsem cestou pfiiká-

zání zhotovil tyto desky, obdrÏel
jsem já, Nefi, pfiikázání, aby
sluÏba a proroctví, jejich jasnûj‰í
a cennûj‰í ãásti, byly zapsány
na atûchto deskách; a Ïe to, co
bylo napsáno, má b˘ti zachová-
no pro pouãení mého lidu, kter˘
bude vlastniti tuto zemi, a také
pro jiné bmoudré zámûry, kte-
réÏto zámûry jsou známy Pánu.

4 ProãeÏ, já, Nefi, jsem uãinil
na onûch druh˘ch deskách
záznam, kter˘ podává zprávu
nebol i kter˘ podává vût‰ í
zprávu o válkách a svárech a
zkázách mého lidu. A toto jsem
uãinil a pfiikázal jsem svému
lidu, co má ãiniti, aÏ zde nebu-
du; a Ïe tyto desky mají b˘ti
pfiedávány z jednoho pokolení
na druhé neboli od jednoho
proroka k druhému, aÏ do dal-
‰ích pfiikázání Pánû.
5 A zpráva o tom, jak jsem

a zhotovil tyto desky, bude
podána pozdûji; a tedy vizte,
pokraãuji podle toho, co jsem
promlouval; a toto ãiním, aby
posvátnûj‰í vûci byly bzachová-
ny pro poznání mého lidu.

6 Nicménû nepí‰i na desky
niãeho, aniÏ bych si myslel, Ïe

je to aposvátné. A nyní, jestliÏe
já chybuji, chybovali i ti za stara;
ne Ïe bych se chtûl omlouvati
kvÛli ostatním, ale pro bslabost,
která je ve mnû podle tûla, bych
se chtûl omluviti.

7 NeboÈ to, co nûktefií lidé
povaÏují za velmi cenné jak pro
tûlo, tak pro du‰i, jiní pokládají
za anic a po‰lapávají to nohama.
Ano, dokonce samého Boha
Izraelského lidé bpo‰lapávají
nohama; pravím, po‰lapávají
nohama, ale chtûl bych to fiíci
jin˘mi slovy – pokládají ho za
nic a hlas jeho rad neposlouchají.

8 A vizte, on apfiijde, podle slov
andûla, za b‰est set let od doby,
kdy mÛj otec opustil Jeruzalém.

9 A svût, pro svou nepravost,
ho bude souditi, jako by byl nic;
proãeÏ oni ho biãují, a on to
sná‰í; a oni ho bijí, a on to sná‰í.
Ano, oni na nûj aplivají, a on
to sná‰í pro svou milující laska-
vost a shovívavost vÛãi dûtem
lidsk˘m.

10 A aBÛh na‰ich otcÛ, ktefií
byli bvyvedeni z Egypta z poroby
a ktefií jím také byli zachováváni
v pustinû, ano, cBohem Abraha-
mov˘m a Izákov˘m a Bohem
Jákobov˘m, dvydává sebe, podle
slov andûla, jako ãlovûka,
do rukou zlovolníkÛ, aby byl

3a Jákob 1:1–4;
3:13–14; 4:1–4.

b 1. Nefi 9:4–5;
Sl. Morm. 1:7;
NaS 3:19–20; 10:1–51.

5a 2. Nefi 5:28–33.
b pp Písma – Písma

budou zachovávána.
6a Viz titulní strana

Knihy Mormonovy.
pp Svat˘.

b Morm. 8:13–17;

Eter 12:23–28.
7a 2. Nefi 33:2;

Jákob 4:14.
b pp Vzpoura.

8a pp JeÏí‰ Kristus –
Proroctví o narození
a smrti JeÏí‰e Krista.

b 1. Nefi 10:4;
2. Nefi 25:19.

9a Iz. 50:5–6;
Mat. 27:30.

10a 2. Nefi 26:12;

Mos. 7:27; 27:30–31;
Alma 11:38–39;
3. Nefi 11:14–15.

b Ex. 3:2–10; 6:6;
1. Nefi 5:15;
NaS 136:22.

c Gen. 32:9;
Mos. 7:19;
NaS 136:21.
pp Jehova.

d pp Usmífiení, usmífiiti.
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epozvednut, podle slov fZeno-
kov˘ch, a aby byl gukfiiÏován,
podle slov Neumov˘ch, a aby
byl pohfiben v hhrobû, podle slov
iZenosov˘ch, jeÏ promlouval
o tfiech dnech jtemnoty, které
budou znamením dan˘m o jeho
smrti tûm, ktefií budou ob˘vati
ostrovy mofiské, obzvlá‰tû v‰ak
dan˘m tûm, ktefií jsou z kdomu
Izraele.

11 NeboÈ tak promluvil pro-
rok: Pán BÛh jistû anav‰tíví
onoho dne ve‰ker˘ dÛm Izraele,
nûkteré sv˘m hlasem pro jejich
spravedlivost, k jejich veliké
radosti a spasení, a jiné bhfimû-
ním a blesky své moci, boufií,
o h n û m a d ˘ m e m a p á r o u
ctemnoty a otvíráním dzemû a
ehorami, jeÏ budou pozvednuty.
12 A v‰echny atyto vûci musejí

zajisté pfiijíti, praví prorok
bZenos. A cskály zemû musejí
pukati; a pro sténání zemû za-
pÛsobí na mnohé krále ostrovÛ
mofisk˘ch Duch BoÏí, takÏe
zvolají: BÛh pfiírody trpí.

13 A co se t˘ká tûch, ktefií
jsou v Jeruzalémû, praví prorok,
ti budou abiãováni v‰emi lidmi,

protoÏe bkfiiÏují Boha Izraelské-
ho, odvracejíce srdce a zavrhují-
ce znamení a divy a moc a slávu
Boha Izraelského.

14 A protoÏe odvracejí srdce,
praví prorok, a apohrdají Sva-
t˘m Izraelsk˘m, budou blouditi
v tûle a zahynou a budou za
busyknutí a za crozprávku a bu-
dou nenávidûni v‰emi národy.

15 Nicménû, aÏ pfiijde onen
den, praví prorok, kdy a jiÏ
nebudou odvraceti srdce od
Svatého Izraelského, pak on
vzpomene na bsmlouvy, které
uãinil s jejich otci.

16 Ano, pak on vzpomene
aostrovÛ mofisk˘ch; ano, a v‰e-
chen lid, kter˘ je z domu Izraele,
bshromáÏdím, praví Pán, podle
slov proroka Zenose, ze ãtyfi
stran zemû.

17 Ano, a celá zemû auvidí
spasení Pánû, praví prorok;
kaÏd˘ národ, pokolení, jazyk a
lid bude poÏehnán.

18 A já, Nefi, jsem napsal tyto
vûci pro svÛj lid, abych ho snad
mohl pfiesvûdãiti, aby pamato-
val na Pána, svého Vykupitele.

19 ProãeÏ, promlouvám k ce-

10e 3. Nefi 27:14.
f Alma 33:15; 34:7;

Hel. 8:19–20;
3. Nefi 10:15–16.
pp Písma – Ztracená
písma; Zenok.

g 2. Nefi 6:9; Mos. 3:9.
pp UkfiiÏování.

h Mat. 27:60;
Luká‰ 23:53;
2. Nefi 25:13.

i Jákob 6:1;
Hel. 15:11.
pp Zenos.

j 1. Nefi 12:4–5;
Hel. 14:20, 27;

3. Nefi 8:3, 19–23;
10:9.

k 3. Nefi 16:1–4.
11a 3. Nefi 9:1–22;

NaS 5:16.
b Hel. 14:20–27;

3. Nefi 8:5–23.
c Luká‰ 23:44–45;

3. Nefi 8:19–20.
d 2. Nefi 26:5.
e 3. Nefi 8:10.

12a Hel. 14:20–28.
b Jákob 5:1.
c Mat. 27:51.

13a Luká‰ 23:27–30.
b 2. Nefi 10:3.

14a Iz. 53:3–6;
Mos. 14:3–6.

b pp Îidé.
c Deut. 28:37;

1. Král. 9:7;
3. Nefi 16:9.

15a 1. Nefi 22:11–12.
b pp Abrahamova

smlouva.
16a 1. Nefi 22:4;

2. Nefi 10:21.
b Iz. 49:20–22.

pp Izrael –
ShromáÏdûní
Izraele.

17a Iz. 40:4–5.
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lému domu Izraele, pakliÏe
obdrÏí atyto vûci.
20 NeboÈ vizte, mám v duchu

obavy, jeÏ mne unavují dokonce
tak, Ïe v‰echny mé klouby
jsou slabé kvÛli tûm, ktefií jsou
v Jeruzalémû; neboÈ kdyby Pán
nebyl milosrdn˘ a neukázal mi
cosi o nich, tak jako to ukázal
prorokÛm za stara, také bych
zahynul.

21 A on zajisté ukázal aproro-
kÛm za stara v‰echny vûci
bo nich; a také ukázal mnoh˘m
cosi o nás; proãeÏ, musí nezbyt-
nû b˘ti, abychom o nich vûdûli,
neboÈ ty jsou napsány na des-
kách z mosazi.
22 Nyní, stalo se, Ïe já, Nefi,

jsem tûmto vûcem uãil své
bratfií; a stalo se, Ïe jsem jim ãetl
mnohé, co je vyryto na adeskách
z mosazi, aby vûdûli o konáních
Pánû v jin˘ch zemích mezi lidmi
za stara.

23 A ãetl jsem jim mnohé vûci,
které jsou napsány v aknihách
MojÏí‰ov˘ch; ale abych je mohl
plnûji pfiesvûdãiti, aby vûfiili
v Pána, svého Vykupitele, ãetl
jsem jim to, co bylo napsáno
prorokem bIzaiá‰em; neboÈ jsem
cvztahoval v‰echna písma na
nás, aby nám mohla b˘ti ku
dprospûchu a k pouãení.
24 ProãeÏ jsem k nim promlu-

vil fika: Sly‰te slova prorokova,
vy, ktefií jste zbytkem domu

Izraele, avûtví, jeÏ byla odlome-
na; sly‰te slova prorokova,
jeÏ byla napsána pro cel˘ dÛm
Izraele, a vztahujte je na sebe,
abyste mûli nadûji, stejnû jako
va‰i bratfií, od nichÏ jste byli
odlomeni; neboÈ podle tohoto
zpÛsobu prorok pí‰e.

KAPITOLA 20

Pán zjevuje Izraeli své zámûry –
Izrael byl vyvolen v peci strasti
a vyjde z Babylonu – Porovnej
s Izaiá‰em 48. Kolem roku 588–
570 pfi. Kr.

Poslouchej a sly‰ toto, ó dome
JákobÛv, vy, ktefií se naz˘váte
jménem Izraelov˘m a ktefií jste
vy‰li z vod Judy neboli z vod
akfitu, ktefií pfiísaháte jménem
Pánû a pfiipomínáte Boha Izrael-
ského, av‰ak nepfiísahají v prav-
dû ani ve spravedlivosti.

2 Nicménû se naz˘vají ze
asvatého mûsta, ale nespoléhají
se na Boha Izraelského, kter˘ je
Pán zástupÛ; ano, Pán zástupÛ
je jeho jméno.

3 Vizte, oznamoval jsem ony
adfiívûj‰í vûci od poãátku; a vy-
cházely z úst m˘ch a ukazoval
jsem je. Ukazoval jsem je náhle.

4 A ãinil jsem to, protoÏe jsem
vûdûl, Ïe ajsi zatvrzel˘ a ‰íje
tvá je Ïelezná ‰lacha a ãelo tvé
mosaz.

19a Enos 1:16;
Morm. 5:12; 7:9–10.

21a 2. Král. 17:13;
Amos 3:7.
pp Prorok.

b 3. Nefi 10:16–17.
22a 1. Nefi 22:1.
23a Ex. 17:14;

1. Nefi 5:11;
MojÏ. 1:40–41.

b 1. Nefi 15:20;
2. Nefi 25:4–6;
3. Nefi 23:1.

c pp Písma – Hodnota
písem.

d 2. Nefi 4:15.

24a Gen. 49:22–26;
1. Nefi 15:12;
2. Nefi 3:4–5.

20 1a pp Kfiest, kfitíti.
2a Iz. 52:1.

pp Jeruzalém.
3a Iz. 46:9–10.
4a tj. Izrael.
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5 A dokonce od poãátku jsem
ti oznamoval; neÏli se pfiihodily,
ukázal jsem ti je; a ukazoval
jsem ti je z obavy, abys nefiekl –
aModla má je uãinila a rytá
zpodobenina má a odlitá zpo-
dobenina má je pfiikázala.
6 Ty jsi toto v‰e vidûl a sly‰el;

a pfiece je nebude‰ oznamovati?
A Ïe jsem ti ukázal nové vûci
od této doby, dokonce skryté
vûci, a ty jsi je neznal.

7 Ony jsou stvofieny nyní, a ne
od poãátku, dokonce pfiedtím,
kdyÏ jsi je nesly‰el, byly ti
oznamovány, abys nefiekl – Viz,
já je znám.

8 Ano, a ty jsi nesly‰el; ano,
ty jsi je neznal; ano, od té doby
ucho tvé nebylo otevfieno; neboÈ
jsem vûdûl, Ïe se zachová‰ velmi
zrádnû , a byl j s i naz˘ván
apfiestupníkem jiÏ z lÛna.
9 Nicménû pro a jméno své

poshovím s hnûvem sv˘m a pro
chválu svou se zdrÏím, abych
tû neodfiízl.
10 NeboÈ viz, já jsem tû zu-

‰lechtil, já jsem tû vyvolil v peci
astrasti.
11 KvÛli sobû, ano, kvÛli sobû

to uãiním, neboÈ nestrpím, aby
ajméno mé bylo po‰pinûno a
bnevydám slávu svou jinému.

12 Poslouchej mne, ó Jákobe
a Izraeli, povolan˘ mÛj, neboÈ
já jsem ten; já jsem aprvní a já
jsem i poslední.

13 Ruka má také apoloÏila
základ zemû a pravice má roz-
klenula nebesa. Volám je a ony
povstávají spoleãnû.

14 Vy v‰ichni, shromáÏdûte
se a sly‰te; kdo z nich jim
tyto vûci oznámil? Pán ho mi-
luje; ano, a asplní slovo své,
jeÏ skrze nû oznamoval; a
uãiní bBabylonu podle libosti
své a rámû jeho padne na
Kaldejské.

15 Také, praví Pán; já, Pán, ano,
jsem promluvil; ano, povolal
jsem ho, aby oznamoval; pfiivedl
jsem ho a on uãiní cestu svou
vzkvétající.

16 Pfiistupte ke mnû; nepro-
mlouval jsem ve askrytu; od
poãátku, od té doby, kdy to bylo
oznámeno, promlouval jsem;
a Pán BÛh, a Duch jeho, poslal
mne.

17 A tak praví Pán, aVykupitel
tvÛj, Svat˘ Izraelsk˘; já jsem
ho poslal, Pán, BÛh tvÛj, kter˘
tû uãí, jak prospívati, kter˘ tû
bvede po cestû, kterou má‰ jíti,
to uãinil.

18 Ó, kéÏ bys byl poslouchal
apfiikázání má – pak by byl
pokoj tvÛj jako fieka a spraved-
livost tvá jako vlny mofiské.

19 I asemene tvého by bylo
jako písku; potomstva nitra
tvého jako ‰tûrku mofie; jméno
jeho by nebylo odfiíznuto ani
zniãeno pfiede mnou.

5a pp Modláfiství.
8a Îalmy 58:4.
9a 1. Sam. 12:22;

Îalmy 23:3;
1. Jan. 2:12.

10a pp Protivenství.
11a Jer. 44:26.

b Iz. 42:8; MojÏ. 4:1–4.

12a Zjev. 1:17; 22:13.
pp Alfa i Oméga;
Prvorozen˘.

13a Îalmy 102:26.
pp Stvofiení, stvofiiti.

14a 1. Král. 8:56;
NaS 64:31; 76:3.

b pp Bábel, Babylon.

16a Iz. 45:19.
17a pp Vykupitel.

b pp Inspirace,
inspirovati, vnuknutí;
Zjevení.

18a Kaz. 8:5.
19a Gen. 22:15–19;

Ozeá‰ 1:10.
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20 aVyjdûte z Babylona, utecte
od Kaldejsk˘ch, hlasem zpûva-
v˘m ohla‰ujte, fieknûte toto, roz-
neste do konãin zemû; fieknûte:
Pán vykoupil bsluÏebníka svého
Jákoba.

21 A oni aneÏíznili; on je vedl
pou‰tûmi; dal, aby vody pro nû
proudily ze bskály; také skálu
rozÈal a vody se vyvalily ven.

22 A pfiestoÏe vykonal toto v‰e,
a také vût‰í vûci, zlovolní, praví
Pán, nemají Ïádného apokoje.

KAPITOLA 21

Mesiá‰ bude svûtlem pohanÛm
a vysvobodí vûznû – Izrael bude
s mocí shromáÏdûn v posledních
dnech – Králové budou jeho pûs-
touny – Porovnej s Izaiá‰em 49.
Kolem roku 588–570 pfi. Kr.

A opût: Poslouchejte, ó vy
z domu Izraele, vy v‰ichni, ktefií
jste odlomeni a vyhnáni pro
zlovolnost past˘fiÛ lidu mého;
ano, vy v‰ichni, ktefií jste odlo-
meni, ktefií jste rozpt˘leni do
‰iroka, ktefií jste z lidu mého,
ó dome Izraele. Naslouchejte
mi, ó aostrovy, a poslouchejte,
vy, lidé bzdaleka; od lÛna mne
Pán povolal; od nitra matky mé
pfiipomínal jméno mé.

2 A uãinil ústa má podobná
meãi ostrému; ve stínu ruky
své skryl mne a uãinil ze mne

stfielu vyle‰tûnou; v toulci svém
schoval mne;

3 A pravil mi: Ty jsi asluÏebník
mÛj, ó Izraeli, v nûmÏ budu
oslaven.

4 Já jsem pak pravil, nadarmo
jsem se namáhal, vynaloÏil jsem
sílu svou pro nic a marnû; zajisté
soud mÛj je u Pána a práce má
u Boha.

5 A nyní, praví Pán – kter˘
mne autváfiel jiÏ v lÛnû, abych
mohl b˘ti sluÏebníkem jeho,
abych pfiivedl Jákoba zpût
k nûmu – byÈ Izrael není shro-
máÏdûn, pfiece budu slavn˘m
v oãích Pánû a BÛh mÛj bude
síla má.

6 A on pravil: Je ti lehké b˘ti
sluÏebníkem m˘m, abys vzbudil
akmeny Jákobovy a znovuzfiídil
zachované z Izraele. Dám tû
také jako bsvûtlo cpohanÛm,
abys mohl b˘ti spasením m˘m
aÏ do konãin zemû.

7 Tak praví Pán, Vykupitel
Izraele, Svat˘ jeho, toho, jímÏ
ãlovûk pohrdá, toho, jehoÏ si
národy o‰kliví, sluÏebníka vlád-
cÛ: Králové uvidí a povstanou,
i kníÏata ho budou uctívati,
kvÛli Pánovi, jenÏ je vûrn˘.

8 Tak praví Pán: V pfiijateln˘
ãas vysly‰el jsem vás, ó ostrovy
mofiské, a v den spasení pomohl
jsem vám; a zachovám tû a
dám ti asluÏebníka svého jako
smlouvu pro lid, aby zemû byla

20a Jer. 51:6;
NaS 133:5-14.

b Iz. 44:1–2, 21.
21a Iz. 41:17–20.

b Ex. 17:6;
Num. 20:11;
1. Nefi 17:29;
2. Nefi 25:20.

22a pp Pokoj.
21 1a 1. Nefi 22:4;

2. Nefi 10:20–22.
b NaS 1:1.

3a Lev. 25:55;
Iz. 41:8;
NaS 93:45–46.

5a Iz. 44:24.

6a pp Izrael – Dvanáct
kmenÛ Izraele.

b NaS 103:8–10;
Abr. 2:10–11.

c 3. Nefi 21:11.
8a 2. Nefi 3:6–15;

3. Nefi 21:8–11;
Morm. 8:16, 25.
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ustanovena, aby v dûdictví byla
uvedena dûdictví opu‰tûná;
9 Abys mohl fiíci avûzÀÛm: Vy-

jdûte; tûm, ktefií sedí v btemnotû:
UkaÏte se. Budou se pásti podél
cest a na v‰ech místech vyso-
k˘ch bude cpastva jejich.

10 Nebudou hladovûti ani
Ïízniti, nebude je suÏovati horko
ani slunce; neboÈ ten, jenÏ je
k nim milosrdn˘, je povede,
dokonce podél pramenÛ vody
je povede.

11 A uãiním v‰echny hory své
cestou a asilnice mé vyv˘‰eny
budou.

12 A pak, ó dome Izraele, viz,
atito pfiijdou zdaleka; a hle, tito
ze severu a ze západu; a tito ze
zemû Sinim.
13 aZpívejte, ó nebesa; a raduj

se, ó zemû; neboÈ nohy tûch,
ktefií jsou na v˘chodû, budou
usazeny; a propuknûte v zpûv,
ó hory; neboÈ nebudou jiÏ
biti; neboÈ Pán utû‰il lid svÛj
a k usouÏen˘m bude milosrdn˘.

14 Ale vizte, Sion pravil: Pán
mne opustil a Pán mÛj na mne
zapomnûl – ale on ukáÏe, Ïe
nezapomnûl.

15 NeboÈ mÛÏe aÏena zapo-
menouti na kojence svého,
aby tak nemûla soucit se synem
lÛna svého? Ano, ony mohou
bzapomenouti, já v‰ak na tebe
nezapomenu, ó dome Izraele.
16 Viz, vyryl jsem si tû na

adlanû rukou sv˘ch; zdi tvé jsou
neustále pfiede mnou.

17 Dûti tvé si pospí‰í proti
niãitelÛm tv˘m; a ti, ktefií tû
azpusto‰ili, odejdou od tebe.
18 Pozdvihni oãí sv˘ch vÛkol

a viz; tito v‰ichni se ashromaÏ-
ìují a pfiijdou k tobû. A jakoÏe
Ïiji, praví Pán, zajisté se jimi
v‰emi odûje‰ jako ozdobou a
ovine‰ si je jako nevûsta.

19 NeboÈ místa tvá pustá a
zpusto‰ená a zemû zniãení
tvého budou právû nyní pfiíli‰
tûsné kvÛli obyvatelÛm; a ti,
ktefií tû pohltili, budou daleko.

20 Dûti, které bude‰ míti poté,
co ztratí‰ první, fieknou opût
v u‰i tvé: Toto místo je pro mne
pfiíli‰ astísnûné; dej mi místo,
abych mohl bydliti.

21 Pak si afiekne‰ v srdci svém:
Kdo mi zplodil tyto, vÏdyÈ
jsem ztratila dûti své a jsem
bopu‰tûná, zajatá a bloudím sem
a tam? A kdo vychoval tyto?
Vizte, zÛstala jsem sama; tyto
dûti, kde byly?

22 Tak praví Pán BÛh: Viz,
pozdvihnu ruku svou k apoha-
nÛm a vyzdvihnu lidu bkorou-
hev svou; a oni pfiinesou syny
tvé v cnáruãí svém a dcery
tvé budou neseny na ramenou
jejich.

23 A akrálové budou bpûstou-
ny tv˘mi a královny jejich
chÛvami tv˘mi; skloní se pfied

9a pp Spasení pro
mrtvé.

b 2. Nefi 3:5.
c Ezech. 34:14.

11a Iz. 62:10;
NaS 133:23–32.

12a Iz. 43:5–6.
13a Iz. 44:23.

15a pp Îena, Ïeny.
b Iz. 41:17; Alma 46:8;

NaS 61:36.
16a Zach. 13:6.
17a 3. Nefi 21:12–20.
18a Mich. 4:11–13.
20a neboli tûsné

nebo úzké.

21a tj. Sion si fiekne.
b Iz. 54:1; Gal. 4:27.

22a Iz. 66:18–20.
b Iz. 11:12; 18:3.
c 1. Nefi 22:8;

2. Nefi 10:8–9.
23a Iz. 60:16.

b 1. Nefi 22:6.
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tebou tváfií svou k zemi a budou
olizovati prach z nohou tv˘ch;
a ty pozná‰, Ïe já jsem Pán;
neboÈ ti, ktefií na mne cãekají,
nebudou zahanbeni.

24 NeboÈ bude kofiist odÀata
mocnému nebo budou apodle
zákona zajatí vysvobozeni?
25 Ale tak praví Pán, dokonce

zajatí mocného budou odÀati
a kofiist hrozného bude vysvo-
bozena; neboÈ já budu bojovati
s tím, kdo bojuje s tebou, a já
zachráním dûti tvé.

26 A anakrmím ty, ktefií tû
utlaãují, jejich vlastním masem;
budou zpiti svou vlastní krví
jako sladk˘m vínem; a ve‰keré
tûlo bude bvûdûti, Ïe já, Pán,
jsem Spasitel tvÛj a Vykupitel
tvÛj, cMocn˘ JákobÛv.

KAPITOLA 22

Izrael bude rozpt˘len po celé tváfii
zemû – Pohané budou kojiti a Ïiviti
Izrael evangeliem v posledních
dnech – Izrael bude shromáÏdûn a
spasen a zlovolní shofií jako strni‰tû
– Království ìáblovo bude zniãeno
a Satan bude spoután. Kolem roku
588–570 pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe poté, co jsem
já, Nefi, pfieãetl tyto vûci, jeÏ
byly vyryty na adeskách z mo-
sazi, pfii‰li ke mnû moji bratfií a

pravili mi: Co znamenají tyto
vûci, které jsi ãetl? Viz, mají
b˘ti chápány podle vûcí, jeÏ jsou
duchovní, jeÏ se stanou podle
ducha, a ne podle tûla?

2 A já, Nefi, jsem jim pravil:
Vizte, byly aprojeveny proroku
hlasem bDucha; neboÈ Duchem
jsou cprorokÛm oznamovány
v‰echny vûci, jeÏ pfiijdou na
dûti lidské podle tûla.

3 ProãeÏ, to, o ãem jsem ãetl,
se t˘ká vûcí jak aãasn˘ch, tak
duchovních; neboÈ se zdá, Ïe
dÛm Izraele bude dfiíve nebo
pozdûji brozpt˘len po celé tváfii
zemû, a také mezi v‰emi národy.

4 A vizte, jsou mnozí, ktefií se
jiÏ vytratili z povûdomí tûch,
ktefií jsou v Jeruzalémû. Ano,
vût‰í ãást v‰ech akmenÛ byla
bvyvedena; a jsou rozpt˘leni sem
a tam po costrovech mofisk˘ch;
a kde jsou, nikdo z nás neví, jen
to víme, Ïe byli vyvedeni.

5 A protoÏe byli vyvedeni, bylo
o nich toto prorokováno, a také
o v‰ech tûch, ktefií budou potom
rozpt˘leni a smícháni, pro
Svatého Izraelského; neboÈ proti
nûmu zatvrdí srdce své; proãeÏ,
budou rozpt˘leni mezi v‰emi
národy a budou anenávidûni
v‰emi lidmi.

6 Nicménû poté budou akojeni
bpohany a Pán pozdvihl ruku
svou k pohanÛm a vyzdvihl je

23c 2. Nefi 6:13;
NaS 98:2;
133:10–11, 45.

24a 1. Nefi 21:25.
26a 1. Nefi 22:13–14.

b Mos. 11:22.
c pp Jehova.

22 1a 1. Nefi 19:22;
2. Nefi 4:2.

2a 2. Petr. 1:19–21.
b pp Duch Svat˘.
c pp Proroctví,

prorokovati.
3a NaS 29:31–34.

b 1. Nefi 10:12–14;
2. Nefi 25:14–16.
pp Izrael – Rozpt˘lení
Izraele.

4a pp Izrael – Deset
ztracen˘ch kmenÛ
Izraele.

b 2. Nefi 10:22.
c 1. Nefi 21:1;

2. Nefi 10:8, 20.
5a 1. Nefi 19:14.
6a 1. Nefi 21:23.

b pp Pohané.
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jako korouhev a cdûti jejich jsou
neseny v náruãí jejich a dcery
jejich jsou neseny na ramenou
jejich, tedy tyto vûci, o nichÏ se
mluví, jsou ãasné; neboÈ takové
jsou smlouvy Pánû s na‰imi
otci; a jsme tím mínûni my ve
dnech, které pfiijdou, a také
v‰ichni na‰i bratfií, ktefií jsou
z domu Izraele.

7 A znamená to, Ïe pfiichází
ãas, Ïe poté, co cel˘ dÛm Izraele
bude rozpt˘len a smíchán, po-
zvedne Pán BÛh mezi apohany
mocn˘ národ, ano, dokonce
na tváfii této zemû; a jimi bude
na‰e símû brozpt˘leno.
8 A poté, co bude na‰e símû

rozpt˘leno, Pán BÛh bude po-
kraãovati a vykoná mezi apoha-
ny bpodivuhodné dílo, jeÏ bude
velice ccenné pro na‰e símû;
proãeÏ, je to pfiirovnáno k tomu,
Ïe jsou pohany Ïiveni a neseni
v náruãí jejich a na ramenou
jejich.

9 A to bude také velice acenné
pro pohany; a nejen pro pohany,
ale bpro cel˘ cdÛm Izraele, neboÈ
je to seznamuje se dsmlouvami
Otce nebe s Abrahamem fika:
V esemeni tvém budou fpoÏeh-
nána v‰echna pokolení zemû.
10 A pfiál bych si, bratfií moji,

abyste vûdûli, Ïe Ïádné poko-
lení zemû nemÛÏe b˘ti poÏeh-
náno, aneobnaÏí-li on rámû své
pfied oãima v‰ech národÛ.

11 ProãeÏ, Pán BÛh bude
nadále obnaÏovati rámû své
pfied oãima v‰ech národÛ, kdyÏ
bude pfiiná‰eti smlouvy své a
evangelium své tûm, ktefií jsou
z domu Izraele.
12 ProãeÏ, vyvede je opût ze

zajetí a budou spolu ashromáÏ-
dûni v zemích svého dûdictví;
a budou vyvedeni z mrákoty a
ze btmy; a poznají, Ïe cPán je
jejich dSpasitel a jejich Vykupi-
tel, eMocn˘ Izraelsk˘.

13 A krev oné veliké a aohavné
církve, jeÏ je smilnicí v‰í zemû,
se obrátí na jejich vlastní hlavy;
neboÈ budou mezi sebou bválãiti
a meã jejich cvlastních rukou
padne na jejich vlastní hlavy a
budou zpiti svou vlastní krví.

14 A v‰echny anárody, které
budou válãiti proti tobû, ó dome
Izraele, budou obráceny jeden
proti druhému a bpadnou do
jámy, kterou vykopaly, aby
polapily lid Pánû. A v‰ichni,
ktefií cbojují proti Sionu, budou
zniãeni a ona veliká smilnice,
která pfievracela pravé cesty
Pánû, ano, ona veliká a ohavná

6c 1. Nefi 15:13.
7a 3. Nefi 20:27.

b 1. Nefi 13:12–14;
2. Nefi 1:11.

8a 2. Nefi 10:10–11;
3. Nefi 16:4–7;
Morm. 5:19.

b Iz. 29:14; 1. Nefi 14:7;
2. Nefi 27:26.
pp Znovuzfiízení
evangelia.

c 1. Nefi 15:13–18;
3. Nefi 5:21–26; 21:7.

9a 1. Nefi 14:1–5.
b 2. Nefi 30:1–7.
c 2. Nefi 29:13–14.
d Deut. 4:31.
e pp Abrahamova

smlouva.
f Gen. 12:2–3;

3. Nefi 20:27;
Abr. 2:9–11.

10a Iz. 52:10.
12a pp Izrael –

ShromáÏdûní Izraele.
b pp Temnota,

duchovní.
c 2. Nefi 6:10–11.
d pp Spasitel.
e pp Jehova.

13a pp ëábel – Církev
ìáblova.

b 1. Nefi 14:3, 15–17.
c 1. Nefi 21:26.

14a Luká‰ 21:10.
b Iz. 60:12;

1. Nefi 14:3;
NaS 109:25.

c 2. Nefi 10:13; 27:3.
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církev, se zfiítí do dprachu a
velik˘ bude její pád.
15 NeboÈ vizte, praví prorok,

rychle pfiichází ãas, kdy Satan
jiÏ nebude míti moci nad srdcem
dûtí lidsk˘ch; neboÈ brzy pfiijde
den, kdy v‰ichni py‰ní a ti, ktefií
si poãínají zlovolnû, budou jako
astrni‰tû; a pfiichází den, kdy
musejí b˘ti bspáleni.
16 NeboÈ kvapnû pfiichází ãas,

kdy plnost ahnûvu BoÏího bude
vylita na v‰echny dûti lidské;
neboÈ on nestrpí, aby zlovolní
niãili spravedlivé.

17 ProãeÏ, azachová bspraved-
livé mocí svou, i kdyby musela
pfiijíti plnost hnûvu jeho, a
spravedliví budou zachováni,
dokonce tak, Ïe nepfiátelé jejich
budou zniãeni ohnûm. ProãeÏ,
spravedliví se nemusejí báti;
neboÈ tak praví prorok, oni
budou zachránûni, i kdyby to
mûlo b˘ti jako ohnûm.

18 Vizte, bratfií moji, pravím
vám, Ïe tyto vûci musejí zakrát-
ko pfiijíti; ano, dokonce musí
pfiijíti krev a oheÀ a pára d˘mu;
a to musí nezbytnû b˘ti na tváfii
této zemû; a pfiijde to na lidi
podle tûla, pakliÏe budou zatvr-
zovati srdce své proti Svatému
Izraelskému.

19 NeboÈ vizte, spravedliví
nezahynou; neboÈ zajisté musí
pfii j í t i ãas, kdy v‰ichni ti ,

ktefií bojují proti Sionu, budou
odfiíznuti.

20 A Pán zajisté pfiipraví cestu
pro svÛj lid, aby se naplnila
slova MojÏí‰ova, jeÏ promlouval
fika: aProroka vám vzbudí Pán,
vá‰ BÛh, jako mne; toho budete
poslouchati ve v‰ech vûcech,
jeÏ vám bude fiíkati. A stane se,
Ïe v‰ichni ti, ktefií onoho proro-
ka poslouchati nebudou, budou
z prostfiedku lidu bodfiíznuti.

21 A nyní, já, Nefi, vám ozna-
muji, Ïe onen aprorok, o nûmÏ
MojÏí‰ promlouval, je Svat˘
Izraelsk˘; proãeÏ, on bude
vykonávati bsoud ve spraved-
livosti.

22 A spravedliví se nemusejí
báti, neboÈ to jsou ti, ktefií ne-
budou poraÏeni. Ale království
ìáblovo, jeÏ bude zbudováno
mezi dûtmi lidsk˘mi, kteréÏto
království je zfiízeno mezi tûmi,
ktefií jsou v tûle –

23 NeboÈ rychle pfiichází ãas,
kdy v‰echny acírkve, jeÏ jsou
zbudovány, aby dosáhly zisku,
a v‰echny ty, jeÏ jsou zbudová-
ny, aby získaly moc nad tûlem,
a ty, jeÏ jsou zbudovány, aby se
staly boblíben˘mi v oãích svûta,
a ty, jeÏ vyhledávají Ïádosti tûla
a vûci svûta a hledí ãiniti v‰eliké
nepravosti; ano, tedy v‰ichni
ti, ktefií náleÏejí ke království
ìáblovu, jsou ti, ktefií se musejí

14d Iz. 25:12.
15a Iz. 5:23–24;

Nahum 1:10;
Mal. 4:1;
2. Nefi 15:24; 26:4–6;
NaS 64:23–24; 133:64.

b Îalmy 21:10;
3. Nefi 25:1;
NaS 29:9.

pp Zemû – Koneãn˘
stav zemû.

16a 1. Nefi 14:17.
17a 2. Nefi 30:10;

MojÏ. 7:61.
b 1. Nefi 17:33–40.

20a Jan 4:19; 7:40.
b NaS 133:63.

21a Deut. 18:15, 18;

Skut. 3:20–23;
1. Nefi 10:4;
3. Nefi 20:23.

b Îalmy 98:9;
MojÏ. 6:57.

23a 1. Nefi 14:10;
2. Nefi 26:20.
pp KnûÏská lstivost.

b Luká‰ 6:26; Alma 1:3.
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báti a chvûti a ctfiásti; to jsou ti,
ktefií musejí b˘ti sraÏeni do
prachu; to jsou ti, ktefií musejí
b˘ti dstráveni jako strni‰tû; a
toto je podle slov proroka.

24 A rychle pfiichází ãas, kdy
spravedliví musejí b˘ti vedeni
jako aÏírní b˘ãci a Svat˘ Izrael-
sk˘ musí vládnouti v panování
a moci a síle a veliké slávû.

25 A ashromaÏìuje své dûti ze
ãtyfi stran zemû; a poãítá ovce
své a ony ho znají; a bude jedno
stádo a jeden bpast˘fi; a bude
pásti ovce své a v nûm naleznou
cpastvu.
26 A pro spravedlivost lidu

jeho nemá aSatan Ïádné moci;
proãeÏ, nemÛÏe b˘ti uvolnûn po
dobu bmnoha let; neboÈ nemá
Ïádné moci nad srdcem lidí,
neboÈ oni Ïijí ve spravedlivosti
a Svat˘ Izraelsk˘ cvládne.

27 A nyní vizte, já, Nefi, vám

pravím, Ïe toto v‰e musí pfiijíti
podle tûla.

28 Ale, vizte, v‰echny národy,
pokolení, jazyky a lidé budou
dlíti bezpeãnû díky Svatému
Izraelskému, pakliÏe budou
ãiniti apokání.
29 A nyní, já, Nefi, konãím;

neboÈ se jiÏ neodvaÏuji o tom
promlouvati.

30 ProãeÏ, bratfií moji, chtûl
bych, abyste pomysleli na to, Ïe
tyto vûci, jeÏ byly napsány na
adeskách z mosazi, jsou prav-
divé; a dosvûdãují, Ïe ãlovûk
musí b˘ti poslu‰en pfiikázání
BoÏích.

31 ProãeÏ, nemusíte se domní-
vati, Ïe já a mÛj otec jsme jediní,
ktefií o tom svûdãili a také tomu
uãili. ProãeÏ, budete-li poslu‰ni
apfiikázání a vytrváte-li do konce,
budete posledního dne spaseni.
A tak tomu jest. Amen.

Druhá kniha Nefiova

Zpráva o smrti Lehiovû. Nefiovi bratfií se boufií proti Nefimu.
Pán nafiizuje Nefimu, aby ode‰el do pustiny. Jeho cestování

v pustinû a tak dále.

KAPITOLA 1

Lehi prorokuje o zemi svobody –
Jeho símû bude rozpt˘leno a bito,
odmítne-li Svatého Izraelského –

Nabádá své syny, aby se oblékli
v odûní spravedlivosti. Kolem roku
588–570 pfi. Kr.

ANYNÍ, stalo se, Ïe poté,
co jsem já, Nefi, ustal své

23c 2. Nefi 28:19.
d 2. Nefi 26:6.

24a Amos 6:4; Mal. 4:2;
3. Nefi 25:2.

25a pp Izrael –
ShromáÏdûní
Izraele.

b pp Dobr˘ past˘fi.
c Îalmy 23.

26a Zjev. 20:2;
Alma 48:17;
NaS 43:31; 45:55;
88:110; 101:28.
pp ëábel.

b Jákob 5:76.
c pp Milénium.

28a pp Odpustiti;
Pokání.

30a 2. Nefi 4:2.
31a Mat. 19:17.

pp Pfiikázání BoÏí.
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bratfií pouãovati, ná‰ aotec Lehi
k nim také promlouval mnohé a
zopakoval jim, co velikého pro
nû Pán uãinil, kdyÏ je vyvedl ze
zemû Jeruzalém.

2 A promlouval k nim o jejich
avzpourách na vodách a o milo-
srdenstvích BoÏích, kdyÏ u‰etfiil
jejich Ïivot, takÏe nebyli pohl-
ceni mofiem.
3 A také k nim promlouval

o zemi zaslíbení, kterou obdr-
Ïeli – jak milosrdn˘ Pán byl,
kdyÏ nás varoval, abychom
uprchli ze zemû Jeruzalém.

4 NeboÈ vizte, pravil, vidûl
jsem avidûní, z nûhoÏ vím, Ïe
bJeruzalém je zniãen; a kdyby-
chom zÛstali v Jeruzalémû, také
bychom czahynuli.
5 Ale, pravil, i pfies své strasti

jsme obdrÏeli azemi zaslíbení,
zemi, která je bvyvolená nade
v‰echny jiné zemû; zemi, o níÏ se
mnou Pán BÛh uãinil csmlouvu,
Ïe bude zemí pro dûdictví seme-
ne mého. Ano, Pán se mnou a
s dûtmi m˘mi uãinil o této zemi
smlouvu na vûky, a také se v‰e-
mi tûmi, ktefií budou rukou Pánû
vyvedeni z jin˘ch zemí.
6 ProãeÏ, já, Lehi, prorokuji

podle pÛsobení Ducha, kter˘ je
ve mnû, Ïe do této zemû nepfii-
jde anikdo, aniÏ by byl pfiiveden
rukou Pánû.
7 ProãeÏ, tato azemû je zasvûce-

na pro toho, koho on pfiivede.
A pakliÏe mu budou slouÏiti
podle pfiikázání, která dal, bude
jim zemí bsvobody; proãeÏ,
nebudou nikdy uvedeni do
zajetí; jestliÏe budou, bude to
pro nepravost; neboÈ bude-li se
rozhojÀovati nepravost, zemû
kvÛli nim bude cprokleta, ale
pro spravedlivé bude poÏehná-
na na vûky.

8 A vizte, je to moudrostí, Ïe
tato zemû má b˘ti zatím utajena
pfied tím, aby o ní ostatní náro-
dy vûdûly; neboÈ vizte, mnohé
národy by zemi zaplavily, takÏe
by zde nebylo Ïádného místa
pro dûdictví.

9 ProãeÏ, já, Lehi, jsem obdrÏel
slib, Ïe anakolik budou ti, které
Pán BÛh vyvede ze zemû Jeru-
zalém, zachovávati pfiikázání
jeho, bude se jim na tváfii této
zemû bdafiiti; a budou utajeni,
aby o nich Ïádn˘ jin˘ národ
nevûdûl, aby mohli vlastniti
tuto zemi pro sebe. A pakliÏe
budou czachovávati pfiikázání
jeho, budou poÏehnáni na tváfii
této zemû a nebude Ïádného,
kdo by je obtûÏoval ani kdo by
jim odÀal zemi dûdictví jejich; a
budou dlíti na vûky v bezpeãí.

10 Ale vizte, aÏ pfiijde ãas, kdy
budou upadati do nevíry poté,
co obdrÏí tak veliká poÏehnání
z ruky Pánû – majíce znalost o

[2. nefi]
1 1a pp Patriarcha,

patriarchální.
2a 1. Nefi 18:9–20.
4a pp Vidûní.

b 2. Král. 24:14–15;
Jer. 44:2;
1. Nefi 1:4;
Hel. 8:20.

c Alma 9:22.
5a pp Zaslíbená zemû.

b Eter 2:9–10.
c pp Smlouva.

6a 2. Nefi 10:22.
7a Mos. 29:32;

Alma 46:10, 20.
b 2. Nefi 10:11.

pp Svoboda,

svobodn˘.
c Alma 45:10–14, 16;

Morm. 1:17;
Eter 2:8–12.

9a 2. Nefi 4:4;
Alma 9:13.

b Deut. 29:9.
c pp Poslouchati,

poslu‰nost, poslu‰n .̆
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stvofiení zemû a v‰ech lidí, zna-
jíce veliká a podivuhodná díla
Pánû od stvofiení svûta; majíce
moc ãiniti vírou v‰e; majíce
v‰echna pfiikázání od poãátku
a byv‰e pfiivedeni nekoneãnou
dobrotivostí jeho do této dra-
hocenné zemû zaslíbení – vizte,
pravím, pfiijde-li den, kdy za-
vrhnou Svatého Izraelského,
pravého aMesiá‰e, Vykupitele
svého a Boha svého, vizte, sou-
dy toho, kter˘ je spravedln˘,
spoãinou na nich.

11 Ano, on k nim pfiivede ajiné
národy a dá jim moc a vezme
jim zemi vlastnictví jejich a,
dá je brozpt˘liti a bíti.

12 Ano, tak, jak jedno pokolení
bude pfiecházeti v druhé, budou
mezi nimi akrveprolití a veliká
nav‰tívení; proãeÏ, synové moji,
chtûl bych, abyste si pamatovali;
ano, chtûl bych, abyste slova
moje poslouchali.

13 Ó, kéÏ byste se probudili;
probuìte se z hlubokého spán-
ku, ano, dokonce ze spánku
apekla, a setfieste hrozné bfietûzy,
jimiÏ jste spoutáni, jeÏ jsou fietû-
zy, které poutají dûti lidské, aby
byly odvedeny do zajetí dolÛ
do vûãné cpropasti bídy a bûd.

14 Probuìte se! a povstaÀte
z prachu a sly‰te slova roze-

chvûlého arodiãe, jehoÏ údy
budete museti brzy uloÏiti do
chladného a tichého bhrobu,
odkud se Ïádn˘ poutník nemÛÏe
navrátiti; jen nûkolik dnÛ a pÛ-
jdu ccestou v‰eho pozemského.
15 Ale vizte, Pán avykoupil

du‰i mou z pekla; spatfiil jsem
slávu jeho a jsem vûãnû objat
bnáruãí jeho clásky.

16 A pfieji si, abyste pamatovali
na dodrÏování austanovení a
soudÛ Pánû; vizte, to bylo
úzkostí du‰e mé od poãátku.

17 Srdce mé b˘vá ãas od
ãasu ztíÏeno zármutkem, neboÈ
mívám obavy, Ïe pro tvrdost
srdce va‰eho Pán, vá‰ BÛh,
vyjde v plnosti ahnûvu svého
na vás, a Ïe budete bodfiíznuti
a zniãeni na vûky;
18 Nebo Ïe na vás pfiijde pro-

kletí na dobu amnoha pokolení;
a budete nav‰tíveni meãem a
hladem a budete nenávidûni
a budete vedeni podle vÛle a
zajetí bìáblova.
19 Ó synové moji, kéÏ by na

vás tyto vûci nepfii‰ly, ale kéÏ
byste byli vyvolen˘m a aoblíbe-
n˘m lidem Pánû. Ale vizte, staÀ
se vÛle jeho; neboÈ bcesty jeho
jsou spravedlivost na vûky.

20 A on pravil toto: aNakolik
budete zachovávati bpfiikázání

10a pp Mesiá‰.
11a 1. Nefi 13:12–20;

Morm. 5:19–20.
b 1. Nefi 22:7.

12a Morm. 1:11–19; 4:11.
13a pp Peklo.

b Alma 12:9–11.
c 1. Nefi 15:28–30;

Hel. 3:29–30.
14a pp Rodiãe.

b pp Smrt, tûlesná.

c Jozue 23:14.
15a Alma 36:28.

pp Usmífiení, usmífiiti.
b Jákob 6:5; Alma 5:33;

3. Nefi 9:14.
c ¤ím. 8:39.

pp Láska.
16a Deut. 4:5–8;

2. Nefi 5:10–11.
17a 2. Nefi 5:21–24;

Alma 3:6–19.

b Mos. 12:8.
18a 1. Nefi 12:20–23.

b pp ëábel.
19a pp Vyvolení,

vyvolen˘, vyvoliti.
b Ozeá‰ 14:9.

20a Jarom 1:9;
Mos. 1:6–7;
Alma 9:13–14.

b Lev. 26:3–14;
Joel 2:23–26.
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má, bude se vám v zemi cdafiiti,
av‰ak nakolik pfiikázání má
zachovávati nebudete, budete
z pfiítomnosti mé odfiíznuti.

21 A nyní, aby du‰e má mohla
z vás míti radost a aby srdce
mé mohlo opustiti tento svût
s potû‰ením z vás, abych ne-
musel b˘ti snesen do hrobu
se zármutkem a smutkem, po-
vstaÀte z prachu, synové moji,
a buìte amuÏi a buìte odhod-
laní a bjedné mysli a jednoho
srdce, jednotni ve v‰ech vûcech,
abyste nese‰li do zajetí;
22 Abyste nebyli prokleti tûÏ-

k˘m prokletím; a také abyste
na sebe nepfiivodili nelibost
aspravedlného Boha ke zniãení,
ano, k vûãnému zniãení jak
du‰e, tak tûla.
23 Probuìte se, synové moji;

aoblecte se v odûní spravedli-
vosti. Setfieste fietûzy, jimiÏ jste
spoutáni, a vyjdûte z mrákoty
a povstaÀte z prachu.

24 Nebufite se jiÏ proti bratru
svému, jehoÏ vidûní byla slavná
a kter˘ zachovává pfiikázání od
doby, kdy jsme opustili Jeru-
zalém; a kter˘ byl nástrojem
v rukou BoÏích, kdyÏ nás vedl
do zemû zaslíbení; neboÈ neb˘ti
jeho, museli bychom v pustinû
zahynouti ahladem; nicménû vy
jste mu busilovali o Ïivot; ano, a
on kvÛli vám vytrpûl mnoho
smutku.

25 A já se nesmírnû bojím a

chvûji se kvÛli vám, aby opût
netrpûl; neboÈ vizte, obvinili
jste ho, Ïe usiloval o moc a
apravomoc nad vámi; ale já
vím, Ïe on neusiluje o moc ani
pravomoc nad vámi, ale usiluje
o slávu BoÏí a o va‰e vlastní
vûãné blaho.

26 A vy jste reptali, protoÏe
k vám mluvil jasnû. ¤íkáte,
Ïe uÏíval aostrosti; fiíkáte, Ïe se
na vás hnûval; ale vizte, jeho
ostrost byla ostrostí moci slova
BoÏího, jeÏ bylo v nûm; a to, co
naz˘váte hnûvem, byla pravda
podle toho, co je v Bohu a kterou
nemohl potlaãiti, kdyÏ smûle
poukazoval na nepravosti va‰e.

27 A musí nezbytnû b˘ti, Ïe
amoc BoÏí musí b˘ti s ním,
dokonce tak, aby vám pfiikázal,
Ïe musíte poslouchati. Ale vizte,
nebyl to on, ale byl to bDuch
Pánû, jenÏ byl v nûm, kter˘
cotevfiel ústa jeho, aby promlu-
vil, takÏe je nemohl zavfiíti.

28 A nyní, synu mÛj Lamane,
a také Lemueli a Same a také
synové moji, ktefií jste syny
Izmaelov˘mi, vizte, budete-li
poslouchati hlasu Nefiova,
nezahynete. A budete-li ho
poslouchati, zanechávám vám
apoÏehnání, ano, dokonce své
první poÏehnání.

29 Ale nebudete-li ho po-
slouchati, odjímám své aprvní
poÏehnání, ano, vpravdû své
poÏehnání, a to spoãine na nûm.

20c Îalmy 67:7;
Mos. 2:21–25.

21a 1. Sam. 4:9;
1. Král. 2:2.

b MojÏ. 7:18.
22a NaS 3:4.
23a Efez. 6:11–17.

24a 1. Nefi 16:32.
b 1. Nefi 16:37.

25a Gen. 37:9–11.
26a Pfiísl. 15:10;

1. Nefi 16:2;
Moroni 9:4;
NaS 121:41–43.

27a 1. Nefi 17:48.
b NaS 121:43.
c NaS 33:8.

28a pp Prvorozenství.
29a Abr. 1:3.
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30 A nyní, Zorame, promlou-
vám k tobû: Viz, ty jsi asluÏeb-
ník LabanÛv; nicménû, byl jsi
vyveden ze zemû Jeruzalém a
já vím, Ïe jsi vûrn˘m pfiítelem
syna mého Nefiho na vûky.
31 ProãeÏ, protoÏe jsi byl

vûrn˘, bude símû tvé poÏeh-
náno ase semenem jeho, takÏe
bude dlíti dlouho v blahobytu
na tváfi i té to zemû; a nic ,
kromû nepravosti mezi ním,
nepo‰kodí ani nenaru‰í blaho-
byt jeho na tváfii této zemû
na vûky.

32 ProãeÏ, budete-li zachováva-
ti pfiikázání Pánû, Pán tuto zemi
zasvûtil pro bezpeãí semene
tvého se semenem syna mého.

KAPITOLA 2

Vykoupení pfiichází skrze Svatého
Mesiá‰e – Svoboda volby (svoboda
jednání) je nezbytná pro existenci
a pokrok – Adam padl, aby lidé
mohli b˘ti – Lidé jsou svobodni a
mohou si zvoliti svobodu a vûãn˘
Ïivot. Kolem roku 588–570 pfi. Kr.

A nyní, Jákobe, promlouvám
k tobû: Ty jsi aprvorozen˘ mÛj
ve dnech souÏení mého v pus-
tinû. A viz, v dûtství svém jsi
vytrpûl strasti a mnoho smutku
pro hrubost bratfií sv˘ch.

2 Nicménû, Jákobe, prvorozen˘

mÛj v pustinû, ty zná‰ velikost
Boha; a on posvûtí strasti tvé
ku prospûchu tvému.

3 ProãeÏ, du‰e tvá bude poÏeh-
nána, a ty bude‰ dlíti bezpeãnû
s bratrem sv˘m Nefim; a dny
své proÏije‰ ve sluÏbû svému
Bohu. ProãeÏ, já vím, Ïe jsi
vykoupen pro spravedlivost
Vykupitele svého; neboÈ jsi
spatfiil, Ïe v plnosti ãasu pfiijde,
aby pfiinesl lidem spasení.

4 A aspatfiil jsi v mládí svém
slávu jeho; proãeÏ, jsi poÏeh-
nán, dokonce jako ti, jimÏ bude
slouÏiti v tûle; neboÈ Duch
je tent˘Ï vãera, dnes a na vûky.
A cesta je pfiipravena od pádu
ãlovûka a spasení je bbezplatné.

5 A l idé j sou dosta teãnû
pouãeni, aby arozeznali dobro
od zla. A lidem je dán zákon.
A zákonem není Ïádné tûlo
bospravedlnûno; neboli záko-
nem jsou lidé codfiíznuti. Ano,
ãasn˘m zákonem byli odfiíznuti;
a také duchovním zákonem
hynou tomu, co je dobré, a
stávají se na vûky bídn˘mi.

6 ProãeÏ, avykoupení pfiichází
ve Svatém bMesiá‰i a skrze
nûj; neboÈ on je pln cmilosti a
pravdy.

7 Vizte, dává sebe jako aobûÈ
za hfiích, aby naplnil smysl zá-
kona pro v‰echny ty, ktefií mají
srdce zlomené a ducha zkrou‰e-

30a 1. Nefi 4:20, 35.
31a 2. Nefi 5:6.
2 1a 1. Nefi 18:7.
4a 2. Nefi 11:3;

Jákob 7:5.
b pp Milost.

5a Moroni 7:16.
b ¤ím. 3:20;

2. Nefi 25:23;

Alma 42:12–16.
pp Ospravedlnûní,
ospravedlniti.

c 1. Nefi 10:6;
2. Nefi 9:6–38;
Alma 11:40–45;
12:16, 24; 42:6–11;
Hel. 14:15–18.

6a 1. Nefi 10:6;

2. Nefi 25:20;
Alma 12:22–25.
pp Plán vykoupení.

b pp Mesiá‰.
c Jan 1:14, 17;

MojÏ. 1:6.
7a pp Usmífiení,

usmífiiti.



2. Nefi 2:8–14 60

ného; a pro nikoho jiného nemÛ-
Ïe b˘ti bsmysl zákona naplnûn.

8 ProãeÏ , j e tak dÛleÏ i té
obeznámiti s tûmito vûcmi oby-
vatele zemû, aby mohli vûdûti,
Ïe není Ïádného tûla, jeÏ mÛÏe
dlíti v pfiítomnosti BoÏí, aaniÏ
by to bylo skrze zásluhy a mi-
losrdenství a milost Svatého
Mesiá‰e, kter˘ pokládá Ïivot
svÛj podle tûla a opût jej bere
mocí Ducha, aby mohl usku-
teãniti bvzkfií‰ení mrtv˘ch, jsa
prvním, kdo vstane.

9 ProãeÏ, on je prvotinami
Bohu, ponûvadÏ se apfiimluví
za v‰echny dûti lidské; a ti, ktefií
v nûj vûfií, budou spaseni.

10 A pro tuto pfiímluvu za
av‰echny pfiijdou v‰ichni lidé
k Bohu; proãeÏ, budou státi
v pfiítomnosti jeho, aby jím byli
bsouzeni podle pravdy a csvatos-
ti, jeÏ je v nûm. ProãeÏ, smysl
zákona, jejÏ Svat˘ dal k uloÏení
trestu, kter˘ je pfiipojen, kte-
r˘Ïto trest, jenÏ je pfiipojen, je
v protikladu k onomu ‰tûstí,
které je pfiipojeno, aby byl
naplnûn smysl dusmífiení –

11 NeboÈ musí nezbytnû b˘ti,
aby byl aprotiklad ve v‰ech
vûcech. Kdyby tomu tak nebylo,
prvorozen˘ mÛj v pustinû,
spravedlivost by nemohla b˘ti
uskuteãnûna, ani zlovolnost,
ani svatost ani bída, ani dobré

ani zlé. ProãeÏ, v‰echny vûci
by musely nezbytnû b˘ti slou-
ãením v jedno; proãeÏ, kdyby
bylo jen jedné ãásti, musela by
nezbytnû zÛstati jako mrtvá,
nemaje Ïádného Ïivota ani
smrti, ani poru‰itelnosti ani
neporu‰itelnosti, ‰tûstí ani bídy,
ani citu ani necitlivosti.

12 ProãeÏ, muselo by to ne-
zbytnû b˘ti stvofieno k niãemu;
proãeÏ, nebyl by Ïádn˘ aúãel
ani smysl stvofiení jeho. ProãeÏ,
toto by muselo nezbytnû zniãiti
moudrost Boha a jeho vûãné
zámûry, a také moc a milosr-
denství a bspravedlnost BoÏí.

13 A fieknete-li, Ïe není aÏád-
ného zákona, fieknete také, Ïe
není Ïádného hfiíchu. ¤eknete-li,
Ïe není Ïádného hfiíchu, také
fieknete, Ïe není Ïádné spraved-
livosti. A není-li Ïádné spra-
vedlivosti, není Ïádného ‰tûstí.
A není-li Ïádné spravedlivosti
ani ‰tûstí, není Ïádného trestu
ani bídy. A nejsou-li tyto vûci,
bnení Ïádného Boha. A není-li
Ïádného Boha, nejsme my ani
zemû; neboÈ by nemohlo b˘ti
Ïádného stvofiení, ani toho, co
pÛsobí, ani toho, na co je pÛso-
beno; proãeÏ, v‰e by muselo
pominouti.

1 4 A n y n í , s y n o v é m o j i ,
promlouvám k vám tyto vûci
k va‰emu prospûchu a k pouãe-

7b ¤ím. 10:4.
8a 2. Nefi 25:20; 31:21;

Mos. 4:8; 5:8;
Alma 38:9.

b 1. Kor. 15:20;
Alma 7:12; 12:24–25;
42:23.
pp Vzkfií‰ení.

9a Iz. 53:1–12;
Mos. 14:12; 15:8–9.

10a pp Vykupitel.
b pp Soud, poslední.
c pp Svatost.
d 2. Nefi 9:7, 21–22, 26;

Alma 22:14;
33:22; 34:9.

11a NaS 29:39; 122:5–9.
pp Protivenství.

12a NaS 88:25–26.
pp Zemû – Stvofiena
pro ãlovûka.

b pp Spravedlnost.
13a 2. Nefi 9:25.

b Alma 42:13.
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ní; neboÈ BÛh jest a on astvofiil
v‰e, jak nebesa, tak zemi, a v‰e,
co na nich je, jak to, co pÛsobí,
tak to, na co je bpÛsobeno.

15 A aby uskuteãnil vûãné
azámûry své ohlednû smyslu
ãlovûka poté, co stvofiil na‰e
první rodiãe a zvûfi polní a
ptactvo ve vzduchu a zkrátka
v‰e, co je stvofieno, muselo ne-
zbytnû b˘ti protikladu; dokonce
bzakázané covoce v protikladu
k ovoci dstromu Ïivota; jedno
bylo sladké a druhé hofiké.
16 ProãeÏ, Pán BÛh dal ãlovû-

ku, aby ajednal sám za sebe.
ProãeÏ, ãlovûk by nemohl jed-
nati sám za sebe, ledaÏe by byl
bnutkán jedním nebo druh˘m.

17 A já, Lehi, podle toho, co
jsem ãetl, se musím nezbytnû
domnívati, Ïe aandûl BoÏí podle
toho, co je napsáno, bpadl s nebe;
proãeÏ, stal se cìáblem usilovav
o to, co je zlé pfied Bohem.
18 A protoÏe padl s nebe a stal

se na vûky bídn˘m, ausiloval
také o bídu celého lidstva. Pro-
ãeÏ, fiekl bEvû, ano, dokonce ten
star˘ had, jenÏ je ìáblem, jenÏ
je otcem v‰ech clÏí, proãeÏ fiekl:
Pojez ze zakázaného ovoce a vy

nezemfiete, ale budete jako BÛh,
dznajíce dobro a zlo.
19 A poté, co Adam a Eva

apojedli ze zakázaného ovoce,
byli vyhnáni ze zahrady bEden,
aby obdûlávali zemi.

20 A pfiivádûli na svût dûti;
ano, dokonce arodinu celé zemû.

21 A dny dûtí alidsk˘ch byly
prodlouÏeny podle vÛle BoÏí,
aby mohly ãiniti bpokání, dokud
jsou v tûle; proãeÏ, stav jejich se
stal stavem czkou‰ky a ãas jejich
byl prodlouÏen podle pfiikázání,
jeÏ Pán BÛh dal dûtem lidsk˘m.
NeboÈ on dal pfiikázání, Ïe
v‰ichni lidé musejí ãiniti pokání;
neboÈ on ukázal v‰em lidem,
Ïe jsou pro pfiestupek rodiãÛ
sv˘ch dztraceni.

22 A nyní vizte, kdyby Adam
neuãinil pfiestupek, nepadl by,
ale zÛstal by v zahradû Eden. A
v‰e, co bylo stvofieno, by muselo
zÛstati v témÏe stavu, v jakém
to bylo poté, co to bylo stvofieno;
a muselo by to zÛstati na vûky a
nemíti Ïádného konce.

23 A oni by nemûli Ïádn˘ch
adûtí; proãeÏ by zÛstali ve stavu
nevinnosti, nemajíce Ïádné ra-
dosti, neboÈ neznali Ïádné bídy;

14a pp Stvofiení, stvofiiti.
b NaS 93:30.

15a Iz. 45:18;
Alma 42:26;
MojÏ. 1:31, 39.

b Gen. 2:16–17;
MojÏ. 3:17.

c Gen. 3:6;
Alma 12:21–23.

d Gen. 2:9;
1. Nefi 15:22, 36;
Alma 32:40.

16a 2. Nefi 10:23;
Alma 12:31.

pp Svoboda jednání.
b NaS 29:39–40.

17a pp ëábel.
b Iz. 14:12; 2. Nefi 9:8;

MojÏ. 4:3–4;
Abr. 3:27–28.

c pp ëábel.
18a 2. Nefi 28:19–23;

3. Nefi 18:18;
NaS 10:22–27.

b pp Eva.
c 2. Nefi 28:8;

MojÏ. 4:4.
d Gen. 3:5;

Alma 29:5;
Moroni 7:15–19.

19a Alma 12:31.
pp Pád Adama a Evy.

b pp Eden.
20a NaS 138:38–39.
21a Alma 12:24;

MojÏ. 4:23–25.
b Alma 34:32.

pp Pokání.
c pp Smrtelnost,

smrteln˘.
d Jákob 7:12.

23a MojÏ. 5:11.
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neãiníce Ïádného dobra, neboÈ
neznali Ïádného hfiíchu.
24 Ale vizte, v‰e bylo uãinûno

moudrostí toho, kter˘ azná v‰e.
25 aAdam bpadl, aby lidé mohli

b˘ti; a lidé cjsou, aby mohli míti
dradost.
26 A aMesiá‰ pfiichází v plnosti

ãasu, aby mohl dûti lidské
z pádu bvykoupiti. A protoÏe
jsou z pádu vykoupeny, staly
se na vûky csvobodn˘mi, roze-
znávajíce dobro od zla; aby
jednaly samy za sebe a aby
nebylo jednáno za nû, ledaÏe je
to trestem dzákona v onen velik˘
a poslední den, podle pfiikázání,
jeÏ dal BÛh.

27 ProãeÏ, lidé jsou asvobodni
podle tûla; a v‰e je jim dáno,
co je ãlovûku nezbytné. A jsou
svobodni, aby si bzvolili svobo-
du a cvûãn˘ Ïivot skrze velikého
Prostfiedníka v‰ech lidí, nebo
aby si zvolili zajetí a smrt podle
zajetí a moci ìáblovy; neboÈ
ten se snaÏí, aby v‰ichni lidé
byli bídní jako on sám.

28 A nyní, synové moji, chtûl
bych, abyste hledûli k tomuto
velikému aProstfiedníkovi a
poslouchali veliká pfiikázání
jeho; a byli vûrni slovÛm jeho
a zvolili si vûãn˘ Ïivot podle
vÛle Svatého Ducha jeho;
29 A nezvolili si vûãnou smrt

podle vÛle tûla a zla, jeÏ je
v nûm, jeÏ dává duchu ìáblovu

moc uvádûti do azajetí, svésti
vás do bpekla, aby mohl vlád-
nouti nad vámi ve svém vlast-
ním království.

30 Promluvil jsem tûchto nûko-
lik slov k vám v‰em, synové
moji, v posledních dnech zkou‰-
ky své; a já, podle slov proro-
kov˘ch, jsem si zvolil dobrou
stranu. A nemám Ïádného
jiného cíle kromû vûãného blaha
du‰í va‰ich. Amen.

KAPITOLA 3

Jozef v Egyptû vidûl ve vidûní
Nefity – Prorokoval o Josephu
Smithovi, vidoucím posledních
dnÛ; o MojÏí‰ovi, kter˘ vysvobodí
Izrael; a o pfiíchodu Knihy Mormo-
novy. Kolem roku 588–570 pfi. Kr.

A nyní promlouvám k tobû,
Jozefe, synu mÛj aposlední. Ty
ses narodil v pustinû strastí
m˘ch; ano, ve dnech nejvût‰ího
smutku mého tû matka tvá
porodila.

2 A kéÏ Pán zasvût í tuto
azemi, jeÏ je zemí nejcennûj‰í,
také tobû pro dûdictví tvé a dû-
dictví semene tvého s bratfiími
tv˘mi pro bezpeãí tvé na vûky,
pakliÏe budete zachovávati
pfiikázání Svatého Izraelského.

3 A nyní, Jozefe, synu mÛj
poslední, kterého jsem vyvedl
z pustiny strastí sv˘ch, kéÏ ti

24a pp BÛh, BoÏstvo.
25a pp Adam.

b MojÏ. 6:48.
pp Pád Adama a Evy.

c pp Smrtelnost,
smrteln˘.

d MojÏ. 5:10.
pp âlovûk, lidé;

Radost.
26a pp Mesiá‰.

b pp Plán vykoupení.
c Alma 42:27;

Hel. 14:30.
d pp Zákon.

27a Gal. 5:1; MojÏ. 6:56.
b pp Svoboda jednání.

c pp Vûãn˘ Ïivot.
28a pp Prostfiedník.
29a ¤ím. 6:16–18;

Alma 12:11.
b pp Peklo.

3 1a 1. Nefi 18:7.
2a 1. Nefi 2:20.

pp Zaslíbená zemû.
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Pán Ïehná na vûky, neboÈ símû
tvé nebude zcela azniãeno.

4 NeboÈ viz, ty jsi plod ledví
m é h o ; a j á j s e m p o t o m e k
aJozefÛv, kter˘ byl jako bzajatec
odveden do Egypta. A veliké
byly smlouvy Pánû, které uãinil
s Jozefem.

5 ProãeÏ, Jozef vpravdû avidûl
ná‰ den. A obdrÏel od Pána
slib, Ïe z plodu ledví jeho Pán
BÛh vzbudí b spravedlivou
cvûtev domu Izraele; ne Mesiá‰e,
ale vûtev, jeÏ bude odlomena,
nicménû bude na ni pamatová-
no ve smlouvách Pánû, Ïe se
jim v posledních dnech projeví
dMesiá‰, v duchu moci tak, Ïe
budou vyvedeni z etemnoty na
svûtlo – ano, ze skryté temnoty
a ze zajetí na svobodu.

6 NeboÈ Jozef vpravdû svûd-
ãil fika: aVidoucího vzbudí
Pán, mÛj BÛh, kter˘ bude vy-
volen˘m vidoucím pro plod
bledví mého.

7 Ano, Jozef vpravdû pravil:
Tak mi praví Pán: Vyvoleného
avidoucího vzbudím z plodu
ledví tvého; a bude vysoce
cenûn mezi plodem ledví tvého.
A jemu dám pfiikázání, aby
vykonal dílo pro plod ledví
tvého, bratfií své, které bude
pro nû velmi cenné, dokonce je

pfiivede k poznání smluv, jeÏ
jsem uãinil s otci tv˘mi.

8 A dám mu pfiikázání, aby
nekonal aÏádné jiné dílo kromû
toho díla, které mu pfiikáÏi.
A uãiním ho velik˘m v oãích
sv˘ch; neboÈ bude vykonávati
dílo mé.

9 A bude velik˘ jako aMojÏí‰,
jehoÏ, jak jsem pravil, vzbudím
pro vás, aby lid mÛj bvysvobo-
dil, ó dome Izraele.

10 A MojÏí‰e vzbudím, aby
vysvobodil lid tvÛj ze zemû
egyptské.

11 Ale vidoucího vzbudím
z plodu ledví tvého; a jemu
dám amoc pfiinésti slovo mé
semeni ledví tvého – a nejen
pfiinésti slovo mé, praví Pán,
ale také pfiesvûdãiti je o slovû
mém, které jiÏ mezi nû vy‰lo.

12 ProãeÏ, plod ledví tvého
bude apsáti; a plod ledví bJudova
bude cpsáti; a to, co bude napsá-
no plodem ledví tvého, a také to,
co bude napsáno plodem ledví
Judova, sroste k dzahanbení
fale‰né nauky a ukonãení svárÛ
a utvrzení míru mezi plodem
ledví tvého a epfiivedení jejich
v posledních dnech k fpoznání
otcÛ jejich a také k poznání
smluv m˘ch, praví Pán.

13 A ze slabosti bude uãinûn

3a 2. Nefi 9:53.
4a Gen. 39:1–2; 45:4;

49:22–26;
1. Nefi 5:14–16.

b Gen. 37:29–36.
5a pjs Gen. 50:24–38;

2. Nefi 4:1–2.
b Jákob 2:25.
c Gen. 49:22–26;

1. Nefi 15:12; 19:24.
pp Vinice Pánû.

d 2. Nefi 6:14;

NaS 3:16–20.
e Iz. 42:16.

6a 3. Nefi 21:8–11;
Morm. 8:16.
pp Vidoucí.

b NaS 132:30.
7a pp Smith, Joseph, ml.
8a NaS 24:7, 9.
9a MojÏ. 1:41.

b Ex. 3:7–10;
1. Nefi 17:24.

11a NaS 5:3–4.

12a pp Kniha
Mormonova.

b 1. Nefi 13:23–29.
c pp Bible.
d Ezech. 37:15–20;

1. Nefi 13:38–41;
2. Nefi 29:8; 33:10–11.

e Moroni 1:4.
f 1. Nefi 15:14;

2. Nefi 30:5;
Morm. 7:1, 5, 9–10.
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siln˘m onoho dne, kdy dílo mé
poãne mezi ve‰ker˘m lidem
m˘m ke znovuzfiízení tebe, ó
dome Izraele, praví Pán.
14 A tak prorokoval Jozef

fika: Vizte, onoho vidoucího Pán
poÏehná; a ti, jiÏ budou usilovati
o zniãení jeho, budou poraÏeni;
neboÈ tento slib, jeÏ jsem obdr-
Ïel od Pána o plodu ledví svého,
bude splnûn. Vizte, jsem si jist
naplnûním tohoto slibu;

15 A on se bude ajmenovati po
mnû; a bude se bjmenovati po
otci svém. A bude jako já; neboÈ
to, co Pán pfiinese rukou jeho,
to pfiivede mocí Pánû lid mÛj
ke spasení.
16 Ano, takto prorokoval Jozef:

Jsem si touto vûcí jist, dokonce
tak, jako jsem si jist slibem o
MojÏí‰ovi; neboÈ Pán mi pravil:
aZachovám símû tvé na vûky.
17 A Pán pravil: Vzbudím

MojÏí‰e; a v holi mu dám moc;
a dám mu soudnost v psaní.
Av‰ak neuvolním jazyk jeho,
aby mnoho promlouval, neboÈ
ho neuãiním mocn˘m v pro-
mlouvání. Ale anapí‰i mu zákon
svÛj prstem své vlastní ruky; a
uãiním mu bmluvãího.
18 A Pán mi také pravil: Vzbu-

dím vidoucího pro plod ledví
tvého; a uãiním pro nûj mluvãí-
ho. A já, viz, já dám, aby napsal
zápis o plodu ledví tvého pro
plod ledví tvého; a mluvãí
ledví tvého to bude oznamovati.

19 A slova, jeÏ napí‰e, budou

slova, jeÏ jsou podle moudrosti
mé Ïádoucí, aby vy‰la k aplodu
ledví tvého. A bude to, jako
by k nim plod ledví tvého volal
bz prachu; neboÈ já znám víru
jejich.

20 A budou avolati z prachu;
ano, a to pokání bratfiím sv˘m,
dokonce poté, co po nich pro-
jdou mnohá pokolení. A stane
se, Ïe volání jejich se ponese,
ano podle jednoduchosti slov
jejich.

21 Pro víru je j ich vyjdou
aslova jejich z úst m˘ch k bra-
tfiím jejich, ktefií jsou plodem
ledví tvého; a slabost slov jejich
uãiním silnou skrze víru jejich,
takÏe se rozpomenou na smlou-
vu mou, kterou jsem uãinil
s otci tv˘mi.

22 A nyní viz, synu mÛj Jozefe,
tímto zpÛsobem mÛj praotec
aprorokoval.
23 ProãeÏ, pro tuto smlouvu

jsi poÏehnan˘; neboÈ símû tvé
nebude zniãeno, protoÏe bude
poslouchati slova té knihy.

24 A povstane mezi nimi jeden
mocn˘, kter˘ uãiní mnoho dob-
ra jak ve slovû, tak ve skutku,
jsa nástrojem v rukou BoÏích,
s nesmírnou vírou, aby vyko-
nal mocné divy a ãinil to, co
je veliké v oãích BoÏích, takÏe
uskuteãní mnohé znovuzfiízení
pro dÛm Izraele a pro símû
bratfií tv˘ch.

25 A nyní, poÏehnan˘ jsi,
Jozefe. Viz, jsi mlád; proãeÏ

15a NaS 18:8.
b JS–Î 1:3.

16a Gen. 45:1–8.
17a Deut. 10:2, 4;

MojÏ. 2:1.

b Ex. 4:16.
19a NaS 28:8.

b Iz. 29:4;
2. Nefi 27:13; 33:13;
Morm. 9:30;

Moroni 10:27.
20a 2. Nefi 26:16;

Morm. 8:23.
21a 2. Nefi 29:2.
22a 2. Nefi 3:5.
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poslouchej slova bratra svého
Nefiho a vpravdû se ti stane
podle slov, jeÏ jsem promlouval.
Pamatuj na slova svého umíra-
jícího otce. Amen.

KAPITOLA 4

Lehi radí svému potomstvu a Ïehná
mu – Umírá a je pohfiben – Nefi
velebí dobrotivost BoÏí – Nefi na
vûky vkládá svou dÛvûru v Pána.
Kolem roku 588–570 pfi. Kr.

A nyní já, Nefi, promlouvám o
proroctvích, o nichÏ promlouval
mÛj otec, a o aJozefovi, kter˘ byl
odveden do Egypta.
2 NeboÈ vizte, on vpravdû

prorokoval o ve‰kerém semeni
svém. A není mnoho vût‰ích
aproroctví neÏli ta, jeÏ napsal.
A on prorokoval o nás a o na‰ich
budoucích pokoleních; a jsou
zapsána na deskách z mosazi.
3 ProãeÏ, poté, co mÛj otec

ustal promlouvati o proroctvích
Jozefov˘ch, svolal dûti Lama-
novy, jeho syny a jeho dcery, a
pravil jim: Vizte, synové moji
a dcery mé, ktefií jste syny a
dcerami mého aprvorozeného,
chtûl bych, abyste naklonili ucho
slovÛm m˘m.

4 NeboÈ Pán BÛh pravil toto:
aNakolik budete pfiikázání má
zachovávati, bude se vám v zemi
dafiiti; a nakolik pfiikázání má
zachovávati nebudete, budete
z pfiítomnosti mé odfiíznuti.

5 Ale vizte, synové moji a dce-
ry mé, nemohu sejíti do hrobu,
aniÏ bych na vás zanechal apo-
Ïehnání; neboÈ vizte, já vím, Ïe
budete-li vedeni bcestou, kterou
máte jíti, neodvrátíte se od ní.

6 ProãeÏ, jste-li prokleti, vizte,
zanechávám na vás poÏehnání
své, aby ono prokletí mohlo
z vás b˘ti sÀato a aby bylo
zodpovûdûno na ahlavû va‰ich
rodiãÛ.

7 ProãeÏ, pro poÏehnání mé
Pán BÛh anestrpí, abyste zahy-
nuli; proãeÏ, bude bmilosrdn˘
k vám a k semeni va‰emu na
vûky.

8 A stalo se, Ïe poté, co mÛj
otec ustal promlouvati k synÛm
a dcerám Lamanov˘m, nechal
pfied sebe pfiivésti syny a dcery
Lemuelovy.

9 A promluvil k nim fika: Vizte,
synové moji a dcery mé, ktefií
jste syny a dcerami mého druhé-
ho syna; vizte, zanechávám vám
totéÏ poÏehnání, jeÏ jsem zane-
chal synÛm a dcerám Lamano-
v˘m; proãeÏ, vy nebudete zcela
zniãeni; ale nakonec bude símû
va‰e poÏehnáno.

10 A stalo se, Ïe kdyÏ mÛj otec
k nim ustal promlouvati, vizte,
promluvil k synÛm aIzmaelo-
v˘m, ano, dokonce k celému
jeho domu.

11 A poté, co k nim ustal pro-
mlouvati, promluvil k Samovi
fika: PoÏehnan˘ jsi ty a símû tvé;
neboÈ ty zdûdí‰ zemi jako bratr

4 1a Gen. 39:1–2.
2a 2. Nefi 3:5.
3a pp Prvorozen˘.
4a 2. Nefi 1:9.
5a pp Patriarchální

poÏehnání.
b Pfiísl. 22:6.

6a NaS 68:25–29.
7a 2. Nefi 30:3–6;

NaS 3:17–18.

b 1. Nefi 13:31;
2. Nefi 10:18–19;
Jákob 3:5–9;
Hel. 15:12–13.

10a 1. Nefi 7:6.
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tvÛj Nefi. A símû tvé bude poãí-
táno mezi símû jeho; a ty bude‰
dokonce jako bratr tvÛj a símû
tvé jako símû jeho; a bude‰
poÏehnan˘ po v‰echny své dny.
12 A stalo se poté, co mÛj otec

Lehi promluvil k celému svému
domu podle pocitÛ srdce svého
a Ducha Pánû, jenÏ byl v nûm,
Ïe zestárl. A stalo se, Ïe zemfiel
a byl pohfiben.

13 A stalo se, Ïe nemnoho
dnÛ po jeho smrti se Laman a
Lemuel a synové Izmaelovi na
mne rozhnûvali kvÛli napome-
nutím Pánû.

14 NeboÈ já, Nefi, jsem byl
nutkán promluviti k nim podle
jeho slova; neboÈ jsem k nim
promlouval mnohé, a také mÛj
otec pfied svou smrtí; z kte-
r˘chÏto slov jsou mnohá napsá-
na na m˘ch adruh˘ch deskách;
neboÈ o dûjinách je více psáno
na m˘ch druh˘ch deskách.

15 A na atyto pí‰i vûci du‰e
své, a mnohá z písem, jeÏ jsou
vyryta na deskách z mosazi.
NeboÈ du‰e má se tû‰í z písem
a srdce mé nad nimi bpfiemítá
a pí‰e je k cpouãení a ku pro-
spûchu dûtí m˘ch.

16 Vizte, adu‰e má se tû‰í z vûcí
Pánû; a bsrdce mé neustále
pfiemítá o tom, co jsem vidûl a
sly‰el.

17 Nicménû pfies vel ikou
adobrotivost Pánû v tom, Ïe mi
ukázal veliká a podivuhodná

díla svá, srdce mé volá: Ó, jak
bbídn˘ jsem ãlovûk! Ano, srdce
mé se souÏí pro tûlo mé; du‰e
má se rmoutí pro nepravosti mé.

18 Jsem obklíãen poku‰eními
a hfiíchy, jeÏ mne tak snadno
anapadají.
19 A kdyÏ se chci radovati,

srdce mé sténá pro hfiíchy mé;
nicménû vím, v koho dÛvûfiuji.

20 BÛh mÛj je mi oporou; On
mne vodil ve strastech m˘ch
v pustinû; a zachovával mne na
vodách veliké hloubky.

21 NaplÀoval mne aláskou svou,
aÏ tûlo mé b˘valo stravováno.

22 Zahanboval anepfiátele mé
tak, Ïe se pfiede mnou roztfiásli.

23 Vizte, ve dne vysl˘chal volá-
ní mé a v noci mi dával poznání
avidûními.
24 A ve dne jsem se pfied ním

osmûloval v mocné amodlitbû;
ano, vysílal jsem hlas svÛj na
v˘sost; a andûlé sestupovali a
slouÏili mi.

25 A na kfiídlech Ducha jeho
bylo tûlo mé auná‰eno na pfie-
vysoké hory. A oãi mé vídávaly
veliké vûci, ano, dokonce pfiíli‰
veliké pro ãlovûka; tudíÏ mi
bylo uloÏeno, abych je nepsal.

26 A tak, jestliÏe jsem tedy
vídával tak veliké vûci a jestli-
Ïe Pán v blahosklonnosti své
k dûtem lidsk˘m pfiicházívá
k lidem s tak mnoh˘m milosr-
denstvím, aproã by mûlo srdce
mé lkáti a du‰e má prodlévati

14a 1. Nefi 1:16–17; 9:4.
15a 1. Nefi 6:4–6.

b pp Písma; Pfiemítati.
c 1. Nefi 19:23.

16a pp DíkÛvzdání, díky.
b pp Srdce.

17a 2. Nefi 9:10;

NaS 86:11.
b ¤ím. 7:24.

18a ¤ím. 7:21–23;
ÎidÛm 12:1;
Alma 7:15.

21a pp Láska.
22a 1. Nefi 17:52.

23a pp Vidûní.
24a Jakub 5:16;

1. Nefi 2:16.
25a 1. Nefi 11:1;

MojÏ. 1:1–2.
26a Îalmy 43:5.
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v údolí smutku a tûlo mé chfiad-
nouti a síla má ochabovati pro
strasti mé?
27 A proã bych se mûl apoddá-

vati hfiíchu pro tûlo své? Ano,
proã bych mûl podléhati bpoku-
‰ením, aby onen zl˘ mûl místo
v srdci mém, aby niãil cpokoj
mÛj a suÏoval du‰i mou? Proã se
hnûvám kvÛli nepfiíteli svému?
28 Probuì se, du‰e má! Nekle-

sej jiÏ v hfiíchu. Raduj se, ó srdce
mé, a nedej jiÏ místa anepfiíteli
du‰e mé.

29 Nehnûvej se jiÏ kvÛli nepfiá-
telÛm m˘m. Neoslabuj sílu mou
pro strasti mé.

30 Raduj se, ó srdce mé, a volej
k Pánu a fiekni: Ó Pane, budu tû
na vûky chváliti; ano, du‰e má
se bude v tobû radovati, BoÏe
mÛj a askálo spasení mého.

31 Ó Pane, vykoupí‰ du‰i mou?
Vysvobodí‰ mne z rukou nepfiá-
tel m˘ch? Uãiní‰ mne takov˘m,
abych se tfiásl pfii objevení se
ahfiíchu?
32 KéÏ jsou brány pekla pfiede

mnou neustále zavfieny, protoÏe
asrdce mé je zlomeno a duch
mÛj je zkrou‰en˘! Ó Pane, kéÏ
bys nezavíral pfiede mnou brány
spravedlivosti své, abych mohl
bkráãeti po stezce pokory, abych
mohl b˘ti pfiísnû dbal˘ pfiímé
cesty!
33 Ó Pane, kéÏ bys mne zahalil

rouchem spravedlivosti své! Ó
Pane, kéÏ bys mi pfiipravil cestu,

abych unikl nepfiátelÛm sv˘m!
KéÏ bys uãinil cestu mou pfiede
mnou pfiímou! KéÏ bys mi nepo-
kládal do cesty kámen úrazu –
ale kéÏ bys uvolnil cestu mou
pfiede mnou a kéÏ bys nedával
pfiekáÏky do cesty mé, ale do
cest nepfiátel m˘ch.

34 Ó Pane, dÛvûfioval jsem
v tebe a budu v tebe adÛvûfiovati
na vûky. Nebudu vkládati
bdÛvûru svou v rámû tûla; neboÈ
vím, Ïe proklet je ten, kdo vklá-
dá cdÛvûru svou v rámû tûla.
Ano, proklet je ten, kdo vkládá
dÛvûru svou v ãlovûka nebo
spoléhá na rámû tûla.

35 Ano, já vím, Ïe BÛh dá
a‰tûdfie tomu, kdo Ïádá. Ano,
mÛj BÛh mi dá, kdyÏ nebudu
bÏádati cnesprávnû; tudíÏ po-
zdvihnu hlas svÛj k tobû; ano,
budu volati k tobû, BoÏe mÛj,
dskálo spravedlivosti mé. Viz,
hlas mÛj bude k tobû na vûky
vystupovati, skálo má a vûãn˘
BoÏe mÛj. Amen.

KAPITOLA 5

Nefité se oddûlují od LamanitÛ,
zachovávají zákon MojÏí‰Ûv a sta-
vûjí chrám – Pro svou nevíru jsou
Lamanité odfiíznuti z pfiítomnosti
Pánû, jsou prokleti a stávají se
metlou NefitÛm. Kolem roku 588–
559 pfi. Kr.

Vizte, stalo se, Ïe já, Nefi, jsem

27a ¤ím. 6:13.
b pp Pokou‰eti,

poku‰ení.
c pp Pokoj.

28a pp ëábel.
30a 1. Kor. 3:11.

pp Skála.

31a ¤ím. 12:9;
Alma 13:12.

32a pp Zlomené srdce.
b pp Kráãeti, kráãeti

s Bohem.
34a pp DÛvûra,

dÛvûfiovati.

b Îalmy 44:7–9.
c Jer. 17:5;

Morm. 3:9; 4:8.
35a Jakub 1:5.

b pp Modlitba.
c Hel. 10:5.
d Deut. 32:4.
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mnoho volal k Pánu, svému
Bohu, pro ahnûv sv˘ch bratfií.

2 Ale vizte, jejich hnûv proti
mnû vzrostl natolik, Ïe mi
usilovali o Ïivot.

3 Ano, reptali proti mnû fika:
Ná‰ mlad‰í bratr si myslí, Ïe
nad námi bude apanovati; a my
jsme kvÛli nûmu mnoho zkusili;
proãeÏ, nyní, zabijme ho, aby
nás jiÏ nesuÏoval sv˘mi slovy.
NeboÈ vizte, nechceme, aby byl
na‰ím vládcem; neboÈ to pfiíslu-
‰í nám, ktefií jsme jeho star‰ími
bratfiími, abychom panovali nad
tímto lidem.

4 Nyní, já nepí‰i na tyto desky
v‰echna slova, jimiÏ proti mnû
reptali. Ale postaãí, kdyÏ fieknu,
Ïe mi usilovali o Ïivot.
5 A stalo se, Ïe Pán mne

avaroval, abych já, bNefi, od
nich ode‰el a utekl do pustiny,
a v‰ichni ti, ktefií chtûjí jíti se
mnou.

6 ProãeÏ, stalo se, Ïe já, Nefi,
jsem vzal svou rodinu a také
aZorama a jeho rodinu a Sama,
svého star‰ího bratra, a jeho
rodinu a Jákoba a Jozefa, své
mlad‰í bratfií, a také své sestry
a v‰echny ty, ktefií chtûli jíti se
mnou. A v‰ichni ti, ktefií chtûli
jíti se mnou, byli ti, ktefií vûfiili
ve bvarování a zjevení BoÏí;
proãeÏ, poslouchali slova moje.

7 A vzali jsme své stany a v‰e,

co jsme mohli, a putovali jsme
pustinou po dobu mnoha dnÛ.
A poté, co jsme putovali po
dobu mnoha dnÛ, rozbili jsme
své stany.

8 A mÛj lid chtûl, abychom
pojmenovali ono místo aNefi;
proãeÏ, nazvali jsme ho Nefi.

9 A v‰ichni ti, ktefií byli se
mnou, pfiijali pojmenování alid
NefiÛv.

10 A hledûli jsme zachovávati
soudy a ustanovení a pfiikázání
Pánû ve v‰ech vûcech, podle
azákona MojÏí‰ova.
11 A Pán byl s námi; pfievelice

se nám dafiilo; neboÈ jsme zaseli
semena a sklidili jsme oplátkou
v hojnosti. A poãali jsme chovati
stáda a dobytek a zvífiata v‰eho
druhu.

12 A já, Nefi, jsem také pfiinesl
záznamy, které byly vyryty
na adeskách z mosazi; a také
bkouli neboli ckompas, kter˘,
podle toho, co je psáno, byl
rukou Pánû pfiipraven pro
mého otce.

13 A stalo se, Ïe se nám poãalo
pfievelice dafiiti, a poãali jsme
se v zemi mnoÏiti.

14 A já, Nefi, jsem vzal ameã
LabanÛv a podle nûj jsem zhoto-
vil mnoho meãÛ, aby lid, kter˘
se nyní naz˘val bLamanité, na
nás snad nepfii‰el a nezniãil nás;
neboÈ jsem znal jejich nenávist

5 1a 2. Nefi 4:13–14.
3a 1. Nefi 16:37–38;

Mos. 10:14–15.
5a pp Inspirace,

inspirovati, vnuknutí.
b Mos. 10:13.

6a 1. Nefi 4:35; 16:7;
2. Nefi 1:30–32.

b pp Varování, varovati.

8a Omni 1:12, 27;
Mos. 9:1–4; 28:1.

9a Jákob 1:13–14.
10a 2. Nefi 11:4.

pp Zákon MojÏí‰Ûv.
12a Mos. 1:3–4.

pp Desky.
b Mos. 1:16.
c 1. Nefi 16:10, 16, 26;

18:12, 21;
Alma 37:38–47;
NaS 17:1.

14a 1. Nefi 4:9;
Jákob 1:10;
Sl. Morm. 1:13.

b pp Lamanité.
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vÛãi sobû a sv˘m dûtem a tûm,
ktefií se naz˘vali m˘m lidem.
15 A uãil jsem svÛj lid stavûti

stavby a také jsem je uãil v‰eli-
k˘m pracím ze dfieva a ze aÏele-
za a z mûdi a z mosazi a z oceli
a ze zlata a ze stfiíbra a z dra-
h˘ch rud, kter˘ch bylo ve veliké
hojnosti.
16 A já, Nefi, jsem postavil

achrám; a vystavûl jsem ho
podle bchrámu ·alomounova aÏ
na to, Ïe nebyl postaven z tak
mnoha cdrahocenn˘ch vûcí; ne-
boÈ v zemi nebyly k nalezení,
proãeÏ nemohl b˘ti postaven
jako ·alomounÛv chrám. Ale sta-
vûl se jako chrám ·alomounÛv;
a jeho opracování bylo nesmírnû
jemné.

17 A stalo se, Ïe já, Nefi, jsem
vedl svÛj lid k tomu, aby byl
apfiiãinliv˘ a aby pracoval vlast-
níma rukama.
18 A stalo se, Ïe chtûli, abych

byl jejich akrálem. Ale já, Nefi,
jsem si pfiál, aby nemûli Ïádného
krále; nicménû jsem pro nû ãinil
to, co bylo v mé moci.

19 A vizte, vyplnila se slova
Pánû o m˘ch bratfiích, jeÏ o
nich promlouval, Ïe budu jejich
avládcem a jejich buãitelem.
ProãeÏ, byl jsem jejich vládcem
a jejich uãitelem podle pfiikázání
Pánû aÏ do té doby, kdy mi
usilovali o Ïivot.

20 ProãeÏ, vyplnilo se slovo

Pánû, jeÏ ke mnû promlouval
fika: PonûvadÏ anebudou slova
tvoje poslouchati, budou z pfií-
tomnosti Pánû odfiíznuti. A
vizte, byli z jeho pfiítomnosti
bodfiíznuti.

21 A nechal na nû pfii j í t i
aprokletí, ano, dokonce tûÏké
prokletí, pro jejich nepravost.
NeboÈ vizte, oni proti nûmu za-
tvrdili srdce své tak, Ïe ztvrdla
jako kfiemen; proãeÏ, ponûvadÏ
byli bílí a nesmírnû krásní a
brozko‰ní, Pán BÛh jim nechal
cztmavnouti kÛÏi, aby nemohli
b˘ti pfiitaÏliví pro mÛj lid.

22 A tak praví Pán BÛh: ZpÛ-
sobím, Ïe budou aodporní lidu
tvému, ledaÏe budou ãiniti
pokání z nepravostí sv˘ch.

23 A prokleto bude símû
toho, kdo se amísí se semenem
jejich, neboÈ ti budou prokleti,
dokonce t˘mÏ prokletím. A Pán
to pravil, a tak se stalo.

24 A pro své prokletí, které
bylo na nich, stali se alín˘m
lidem pln˘m zlomyslnosti a
lstivosti a hledali v pustinû di-
vou zvûfi.

25 A Pán BÛh mi pravil: Budou
metlou semeni tvému, aby je
podnûcovali k rozpomenutí se
na mne; a ponûvadÏ na mne
pamatovati nebudou a slova
moje poslouchati nebudou,
budou je suÏovati aÏ ke zniãení.

26 A stalo se, Ïe já, Nefi, jsem

15a Eter 10:23.
16a pp Chrám, dÛm Pánû.

b 1. Král. 6; 2. Par. 3.
c NaS 124:26–27.

17a Gen. 3:19;
NaS 42:42.

18a Jákob 1:9, 11.

19a 1. Nefi 2:22.
b pp Uãitel, uãiti.

20a 2. Nefi 2:21.
b Alma 9:14.

21a pp Proklíti, prokletí.
b 4. Nefi 1:10.
c 2. Nefi 26:33;

3. Nefi 2:14–16.
22a 1. Nefi 12:23.
23a pp ManÏelství, Ïeniti

se, vdávati se –
ManÏelství s osobou
jiné víry.

24a pp Lenost, lín˘.
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avysvûtil Jákoba a Jozefa, aby
byli knûÏími a uãiteli nad zemí
mého lidu.
27 A stalo se, Ïe jsme Ïili ‰Èastnû.
28 A uplynulo tfiicet let od doby,

kdy jsme opustili Jeruzalém.
29 A já, Nefi, jsem vedl do této

doby záznamy o svém lidu
na sv˘ch deskách, které jsem
zhotovil.

30 A stalo se, Ïe Pán BÛh mi
pravil: Zhotov adal‰í desky; a
vyryje‰ na nû mnohé vûci, které
jsou v oãích m˘ch dobré ku
prospûchu lidu tvého.

31 ProãeÏ, já, Nefi, abych byl
poslu‰en pfiikázání Pánû, jsem
‰el a zhotovil jsem atyto desky,
na které jsem vyryl tyto vûci.

32 A vyryl jsem to, co je Bohu
libé. A jestl iÏe mému lidu
budou libé vûci BoÏí, budou
mu libé rytiny mé, které jsou na
tûchto deskách.

33 A jestliÏe si mÛj lid pfieje
znáti dûjiny mého lidu podrob-
nûji, musí zkoumati mé druhé
desky.

34 A postaãí, kdyÏ fieknu, Ïe
uplynulo ãtyfiicet let a jiÏ jsme
mûli války a sváry se sv˘mi
bratfiími.

KAPITOLA 6

Jákob líãí Ïidovské dûjiny: Baby-
lonské zajetí a návrat; sluÏba a
ukfiiÏování Svatého Izraelského;
pomoc od pohanÛ; a znovuzfiízení
ÎidÛ v posledních dnech, kdy bu-
dou vûfiiti v Mesiá‰e. Kolem roku
559–545 pfi. Kr.

Slova Jákobova, bratra Nefio-
va, která promlouval k lidu
Nefiovu:

2 Vizte, milovaní bratfií moji,
já, Jákob, byv povolán Bohem a
vysvûcen podle svatého fiádu
jeho a byv posvûcen bratrem
sv˘m Nefim, k nûmuÏ hledíte
jako ke akráli neboli ochránci
a na nûmÏ závis í bezpeã í
va‰e, vizte, víte, Ïe jsem k vám
promlouval nesmírnû mnoho
vûcí.

3 Nicménû k vám promlouvám
opût; neboÈ touÏím po blahu
du‰í va‰ich. Ano, velmi se o
vás strachuji; a vy sami víte, Ïe
tomu tak bylo vÏdy. NeboÈ já
jsem vás nabádal se v‰í pílí; a
uãil jsem vás slovÛm otce svého;
a promlouval jsem k vám o
v‰em, co je psáno od stvofiení
svûta.

4 A nyní, vizte, chtûl bych
k vám promluviti o vûcech,
jeÏ jsou a jeÏ pfiijdou; proãeÏ,
pfieãtu vám slova aIzaiá‰ova.
A bratr mÛj si pfiál, abych
k vám tato slova promluvil. A
mluvím k vám pro dobro
va‰e, abyste mohli poznati a
oslaviti jméno Boha svého.

5 A nyní, slova, která budu
ãísti, jsou ta, jeÏ promlouval
Izaiá‰ o celém domû Izraele;
proãeÏ, mohou b˘ti vztaÏena
na vás, neboÈ vy jste z domu
Izraele. A je mnoho vûcí, o
nichÏ promlouval Izaiá‰ a které
mohou b˘ti na vás vztaÏeny,
protoÏe jste z domu Izraele.

6 A nyní, toto jsou ona slova:

26a Jákob 1:18–19;
Mos. 23:17.

30a 1. Nefi 19:1–6.
31a pp Desky.

6 2a Jákob 1:9, 11.
4a 3. Nefi 23:1.
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aTak praví Pán BÛh: Viz, po-
zdvihnu ruku svou k pohanÛm
a vyzdvihnu lidu bkorouhev
svou; a oni pfiinesou syny tvé
v náruãí svém a dcery tvé budou
neseny na ramenou jejich.
7 A králové budou pûstouny

tv˘mi a královny jejich chÛvami
tv˘mi; skloní se pfied tebou tváfií
svou k zemi a budou olizovati
prach z nohou tv˘ch; a ty
pozná‰, Ïe já jsem Pán; neboÈ ti,
ktefií ana mne ãekají, nebudou
zahanbeni.

8 A nyní já, Jákob, bych chtûl
o tûchto slovech nûco pro-
mluviti. NeboÈ vizte, Pán mi
ukázal, Ïe ti, ktefií byli v aJeru-
zalémû, odkud jsme pfii‰li ,
byli zabiti a b odvedeni do
zajetí.

9 Nicménû Pán mi ukázal, Ïe
se mají aopût vrátiti. A také
mi ukázal, Ïe Pán BÛh, Svat˘
Izraelsk˘, se jim má projeviti
v tûle; a poté, co se jim má
projeviti, mají ho biãovati a
bukfiiÏovati, a to podle slov an-
dûla, kter˘ mi to pravil.
10 A poté, co zatvrdí srdce

své a ‰íje jejich strne proti Svaté-
mu Izraelskému, vizte, asoudy
Svatého Izraelského pfiijdou na
nû. A pfiijde den, kdy budou biti
a suÏováni.

11 ProãeÏ poté, co budou hná-
ni sem a tam, neboÈ tak praví
andûl, mnozí budou suÏováni
v tûle a nebude jim dovoleno
zahynouti pro modlitby vûr-
n˘ch; budou rozptylováni a
biti a nenávidûni; nicménû Pán
k nim bude milosrdn˘, a aaÏ
dojdou bpoznání Vykupitele
svého, budou opût cshromáÏ-
dûni do zemí dûdictví svého.

12 A poÏehnaní jsou apohané,
ti, o nichÏ psal prorok; neboÈ
vizte, pakliÏe budou ãiniti po-
kání a nebudou bojovati proti
Sionu a nebudou se pfiipojo-
vati k oné veliké a bohavné
církvi, budou spaseni; neboÈ
Pán BÛh splní csmlouvy své,
jeÏ uãinil s dûtmi sv˘mi; a
z tohoto dÛvodu toto prorok
napsal.

13 ProãeÏ, ti, ktefií bojují proti
Sionu a lidu smlouvy Pánû,
budou olizovati prach z nohou
jejich; a lid Pánû nebude azahan-
ben. NeboÈ lid Pánû jsou ti,
ktefií na nûho bãekají; neboÈ
stále ãekají na pfiíchod Mesiá‰e.

14 A vizte, podle slov proroko-
v˘ch se Mesiá‰ opût rozhodne,
apodruhé, Ïe je osvobodí; pro-
ãeÏ, aÏ pfiijde onen den, kdy
v nûho budou vûfiiti, bprojeví
se jim v moci a ve veliké slávû,

6a Iz. 49:22–23.
b pp Korouhev.

7a MojÏ. 1:6;
NaS 133:45.

8a Est. 2:6; 1. Nefi 7:13;
2. Nefi 25:10;
Omni 1:15;
Hel. 8:20–21.

b 2. Král. 24:10–16;
25:1–12.
pp Izrael –
Rozpt˘lení Izraele.

9a 1. Nefi 10:3.
b 1. Nefi 19:10, 13;

Mos. 3:9;
3. Nefi 11:14–15.
pp UkfiiÏování.

10a Mat. 27:24–25.
11a 1. Nefi 22:11–12;

2. Nefi 9:2.
b Ozeá‰ 3:5.
c pp Izrael –

ShromáÏdûní Izraele.
12a 1. Nefi 14:1–2;

2. Nefi 10:9–10.
b pp ëábel – Církev

ìáblova.
c pp Abrahamova

smlouva.
13a 3. Nefi 22:4.

b Iz. 40:31;
1. Nefi 21:23;
NaS 133:45.

14a Iz. 11:11;
2. Nefi 25:17; 29:1.

b 2. Nefi 3:5.
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aÏ ke czniãení jejich nepfiátel; a
nezniãí nikoho, kdo v nûho vûfií.

15 A ti, ktefií v nûho nevûfií,
budou azniãeni jak bohnûm, tak
boufií a zemûtfieseními a krve-
prolitími a cmorem a hladem. A
poznají, Ïe Pán je BÛh, Svat˘
Izraelsk˘.
16 aNeboÈ, bude kofiist odÀata

mocnému nebo bude bpodle
zákona zajat˘ vysvobozen?

17 Ale tak praví Pán: Dokonce
azajatí mocného budou odÀati
a kofiist hrozného bude vy-
svobozena; neboÈ bmocn˘ BÛh
cvysvobodí svÛj lid smlouvy.
NeboÈ tak praví Pán: Já budu
bojovati s tûmi, ktefií bojují
s tebou –

18 A nakrmím ty, ktefií tû utla-
ãují, jejich vlastním masem; a
budou zpiti svou vlastní krví
jako sladk˘m vínem; a ve‰keré
tûlo bude vûdûti, Ïe já, Pán,
jsem Spasitel tvÛj a aVykupitel
tvÛj, bMocn˘ JákobÛv.

KAPITOLA 7

Izaiá‰ promlouvá jako Mesiá‰ –
Mesiá‰ bude mluviti jazykem
uãen˘ch – Nastaví záda bijícím –
Nebude zahanben – Porovnej
s Izaiá‰em 50. Kolem roku 559–
545 pfi. Kr.

Ano, neboÈ tak praví Pán:
Zapudil jsem tû nebo odvrhl
jsem tû na vûky? NeboÈ tak pra-
ví Pán: Kde je rozlukov˘ lístek
matky va‰í? Ke komu jsem tû
vypudil nebo kterému z vûfiitelÛ
sv˘ch jsem vás prodal? Ano,
komu jsem vás prodal? Vizte,
pro nepravosti své aprodali jste
sami sebe a pro pfiestupky va‰e
je matka va‰e zapuzena.

2 ProãeÏ, kdyÏ jsem pfii‰el,
nebylo nikoho; kdyÏ jsem avolal,
ano, nebylo nikoho, kdo by
odpovûdûl. Ó dome Izraele, coÏ
je ruka má nûjak zkrácena, Ïe
nemÛÏe vykoupiti, nebo nemám
Ïádné moci vysvoboditi? Viz,
pokáráním sv˘m vysu‰uji bmo-
fie, ãiním cfieky jejich pustinou
a dryby jejich zapáchajícími,
protoÏe vody jsou vysu‰eny a
ony umírají Ïízní.

3 Oblékám nebesa v aãerÀ a
bÏínû dávám jim za odûv.

4 Pán BÛh mi dal ajazyk uãe-
n˘ch, abych vûdûl, jak promlu-
viti v pfiíhodnou dobu slovo
k tobû, ó dome Izraele. KdyÏ
jste zemdlení, probouzí jitro
za jitrem. Probouzí ucho mé,
aby sly‰elo jako uãení.

5 Pán BÛh otevfiel aucho mé
a já jsem nevzdoroval ani jsem
se neodvrátil.

6 Nastavil jsem záda svá

14c 1. Nefi 22:13–14.
15a 2. Nefi 10:16; 28:15;

3. Nefi 16:8.
pp Poslední dny.

b Jákob 6:3.
c NaS 97:22–26.

16a Iz. 49:24–26.
b tj. lid smlouvy

Pánû, jak je uvedeno
ve v. 17.

17a 1. Nefi 21:25.
b pp Jehova.
c 2. Král. 17:39.

18a pp Vykupitel.
b Gen. 49:24;

Iz. 60:16.
7 1a pp Odpadlictví.

2a Pfiísl. 1:24–25;
Iz. 65:12;
Alma 5:37.

b Ex. 14:21;
Îalmy 106:9;
NaS 133:68–69.

c Jozue 3:15–16.
d Ex. 7:21.

3a Ex. 10:21.
b Zjev. 6:12.

4a Luká‰ 2:46–47.
5a NaS 58:1.
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abijícímu a líce své tûm, ktefií
rvali vousy. Neskr˘val jsem tváfi
pfied pohanou a pliváním.
7 NeboÈ Pán BÛh mi pomÛÏe,

tudíÏ nebudu zahanben. TudíÏ
jsem nastavil tváfi jako kfiemen
a vím, Ïe nebudu zahanben.

8 A Pán je blízko a ospravedl-
Àuje mne. Kdo se bude se mnou
sváfiiti? Postavme se spolu. Kdo
je protivníkem m˘m? NechÈ
pfiistoupí ke mnû a já ho udefiím
silou úst sv˘ch.

9 NeboÈ Pán BÛh mi pomÛÏe.
A v‰ichni, ktefií mne aodsoudí,
vizte, oni v‰ichni zvet‰ejí jako
‰at a mol je seÏere.
10 Kdo se mezi vámi bojí Pána,

kdo poslouchá ahlasu sluÏební-
ka jeho, kdo kráãí v temnotû a
nemá Ïádného svûtla?
11 Vizte, v‰ichni vy, ktefií

roznûcujete oheÀ, ktefií se ob-
klopujete jiskrami, kráãejte ve
svûtle aohnû svého a v jiskrách,
jeÏ jste roznítili. Toto budete
míti z ruky mé – ulehnete v Ïalu.

KAPITOLA 8

V posledních dnech Pán utû‰í Sion
a shromáÏdí Izrael – Vykoupení
pfiijdou do Sionu za veliké radosti
– Porovnej s Izaiá‰em 51 a 52:1–2.
Kolem roku 559–545 pfi. Kr.

Poslouchejte mne, vy, kte-
fií následujete spravedlivost.

Pohleìte na askálu, z které jste
vytesáni, a na hlubokost jámy,
z níÏ jste vykopáni.
2 Pohleìte na Abrahama, aotce

svého, a na bSáru, tu, která vás
porodila; neboÈ jeho jediného
jsem povolal a poÏehnal mu.

3 NeboÈ Pán utû‰í aSion, utû‰í
v‰echna pustá místa jeho; a
uãiní bpustinu jeho podobnou
Edenu a pou‰È jeho podobnou
zahradû Pánû. Bude tam radost
a veselí, díkÛvzdání a prozpû-
vování.

4 Poslouchej mne, lide mÛj; a
nakloÀ mi ucho, ó národe mÛj;
neboÈ azákon vyjde ode mne
a uvedu soud svÛj, aby byl
bsvûtlem pro lid.

5 Blízko je spravedlivost má;
aspasení mé vy‰lo a rámû mé
bude souditi lid. bOstrovy mne
budou oãekávati a v rámû mé
budou dÛvûfiovati.

6 Pozdvihnûte oãi své k nebe-
sÛm a pohlédnûte na zemi dole;
neboÈ anebesa bzmizí jako d˘m
a zemû czestárne jako ‰at; a ti,
ktefií na ní dlí, zemfiou podob-
nû. Ale spasení mé bude na
vûky a spravedlivost má nebude
zru‰ena.

7 Poslouchejte mne, vy, ktefií
znáte spravedlivost, lidé, v je-
jichÏ srdce jsem vepsal zákon
svÛj, anebojte se potupy od lidí,
ani se neobávejte spílání jejich.

8 NeboÈ mol je seÏere jako ‰at

6a Mat. 27:26;
2. Nefi 9:5.

9a ¤ím. 8:31.
10a NaS 1:38.
11a Soud. 17:6.
8 1a pp Skála.

2a Gen. 17:1–8;
NaS 132:49.

b Gen. 24:36.
3a pp Sion.

b Iz. 35:1–2, 6–7.
4a neboli uãení, nauka.

Iz. 2:3.
pp Evangelium.

b pp Svûtlo, svûtlo
Kristovo.

5a pp Spasení.
b 2. Nefi 10:20.

6a 2. Petr. 3:10.
b heb se rozpt˘lí.

Îalmy 102:26–28.
c heb zchátrá.

7a Îalmy 56:5, 12;
NaS 122:9.
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a ãerv je seÏere jako vlnu. Ale
spravedlivost má bude na vûky
a spasení mé z pokolení na
pokolení.
9 Probuì se, probuì se! Oblec

se v asílu, ó rámû Pánû; probuì
se jako v dávn˘ch dnech. CoÏ
nejsi ten, kdo rozsekal Raab a
probodl draka?

10 CoÏ nejsi ten, kdo vysu‰il
mofie, vody veliké hloubky;
kdo uãinil z hlubin mofie acestu
pro vykoupené, aby pfie‰li?

11 TudíÏ avykoupení Pánû se
navrátí a pfiijdou do Sionu se
bzpûvem; a vûãná radost a sva-
tost bude na jejich hlavách; a
obdrÏí veselí a radost; smutek
a ctruchlení utekou.
12 aTo jsem já; ano, to jsem já,

kdo vás utû‰uje. Viz, kdo jsi ty,
Ïe by ses mûl bbáti ãlovûka, kte-
r˘ zemfie, a syna ãlovûka, kter˘
bude uãinûn podobn˘m ctrávû?

13 A azapomíná‰ na Pána, tvÛr-
ce svého, kter˘ roztáhl nebesa a
poloÏil základy zemû, a neustále
se bojí‰ kaÏd˘ den pro vztek
utlaãitele, jako by byl pfiipraven
niãiti? A kde je vztek utlaãitele?
14 Zajat˘ vyhnanec pospíchá,

aby mohl b˘ti propu‰tûn a aby
nezemfiel v jámû, ani aby nemûl
nedostatek chleba.

15 Ale já jsem Pán, tvÛj BÛh,
jehoÏ avlny huãely; Pán zástupÛ
jest jméno mé.

16 A slova svá jsem vkládal do

úst tv˘ch a skr˘val jsem tû ve
stínu ruky své, abych mohl za-
saditi nebesa a poloÏiti základy
zemû a fiíci Sionu: Viz, ty jsi
alidem m˘m.
17 Probuì se, probuì se, po-

vstaÀ, ó Jeruzaléme, kter˘ jsi pil
z ruky Pánû akalich bprchlivosti
jeho – vypil jsi kal z kalicha
závrati do dna –

18 A nikdo, kdo by ho vedl,
mezi v‰emi syny, které zrodil;
ani nikdo, kdo ho bere za ruku,
ze v‰ech synÛ, které vychoval.

19 Tito dva asynové pfiicházejí
k tobû, kdo tû bude litovati –
zpusto‰ení tvé a zniãení a hlad
a meã – a k˘m tû mám utû‰iti?
20 Synové tvoji ochabli, kromû

tûchto dvou; ti leÏí na rozcestí
v‰ech ulic; jako divok˘ b˘k
v síti, jsou plni prchlivosti Pánû,
pokárání Boha tvého.

21 TudíÏ sly‰ nyní toto, ty sou-
Ïen˘ a aopil˘, a nikoli vínem:
22 Tak praví tvÛj Pán, Pán a

BÛh tvÛj avede pfii lidu svého;
viz, odÀal jsem z ruky tvé kalich
závrati, kal z kalicha prchlivosti
své; nebude‰ ho píti více.

23 Ale avloÏím jej do ruky
tûch, ktefií tû suÏují; ktefií fiíkali
du‰i tvé: SkloÀ se, aÈ mÛÏeme
pfiejíti – a ty jsi pokládal tûlo
své jako zemi a jako ulici tûm,
ktefií pfie‰li.

24 aProbuì se, probuì se, oblec
se v bsílu svou, ó cSione; oblec se

9a NaS 113:7–8.
10a Iz. 35:8.
11a pp Vykoupení,

vykoupen˘,
vykoupiti.

b Iz. 35:10.
c Zjev. 21:4.

12a NaS 133:47; 136:22.

b Jer. 1:8.
c Iz. 40:6–8;

1. Petr. 1:24.
13a Jer. 23:27.
15a 1. Nefi 4:2.
16a 2. Nefi 3:9; 29:14.
17a Iz. 29:9;

Jer. 25:15.

b Luká‰ 21:24.
19a Zjev. 11:3.
21a 2. Nefi 27:4.
22a Jer. 50:34.
23a Zach. 12:9.
24a Iz. 52:1–2.

b NaS 113:7–8.
c pp Sion.
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v krásn˘ ‰at svÛj, ó Jeruzaléme,
mûsto svaté; neboÈ od nynûj‰ka
d j iÏ nikdy do tebe nevejde
neobfiezan˘ a neãist˘.

25 Otfies se z prachu; apovstaÀ,
posaì se, ó Jeruzaléme; uvolni
se z bokovÛ hrdla svého, ó zaja-
tá dcero Sionská.

KAPITOLA 9

Îidé budou shromáÏdûni ve v‰ech
sv˘ch zemích zaslíbení – Usmífiení
vykupuje ãlovûka z pádu – Tûla
mrtv˘ch vyjdou z hrobÛ a jejich
duchové z pekla a z ráje – Budou
souzeni – Usmífiení zachraÀuje
pfied smrtí, peklem, ìáblem a ne-
koneãn˘mi mukami – Spravedliví
budou spaseni v království BoÏím
– Jsou stanoveny tresty za hfiíchy
– Svat˘ Izraelsk˘ je stráÏn˘m brá-
ny. Kolem roku 559–545 pfi. Kr.

A nyní, milovaní bratfií moji,
toto jsem ãetl, abyste mohli
zvûdûti o asmlouvách Pánû,
které uãinil s cel˘m domem
Izraele –

2 Îe promlouvá k ÎidÛm ústy
sv˘ch svat˘ch prorokÛ, dokonce
od poãátku, z pokolení na po-
kolení, dokud nepfiijde ãas, Ïe
budou aznovuzfiízeni do pravé
církve a do stáda BoÏího; kdy
budou bshromáÏdûni domÛ do

czemí dûdictví svého a kdy
budou usazeni ve v‰ech sv˘ch
zemích zaslíbení.

3 Vizte, milovaní bratfií moji,
toto k vám promlouvám, abyste
se mohli radovati a apozdvih-
nouti hlavu na vûky pro poÏeh-
nání, která Pán BÛh udûlí dûtem
va‰im.

4 NeboÈ vím, Ïe jste usilovnû
hledali, mnozí z vás, abyste po-
znali to, co pfiijde; proãeÏ já vím,
Ïe vy víte, Ïe tûlo na‰e musí
zchfiadnouti a zemfiíti; nicménû
v atûle svém uvidíme Boha.
5 Ano, já vím, Ïe vy víte, Ïe

on se ukáÏe v tûle tûm v Jeruza-
lémû, odkud jsme pfii‰li; neboÈ
je nezbytné, aby to bylo mezi
nimi; neboÈ náleÏí velikému
aStvofiiteli, aby strpûl, Ïe se stane
poddan˘m ãlovûku v tûle a
zemfie za bv‰echny lidi, aby se
v‰ichni lidé mohli státi podda-
n˘mi jemu.

6 NeboÈ ponûvadÏ smrt pfii-
chází na v‰echny lidi, aby
naplÀovala milosrdn˘ aplán ve-
likého Stvofiitele, musí nezbytnû
b˘ti moci bvzkfií‰ení a vzkfií‰ení
musí nezbytnû pfiijíti k ãlovûku
kvÛli cpádu; a pád pfii‰el kvÛli
pfiestupku; a protoÏe se lidé
stali padl˘mi, byli z pfiítomnosti
Pánû dodfiíznuti.

7 ProãeÏ, musí nezbytnû b˘ti

24d Joel 3:17.
25a tj. PovstaÀ z prachu

a posaì se
s dÛstojností, jsa
koneãnû vykoupen.

b NaS 113:9–10.
9 1a pp Abrahamova

smlouva.
2a 2. Nefi 6:11.

pp Znovuzfiízení

evangelia.
b pp Izrael –

ShromáÏdûní Izraele.
c 2. Nefi 10:7–8.

pp Zaslíbená zemû.
3a pjs, Îalmy 24:7–10.
4a Job 19:26;

Alma 11:41–45; 42:23;
Hel. 14:15;
Morm. 9:13.

5a pp Stvofiení, stvofiiti.
b Jan 12:32;

2. Nefi 26:24;
3. Nefi 27:14–15.

6a pp Plán vykoupení.
b pp Vzkfií‰ení.
c pp Pád Adama a Evy.
d 2. Nefi 2:5.
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anekoneãného busmífiení – po-
kud by nekoneãného usmífiení
nebylo, tato poru‰itelnost by
nemohla obléci neporu‰itelnost.
ProãeÏ, cprvní soud, kter˘ pfii‰el
na ãlovûka, by byl musel ne-
zbytnû dzÛstati v nekoneãném
trvání. A kdyby tomu tak bylo,
toto tûlo by muselo ulehnouti,
aby zpráchnivûlo a rozpadlo
se ve své matce zemi, aby jiÏ
nepovstalo.

8 Ó, ta amoudrost BoÏí, bmilo-
srdenství jeho a cmilost! NeboÈ
vizte, kdyby dtûlo jiÏ nepovstalo,
duchové na‰i by se museli státi
poddan˘mi onomu andûlu, kte-
r˘ epadl z pfiítomnosti Vûãného
Boha a stal se fìáblem, aby jiÏ
nepovstal.

9 A duchové na‰i by se museli
státi podobn˘mi jemu a my
bychom se stali ìábly, aandûly
ìábla, a byli bychom bvylouãe-
ni z pfiítomnosti na‰eho Boha
a zÛstali bychom s otcem clÏí
v bídû, jako on sám; ano, té
bytosti, která dpodvedla na‰e
první rodiãe, která se epromû-
Àuje témûfi aÏ v fandûla svûtla a
podnûcuje dûti lidské k gtajn˘m
spolãením vraÏdûní a v‰elik˘m
tajn˘m dílÛm temnoty.

10 Ó, jak veliká je dobrotivost
na‰eho Boha, kter˘ pfiipravuje
cestu pro ná‰ únik ze spárÛ
této hrozné pfií‰ery; ano, oné
pfií‰ery, asmrti a bpekla, kterou
naz˘vám smrtí tûla a také smrtí
ducha.

11 A kvÛli cestû avysvobození
Boha na‰eho, Svatého Izraelské-
ho, ona bsmrt, o níÏ jsem pro-
mlouval, jeÏ je ãasná, vydá své
mrtvé; kteráÏto smrt je hrob.

12 A ona asmrt, o níÏ jsem
promlouval, jeÏ je duchovní
smrtí, vydá své mrtvé; kteráÏto
duchovní smrt je bpeklo; proãeÏ,
smrt a peklo musejí vydati
mrtvé své a peklo musí vydati
zajaté duchy své a hrob musí
vydati zajatá tûla svá a tûlo a
cduch lidí budou spolu navzá-
jem dznovuzfiízeny; a to mocí
vzkfií‰ení Svatého Izraelského.

13 Ó, jak velik˘ je aplán na‰eho
Boha! NeboÈ na druhé stranû
bráj BoÏí musí vydati duchy
spravedliv˘ch a hrob vydá tûla
spravedliv˘ch; a duch a tûlo jsou
opût k sobû cznovuzfiízeny a
v‰ichni lidé se stávají neporu‰i-
teln˘mi a dnesmrteln˘mi a jsou
Ïijícími du‰emi majíce edokona-
lou fznalost podobnû jako my

7a Alma 34:10.
b pp Usmífiení, usmífiiti.
c Mos. 16:4–5;

Alma 42:6, 9, 14.
d Mos. 15:19.

8a Job 12:13;
Abr. 3:21.
pp Moudrost.

b pp Milosrdenství,
milosrdn˘.

c pp Milost.
d NaS 93:33–34.
e Iz. 14:12;

2. Nefi 2:17–18;
MojÏ. 4:3–4;

Abr. 3:27–28.
f pp ëábel.

9a Jákob 3:11;
Alma 5:25, 39.

b Zjev. 12:7–9.
c pp Lhaní.
d Gen. 3:1–13;

Mos. 16:3;
MojÏ. 4:5–19.

e 2. Kor. 11:14;
Alma 30:53.

f NaS 129:8.
g pp Tajná spolãení.

10a Mos. 16:7–8;
Alma 42:6–15.

b pp Peklo.
11a pp Vysvoboditel.

b pp Smrt, tûlesná.
12a pp Smrt, duchovní.

b NaS 76:81–85.
c pp Duch.
d pp Vzkfií‰ení.

13a pp Plán vykoupení.
b NaS 138:14–19.

pp Ráj.
c Alma 11:43.
d pp Nesmrtelnost,

nesmrteln˘.
e pp Dokonal˘.
f NaS 130:18–19.



77 2. Nefi 9:14–22

v tûle aÏ na to, Ïe na‰e znalost
bude dokonalá.
14 ProãeÏ, budeme míti doko-

nalou aznalost ve‰keré bviny
své, neãistoty své a cnahoty
své; a spravedliví budou míti
dokonalou znalost radosti své
a dspravedlivosti své, jsouce
eodûni fãistotou, ano, dokonce
grouchem spravedlivosti.
15 A stane se, Ïe aÏ v‰ichni

lidé pfiejdou z této první smrti
k Ïivotu, protoÏe se stávají
nesmrteln˘mi, musejí se ukázati
pfied asoudcovskou stolicí Svaté-
ho Izraelského; a pak pfiichází
bsoud a pak musejí b˘ti souzeni
podle svatého soudu BoÏího.
16 A tak jistû, jakoÏe Ïije Pán,

neboÈ Pán BÛh to pravil a je to
vûãné aslovo jeho, jeÏ nemÛÏe
bpominouti, Ïe ti, ktefií jsou
spravedliví, budou spravedliví
nadále, a ti, ktefií jsou c‰pinaví,
budou d‰pinaví nadále; proãeÏ,
ti, ktefií jsou ‰pinaví, jsou eìábel
a andûlé jeho; a ti odejdou do
fvûãného ohnû pfiipraveného
pro nû; a muka jejich jsou jako
gjezero ohnû a síry, jehoÏ plamen
stoupá vzhÛru na vûky vûkÛ a
nemá konce.

17 Ó, ta velikost a aspravedl-

nost na‰eho Boha! NeboÈ on
vykonává v‰echna slova svá a
ta vycházejí z úst jeho a zákon
jeho musí b˘ti naplnûn.

18 Ale vizte, spravedliví, asvatí
Svatého Izraelského, ti, ktefií
vûfií ve Svatého Izraelského, ti,
ktefií vytrpûli bkfiíÏ svûta a
nedbali hany svûta, ti czdûdí
dkrálovství BoÏí, jeÏ pro nû bylo
pfiipraveno eod zaloÏení svûta, a
radost jejich bude plná fna vûky.

19 Ó, ta velikost milosrdenství
na‰eho Boha, Svatého Izrael-
ského! NeboÈ on avysvobozuje
svaté své od oné bhrozné pfií‰ery,
ìábla a smrti a cpekla a onoho
jezera ohnû a síry, coÏ jsou
nekoneãná muka.

20 Ó, jak veliká je asvatost
na‰eho Boha! NeboÈ on bzná
v‰echno a není niãeho, co by
neznal.

21 A pfiijde na svût, aby mohl
aspasiti v‰echny lidi, budou-li
poslouchati hlas jeho; neboÈ
vizte, on vytrpí bolesti v‰ech
lidí, ano, bbolesti kaÏdého Ïivé-
ho stvofiení, jak muÏÛ, tak Ïen
a dûtí, ktefií patfií do rodiny
cAdamovy.

22 A on to vytrpí, aby vzkfií‰ení
mohlo pfiijíti ke v‰em lidem, aby

14a Mos. 3:25;
Alma 5:18.

b pp Vina.
c Morm. 9:5.
d pp Spravedlivost,

spravedliv˘.
e Pfiísl. 31:25.
f pp âistota, ãist˘,

neãist˘.
g NaS 109:76.

15a pp Soud, poslední.
b Îalmy 19:10;

2. Nefi 30:9.
16a 1. Král. 8:56;

NaS 1:38; MojÏ. 1:4.
b NaS 56:11.
c pp ·pína, ‰pinavost.
d 1. Nefi 15:33–35;

Alma 7:21;
Morm. 9:14;
NaS 88:35.

e pp ëábel.
f Mos. 27:28.
g Zjev. 21:8;

2. Nefi 28:23;
NaS 63:17.

17a pp Spravedlnost.
18a pp Svat˘.

b Luká‰ 14:27.
c NaS 45:58; 84:38.
d pp Oslavení.
e Alma 13:3.
f pp Vûãn˘ Ïivot.

19a NaS 108:8.
b 1. Nefi 15:35.
c pp Peklo.

20a pp Svatost.
b Alma 26:35;

NaS 38:2.
21a pp Spasení.

b NaS 18:11; 19:18.
c pp Adam.
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v‰ichni mohli státi pfied ním ve
velik˘ a soudn˘ den.
23 A pfiikazuje v‰em lidem,

Ïe musejí ãiniti apokání a b˘ti
bpokfitûni v jeho jménu, majíce
dokonalou víru v Svatého
Izraelského, jinak nemohou b˘ti
spaseni v království BoÏím.
24 A nebudou-li ãiniti pokání

a vûfiiti v jeho ajméno a nebu-
dou-li pokfitûni v jeho jménu a
bnevytrvají-li do konce, musejí
b˘ti czatraceni; neboÈ Pán BÛh,
Svat˘ Izraelsk˘, to pravil.

25 ProãeÏ, on dal azákon; a kde
bnení dán zákon, tam není trest;
a kde není trest , tam není
odsouzení; a kde není odsouze-
ní, tam milosrdenství Svatého
Izraelského má na lidi nárok
pro usmífiení; neboÈ oni jsou
vysvobozeni jeho mocí.
26 NeboÈ ausmífiení uspokojuje

poÏadavky jeho bspravedlnosti
pro v‰echny ty, kter˘m cnebyl
ddán zákon, a tak jsou vysvo-
bozeni od oné hrozné pfií‰ery,
smrti a pekla, a ìábla a jezera
ohnû a síry, coÏ jsou nekoneãná
muka; a jsou znovuzfiízeni tomu
Bohu, kter˘ jim dal edech a kter˘
je Svat˘ Izraelsk˘.

27 Ale bûda tomu, kterému
byl azákon dán, ano, kter˘ má
v‰echna pfiikázání BoÏí jako
my a kter˘ je pfiestupuje a kter˘
promarÀuje dny zkou‰ky své,
neboÈ stav jeho je hrozn˘!

28 Ó, ten lstiv˘ aplán onoho
zlého! Ó, ta bmarnivost a nestá-
lost a po‰etilost lidí! KdyÏ jsou
cuãení, myslí si, Ïe jsou dmoudfií,
a neposlouchají eradu BoÏí,
neboÈ ji odsunují stranou do-
mnívajíce se, Ïe v‰e poznávají
sami, proãeÏ, moudrost jejich
je po‰etilost a neprospívá jim.
A oni zahynou.

29 Ale b˘ti uãen˘ je dobré,
aposlouchají-li brady BoÏí.
30 Ale bûda abohat˘m, ktefií

jsou bohatí co do vûcí svûta.
NeboÈ protoÏe jsou bohatí, po-
hrdají bchud˘mi, pronásledují
mírné a srdce jejich lpí na pokla-
dech jejich; proãeÏ, poklad jejich
je bÛh jejich. A vizte, poklad
jejich s nimi zahyne také.

31 A bûda hluch˘m, ktefií
nechtûjí asly‰eti; neboÈ oni
zahynou.

32 Bûda slep˘m, ktefií nechtûjí
vidûti; neboÈ oni zahynou také.

33 Bûda tûm srdce neobfieza-

23a pp Pokání.
b pp Kfiest, kfitíti.

24a pp JeÏí‰ Kristus –
Vzíti jméno JeÏí‰e
Krista na sebe.

b pp Vytrvati.
c pp Zatracení.

25a Jakub 4:17.
pp Zákon.

b ¤ím. 4:15;
2. Nefi 2:13;
Alma 42:12–24.
pp Poãet vydati,
zodpovûdnost,
zodpovûdn˘.

26a 2. Nefi 2:10;

Alma 34:15–16.
pp Usmífiení, usmífiiti.

b pp Spravedlnost.
c Mos. 3:11.
d Mos. 15:24;

NaS 137:7.
e Gen. 2:7; NaS 93:33;

Abr. 5:7.
27a Luká‰ 12:47–48.
28a Alma 28:13.

b pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

c Luká‰ 16:15;
2. Nefi 26:20; 28:4, 15.

d Pfiísl. 14:6; Jer. 8:8–9;
¤ím. 1:22.

pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha;
Moudrost.

e Alma 37:12.
pp Rada.

29a 2. Nefi 28:26.
b Jákob 4:10.

30a Luká‰ 12:34;
1. Tim. 6:10;
NaS 56:16.

b pp Chudí.
31a Ezech. 33:30–33;

Mat. 11:15;
Mos. 26:28;
NaS 1:2, 11, 14;
MojÏ. 6:27.
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ného, neboÈ vûdomí nepravostí
jejich je udefií posledního dne.
34 Bûda alháfii, neboÈ on bude

svrÏen do bpekla.
35 Bûda vraÏedníku, kter˘

úmyslnû a zabí j í , neboÈ on
bzemfie.

36 Bûda tûm, ktefií se dopou‰-
tûjí asmilstva, neboÈ oni budou
svrÏeni do pekla.

37 Ano, bûda tûm, ktefií auctí-
vají modly, neboÈ ìábel v‰ech
ìáblÛ se z nich raduje.

38 A zkrátka bûda v‰em tûm,
ktefií umírají v hfií‰ích sv˘ch;
neboÈ se anavrátí k Bohu a spatfií
tváfi jeho a zÛstanou v hfií‰ích
sv˘ch.

39 Ó milovaní bratfií moji,
pomnûte, jak stra‰livé je pfie-
stupovati proti tomu Svatému
Bohu a také jak stra‰livé je
podlehnouti ponoukání toho
alstivého. Pamatujte, btûlesnû
sm˘‰leti je csmrt a duchovnû
sm˘‰leti je dÏivot evûãn˘.
40 Ó milovaní bratfií moji,

nakloÀte ucho slovÛm m˘m.
Pamatujte na velikost Svatého
Izraelského. Nefiíkejte, Ïe jsem
k vám promlouval tvrdé vûci;
neboÈ fieknete-li to tak, budete
spílati apravdû; neboÈ já jsem

promlouval slova TvÛrce va‰e-
ho. Vím, Ïe slova pravdy jsou
vÛãi v‰í neãistotû btvrdá; ale
spravedliví se jich nebojí, neboÈ
milují pravdu a nejsou otfieseni.

41 Ó tedy, milovaní bratfií moji,
apojìte k Pánu, ke Svatému.
Pamatujte, Ïe stezky jeho jsou
spravedlivé. Vizte, bcesta pro
ãlovûka je cúzká, ale leÏí pfied
ním v pfiímém smûru a stráÏ-
n˘m dbrány je Svat˘ Izraelsk˘; a
nezamûstnává tam Ïádného slu-
Ïebníka; a není Ïádné jiné cesty
kromû té, která vede tou branou;
neboÈ on nemÛÏe b˘ti oklamán,
neboÈ Pán BÛh je jméno jeho.

42 A kdo klepe, tomu on ote-
vfie; a amoudfií a uãení a ti, ktefií
jsou bohatí, ktefií jsou bnadutí
pro uãenost svou a moudrost
svou a bohatství své – ano, to
jsou ti, které on opomíjí; a ne-
odhodí-li tyto vûci a neuznají-li
sami sebe za cpo‰etilce pfied
Bohem a nesestoupí-li do hlubin
dpokory, on jim neotevfie.
4 3 A l e v û c i m o u d r ˘ c h a

rozváÏn˘ch budou pfied nimi
askryty na vûky – ano, ono ‰tûstí,
které je pfiipraveno pro svaté.

44 Ó milovaní bratfií moji,
pamatujte na slova moje. Vizte,

34a Pfiísl. 19:9.
pp âestnost, ãestn˘;
Lhaní.

b pp Peklo.
35a Ex. 20:13;

Mos. 13:21.
b pp Trest smrti.

36a 3. Nefi 12:27–29.
pp Cudnost.

37a pp Modláfiství.
38a Alma 40:11, 13.
39a 2. Nefi 28:20–22; 32:8;

Mos. 2:32; 4:14;
Alma 30:53.

b ¤ím. 8:6.
pp Tûlesn˘.

c pp Smrt, duchovní.
d Pfiísl. 11:19.
e pp Vûãn˘ Ïivot.

40a pp Pravda.
b 1. Nefi 16:2;

2. Nefi 28:28; 33:5.
41a 1. Nefi 6:4;

Jákob 1:7;
Omni 1:26;
Moroni 10:30–32.

b 2. Nefi 31:17–21;
Alma 37:46;

NaS 132:22, 25.
c Luká‰ 13:24;

2. Nefi 33:9;
Hel. 3:29–30.

d 2. Nefi 31:9, 17–18;
3. Nefi 14:13–14;
NaS 43:7; 137:2.

42a Mat. 11:25.
b pp Dom˘‰livost,

marnivost, p˘cha.
c 1. Kor. 3:18–21.
d pp Pokora, pokorn˘,

pokofiiti se.
43a 1. Kor. 2:9–16.
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snímám ‰at svÛj a vytfiásám ho
pfied vámi; modlím se k Bohu
spasení svého, aby na mne po-
hlédl av‰epronikajícím okem
sv˘m; proãeÏ, poznáte poslední-
ho dne, kdy v‰ichni lidé budou
souzeni za skutky své, Ïe BÛh
Izraelsk˘ svûdãil, Ïe já jsem
bsetfiásl nepravosti va‰e z du‰e
své a Ïe pfied ním stojím v jasnos-
ti a Ïe jsem czbaven krve va‰í.

45 Ó milovaní bratfií moji,
odvraÈte se od hfiíchÛ sv˘ch;
setfieste afietûzy toho, kter˘ by
vás chtûl pevnû spoutati; pojìte
k tomu Bohu, kter˘ je bskálou
spasení va‰eho.

46 Pfiipravte du‰i svou na
onen slavn˘ den, kdy asprave-
dlnost bude udûlena spravedli-
v˘m, dokonce na den bsoudu,
abyste nemuseli b˘ti vydû‰eni
hrozn˘m strachem; abyste ne-
museli míti dokonalou vzpo-
mínku na hroznou cvinu svou a
nebyli pfiinuceni zvolati: Svaté,
svaté jsou soudy tvé, ó Pane
BoÏe dV‰emohoucí – ale já znám
vinu svou; pfiestoupil jsem zá-
kon tvÛj a pfiestupky mé jsou
moje; a ìábel mne získal, a tak
jsem kofiistí hrozné bídy jeho.
47 Ale vizte, bratfií moji, je

nezbytné, abych vás probouzel
k hrozné skuteãnosti tûchto
vûcí? Drásal bych du‰i va‰i,
kdyby mysl va‰e byla ãistá?
Byl bych k vám pfiím˘ podle

pfiímosti pravdy, kdybyste byli
osvobozeni od hfiíchu?

48 Vizte, kdybyste byli svatí,
promlouval bych k vám o sva-
tosti; ale jelikoÏ svatí nejste a
pohlíÏíte na mne jako na uãitele,
je nezbytnû nutné, abych vás
auãil následkÛm bhfiíchu.
49 Vizte, du‰e má se hrozí

hfiíchu a srdce mé se tû‰í ze spra-
vedlivosti; a já budu achváliti
svaté jméno Boha svého.

50 Pojìte, bratfií moji, kaÏd˘,
kdo Ïízní, pojìte k avodám; a
ten, kter˘ nemá penûz, aÈ pfiijde,
kupuje a jí; ano, pojìte a ku-
pujte víno a mléko bez bpenûz
a bez cen.
51 ProãeÏ, neutrácejte peníze

za to, co nemá Ïádné ceny, ani
anepracujte pro to, co nemÛÏe
uspokojiti. Poslouchejte mne
pilnû a pamatujte na slova, která
jsem promlouval; a pojìte
k Svatému Izraelskému a bho-
dujte na tom, co nehyne, ani
se nemÛÏe zkaziti, a nechÈ se
du‰e va‰e tû‰í z tuãnosti.

52 Vizte, milovaní bratfií moji,
pamatujte na slova svého Boha;
modlete se k nûmu neustále
ve dne a v noci vzdávejte adíky
svatému jménu jeho. NechÈ se
srdce va‰e raduje.

53 A vizte, jak veliké jsou
asmlouvy Pánû a jak veliká je
blahosklonnost jeho k dûtem
lidsk˘m; a pro svou velikost a

44a Jákob 2:10.
b Jákob 1:19.
c Jákob 2:2;

Mos. 2:28.
45a 2. Nefi 28:22;

Alma 36:18.
b pp Skála.

46a pp Spravedlnost.

b pp Soud, poslední.
c Mos. 3:25.
d 1. Nefi 1:14;

MojÏ. 2:1.
48a Alma 37:32.

b pp Hfie‰iti, hfiích.
49a 1. Nefi 18:16.
50a pp Îivá voda.

b Alma 42:27.
51a Iz. 55:1–2.

b 2. Nefi 31:20; 32:3;
3. Nefi 12:6.

52a pp DíkÛvzdání, díky.
53a pp Smlouva.
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svou milost a bmilosrdenství
nám pfiislíbil, Ïe símû na‰e ne-
bude zcela zniãeno podle tûla,
ale Ïe je zachová; a v budoucích
pokoleních se stane spravedli-
vou cvûtví domu Izraele.

54 A nyní, bratfií moji, chci
k vám promlouvati více; ale
nazítfií k vám promluvím zby-
tek slov sv˘ch. Amen.

KAPITOLA 10

Îidé ukfiiÏují svého Boha – Budou
rozptylováni, dokud v nûho neza-
ãnou vûfiiti – Amerika bude zemí
svobody, kde nebude panovati
Ïádn˘ král – Smifite se s Bohem a
získejte spasení jeho milostí. Kolem
roku 559–545 pfi. Kr.

A nyní já, Jákob, k vám pro-
mlouvám opût, milovaní bratfií
moji, o této spravedlivé avûtvi,
o které jsem promlouval.
2 NeboÈ vizte, asliby, které

jsme obdrÏeli, jsou sliby pro nás
podle tûla; proãeÏ, aãkoli mi
bylo ukázáno, Ïe mnohé z dûtí
na‰ich zahynou v tûle pro
nevíru, nicménû, BÛh bude mi-
losrdn˘ k mnoh˘m; a dûti na‰e
budou znovuzfiízeny, aby mohly
dojíti k tomu, co jim dá pravou
znalost Vykupitele jejich.

3 ProãeÏ, jak jsem vám fiekl, je
nezbytnû nutné, aby Kristus –
neboÈ vãera v noci mi aandûl
sdûlil, Ïe toto bude jméno jeho –
bpfii‰el mezi Îidy, mezi ty, ktefií
jsou zlovolnûj‰í ãástí svûta; a oni
ho cukfiiÏují – neboÈ tak to náleÏí
na‰emu Bohu a není Ïádného
jiného národa na zemi, kter˘ by
dukfiiÏoval svého eBoha.

4 NeboÈ kdyby byly tyto
mocné azázraky vykonány mezi
jin˘mi národy, ãinily by pokání
a vûdûly by, Ïe on je jejich BÛh.
5 Ale pro aknûÏské lstivosti a

nepravosti zatvrdí ti v Jeruza-
lémû ‰íji svoji proti nûmu, a tak
bude ukfiiÏován.

6 ProãeÏ, pro nepravosti jejich
pfiijde na nû zniãení, hlad, mor
a krveprolití; a ti, ktefií nebudou
zniãeni, budou arozpt˘leni mezi
v‰echny národy.

7 Ale vizte, tak praví aPán BÛh:
bAÏ pfiijde den, kdy ve mne
budou vûfiiti, Ïe já jsem Kristus,
tehdy, jak jsem uãinil smlouvu
s otci jejich, budou znovuzfiízeni
v tûle na zemi do zemí dûdictví
svého.

8 A stane se, Ïe budou ashro-
máÏdûni z dlouhého rozpt˘lení
svého, z bostrovÛ mofisk˘ch a
ze ãtyfi ãástí zemû; a národy
pohanÛ budou veliké v oãích

53b pp Milosrdenství,
milosrdn˘.

c pp Vinice Pánû.
10 1a 1. Nefi 15:12–16;

2. Nefi 3:5;
Jákob 5:43–45.

2a 1. Nefi 22:8;
3. Nefi 5:21–26;
21:4–7.

3a 2. Nefi 25:19;
Jákob 7:5;

Moroni 7:22.
b pp JeÏí‰ Kristus –

Proroctví o narození
a smrti JeÏí‰e Krista.

c 1. Nefi 11:33;
Mos. 3:9;
NaS 45:52–53.

d Luká‰ 23:20–24.
e 1. Nefi 19:10.

4a pp Zázrak.
5a Luká‰ 22:2.

pp KnûÏská lstivost.
6a 1. Nefi 19:13–14.

pp Izrael – Rozpt˘lení
Izraele.

7a pp Pán.
b 2. Nefi 25:16–17.

8a pp Izrael –
ShromáÏdûní Izraele.

b 1. Nefi 22:4;
2. Nefi 10:20–22;
NaS 133:8.
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m˘ch, praví BÛh, neboÈ je cvy-
nesou do zemí dûdictví jejich.

9 aAno, králové pohanÛ budou
pro nû pûstouny a královny
jejich se stanou chÛvami; pro-
ãeÏ, bsliby Pánû jsou veliké
pro pohany, neboÈ on tak pravil,
a kdo se mÛÏe pfiíti?

10 Ale vizte, tato zemû, praví
BÛh, bude zemí dûdictví tvého
a apohané budou na této zemi
poÏehnáni.
11 A tato zemû bude zemí

asvobody pro pohany a v této
zemi nebude Ïádn˘ch bkrálÛ,
ktefií budou pohanÛm vzbuzeni.
12 A opevním tuto zemi proti

v‰em ostatním národÛm.
13 A ten, kdo abojuje proti

Sionu, bzahyne, praví BÛh.
14 NeboÈ ten, kdo pozvedá

krále proti mnû, zahyne, neboÈ
já Pán, akrál nebe, budu králem
jejich a budu na vûky bsvûtlem
tûm, ktefií sly‰í slova moje.
15 ProãeÏ, z tohoto dÛvodu,

a b y m o h l y b ˘ t i n a p l n û n y
asmlouvy moje, jeÏ jsem uãinil
s dûtmi lidsk˘mi a jeÏ s nimi
uãiním, dokud jsou v tûle, mu-
sím nezbytnû zniãiti btajná díla
ctemnoty a vraÏd a ohavností.
16 ProãeÏ, ten, kdo bojuje proti

aSionu, jak Îid, tak pohan, jak

poroben˘, tak svobodn˘, jak
muÏ, tak Ïena, zahyne; neboÈ
bto jsou ti, ktefií jsou smilnicí v‰í
zemû; neboÈ cti, ktefií dnejsou
pro mne, jsou eproti mnû, praví
ná‰ BÛh.

17 NeboÈ já asplním sliby své,
jeÏ jsem uãinil dûtem lidsk˘m
a jeÏ jim uãiním, dokud jsou
v tûle –

18 ProãeÏ, milovaní bratfií
moji, tak praví ná‰ BÛh: Budu
suÏovati símû tvé rukou poha-
nÛ; nicménû obmûkãím srdce
apohanÛ tak, Ïe pro nû budou
jako otec; proãeÏ, pohané budou
bpoÏehnáni a cpoãítáni mezi
dÛm Izraele.

19 ProãeÏ, já azasvûtím tuto
zemi na vûky semeni tvému a
tûm, ktefií budou poãítáni mezi
símû tvoje, jako zemi dûdictví
jejich; neboÈ je to zemû vyvole-
ná, praví mi BÛh, nade v‰echny
jiné zemû, proãeÏ chci, aby
v‰ichni lidé, ktefií na ní dlí, mne
uctívali, praví BÛh.

20 A nyní, milovaní bratfií
moji, kdyÏ vidíme, Ïe ná‰ milo-
srdn˘ BÛh nám dal tak veliké
poznání tûchto vûcí, pamatuj-
me na nûj a odloÏme hfiíchy
své a nevû‰me hlavu, neboÈ my
nejsme zavrÏeni; nicménû byli

8c 1. Nefi 22:8.
9a Iz. 49:22–23.

b 1. Nefi 22:8–9;
NaS 3:19–20.

10a 2. Nefi 6:12.
11a pp Svoboda,

svobodn˘.
b Mos. 29:31–32.

13a 1. Nefi 22:14, 19.
b Iz. 60:12.

14a Alma 5:50;
NaS 38:21–22;
128:22–23;

MojÏ. 7:53.
b pp Svûtlo, svûtlo

Kristovo.
15a pp Smlouva.

b Hel. 3:23.
pp Tajná spolãení.

c pp Temnota,
duchovní.

16a pp Sion.
b 1. Nefi 13:4–5.
c 1. Nefi 14:10.
d 1. Nefi 22:13–23;

2. Nefi 28:15–32;

3. Nefi 16:8–15;
Eter 2:9.

e Mat. 12:30.
17a NaS 1:38.
18a Luká‰ 13:28–30;

NaS 45:7–30.
b Efez. 3:6.
c Gal. 3:7, 29;

1. Nefi 14:1–2;
3. Nefi 16:13; 21:6, 22;
30:2;
Abr. 2:9–11.

19a 2. Nefi 3:2.
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jsme avyhnáni ze zemû dûdictví
svého; ale byli jsme pfiivedeni
do b lep‰í zemû, neboÈ Pán
uãinil mofie cstezkou na‰í a my
jsme na dostrovû mofiském.

21 Ale veliké jsou sliby Pánû
tûm, ktefií jsou na aostrovech
mofisk˘ch; proãeÏ, protoÏe se
praví ostrovy, musí jich ne-
zbytnû b˘ti více neÏ tento a
ony jsou také obydleny bratfiími
na‰imi.
22 NeboÈ vizte, Pán BÛh avy-

vádûl ãas od ãasu lidi z domu
Izraele, podle své vÛle a libosti.
A nyní vizte, Pán pamatuje na
v‰echny ty, ktefií byli odlomeni,
proãeÏ pamatuje i na nás.

23 TudíÏ, rozveselte srdce své
a pamatujte, Ïe jste asvobodni,
abyste bjednali sami za sebe –
czvoliti si cestu vûãné smrti nebo
cestu vûãného Ïivota.
24 ProãeÏ, milovaní bratfií moji,

smifite se s vÛlí BoÏí, a ne s vÛlí
ìábla a tûla; a pamatujte poté,
co se smífiíte s Bohem, Ïe je to
pouze amilostí BoÏí a skrze ni,
Ïe jste bspaseni.

25 ProãeÏ, kéÏ vás BÛh pozved-
ne ze smrti mocí vzkfií‰ení a také
z vûãné smrti mocí ausmífiení,
abyste mohli b˘ti pfiijati do vûã-
ného království BoÏího, abyste
ho mohli chváliti pro milost
boÏskou. Amen.

KAPITOLA 11

Jákob vidûl svého Vykupitele –
Zákon MojÏí‰Ûv symbolizuje Krista
a dokazuje, Ïe pfiijde. Kolem roku
559–545 pfi. Kr.

A nyní, aJákob tehdy promlou-
val k mému lidu mnohem více
vûcí; nicménû pouze toto jsem
nechal bzapsati, neboÈ to, co
jsem napsal, mi postaãuje.

2 A nyní já, Nefi, pí‰i více
slov aIzaiá‰ov˘ch, neboÈ du‰e
má se tû‰í ze slov jeho. NeboÈ
vztáhnu slova jeho na lid svÛj a
vy‰lu je ke v‰em dûtem sv˘m,
neboÈ on vpravdû vidûl bVyku-
pitele mého, stejnû jako jsem
ho vidûl já.

3 A mÛj bratr Jákob ho také
avidûl, jako jsem ho vidûl já; pro-
ãeÏ vy‰lu slova jejich k dûtem
sv˘m, abych jim dokázal, Ïe
slova má jsou pravdivá. ProãeÏ,
slovy btfií, pravil BÛh, utvrdím
slovo svoje. Nicménû BÛh posílá
více svûdkÛ a dokazuje v‰echna
slova svá.

4 Vizte, du‰i mou tû‰í adoka-
zovati lidu mému pravdu o
bpfiíchodu Krista; neboÈ k tomu-
t o ú ã e l u b y l d á n c z á k o n
MojÏí‰Ûv; a v‰e, co bylo Bohem
dáno od poãátku svûta ãlovûku,
je symbolem jeho.

20a 1. Nefi 2:1–4.
b 1. Nefi 2:20.

pp Zaslíbená zemû.
c 1. Nefi 18:5–23.
d Iz. 11:10–12.

21a 1. Nefi 19:15–16; 22:4.
22a 1. Nefi 22:4.
23a pp Svoboda jednání.

b 2. Nefi 2:16.
c Deut. 30:19.

24a pp Milost.
b pp Spasení.

25a pp Usmífiení, usmífiiti.
11 1a 2. Nefi 6:1–10.

b 2. Nefi 31:1.
2a 3. Nefi 23:1.

b pp Vykupitel.
3a 2. Nefi 2:3;

Jákob 7:5.
b 2. Nefi 27:12;

Eter 5:2–4;
NaS 5:11.

4a 2. Nefi 31:2.
b Jákob 4:5;

Jarom 1:11;
Alma 25:15–16;
Eter 12:19.

c 2. Nefi 5:10.
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5 A du‰e má se také tû‰í ze
asmluv Pánû, které uãinil s otci
na‰imi; ano, du‰e má se tû‰í
z milosti jeho a ze spravedlnosti
jeho a moci a milosrdenství ve
velikém a vûãném plánu vysvo-
bození od smrti.
6 A du‰i mou tû‰í dokazovati

l idu mému, Ïe a pokud by
Kristus nepfii‰el, v‰ichni lidé by
museli zahynouti.

7 NeboÈ kdyby anebylo Krista,
nebylo by Boha; a kdyby nebylo
Boha, nejsme my, neboÈ by
nemohlo b˘ti Ïádného bstvofiení.
Ale BÛh jest a on jest Kristus a
pfiijde v plnosti svého vlastního
ãasu.
8 A nyní, pí‰i nûkolik slov

Izaiá‰ov˘ch, aby kaÏd˘, kdo
z mého lidu uvidí tato slova,
mohl pozdvihnouti srdce své a
radovati se ohlednû v‰ech lidí.
Nyní, toto jsou ta slova a vy je
mÛÏete vztahovati na sebe a na
v‰echny lidi.

KAPITOLA 12

Izaiá‰ vidí chrám posledních
dnÛ, shromáÏdûní Izraele a soud a
mír bûhem milénia – Py‰ní a zlo-
volní budou poníÏeni pfii druhém

pfiíchodu – Porovnej s Izaiá‰em 2.
Kolem roku 559–545 pfi. Kr.

Slovo, které avidûl bIzaiá‰, syn
AmosÛv, o Judû a Jeruzalému:

2 A stane se v posledních
dnech, kdyÏ ahora bdomu Pánû
bude utvrzena na vrcholku chor
a bude vyv˘‰ena nad pahorky
a v‰echny národy k ní budou
prouditi.

3 A mnozí l idé pÛjdou a
fieknou: Pojìte a vystupme na
horu Pánû, do domu Boha
Jákobova; a on nás bude vyuão-
vati cestám sv˘m a my budeme
akráãeti po stezkách jeho; neboÈ
ze Sionu vyjde bzákon a slovo
Pánû z Jeruzaléma.

4 A on bude asouditi mezi
národy a bude kárati mnohé
lidi; a oni pfiekují meãe své na
radlice a kopí svá na vinafiské
noÏe – národ nepozvedne meã
proti národu, ani se jiÏ nebudou
uãiti válce.

5 Ó dome JákobÛv, pojìte a
kráãejme ve svûtle Pánû; ano,
pojìte, neboÈ vy v‰ichni jste
abloudili, kaÏd˘ k zlovoln˘m
cestám sv˘m.

6 TudíÏ, ó Pane, ty jsi opustil
lid svÛj, dÛm JákobÛv, protoÏe
ajsou naplnûni z v˘chodu a po-

5a pp Abrahamova
smlouva.

6a Mos. 3:15.
7a 2. Nefi 2:13.

b pp Stvofiení, stvofiiti.
12 1a heb chaza , coÏ

znamená „vidûl ve
vidûní“. To znamená,
Ïe Izaiá‰ obdrÏel
toto poselství od
Pána skrze vidûní.

b Izaiá‰, kapitoly 2–14,

jsou citovány
z mosazn˘ch desek
Nefim ve 2. Nefim
12–24; v textu jsou
urãité rozdíly, kter˘m
je tfieba vûnovati
pozornost.

2a Joel 3:17.
pp Sion.

b pp Chrám, dÛm Pánû.
c NaS 49:25.

3a pp Kráãeti, kráãeti

s Bohem.
b heb uãení neboli

nauka.
pp Evangelium.

4a 2. Nefi 21:2–9.
5a 2. Nefi 28:14;

Mos. 14:6;
Alma 5:37.

6a tj. jsou syceni,
zásobeni uãením, cizí
vírou. Îalmy 106:35.
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slouchají vû‰tce jako bFilistin‰tí
a cmají zalíbení v dûtech cizincÛ.

7 Zemû jejich je také plná
stfiíbra a zlata, ani není konce
pokladÛm jejich; zemû jejich je
také plná koní, ani není konce
vozÛm jejich.
8 Zemû jejich je také plná

amodel; uctívají dílo sv˘ch vlast-
ních rukou, to, co jejich vlastní
prsty zhotovily.
9 A obyãejn˘ ãlovûk se anesklá-

ní a velik˘ ãlovûk se nepokofiuje,
tudíÏ neodpou‰tûj mu.

10 Ó vy zlovolní, vejdûte do
skály a aukryjte se v prachu,
neboÈ bázeÀ Pánû a sláva veleb-
nosti jeho vás udefií.
11 A stane se, Ïe zpupné po-

hledy ãlovûka budou poníÏeny
a pov˘‰enost lidská bude sklo-
nûna a Pán sám bude oslaven
v onen den.

12 NeboÈ aden Pána zástupÛ
brzy pfiijde na v‰echny národy,
ano, na kaÏd˘, ano, na bpy‰né
a zpupné a na kaÏdého, kdo je
pov˘‰en˘, a ti budou poníÏeni.
13 Ano, a den Pánû pfiijde na

v‰echny cedry libánské, neboÈ
jsou vysoké a pov˘‰ené; a na
v‰echny duby bázanské;

14 A na v‰echny vysoké hory
a na v‰echny pahorky a na
v‰echny národy, jeÏ jsou pov˘-
‰ené, a na kaÏd˘ lid;

15 A na kaÏdou vysokou vûÏ
a na kaÏdou opevnûnou zeì;

16 A na v‰echny lodû amofiské
a na v‰echny lodû z Tarsisu a na
v‰echny pfiíjemné obrazy.

17 A zpupnost ãlovûka bude
sklonûna a pov˘‰enost lidská
bude poníÏena; a Pán sám bude
oslaven v aonen den.

18 A modly on docela zniãí.
19 A oni pÛjdou do dûr skal-

ních a do jeskyní zemû, neboÈ
na nû pfii jde bázeÀ Pánû a
sláva velebnosti jeho je udefií,
aÏ povstane, aby stra‰livû otfiásl
zemí.

20 V onen den ãlovûk ahodí
modly své ze stfiíbra a modly
své ze zlata, jeÏ si zhotovil, aby
je uctíval, krtkÛm a netop˘rÛm;

21 Aby ‰li do slují skal a na
vrcholky rozeklan˘ch hor, ne-
boÈ na nû pfiijde bázeÀ Pánû a
velebnost slávy jeho je udefií,
aÏ povstane, aby stra‰livû otfiásl
zemí.

22 UstaÀte se spoléhati na
aãlovûka, jehoÏ dech je v noz-
drách jeho; neboÈ zaã bude
povaÏován?

KAPITOLA 13

Juda a Jeruzalém budou potrestány
za svou neposlu‰nost – Pán

6b pp Filistin‰tí.
c heb potfiásají si

rukou neboli uzavírají
s nimi smlouvu.

8a pp Modláfiství.
9a tj. pfied Bohem; místo

toho uctívá modly.
10a Alma 12:14.
12a pp Druh˘ pfiíchod

JeÏí‰e Krista.
b Mal. 4:1;

2. Nefi 23:11;
NaS 64:24.

16a ¤ecká verze
(Septuaginta) má
jedno slovní spojení,
které nemá verze
hebrejská, a hebrejská
verze má jedno
spojení, které nemá
verze fiecká; ale
2. Nefi 12:16 má obû

spojení. Îalmy 48:8;
Ezech. 27:25.

17a tj. den Pánova
pfiíchodu ve slávû.

20a heb odvrhne.
22a tj. UstaÀte se

spoléhati na
smrtelného ãlovûka;
ve srovnání s Bohem
má malou moc.
MojÏ. 1:10.
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obhajuje svÛj lid a soudí ho – Dcery
Sionu jsou proklety a tr˘znûny
pro svou svûtskost – Porovnej
s Izaiá‰em 3. Kolem roku 559–545
pfi. Kr.

NeboÈ vizte, Pán, Pán zástupÛ,
odejme od Jeruzaléma a od Judy
podporu a oporu, celou oporu
chleba a celou podporu vody –
2 Mocného muÏe a muÏe války,

soudce a proroka a moudrého
a starce;

3 Velitele nad padesáti a úcty-
hodného muÏe a rádce a zruã-
ného fiemeslníka a v˘mluvného
fieãníka.

4 A dám jim dûti za kníÏa-
ta a nemluvÀata jim budou
panovati.

5 A l i d b u d e u t i s k o v á n ,
jeden druh˘m a bliÏním sv˘m;
dítû se bude chovati py‰nû
vÛãi starci a hanebn˘ vÛãi úcty-
hodnému.

6 KdyÏ se ãlovûk chopí bratra
svého z domu otce svého a
fiekne: Ty má‰ odûv, ty buì
vládcem na‰ím a zadrÏ tento
apád rukou svou –
7 V onen den bude pfiísahati

fika: Já nebudu ahojiãem; neboÈ
v domû mém není ani chleba,
ani odûvu; neãiÀte ze mne
vládce lidu.

8 NeboÈ Jeruzalém je azbofien a
Juda bpadl, protoÏe jazyk jejich

a skutkové jejich jsou proti
Pánu, k dráÏdûní oãí slávy jeho.

9 V˘raz tváfie jejich svûdãí
proti nim a vyhla‰uje, Ïe hfiích
jejich je dokonce jako aSodomy
a nemohou to skr˘ti. Bûda du‰i
jejich, neboÈ sami se odmûnili
zlem!

10 ¤eknûte spravedliv˘m, Ïe
oni jsou na tom adobfie; neboÈ oni
budou jísti ovoce konání svého.

11 Bûda zlovoln˘m, neboÈ oni
zahynou; neboÈ odmûna rukou
jejich spoãine na nich!

12 A lidu mého utlaãitelé jsou
dûti a Ïeny mu panují. Ó lide
mÛj, ti, ktefií tû avedou, zpÛso-
bují, Ïe chybuje‰, a niãí cestu
stezek tv˘ch.

13 Pán povstává, aby aobhajo-
val, a stojí, aby soudil lid.

14 Pán vejde v soud se star‰ími
lidu svého a akníÏaty jeho; neboÈ
vy jste bvyjedli cvinici a dlup od
echud˘ch v domech sv˘ch.
15 Co zam˘‰líte? Rozbíjíte lid

mÛj na kusy a drtíte tváfie chu-
d˘ch, praví Pán BÛh zástupÛ.

16 Nadto Pán praví: ProtoÏe
dcery Sionu jsou pov˘‰ené a
kráãejí s nataÏen˘m krkem a
prostopá‰n˘ma oãima, chodí
acupitavû a cinkají nohama –
17 TudíÏ Pán stihne svrabem

temeno hlavy dcer Sionu a Pán
aobnaÏí tajná místa jejich.
18 V onen den Pán odejme

13 6a Iz. 3:6.
7a heb obvazovaãem

(rány); tj. nemohu
fie‰it tvé problémy.

8a Jer. 9:11.
b Pláã 1:3.

9a Gen. 19:1, 4–7, 24–25.
pp Homosexualita.

10a Deut. 12:28.

12a Iz. 9:16.
13a heb se pfiel.

Mich. 6:2;
NaS 45:3–5.

14a heb vládci nebo
vÛdci.

b heb zniãili nebo
spálili.

c Iz. 5:7.

d tj. zpronevûfiili zisk.
e 2. Nefi 28:12–13.

16a tj. kráãejí strojenû
krátk˘mi rychl˘mi
kroky.

17a heb odhalí; ustálené
slovní spojení
znamenající
„zostudí je“.



87 2. Nefi 13:19–15:1

okrasu cinkajících ozdob jejich a
aãepce a bsrpkovité náhrdelníky;
19 ¤etízky a náramky a závo-

jíãky;
20 âepeãky a ozdoby nohou a

ãelenky a destiãky a náu‰nice;
21 Prsteny a nosní ‰perky;
22 aPromûnné ãásti ‰atu i

plá‰tíky i rou‰ky i vaãky;
23 aZrcadla i jemné tkaniny

i ‰ály i závoje.
24 A stane se, namísto sladké

vÛnû bude zápach; a namísto
opasku aroztrÏení; a namísto
upraven˘ch vlasÛ lysina; a na-
místo bÏivÛtku pfiepásání Ïíní;
cpopálení namísto krásy.
25 MuÏi tvoji padnou meãem

a mocní tvoji ve válce.
26 A brány jeho budou bûdo-

vati a truchliti; a on bude pust˘
a bude sedûti na zemi.

KAPITOLA 14

Sion a jeho dcery budou vykoupeny
a oãi‰tûny ve dni milénia – Porov-
nej s Izaiá‰em 4. Kolem roku 559–
545 pfi. Kr.

A v onen den se sedm Ïen chopí
jednoho muÏe fikouce: Budeme
jísti svÛj vlastní chléb a nositi
svÛj vlastní ‰at; jen nás nech
naz˘vati se jménem tv˘m, aby
apotupa na‰e byla odÀata.

2 V onen den bude avûtev Pánû
krásná a slavná; plod zemû
v˘teãn˘ a krásn˘ pro ty, ktefií
unikli z Izraele.

3 A stane se, Ïe ti, ktefií budou
ponecháni v Sionu a zÛstanou
v Jeruzalémû, budou naz˘váni
svatí, kaÏd˘, kdo je zapsán
mezi Ïijící v Jeruzalémû –

4 aAÏ Pán bsmyje ‰pínu z dcer
Sionu a oãistí krev Jeruzaléma
z jeho stfiedu duchem soudu a
duchem cÏáru.
5 A Pán stvofií nad kaÏd˘m

obydlím hory Sion a nad shro-
máÏdûními jeho aoblak a d˘m
ve dne a záfii planoucího ohnû
v noci; neboÈ ve‰kerá sláva
Sionu bude pod ochranou.

6 A bude tam stánek pro stín
v denní dobû pfied horkem a
jako aútoãi‰tû a skr˘‰ pfied boufií
a pfied de‰tûm.

KAPITOLA 15

Pánova vinice (Izrael) zpustne a
jeho lid bude rozptylován – Pfiijdou
na nû bûdy v jejich odpadlém a
rozpt˘leném stavu – Pán vyzdvih-
ne korouhev a shromáÏdí Izrael –
Porovnej s Izaiá‰em 5. Kolem roku
559–545 pfi. Kr.

A pak budu zpívati milovanému
svému apíseÀ milého svého o

18a MoÏná síÈka na vlasy.
Autority se ne vÏdy
shodují na druhu
Ïensk˘ch ozdob
uveden˘ch ve
ver‰ích 18–23.

b tj. ozdoby ve tvaru
srpku mûsíce.

22a heb tfipytivé ãásti
odûvu.

23a neboli prÛsvitné

ãásti odûvu.
24a heb cáry.

b neboli roucha.
c neboli cejch

(znamení otroctví).
14 1a tj. znamení toho,

Ïe jsou neprovdané a
bezdûtné.

2a Iz. 60:21; 2. Nefi 3:5;
Jákob 2:25.

4a tj AÏ Pán oãistí zemi.

b pp Um˘ti, umyt˘,
um˘vání.

c Mal. 3:2–3; 4:1.
5a Ex. 13:21.
6a Iz. 25:4; NaS 115:6.

15 1a tj. Prorok skládá
píseÀ neboli poetické
podobenství o vinici
a ukazuje BoÏí
milosrdenství a
nepfiístupnost Izraele.
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vinici jeho. Milovan˘ mÛj má vi-
nici na velmi plodném pahorku.
2 A ohradil ji a vybral z ní

kameny a osadil ji nejvybranûj-
‰ím avinn˘m kmenem a postavil
vûÏ uprostfied ní a také v ní
zhotovil vinn˘ lis; a hledûl, aby
pfiinesla hrozny, a ona pfiinesla
hrozny divoké.

3 A nyní, ó obyvatelé Jeruzalé-
ma a lidé jud‰tí, suìte, prosím
vás, mezi mnou a vinicí mou.

4 Co je‰tû mohlo b˘ti uãinûno
pro vinici mou, co jsem na ní
neuãinil? ProãeÏ, kdyÏ jsem
hledûl, aby pfiinesla hrozny,
pfiinesla hrozny divoké.

5 A nyní, hleìte; povím vám,
co uãiním vinici své – aodejmu
plot její, a bude vyjedena; a
zbofiím zeì její, a bude roz-
‰lapána;
6 A nechám ji zpustnout;

nebude profiezávána ani oko-
pávána; ale vzejde tam abodláãí
a trní; také pfiikáÏi oblakÛm,
aby na ni bned‰tily Ïádn˘ dé‰È.

7 NeboÈ avinice Pána zástupÛ
je dÛm Izraele a lidé jud‰tí
milou rostlinou jeho; a on oãe-
kával bsoud, ale vizte, útlak;
oãekával spravedlivost, ale
vizte, pláã.

8 Bûda tûm, ktefií pfiipojují
adÛm k domu, takÏe tam ne-
mÛÏe b˘ti místa, aby mohli b˘ti
uprostfied zemû bsami!

9 U ‰ í m m ˘ m p r a v i l P á n

zástupÛ, vpravdû mnohé domy
budou opu‰tûny a veliká a
krásná mûsta bez obyvatel.

10 Ano, deset dílcÛ vinice vydá
jeden abát a chomer semena
vydá efi.

11 Bûda tûm, ktefií vstávají
ãasnû zrána, aby se mohli
adrÏeti silného nápoje, a ktefií
pokraãují aÏ do noci a bvíno je
rozpaluje!

12 A harfa a loutna a bubínek
a pí‰Èala a víno b˘vá na hodech
jejich; ale oni anehledí na dílo
Pánû, ani neuvaÏují o pÛsobení
rukou jeho.

13 Proto lidé moji ve‰li do
zajetí, protoÏe nemají Ïádné
aznalosti; a vzne‰ení lidé jejich
jsou vyhladovûlí a zástupy jejich
vysu‰eny Ïízní.

14 Proto peklo se roz‰ífiilo a
bezmeznû otevfielo chfitán svÛj;
a sláva jejich a zástupy jejich
a nádhera jejich a ten, kdo se
raduje, do nûho sestoupí.

15 A obyãejn˘ ãlovûk bude
sníÏen a mocn˘ muÏ bude po-
kofien a oãi zpupného budou
pokofieny.

16 Ale Pán zástupÛ bude
oslaven v asoudu a BÛh, kter˘
je svat˘, bude posvûcen ve
spravedlivosti.

17 Pak se budou beránci pásti
podle obyãeje svého a pustá
místa tuãn˘ch budou cizinci jísti.

18 Bûda tûm, ktefií pfiitahují

2a Jer. 2:21.
5a Îalmy 80:13.
6a Iz. 7:23; 32:13.

b Jer. 3:3.
7a pp Vinice Pánû.

b neboli spravedlnost.
8a Mich. 2:1–2.

b tj. Jsou pfiivázáni ke
sv˘m hfiíchÛm jako
zvífiata ke svému
bfiemenu.

10a Ezech. 45:10–11.
11a Pfiísl. 23:30–32.

b pp Slovo moudrosti.

12a Îalmy 28:5.
13a Ozeá‰ 4:6.

pp Poznání, znalost.
16a pp JeÏí‰ Kristus –

Soudce.
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nepravost provazy amarnivosti
a hfiích bjako provazem u vozu;
19 Ktefií fiíkají: NechÈ si apospí‰í

a urychlí dílo své, abychom ho
mohli bvidûti; a nechÈ se rada
Svatého Izraelského pfiiblíÏí a
pfiijde, abychom ji mohli znáti.

20 Bûda tûm, ktefií anaz˘vají
zlo dobrem a dobro zlem, ktefií
pokládají btemnotu za svûtlo a
svûtlo za temnotu, ktefií poklá-
dají hofiké za sladké a sladké
za hofiké!

21 Bûda tûm, ktefií jsou amoudfií
ve sv˘ch vlastních oãích, a tûm,
ktefií jsou rozváÏní ve svém
vlastním pohledu!

22 Bûda mocn˘m v pití vína a
muÏÛm síly v míchání siln˘ch
nápojÛ;

23 Ktefií ospravedlÀují zlovol-
ného za odmûnu a spravedlivost
spravedlivého aodjímají od nûj!

24 Proto jak aoheÀ sÏírá bstrni‰-
tû a plamen stravuje cplevy,
kofien jejich bude shnilinou a
kvûty jejich se rozletí jako prach;
protoÏe oni odvrhli zákon Pána
zástupÛ a dpohrdli slovem Sva-
tého Izraelského.

25 Proto je ahnûv Pánû roznícen
proti lidu jeho a on vztáhl proti
nim ruku a udefiil je; a pahorky
se tfiásly a mrtvoly jejich byly
roztrhány uprostfied ulic. V tom

v‰em se v‰ak neodvrátil hnûv
jeho, ale ruka jeho je stále
vztaÏena.

26 A on vyzdvihne akorouhev
národÛm dalek˘m a bzahvízdá
na ty od konãin zemû; a vizte,
cpfiijdou rychle a hbitû; Ïádn˘
mezi nimi nebude znaven a
nebude ani klop˘tati.

27 Îádn˘ nebude dfiímati ani
spáti; ani nebude uvolnûn pás
beder jejich, ani se nepfietrhne
fiemínek obuvi jejich;

28 ·ípy jejich budou ostré a
luky jejich napjaté a kopyta koní
jejich budou povaÏována za
kfiemen a kola jejich za vichfiici,
fiev jejich za fiev lví.

29 Budou fiváti jako alvíãata;
ano, budou fiváti a uchvátí kofiist
a odnesou ji do bezpeãí a nikdo
ji nevysvobodí.

30 A v onen den budou proti
nim fiváti, jako five mofie; a po-
hlédnou-li na zemi, vizte, tma
a smutek a svûtlo je zatemnûno
v nebesích jejich.

KAPITOLA 16

Izaiá‰ vidí Pána – Izaiá‰ovy hfiíchy
jsou odpu‰tûny – Je povolán pro-
rokovati – Prorokuje o odmítnutí
Kristova uãení Îidy – Zbytek se

18a pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

b tj. Jsou pfiivázáni ke
sv˘m hfiíchÛm jako
zvífiata ke svému
bfiemenu.

19a Jer. 17:15.
b tj. Neuvûfií v Mesiá‰e,

dokud ho neuvidí.
20a Moroni 7:14, 18;

NaS 64:16; 121:16.
b 1. Jan. 1:6.

21a Pfiísl. 3:5–7;
2. Nefi 28:15.

23a tj. zbavují ho jeho
zákonn˘ch práv.

24a Abd. 1:18;
Mal. 4:1–2;
2. Nefi 20:17.

b Joel 2:5;
1. Nefi 22:15, 23;
2. Nefi 26:4, 6;
NaS 64:23–24; 133:64.

c Luká‰ 3:17;

Mos. 7:29–31.
d 2. Sam. 12:7–9.

25a NaS 63:32;
MojÏ. 6:27.

26a pp Korouhev.
b neboli dá signál pro

shromaÏìování.
Iz. 7:18;
2. Nefi 29:2.

c pp Izrael –
ShromáÏdûní Izraele.

29a 3. Nefi 21:12–13.
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navrátí – Porovnej s Izaiá‰em 6.
Kolem roku 559–545 pfi. Kr.

V aroce, kdy zemfiel král Uziá‰,
vidûl jsem také Pána sedícího na
trÛnû, vysokém a pozvednutém,
a bvleãka jeho naplÀovala chrám.

2 Nad ním stáli aserafínové;
kaÏd˘ mûl ‰est kfiídel; dvûma si
pfiikr˘val tváfi a dvûma si pfii-
kr˘val nohy a dvûma létal.

3 A jeden volal na druhého
a pravil: Svat˘, svat˘, svat˘ je
Pán zástupÛ; celá zemû je plná
slávy jeho.

4 A avefieje dvefií se pohnuly
na hlas toho, kter˘ volal, a dÛm
se naplnil d˘mem.

5 Pak jsem pravil: Bûda je mi!
neboÈ ajsem zniãen; protoÏe
jsem ãlovûk neãist˘ch rtÛ; a dlím
uprostfied lidu neãist˘ch rtÛ;
neboÈ oãi mé vidûly Krále, Pána
zástupÛ.

6 Pak ke mnû pfiiletûl jeden
ze serafínÛ, maje v ruce své fie-
fiav˘ auhel, kter˘ vzal kle‰tûmi
z oltáfie;

7 A poloÏil ho na ústa moje
a pravil: Hle, tento se dotkl úst
tv˘ch; a anepravost tvá je odÀata
a hfiích tvÛj oãi‰tûn.

8 Také jsem sly‰el hlas Pána
fikoucí: Koho po‰lu a kdo za nás
pÛjde? Pak jsem pravil: Zde
jsem; po‰li mne.
9 A on pravil: Jdi a fiekni tomu-

to lidu – Sly‰te pfiece, ale oni

nerozumûli; a hleìte pfiece, ale
oni nechápali.

10 Zatvrì srdce tohoto lidu
a zacpi u‰i jeho a zavfii oãi jeho –
aby nevidûli oãima sv˘ma a
anesly‰eli u‰ima sv˘ma a nero-
zumûli srdcem sv˘m a nebyli
obráceni a nebyli uzdraveni.

11 Pak jsem pravil: Pane, jak
dlouho? A on pravil: Dokud
mûsta nebudou zniãena bez
obyvatel a domy bez lidí a zemû
nebude zcela zpusto‰ena;

12 A dokud Pán anepfiemístí
lid daleko, neboÈ uprostfied
zemû bude veliké opu‰tûní.

13 Ale pfiece bude desetina a ti
se navrátí a budou spofiádáni
jako jilm a jako dub, jejichÏ
podstata je v nich, kdyÏ shazují
listí svoje; tak svaté símû bude
apodstatou jejich.

KAPITOLA 17

Efraim a Syrie vedou válku proti
Judovi – Kristus bude zrozen
z panny – Porovnej s Izaiá‰em 7.
Kolem roku 559–545 pfi. Kr.

A stalo se za dnÛ Achasov˘ch,
syna Jotamova, syna Uziá‰ova,
krále judského, Ïe Rezin, král
syrsk˘, a Pekach, syn Romeliá-
‰Ûv, král izraelsk˘, vy‰li k Jeru-
zalému, aby proti nûmu válãili,
ale nemohli ho pfiemoci.

2 A bylo fieãeno domu Davido-

16 1a tj. kolem roku 750
pfi. Kr.

b tj. lem jeho odûvu
neboli jeho obruba.

2a pp Cherubíni.
4a heb základy prahÛ

se zachvûly.

5a heb sklácen; tj. byl
pfiemoÏen vûdomím
hfiíchÛ sv˘ch a svého
lidu.

6a tj. symbol oãi‰Èování.
7a pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.

10a Mat. 13:14–15.

12a 2. Král. 17:18, 20.
13a tj. Jako strom, i kdyÏ

jeho listy jsou
rozpt˘leny, pfiesto
v nûm zÛstává Ïivot
a schopnost
vytváfieti sémû.
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vu: Syrie se spolãila s aEfraimem.
A srdce jeho se pohnulo, i srdce
lidu jeho, jako se stromy v lese
pohybují vûtrem.
3 Pak pravil Pán Izaiá‰ovi:

Vyjdi nyní vstfiíc Achasovi, ty a
aSear Ja‰ub, syn tvÛj, na konec
struhy hofiej‰ího rybníka, na
silnici valcháfiova pole;
4 A fiekni mu: Mûj se na pozo-

ru a zti‰ se; aneboj se a srdce
tvé aÈ neumdlévá pro tyto kon-
ce ãadících louãí, pro prudk˘
hnûv RezinÛv a Syrie a syna
Romeliá‰ova.
5 ProtoÏe Syrie, Efraim a syn

Romeliá‰Ûv ukuli zlou radu
proti tobû fikouce:

6 Táhnûme proti Judovi a
suÏujme ho a auãiÀme pro sebe
do nûj prÛlom a ustavme si
uprostfied nûj krále, ano, syna
Tabealova.

7 Tak praví Pán BÛh: Nebude
tomu tak, ani se tak nestane.
8 N e b o È h l a v o u S y r i e j e

Dama‰ek a hlavou Dama‰ku
Rezin; a bûhem ‰edesáti pûti let
bude Efraim zlomen, takÏe
nebude lidem.

9 A hlavou Efraima je Samafií
a hlavou Samafií je Romeliá‰Ûv
syn. aNebudete-li vûfiiti, zajisté
neobstojíte.
10 Ba co více, Pán promluvil

opût k Achasovi fika:
11 PoÏádej o aznamení Pána,

Boha svého; poÏádej o nû buì
v hloubkách, nebo ve v˘‰inách
nahofie.

12 Ale Achas pravil: NepoÏá-
dám, ani nebudu apokou‰eti
Pána.

13 A on pravil: Sly‰ nyní, ó
dome DavidÛv; je ti málo zkou-
‰eti trpûlivost lidí, ale ty bude‰
zkou‰eti trpûlivost i Boha mého?

14 Proto sám Pán ti dá zna-
mení – Viz, apanna poãne a
porodí syna a nazve jméno jeho
bImmanuel.

15 Máslo a med bude jísti, aby
umûl odmítnouti zlo a zvoliti
dobro.

16 NeboÈ neÏli adítû bude umû-
ti odmítnouti zlo a zvoliti dobro,
zemû, kterou nenávidí‰, bude
opu‰tûna bobûma sv˘mi králi.

17 Pán apfiivede krále assyr-
ského na tebe a na lid tvÛj a na
dÛm otce tvého dny, jak˘ch
nebylo ode dne, kdy bEfraim
opustil Judu.

18 A stane se v onen den, Ïe
Pán azahvízdne na mouchu, kte-
rá je i v té nejzaz‰í ãásti Egypta,
a na vãelu, která je v zemi
assyrské.

19 A ony pfiijdou a v‰echny
spoãinou v pust˘ch údolích
a ve skalních ‰tûrbinách a na
v‰em trní a na v‰ech kefiích.

20 V tent˘Ï den Pán aoholí
bfiitvou najatou tûmi za fiekou,

17 2a tj. Cel˘ severní
Izrael se naz˘val
podle jména Efraima,
vedoucího severního
kmene.

3a heb zbytek se navrátí.
4a tj. Nelekej se z toho

útoku; tûmto dvûma
králÛm zb˘vá málo

zápalu.
6a heb rozdûlme ho.
9a 2. Par. 20:20.

11a pp Znamení.
12a tj. zkou‰eti.
14a pp Panic, panna.

b heb S námi je BÛh.
pp Immanuel.

16a 2. Nefi 18:4.

b 2. Král. 15:30; 16:9.
17a 2. Par. 28:19–21.

b 1. Král. 12:16–19.
18a neboli dá signál,

svolá.
Iz. 5:26.

20a tj. Zemû bude
vylidnûna cizím
vetfielcem.
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bkrálem assyrsk˘m, hlavu a
chlupy nohou; a také vyholí
bradu.

21 A stane se v onen den, Ïe
muÏ bude akrmiti kravku a
dvû ovce;

22 A stane se, pro hojnost
mléka, které dávají, Ïe on máslo
jísti bude; neboÈ máslo a med
bude jísti kaÏd˘, kdo zÛstane
v zemi.

23 A stane se v onen den, Ïe
kaÏdé místo, kde bylo tisíc vin-
n˘ch kmenÛ za tisíc astfiíbrn˘ch,
bude pro bodláãí a trní.

24 Se ‰ípy a s luky tudy lidé
projdou, protoÏe celá zemû se
stane bodláãím a trním.

25 A na v‰echny pahorky, které
budou okopávány motykou,
nepfiijde strach z bodláãí a z trní;
ale budou pro vyslání b˘kÛ a
‰lapání abravem.

KAPITOLA 18

Kristus bude jako kámen úrazu a
skála pohor‰ení – Hledejte Pána,
ne ‰veholící zaklínaãe – Obracejte
se k zákonu a ke svûdectví pro vede-
ní – Porovnej s Izaiá‰em 8. Kolem
roku 559–545 pfi. Kr.

Ba co více, slovo Pánû mi fieklo:
Vezmi si velik˘ svitek a napi‰
naÀ perem lidsk˘m o aMaher-
-‰alal-ha‰-bazovi.

2 A já jsem si vzal vûrné
asvûdky, aby zaznamenávali,
knûze Uriá‰e a Zachariá‰e, syna
Jeberechiá‰ova.

3 A pfiistoupil jsem k aproro-
kyni; a ona poãala a porodila
syna. Pak pravil mi Pán: Dej mu
jméno Maher-‰alal-ha‰-baz.

4 NeboÈ viz, adítû je‰tû bnebude
umûti zvolati otãe mÛj a matko
má, kdyÏ bohatství Dama‰ku a
clup Samafií bude odÀat pfied
králem assyrsk˘m.

5 Pán promluvil opût ke mnû
fika:

6 PonûvadÏ lid tento odmítá
vody aSiloe, které jemnû plynou,
a raduje se z bRezina a syna
Romeliá‰ova;

7 Tedy, proto, vizte , Pán
uvede na anû vody fieky, silné a
mnohé, a to krále assyrského
a celou slávu jeho; a on vystou-
pí ze v‰ech fieãi‰È sv˘ch a
pfievalí se pfies v‰echny bfiehy
své.

8 A aprojde pfies Judu; zaplaví
a pfievalí se, bude sahati aÏ po
krk; a rozpûtí kfiídel jeho naplní
‰ífii zemû tvé, ó bImmanueli.
9 aSpojte se, ó vy lidé, a budete

rozlámáni na kusy; a nakloÀte
ucho, vy v‰ichni z dalek˘ch
zemí; opásejte se a budete roz-
lámáni na kusy; opásejte se a
budete rozlámáni na kusy.

10 Raìte se spoleãnû a pfiijde

20b 2. Král. 16:5–9.
21a tj. ZÛstane pouze

nûkolik
sobûstaãn˘ch
pfieÏiv‰ích.

23a neboli kouskÛ
stfiíbra.

25a heb ovcemi nebo
kozami.

18 1a tj. zniãení je blízké.
2a pp Svûdek.
3a tj. ke své manÏelce.
4a 2. Nefi 17:16.

b Iz. 8:4.
c 2. Král. 15:29.

6a Gen. 49:10;
pjs, Gen. 50:24.

b Iz. 7:1.

7a tj. nejprve na
severní Izrael.

8a tj. Assyrie vnikne
i do Judy.

b pp Immanuel.
9a tj. Utvofite

spojenectví.
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to vniveã; proneste slovo, a
nestane se; aneboÈ BÛh je s námi.

11 NeboÈ Pán ke mnû takto
promluvil silnou rukou a pouãil
mû, abych nekráãel po cestû
tohoto lidu, fika:

12 Nefiíkejte aspolãení v‰em,
kter˘m tento lid bude fiíkati
spolãení; ani se nebojte strachem
jeho, ani se neobávejte.

13 PosvûÈte Pána zástupÛ sa-
motného a nechÈ on je abázní
va‰í a nechÈ on je strachem
va‰ím.
14 A on bude asvatyní; ale

bkamenem úrazu a skálou po-
hor‰ení obûma domÛm Izraele,
pastí a léãkou obyvatelÛm
Jeruzaléma.
15 A mnozí mezi nimi budou

aklop˘tati a padnou a budou
potfieni a budou lapeni a budou
jati.

16 ZavaÏ svûdectví, zapeãeÈ
azákon mezi uãedníky m˘mi.
17 A já budu ãekati na Pána,

kter˘ aukr˘vá tváfi svou pfied
domem Jákobov˘m, a já ho
budu hledati.

18 Vizte, já a dûti, které mi
Pán dal, jsme aznameními a divy
v Izraeli od Pána zástupÛ, jenÏ
dlí na hofie Sion.
19 A kdyÏ vám fieknou: Vyhle-

dávejte avyvolávaãe duchÛ a
bzaklínaãe, ktefií ‰veholí a mum-
lají – ccoÏ by nemûl lid vyhle-
dávati svého Boha, aby Ïijící
sly‰eli od dmrtv˘ch?

20 K zákonu a k svûdectví; a
anemluví-li oni podle tohoto
slova, je to proto, Ïe v nich není
Ïádného svûtla.

21 A aprojdou tím zbûdovaní a
hladoví; a stane se, Ïe aÏ budou
hladoví, budu zlofieãiti králi své-
mu a Bohu svému a pohlédnou
vzhÛru.

22 A pohlédnou na zemi a spat-
fií trápení a temnotu, ‰ero úz-
kosti, a budou hnáni k temnotû.

KAPITOLA 19

Izaiá‰ promlouvá o Mesiá‰ovi –
Lid v temnotû uvidí veliké svûtlo –
Nám se narodilo dítû – Bude Kní-
Ïetem pokoje a bude vládnouti na
Davidovû trÛnû – Porovnej s Izaiá-
‰em 9. Kolem roku 559–545 pfi. Kr.

Nicménû ‰ero nebude takové,
jaké bylo bûhem utiskování její-
ho, kdy on zprvu slabû postihl
azemi Zabulon a zemi Neftalím
a poté bolestnûji postihl podél
cesty k Rudému mofii za Jordá-
nem v Galileji národÛ.

10a tj. Juda (zemû
Immanuelova) bude
u‰etfien. Îalmy 46:8.

12a tj. Juda se nemá
spoléhati na tajná
spiknutí s jin˘mi
kvÛli bezpeãí.

13a tj. Buìte uctiví a
pokorní pfied Bohem.

14a Ezech. 11:15–21.
b 1. Petr. 2:4–8;

Jákob 4:14–15.

15a Mat. 21:42–44.
16a heb uãení neboli

nauku.
pp Evangelium.

17a Iz. 54:8.
18a tj. Jména Izaiá‰e a

jeho synÛ znamenají:
„Jehova spasí“,
„K rychlé kofiisti
pospíchá loupeÏník“
a „Zbytek se navrátí“.
2. Nefi 17:3; 18:3.

19a Lev. 20:6.
b tj. kouzelníky, vû‰tce.
c 1. Sam. 28:6–20.
d neboli jménem.

20a tj. spiritistická média
(také ve ver‰ích
21–22).

21a tj. Izrael bude
odveden do zajetí,
protoÏe nechtûjí
poslouchati.

19 1a Mat. 4:12–16.
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2 Lid, kter˘ kráãel v atemnotû,
uvidûl svûtlo veliké; na ty, ktefií
prodlévají v krajinû stínu smrti,
na nû svûtlo zazáfiilo.

3 Ty jsi rozmnoÏil národ a aroz-
hojnil radost – radují se pfied
tebou jako se radují pfii Ïni a
jako se radují muÏi, kdyÏ dûlí
kofiist.

4 NeboÈ ty jsi zlomil jho bfie-
mene jeho a prut ramene jeho,
hÛl utlaãitele jeho.
5 NeboÈ kaÏdá bitva bojov-

níka je se zmaten˘m hlukem
a s ‰atem vyválen˘m v krvi; ale
tato bude s pálením a palivem
ohnû.

6 NeboÈ adítû narodilo se nám,
syn dán je nám; a bvláda bude
na rameni jeho; a nazváno bude
jméno jeho Pfiedivn˘, Rádce,
cMocn˘ BÛh, dVûãn˘ Otec, KníÏe
epokoje.
7 VzrÛstu avlády a pokoje bnení

konce na trÛnu Davidovû a na
království jeho, aÏ je uvede
v fiád a ustanoví je se soudem
a se spravedlností od nynûj‰ka
nadále, aÏ na vûky. Horlivost
Pána zástupÛ to vykoná.

8 Pán poslal slovo své Jákobovi
a ono zasvítilo na aIzrael.

9 A zví v‰echen lid, i Efraim a
obyvatelé Samafií, ktefií v p˘‰e
a zarytosti srdce fiíkají:

10 Cihly spadly, ale my bude-
me stavûti tesan˘m kamenem;

fíkovníky jsou poraÏeny, ale my
je vymûníme za cedry.

11 Proto Pán pozvedne pro-
tivníky aRezinovy proti nûmu a
spojí nepfiátele jeho;

12 Syrské zepfiedu a Filistinské
zezadu; a oni aspofiádají Izrael
otevfien˘mi ústy. V tom v‰em se
v‰ak neodvrátil bhnûv jeho, ale
ruka jeho je stále vztaÏena.

13 NeboÈ lid se aneobrací
k tomu, kter˘ jej bije, ani Pána
zástupÛ nevyhledávají.

14 Proto Pán odfiízne od Izraele
hlavu i ocas, ratolest i sítí
v jednom dni.

15 Star‰í, ten je hlavou; a
prorok, kter˘ uãí lÏím, ten je
ocasem.

16 NeboÈ vÛdcové tohoto lidu
zpÛsobují, Ïe hfie‰í; a ti, ktefií
jsou jimi vedeni, jsou zniãeni.

17 Proto Pán nebude míti ra-
dost z mlad˘ch muÏÛ jejich, ani
nebude amilosrdn˘ k jejich
dûtem bez otcÛ a k vdovám;
neboÈ kaÏd˘ z nich je pokrytec a
zloãinec a kaÏdá ústa promlou-
vají bbláznovství. V tom v‰em
se v‰ak neodvrátil hnûv jeho, ale
cruka jeho je stále vztaÏena.
18 NeboÈ zlovolnost hofií jako

oheÀ; spofiádá bodláãí a trní
a zapálí hou‰tiny lesÛ a oni
vystoupí vzhÛru, jako stoupá
sloup d˘mu.

19 Hnûvem Pána zástupÛ je

2a „·ero“ a „temnota“
bylo odpadlictví a
zajetí; „svûtlo veliké“
je Kristus.

3a Iz. 9:3.
6a Iz. 7:14; Luká‰ 2:11.

b Mat. 28:18.
c Tit. 2:13–14.
d Alma 11:38–39, 44.

e Jan 14:27.
7a pp Vláda.

b Dan. 2:44.
8a tj. Prorocké poselství,

které následuje
(ver‰e 8–21), bylo
varováním severním
kmenÛm, naz˘van˘m
Izrael.

11a 2. Král. 16:5–9.
12a 2. Král. 17:6, 18.

b Iz. 5:25; 10:4.
13a Amos 4:6–12.
17a pp Milosrdenství,

milosrdn˘.
b 2. Nefi 9:28–29.
c Jákob 5:47; 6:4.
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zemû zatemnûna a lidé budou
jako palivo ohnû; aÏádn˘ ãlovûk
neu‰etfií bratra svého.
20 A chÀapne po pravé ruce, a

bude hladov˘; a bude aÏráti po
levé ruce, a nebude uspokojen;
bude Ïráti, kaÏd˘ ãlovûk, maso
svého vlastního ramene –
21 aManasses proti bEfraimovi

a Efraim proti Manassesovi;
spoleãnû budou proti cJudovi.
V tom v‰em se v‰ak neodvrátil
jeho hnûv, ale ruka jeho je stále
vztaÏena.

KAPITOLA 20

Zniãení Assyrie je pfiedobrazem
zniãení zlovoln˘ch pfii druhém
pfiíchodu – Poté, co Pán opût pfiijde,
bude zachováno málo lidí – Onoho
dne se navrátí zbytek Jákoba – Po-
rovnej s Izaiá‰em 10. Kolem roku
559–545 pfi. Kr.

Bûda tûm, ktefií ustanovují ne-
spravedlivá ustanovení a ktefií
sepisují tíÏivost, kterou pfiede-
psali;

2 Aby odvrátili potfiebné od
asoudu a aby odÀali právo od
chud˘ch lidu mého, aby bvdovy
mohly b˘ti kofiistí jejich a aby
mohli oloupiti dûti bez otcÛ!
3 A co vy udûláte v den ana-

v‰tívení a pfii zpusto‰ení, které
pfiijde zdaleka? Ke komu uteãete
pro pomoc? A kde zanecháte
slávu svou?

4 Beze mne se skloní mezi
vûzni a padnou mezi zabit˘mi.
V tom v‰em se v‰ak neodvrátil
hnûv jeho, ale ruka jeho je stále
vztaÏena.

5 Ó Asyfiane, prute hnûvu
mého, a hÛl v ruce jeho je aroz-
hofiãením jeho.

6 Po‰lu ho aproti národu po-
kryteckému a proti lidu hnûvu
svého mu dám pfiíkaz, aby vzal
kofiist a aby vzal lup a aby je
roz‰lapal jako bláto ulic.

7 Nicménû on se tak nedomní-
vá, ani srdce jeho si to nemyslí;
ale v srdci svém má niãení a
odfiíznutí nemála národÛ.

8 NeboÈ on praví: ZdaliÏ kníÏa-
ta má nejsou koneckoncÛ králi?

9 ZdaliÏ není Chalno jako
Charkemis? ZdaliÏ není Emat
jako Arfad? ZdaliÏ není Samafií
jako Dama‰ek?

10 Jak aruka má zaloÏila krá-
lovství model a ta, jejichÏ ryté
zpodobeniny pfievy‰ovaly ony
jeruzalémské a samafiské;

11 ZdaliÏ neuãiním tak, jak jsem
uãinil Samafií a modlám jeho,
Jeruzalému a modlám jeho?

12 ProãeÏ stane se, Ïe aÏ Pán
vykoná celé dílo své na hofie
Sion a v Jeruzalémû, potrestá
aovoce zatvrzelého srdce krále
bassyrského a slávu vysok˘ch
pohledÛ jeho.

13 NeboÈ aon praví: Silou ruky
své a moudrostí svou jsem toto
uãinil; neboÈ jsem rozváÏn˘; a

19a Mich. 7:2–6.
20a Deut. 28:53–57.
21a pp Manasses.

b pp Efraim.
c pp Juda.

20 2a neboli
spravedlnost.

b pp Vdova.
3a tj. trestu.
5a Iz. 10:5.
6a tj. proti Izraeli.

10a tj. ruka krále
assyrského (ver‰e
10–11).

12a tj. py‰ného
vychloubání.

b Sof. 2:13.
13a tj. král assyrsk˘

(ver‰e 13–14).
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já jsem odsunul hranice lidu
a uloupil jsem poklady jejich a
já jsem potlaãil obyvatele jako
udatn˘ muÏ;
14 A ruka má nalezla jako hníz-

do poklady lidu; a jako ãlovûk
shromaÏìuje vejce, která jsou
opu‰tûná, tak jsem shromáÏdil
celou zemi; a nebylo Ïádného,
kdo by pohnul kfiídlem nebo
otevfiel ústa nebo pípl.

15 aBude se bsekera vyvy‰ovati
nad toho, kdo jí seká? Bude se
pila vyná‰eti nad toho, kdo ji
tahá? Jako kdyby prut sám ‰le-
hal proti tûm, ktefií jej zvedají,
nebo jako kdyby se hÛl zvedala
sama od sebe, jako by nebyla
dfievo!
16 Proto Pán, Pán zástupÛ,

vy‰le mezi jeho tuãné hubenost;
a pod ajeho slávou roznítí hofiení
jako hofiení ohnû.

17 A svûtlo Izraele bude jako
oheÀ a Svat˘ jeho jako plamen
a spálí a spofiádá trní jeho a
bodláãí jeho v jednom dni;

18 A stráví slávu lesa jeho a
plodného pole jeho, jak adu‰i,
tak tûlo; a oni budou, jako kdyÏ
vlajkono‰ umdlévá.
19 A azbytek stromÛ lesa jeho

bude mal˘, Ïe by je dítû mohlo
sepsati.
20 A stane se v aonen den, Ïe

zbytek Izraele a ti, ktefií unikli
z bdomu Jákobova, nebudou
jiÏ spoléhati na toho, kter˘ je
udefiil, ale budou se spoléhati
na Pána, Svatého Izraelského,
v pravdû.

21 aZbytek se navrátí, ano,
dokonce zbytek JákobÛv, k moc-
nému Bohu.

22 NeboÈ i kdyby tvého lidu
Izraele bylo jako písku mofiské-
ho, pfiece se jich zbytek navrátí;
ustanovené apohubení bzaplaví
spravedlivost.

23 NeboÈ Pán BÛh zástupÛ
avykoná pohubení, a to zam˘‰-
lené v celé zemi.

24 Proto tak praví Pán BÛh
zástupÛ: Ó lide mÛj, kter˘ dlí‰
v Sionu, neobávej se assyrského;
bude tû mrskati prutem a po-
zvedne proti tobû hÛl svou,
apodle zpÛsobu Egypta.
25 NeboÈ je‰tû maliãkou chvíli

a rozhofiãení ustane, a hnûv mÛj
pfii zniãení jejich.

26 A Pán zástupÛ na nûj uplete
biã podle krveprolití aMadian-
sk˘ch na skále Gorébu; a jako
byla hÛl jeho nad mofiem, tak ji
vyzdvihne jako v Egyptû.

27 A stane se v onen den, Ïe
abfiímû jeho bude sÀato z ramene
tvého a jho jeho z ‰íje tvé a jho
bude zniãeno kvÛli bpomazání.

15a V‰echny metafory
v tomto ver‰i
pokládají stejnou
otázku: MÛÏe se
ãlovûku (napfi. králi
assyrskému) dafiiti,
kdyÏ se pfiíãí Bohu?

b tj. prorok pfiirovnává
krále k nástroji.

16a tj. krále assyrského
(také ver‰e 17–19).

18a tj. Assyrie zcela
zanikne.

19a tj. zbytky assyrského
vojska.

20a tj. v posledních
dnech.

b Amos 9:8–9.
21a Iz. 11:11–12.
22a NaS 63:34.

pp Svût – Konec svûta.
b tj. I kdyÏ pfiichází

trest, je dostupné
milosrdenství.

23a tj. zpÛsobí
ustanovené zniãení.

24a tj. jako to EgypÈané
ãinili v dávn˘ch
dobách. Ex. 1:13–14.

26a Gen. 25:1–2;
Soud. 7:25.

27a Iz. 14:25.
b pp Pomazan˘.
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28 aPfii‰el do Aiatu, pfie‰el do
Migronu; v Michmasu sloÏil
zásoby své.

29 Pro‰li prÛchodem; pfie-
nocování své mûli v Gabaa;
Rámat se obává; Saulova Gabaa
utekla.

30 Pozdvihni hlas, ó dcero
gallimská; dej ho sly‰eti v Lais,
ó ubohá Anatot.
31 Madmena je pfiemístûna;

obyvatelé Gábimu se shromaÏ-
ìují k útûku.

32 Av‰ak je‰tû zÛstane v Nobe
onoho dne; pohrozí rukou svou
proti hofie dcery Sionu, pahorku
jeruzalémskému.

33 Vizte, Pán, Pán zástupÛ
oklestí vûtev s hrÛzou; a avysocí
velikostí budou podseknuti; a
zpupní budou pokofieni.
34 A on vyseká hou‰tí lesÛ

Ïelezem a Libán padne od
mocného.

KAPITOLA 21

Kmen IzaiÛv (Kristus) bude souditi
ve spravedlivosti – Znalost Boha
pokryje v miléniu zemi – Pán po-
zvedne korouhev a shromáÏdí Izrael
– Porovnej s Izaiá‰em 11. Kolem
roku 559–545 pfi. Kr.

A vyjde aproutek z bkmene

cIzaiova a vûtev vyroste z kofie-
nÛ jeho.

2 A aDuch Pánû spoãine na
nûm, duch moudrosti a poro-
zumûní, duch rady a moci,
duch poznání a báznû Pánû;

3 A uãiní ho rychl˘m v poro-
zumûní skrze bázeÀ Pánû; a on
nebude asouditi podle pohledu
oãí sv˘ch ani kárati podle
sluchu u‰í sv˘ch.

4 Ale se aspravedlivostí bude
souditi chudé a po právu bkárati
jménem cmírn˘ch v zemi; a ude-
fií zemi holí úst sv˘ch a dechem
rtÛ sv˘ch pobije zlovolné.

5 A spravedlivost bude opásá-
ním ledví jeho a vûrnost opásá-
ním abeder jeho.
6 Vlk také bude dlíti s beránkem

a leopard ulehne s kÛzletem a
tele a lvíãe a krmn˘ dobytek
spolu; a malé dítû je povede.

7 A kráva a medvûd se budou
pásti; mláìata jejich ulehnou
spolu; a lev bude Ïráti slámu
jako b˘k.

8 A kojeÀátko si bude hráti nad
dírou lítého hada a odstavené
dítû vloÏí ruku svou do abazi-
li‰ãího doupûte.

9 aNebudou zraÀovati ani niãiti
na celé svaté hofie mé, neboÈ
zemû bude plná bpoznání Pánû,
jako vody pokr˘vají mofie.

10 A v aonen den tam bude

28a tj. Je zachycen postup
assyrsk˘ch vojsk
k Jeruzalému; poté
(ver‰e 33–34) je
obraznû popsán
PánÛv zásah proti
nim.

33a Hel. 4:12–13.
21 1a NaS 113:3–4.

b NaS 113:1–2.
c Izai byl otcem

Davida; je zmínûna
královská Davidova
genealogická linie,
v níÏ se nakonec
narodil JeÏí‰.
Mich. 5:2;
ÎidÛm 7:14.
pp Izai.

2a Iz. 61:1–3.
3a Jan 7:24.
4a Îalmy 72:2–4;

Mos. 29:12.
b heb rozhodovati.
c pp Mírnost, mírn˘.

5a neboli pasu.
8a dal‰í jedovat˘ had.
9a Iz. 2:4.

pp Milénium.
b NaS 101:32–33; 130:9.

10a tj. v posledních
dnech. JS–Î 1:40.
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bkofien IzaiÛv, jenÏ bude korouh-
ví lidu; na cten budou dpohané
hledûti; a odpoãinutí jeho bude
slavné.

11 A stane se v onen den, Ïe
Pán opût vztáhne ruku svou,
apodruhé, aby shromáÏdil zby-
tek lidu svého, kter˘ bude
zanechán, z Assyrie a z Egypta
a z Patrosu a z Chuse a z Elamu
a ze Sinearu a z Ematu a z ostro-
vÛ mofisk˘ch.
12 A on pozvedne akorouhev

pro národy a shromáÏdí bvyvr-
Ïence Izraele a cshromáÏdí roz-
pt˘lené Judovy ze ãtyfi koutÛ
zemû.

13 aZávist Efraimova také
odstoupí a protivníci Judovi
budou odfiíznuti; Efraim nebude
bzávidûti cJudovi a Juda nebude
suÏovati Efraima.

14 Ale apoletí na ramenou
Filistinsk˘ch na západ; spoleãnû
oloupí ony z v˘chodu; poloÏí
ruku svou na Edom a Moáb;
a dûti Ammonovy je budou
poslouchati.

15 A Pán zcela azniãí záliv
mofie Egyptského; a mocn˘m
vûtrem sv˘m potfiese rukou
svou nad fiekou a rozrazí ji
v sedm proudÛ a uãiní, Ïe lidé
pfiejdou suchou nohou.

16 A bude tam asilnice pro
zbytek lidu jeho, kter˘ bude
zanechán od Assyrsk˘ch, tak
jako byla Izraelovi v den, kdy
vycházel ze zemû egyptské.

KAPITOLA 22

V den milénia budou v‰ichni lidé
chváliti Pána – On bude dlíti mezi
nimi – Porovnej s Izaiá‰em 12.
Kolem roku 559–545 pfi. Kr.

A onoho dne fiekne‰: Ó Pane,
budu tû chváliti; pfiestoÏe ses na
mne hnûval, hnûv tvÛj je odvrá-
cen a ty mne utû‰uje‰.

2 Vizte, BÛh je spasení mé;
budu adÛvûfiovati a nebudu
se obávati; neboÈ Pán bJehova
je síla má a píseÀ má; stal se
také spasením m˘m.

3 Proto s radostí budete ãerpati
avodu ze studní spasení.
4 A onoho dne fieknete: aChval-

te Pána, vz˘vejte jméno jeho,
vyhla‰ujte skutky jeho mezi
lidem, pfiipomínejte, Ïe jméno
jeho je oslaveno.

5 aZpívejte Pánu; neboÈ on
uãinil pfieveliké vûci; je to zná-
mo v celé zemi.

6 aVolej a vykfiikuj, ty obyvateli

10b ¤ím. 15:12;
NaS 113:5–6.

c neboli jeho.
d NaS 45:9–10.

11a 2. Nefi 6:14;
25:17; 29:1.

12a pp Korouhev.
b 3. Nefi 15:15; 16:1–4.
c Neh. 1:9;

1. Nefi 22:10–12;
NaS 45:24–25.
pp Izrael –
ShromáÏdûní Izraele.

13a Jer. 3:18.
b Kmeny vedené Judou

a Efraimem byly
historicky protivníky
(po událostech
v 1. Král. 12:16–20).
V posledních dnech
bude toto nepfiátelství
urovnáno.
Ezech. 37:16–22.
pp Závidûti, závist.

c pp Juda.
14a tj. napadnou západní

úboãí, která byla
filistinsk˘m
teritoriem.

15a Zach. 10:11.
16a Iz. 35:8; NaS 133:27.
22 2a Mos. 4:6;

Hel. 12:1.
b Ex. 15:2.

pp Jehova.
3a pp Îivá voda.
4a pp DíkÛvzdání, díky.
5a NaS 136:28.
6a Iz. 54:1; Sof. 3:14.
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Sionu; neboÈ velik˘ je Svat˘
Izraelsk˘ uprostfied tebe.

KAPITOLA 23

Zniãení Babylona je pfiedobrazem
zniãení pfii druhém pfiíchodu –
Bude to den hnûvu a odplaty
– Babylon (svût) padne na vûky –
Porovnej s Izaiá‰em 13. Kolem roku
559–545 pfi. Kr.
aBfiímû bBabylona, které vidûl
Izaiá‰, syn AmosÛv.

2 Vyzdvihnûte apraporec na
vysoké hofie, pozvednûte k nim
hlas, bpokyÀte rukou, aby mohli
vejíti do bran urozen˘ch.

3 Pfiikázal jsem aposvûcen˘m
sv˘m, také jsem povolal moc-

né své, neboÈ hnûv mÛj nespo-
ãívá na tûch, ktefií se radují
z v˘sosti mé.

4 Hluk zástupu na horách
jakoby velikého lidu, hfimotn˘
hluk ashromáÏdûn˘ch bkrálov-
ství národÛ, Pán zástupÛ sefia-
zuje bitevní zástupy.
5 Pfiicházejí z daleké zemû,

z konãin nebe, ano, Pán a zbranû
rozhofiãení jeho, aby zniãili
celou zemi.
6 Kvílejte, neboÈ den Pánû je

na dosah; pfiijde jako zniãení
od V‰emohoucího.

7 Proto v‰echny ruce ochab-

nou, srdce kaÏdého ãlovûka se
sevfie;

8 A budou vydû‰eni; zmocní
se jich prudké bolesti a souÏení;
budou s úÏasem hledûti jeden
na druhého; tváfie jejich plameni
podobné budou.

9 Vizte, den Pánû pfiichází
krut˘, jak prchlivostí, tak prud-
k˘m hnûvem, aby zpusto‰il
zemi; a on z ní avyhladí hfií‰ní-
ky její.

10 NeboÈ hvûzdy nebe a sou-
hvûzdí jeho nebudou dávati
svûtlo své; aslunce bude zatem-
nûno pfii vycházení svém a
mûsíc nedá svûtlu svému záfiiti.

11 A já apotrestám svût pro
zlo a zlovolné pro nepravost
jejich; zpÛsobím, Ïe dom˘‰li-
vost bpy‰n˘ch ustane, a srazím
zpupnost stra‰liv˘ch.

12 Uãiním aãlovûka cennûj‰ím
nad zlato ryzí; ãlovûka, pravím,
nad zlat˘ klín z Ofiru.

13 Proto zatfiesu nebesy a zemû
se apohne z místa svého v prch-
livosti Pána zástupÛ, a v den
prudkého hnûvu jeho.

14 A bude to podobné a‰tvané
srnû a ovci, o kterou se Ïádn˘
ãlovûk nestará; a kaÏd˘ ãlovûk
se obrátí k svému vlastnímu
lidu a kaÏd˘ uteãe do své vlastní
zemû.

15 KaÏd˘, kdo je py‰n˘, bude
proboden; ano, a kaÏd˘, kdo je

23 1a tj. poselství o
záhubû.

b Historické zniãení
zlovolného Babylonu,
prorokované v Iz. 13
a 14, symbolizuje
koneãné zniãení
celého zlovolného
svûta.

NaS 133:5, 7, 14.
pp Bábel, Babylon.

2a neboli korouhev.
pp Korouhev.

b tj. zamávejte rukou,
dejte signál.

3a tj. Svat˘m.
4a Zach. 12:3.

b Zach. 14:2–3.

9a pp Zemû – Koneãn˘
stav zemû.

10a pp Svût – Konec svûta.
11a Mal. 4:1.

b NaS 64:24.
12a Iz. 4:1–4.
13a pp Zemû – Koneãn˘

stav zemû.
14a neboli honûné srnû.
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spojen se zlovoln˘mi, padne
meãem.
16 Dûti je j ich také budou

roztfií‰tûny na kusy pfied oãima
je j i ch ; domy je j i ch budou
vyloupeny a manÏelky jejich
poskvrnûny.

17 Vizte, vzbudím proti nim
Médské, ktefií si nebudou váÏiti
stfiíbra a zlata, ani v nûm nebu-
dou míti potû‰ení.

18 Luky jejich také roztfií‰tí
mladé muÏe na kusy; a nebudou
míti slitování s plodem lÛna;
oãi jejich neu‰etfií dûtí.

19 A Babylon, sláva království,
akrása vybranosti Kaldejsk˘ch,
bude, jako kdyÏ BÛh porazil
bSodomu a Gomoru.

20 Nebude nikdy aob˘ván, ani
nebude obydlován z pokolení
na pokolení; ani Arab tam
nerozbije stan; ani past˘fii tam
ovãinec svÛj nepostaví.

21 Ale adivá zvûfi pou‰tû tam
bude leÏeti; a domy jejich budou
plné nafiíkajících stvofiení; a
sovy tam budou dlíti a bsatyrové
tam budou tancovati.

22 A divá zvûfi z ostrovÛ se
bude oz˘vati v pust˘ch ado-
mech jejich a bdraci v lib˘ch
palácích jejich; a ãas jeho pfiijde
brzy a den jeho nebude pro-
dlouÏen. NeboÈ já ho rychle
zniãím; ano, neboÈ budu milo-
srdn˘ k lidu svému, ale zlovolní
zahynou.

KAPITOLA 24

Izrael bude shromáÏdûn a bude se
tû‰iti odpoãinku v miléniu – Lucifer
byl vyvrÏen z nebe pro vzpouru –
Izrael zvítûzí nad Babylonem
(svûtem) – Porovnej s Izaiá‰em 14.
Kolem roku 559–545 pfi. Kr.

NeboÈ Pán bude k Jákobovi
milosrdn˘, a pfiece avyvolí Izrael
a usadí jej v jeho vlastní zemi;
a bcizinci se k nûmu pfiipojí a
pfiilnou k domu Jákobovu.

2 A alid jej vezme a pfiivede ho
na místo jeho; ano, zdaleka, aÏ
z konãin zemû; a on se navrátí
do sv˘ch bzemí zaslíbení. A
dÛm Izraele je bude vlastniti a
zemû Pánû bude pro csluÏebníky
a sluÏebnice; a zajmou ty, u
nichÏ byli zajatí; a budou pano-
vati nad utlaãiteli sv˘mi.

3 A stane se onoho dne, Ïe Pán
ti dá aodpoãinutí od smutku
tvého a od strachu tvého a od
tûÏké poroby, v níÏ jsi byl nucen
slouÏiti.

4 A stane se onoho dne, Ïe
vynese‰ toto pfiísloví proti králi
ababylonskému a fiekne‰: Jak
zanikl utlaãitel, jak zaniklo zlaté
mûsto!

5 Pán rozlomil hÛl zlovoln˘ch,
Ïezla panovníkÛ.

6 Ten, kter˘ bil lid v prchlivosti
ustaviãnou ranou, ten, kter˘
panoval národÛm v hnûvu, je

19a tj. marnivost.
b Gen. 19:24–25;

Deut. 29:23;
2. Nefi 13:9.

20a Jer. 50:3, 39–40.
21a Iz. 34:14–15.

b heb kozlové nebo

démoni.
22a heb palácích.

b heb (asi) ‰akalové
nebo divocí psi.

24 1a Zach. 1:17.
b Iz. 60:3–5, 10.

2a tj. Dal‰í národy

budou pomáhati
Izraeli.

b pp Zaslíbená zemû.
c Iz. 60:14.

3a Jozue 1:13;
NaS 84:24.

4a pp Bábel, Babylon.
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pronásledován, a Ïádn˘ tomu
nebrání.
7 Celá zemû odpoãívá a je

klidná; propukají v azpûv.
8 Ano, ajedle se nad tebou

radují, a také cedry libánské,
fikouce: Od té doby, co jsi bklesl,
Ïádn˘ cdrvo‰tûp proti nám
nevze‰el.

9 aPeklo zdola se pohnulo
pro tebe, aby tû pfiivítalo pfii
pfiíchodu tvém; budí pro tebe
bmrtvé, dokonce v‰echny vÛdce
zemû; pozvedlo z trÛnu svého
v‰echny krále národÛ.
10 Ti v‰ichni promluví a

fieknou ti: Zeslábl jsi také jako
my? Stal ses takov˘m jako my?

11 Nádhera tvoje je pfiivedena
do hrobu; zvuk harf tv˘ch není
sly‰eti; ãerv je pod tebou pode-
stlán a ãervi tû pfiikr˘vají.

12 a Jak jsi padl s nebe, ó
bLucifere, synu jitra! Jak jsi sra-
Ïen k zemi, ty, kter˘ jsi oslaboval
národy!
13 NeboÈ jsi pravil v srdci svém:

aVystoupím do nebe, vyv˘‰ím
trÛn svÛj nad hvûzdy Boha; také
budu sedûti na hofie shromáÏ-
dûní, na stranách bseveru;

14 Vystoupím nad v˘‰iny
oblakÛ; budu jako Nejvy‰‰í.

15 Av‰ak bude‰ pfiiveden dolÛ
do pekla, do ústraní ajámy.

16 Ti, ktefií tû vidí, apronikavû
na tebe pohlédnou a budou si
tû prohlíÏeti a fieknou: Je toto
onen muÏ, kter˘ zpÛsobil, Ïe
se zemû chvûla, a kter˘ otfiásal
královstvími?

17 A obracel svût v pustinu a
niãil mûsta jeho a neotevíral
dÛm vûzÀÛ sv˘ch?

18 V‰ichni králové národÛ,
ano, v‰ichni, leÏí ve slávû, kaÏd˘
ve svém avlastním domû.
19 Ale ty jsi vyvrÏen z hrobu

svého jako aohavná vûtev a
zbytek tûch, ktefií jsou zabiti,
probodnuti meãem, ktefií jdou
dolÛ ke bkamenÛm jámy; jako
mr‰ina po‰lapaná nohama.

20 Ty k nim nebude‰ pfiipojen
v pohfibu, protoÏe ty jsi zniãil
zemi svou a zabil lid svÛj;
asímû bzloãincÛ nebude nikdy
uznáváno.

21 Pfiipravte se pobíti dûti
jeho pro anepravosti otcÛ jejich,
aby nepovstaly, ani nevlastnily
zemi, ani nezaplnily tváfi svûta
mûsty.

22 NeboÈ já povstanu proti
nim, praví Pán zástupÛ, a od-
fiíznu od Babylonu ajméno, a

7a Iz. 55:12.
8a heb cypfii‰.

b tj. ve smrti.
c heb dfievorubec

nepfii‰el proti nám.
9a pp Peklo.

b tj. duchy bez tûla.
12a NaS 76:26.

b heb jitfiní hvûzda,
syn svítání. O vládci
zlovolného svûta
(Babylonu) se mluví
jako o Luciferovi,

vládci ve‰keré
zlovolnosti.
pp ëábel; Lucifer.

13a MojÏ. 4:1–4.
b tj. podle babylonské

víry pfiíbytek bohÛ.
Îalmy 48:2.

15a 1. Nefi 14:3.
16a heb budou se dívati

na tebe úkosem a
budou pochybovati
o tobû.

18a tj. ve své rodinné

hrobce.
19a tj. zavrÏená vûtev,

odfiíznutá a
odhozená.

b tj. aÏ na dno.
20a Îalmy 21:11–12;

37:28.
b pp Zlovolnost,

zlovoln˘.
21a Ex. 20:5.
22a Pfiísl. 10:7.
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zbytek, a syna, a bsynovce,
praví Pán.
23 Také z nûj uãiním amajetek

bukaãÛ a jezero vody; a smetu
ho bpometlem zniãení, praví Pán
zástupÛ.

24 Pán zástupÛ pfiísahal fika:
Zajisté, jak jsem pomyslel, tak
se stane; a jak jsem rozhodl,
tak to bude –

25 Îe pfiivedu aAssyrského do
zemû své a na bhorách sv˘ch
ho po‰lapám nohou; pak cjho
jeho od nich odstoupí a bfiímû
jeho odstoupí z ramenou jejich.

26 Toto je zámûr zam˘‰len˘
pro celou zemi; a toto je ruka,
která je vztaÏena proti av‰em
národÛm.
27 NeboÈ Pán zástupÛ rozhodl,

a kdo zru‰í? A ruka jeho je
vztaÏena, a kdo ji odvrátí?

28 V aroce, kdy král bAchas
zemfiel, bylo toto bfiímû.
29 Neraduj se, celá Palestino,

protoÏe hÛl toho, kter˘ tû bil,
je zlomena; neboÈ z plemene
hadího vzejde bazili‰ek a plod
jeho bude had ohniv˘ létající.

30 A prvorozen˘ chudého
bude jísti a potfiebn˘ ulehne
v bezpeãí; a já zabiji kofien tvÛj
hladem a on zabije zbytek tvÛj.

31 Kvílej, ó bráno; kfiiã, ó
mûsto; ty, celá Palestina, ses roz-
plynula; neboÈ ze severu pfiijde

d˘m a Ïádn˘ nebude ve svém
vymûfieném ãase sám.

32 Co pak odpovûdí poslové
národÛ? Îe Pán zaloÏil aSion a
bchudí lidu jeho v nûj budou
cdÛvûfiovati.

KAPITOLA 25

Nefi se raduje z jasnosti – Izaiá‰o-
v˘m proroctvím bude porozumûno
v posledních dnech – Îidé se vrátí
z Babylonu, ukfiiÏují Mesiá‰e a
budou rozptylováni a trestáni –
Budou znovuzfiízeni, aÏ uvûfií
v Mesiá‰e – Ten pfiijde poprvé ‰est
set let poté, co Lehi opustil Jeruza-
lém – Nefité zachovávají zákon
MojÏí‰Ûv a vûfií v Krista, kter˘
je Svat˘ Izraelsk˘. Kolem roku
559–545 pfi. Kr.

Nyní já, Nefi, promlouvám nûco
o slovech, která jsem napsal a
která byla promlouvána ústy
Izaiá‰ov˘mi. NeboÈ vizte, Izaiá‰
promlouval mnohé vûci, jeÏ
byly mnoh˘m z mého lidu atûÏ-
ko srozumitelné; neboÈ neznají
zpÛsob prorokování mezi Îidy.

2 NeboÈ já, Nefi, jsem je neuãil
mnohému ohlednû ÎidÛ; neboÈ
jejich adíla byla díly temnoty a
jejich konání byla konáními
ohavností.

3 ProãeÏ, pí‰i svému lidu,

22b Job 18:19.
23a Iz. 34:11–15.

b neboli ko‰tûtem.
25a Námût se pfiesouvá

k assyrskému útoku
a k pádu Judy, r. 701
pfi. Kr. (ver‰e 24–27).
2. Král. 19:32–37;
Iz. 37:33–38.

b tj. na horách Judy a

Izraele.
c Iz. 10:27.

26a tj. Nakonec v‰echny
svûtské národy
budou takto svrÏeny.

28a tj. Kolem roku 720
pfi. Kr., toto bfiímû
neboli poselství o
záhubû bylo
prorokováno o

Filistinsk˘ch, kdeÏto
Juda bude v bezpeãí.

b 2. Král. 16:20.
32a pp Sion.

b Sof. 3:12.
c neboli hledati v nûm

útoãi‰tû.
25 1a 2. Nefi 25:5–6.

2a 2. Král. 17:13–20.
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v‰em tûm, ktefií pozdûji obdrÏí
to, co pí‰i, aby mohli znáti
soudy BoÏí , Ïe pfii jdou na
v‰echny národy podle slova, jeÏ
promluvil.
4 ProãeÏ, poslouchej, ó lide

mÛj, jenÏ jsi z domu Izraele, a
nakloÀ ucho slovÛm m˘m; ne-
boÈ i kdyÏ slova Izaiá‰ova vám
nejsou jasná, pfiesto jsou jasná
v‰em tûm, ktefií jsou naplnûni
aduchem bproroctví. Ale dávám
vám proroctví podle ducha,
kter˘ je ve mnû; proãeÏ budu
prorokovati podle c jasnosti,
která je ve mnû od té doby, co
jsem vy‰el z Jeruzaléma s otcem
sv˘m; neboÈ vizte, du‰e má se
tû‰í z jasnosti pro lid mÛj, aby
se mohl pouãiti.

5 Ano, a du‰e má se tû‰í ze slov
aIzaiá‰ov˘ch, neboÈ pocházím
z Jeruzaléma a oãi mé spatfiily
vûci bÎidÛ a já vím, Ïe Îidé
rozumûjí vûcem prorokÛ, a není
Ïádného jiného lidu, kter˘ by
rozumûl onûm vûcem, jeÏ byly
promlouvány k ÎidÛm, jako oni,
ledaÏe by byli uãeni takov˘m
zpÛsobem jako Îidé.

6 Ale vizte, já, Nefi, jsem neuãil
dûti své jako Îidé; ale vizte, já
sám jsem prodléval v Jeruzalé-
mû, proãeÏ znám okolní krajiny;
a zmínil jsem se dûtem sv˘m o
soudech BoÏích, které adolehly

na Îidy, dûtem sv˘m, podle
toho v‰eho, co Izaiá‰ promlou-
val, a nepí‰i o nich.

7 Ale vizte, pokraãuji sv˘m
vlastním proroctvím podle
ajasnosti své; v níÏ, jak vím, Ïád-
n˘ ãlovûk nemÛÏe chybovati;
nicménû ve dnech, kdy se pro-
roctví Izaiá‰ova vyplní, budou
lidé znáti v˘znam jejich s jisto-
tou, v dobách, kdy se vyplní.

8 ProãeÏ, jsou acenná dûtem
lidsk˘m a ten, kdo se domnívá,
Ïe nejsou, k tomu obzvlá‰tû
budu promlouvati a omezím
slova na svÛj bvlastní lid; neboÈ
vím, Ïe pro nû budou velice
cenná v cposledních dnech; ne-
boÈ v onen den jim porozumûjí;
proãeÏ, pro jejich dobro jsem
je napsal.

9 A tak, jako bylo pro ne-
pravost azniãeno mezi Îidy
jedno pokolení, právû tak byli
niãeni od pokolení k pokolení
podle nepravostí sv˘ch; a nikdy
nebylo Ïádné z nich zniãeno,
aniÏ by to bylo bpfiedpovûdûno
proroky Pánû.

10 ProãeÏ, bylo jim fieãeno o
zniãení, které na nû pfiijde, ihned
poté, co otec mÛj opustil Jeruza-
lém; nicménû zatvrdili srdce
své; a podle proroctví mého
byli azniãeni aÏ na ty, ktefií byli
buneseni do zajetí do Babylona.

4a pp Duch Svat˘.
b pp Proroctví,

prorokovati.
c 2. Nefi 31:3; 33:5–6;

Jákob 4:13.
5a 1. Nefi 19:23;

3. Nefi 23:1.
b pp Îidé.

6a 2. Nefi 6:8;
Hel. 8:20–21.

7a 2. Nefi 32:7;
Alma 13:23.

8a pp Písma – Hodnota
písem.

b Enos 1:13–16;
Morm. 5:12–15;
NaS 3:16–20.

c pp Poslední dny.
9a Jer. 39:4–10;

Mat. 23:37–38.

b Amos 3:7;
1. Nefi 1:13.

10a 1. Nefi 7:13;
2. Nefi 6:8;
Omni 1:15;
Hel. 8:20–21.

b 2. Král. 24:14;
Jer. 52:3–16.
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11 A nyní, toto promlouvám
pro ducha, kter˘ je ve mnû. A
pfiestoÏe byli uneseni, opût se
navrátí a budou vlastniti zemi
Jeruzalém; proãeÏ, budou opût
aznovuzfiízeni v zemi dûdictví
svého.
12 Ale vizte, budou míti války

a povûsti o válkách; a aÏ pfiijde
den, kdy aJednorozen˘ OtcÛv,
ano, dokonce Otec nebe a zemû,
se jim projeví v tûle, vizte, oni
ho odmítnou pro nepravosti své
a tvrdost srdce svého a tvrdost
‰íje své.
13 Vizte, oni ho aukfiiÏují; a

poté, co bude uloÏen v bhrobû po
dobu ctfií dnÛ, dvstane z mrtv˘ch,
s uzdravováním v kfiídlech
sv˘ch; a v‰ichni ti, ktefií budou
vûfiiti ve jméno jeho, budou
spaseni v království BoÏím.
ProãeÏ, du‰i mou tû‰í o nûm
prorokovati, neboÈ já jsem evidûl
den jeho a srdce mé velebí svaté
jméno jeho.
14 A vizte, stane se, Ïe poté,

co aMesiá‰ vstane z mrtv˘ch a
projeví se lidu svému, tolika,
kolik jich bude vûfiiti ve jméno
jeho, vizte, Jeruzalém bude opût
bzniãen; neboÈ bûda tûm, ktefií
bojují proti Bohu a lidu církve
jeho.
15 ProãeÏ, aÎidé budou broz-

ptylováni mezi v‰echny národy;

ano, a také c Babylon bude
zniãen; proãeÏ, Îidé budou
rozptylováni jin˘mi národy.

16 A poté, co budou rozptylo-
váni a Pán BÛh je bude trestati
jin˘mi národy po dobu mnoha
pokolení, ano, dokonce od po-
kolení k pokolení, dokud nebu-
dou pfiesvûdãeni, aby avûfiili
v Krista, Syna BoÏího, a usmí-
fiení, které je nekoneãné pro celé
lidstvo – a aÏ onen den pfiijde,
kdy budou vûfiiti v Krista a uctí-
vati Otce ve jménu jeho s ãist˘m
srdcem a ãist˘ma rukama a
nebudou jiÏ oãekávati jiného
Mesiá‰e, pak, v té dobû, pfiijde
den, kdy bude nezbytnû nutné,
aby tûmto vûcem vûfiili.

17 A Pán opût vztáhne ruku
svou, podruhé, aby aznovuzfiídil
lid svÛj ze ztraceného a padlého
stavu jeho. ProãeÏ, bude nadále
vykonávati bpodivuhodné dílo
a div mezi dûtmi lidsk˘mi.
18 ProãeÏ, pfiinese jim aslova

svá, kteráÏto slova je budou
bsouditi posledního dne, neboÈ
jim budou dána proto, aby je
cpfiesvûdãila o pravém Mesiá‰o-
vi, kter˘ byl jimi zamítnut; a aby
je pfiesvûdãila, Ïe jiÏ nemusejí
oãekávati pfiíchod Mesiá‰e, ne-
boÈ Ïádn˘ jin˘ nepfiijde, kromû
dfale‰ného Mesiá‰e, kter˘ bude
klamati lid; neboÈ je pouze jeden

11a Ezdr. 1:1–4;
Jer. 24:5–7.

12a pp Jednorozen˘.
13a Luká‰ 23:33.

b Jan 19:41–42;
1. Nefi 19:10.

c Luká‰ 24:6–7;
Mos. 3:10.

d pp Vzkfií‰ení.
e 1. Nefi 11:13–34.

14a pp Mesiá‰.
b Luká‰ 21:24;

JS–M 1:1–18.
15a pp Îidé.

b Neh. 1:8–9;
2. Nefi 10:6.

c pp Bábel, Babylon.
16a 2. Nefi 10:6–9; 30:7;

Morm. 5:14.
17a 2. Nefi 21:11–12; 29:1.

pp Znovuzfiízení
evangelia.

b Iz. 29:14;
2. Nefi 27:26;
3. Nefi 28:31–33.

18a 2. Nefi 29:11–12;
33:11, 14–15.

b pp Soud, poslední.
c 2. Nefi 26:12–13.
d pp Antikrist.



105 2. Nefi 25:19–26

Mesiá‰, o nûmÏ je promlouváno
proroky, a onen Mesiá‰ je ten,
kter˘ bude zamítnut Îidy.
19 NeboÈ podle slov prorokÛ

pfiijde aMesiá‰ za b‰est set let
od doby, kdy otec mÛj opustil
Jeruzalém; a podle slov prorokÛ
a také podle slova candûla
BoÏího bude jméno jeho JeÏí‰
Kristus, Syn BoÏí.
20 A nyní, bratfií moji, pro-

mlouval jsem jasnû, takÏe se
nemÛÏete zm˘liti. A jakoÏe Ïije
Pán BÛh, kter˘ avyvedl Izrael ze
zemû egyptské a dal MojÏí‰ovi
moc, aby buzdravoval národy
poté, co byly u‰tknuty jedova-
t˘mi hady, jestliÏe pohlédli
na chada, kterého pfied nimi
pozvedl, a také mu dal moc,
aby udefiil do dskály a aby vy‰la
voda; ano, vizte, pravím vám,
jakoÏe tyto vûci jsou pravdivé
a jakoÏe Pán BÛh Ïije, není
dáno Ïádného jiného ejména
pod nebem kromû tohoto JeÏí‰e
Krista, o nûmÏ jsem promlouval,
jímÏ by ãlovûk mohl b˘ti spasen.

2 1 P r o ã e Ï , p r o t o m i P á n
BÛh slíbil, Ïe tyto vûci, které
apí‰i, budou udrÏovány a zacho-
vávány a pfiedávány semeni
mému z pokolení na pokolení,

aby mohl b˘ti splnûn slib dan˘
Jozefovi, Ïe símû jeho nikdy
bnezahyne, dokud bude zemû
trvati.

22 ProãeÏ, tyto vûci budou
pfiecházeti z pokolení na poko-
lení, dokud zemû bude trvati; a
pÛjdou podle vÛle a libosti BoÏí;
a národy, které je budou vlast-
niti, budou skrze nû asouzeny
podle slov, jeÏ jsou napsána.

23 NeboÈ se snaÏíme pilnû
psáti, abychom apfiesvûdãili
dûti své a také bratfií své, aby
vûfiili v Krista a aby byli smífieni
s Bohem; neboÈ víme, Ïe bmilostí
jsme spaseni po v‰em, co my
mÛÏeme cuãiniti.

24 A pfiestoÏe vûfiíme v Krista,
azachováváme zákon MojÏí‰Ûv
a oãekáváme vytrvale Krista,
dokud nebude zákon naplnûn.

25 TudíÏ, z tohoto dÛvodu byl
azákon dán; proãeÏ zákon se
pro nás stal bmrtv˘m a my jsme
obÏiveni v Kristu pro svou víru;
pfiece v‰ak zachováváme zákon
kvÛli pfiikázáním.

26 A my amluvíme o Kristu,
radujeme se v Kristu, káÏeme o
Kristu, bprorokujeme o Kristu a
pí‰eme podle proroctví sv˘ch,
aby cdûti na‰e mohly vûdûti,

19a pp JeÏí‰ Kristus –
Proroctví o narození
a smrti JeÏí‰e Krista.

b 1. Nefi 10:4;
3. Nefi 1:1, 13.

c 2. Nefi 10:3.
20a Ex. 3:7–10;

1. Nefi 17:24, 31; 19:10.
b Jan 3:14;

1. Nefi 17:41.
c Num. 21:8–9;

Alma 33:19;
Hel. 8:14–15.

d Ex. 17:6; Num. 20:11;

1. Nefi 17:29; 20:21.
e Ozeá‰ 13:4;

Skut. 4:10–12;
Mos. 5:8; MojÏ. 6:52.
pp Spasitel.

21a 2. Nefi 27:6–14.
b Amos 5:15;

2. Nefi 3:16;
Alma 46:24–27.

22a 2. Nefi 29:11; 33:10–15;
3. Nefi 27:23–27.

23a pp Dûti, dítû.
b ¤ím. 3:23–24;

2. Nefi 2:4–10;

Mos. 13:32;
Alma 42:12–16;
NaS 138:4.
pp Milost.

c Jakub 2:14–26.
pp Skutky.

24a Jákob 4:4–5.
25a pp Zákon MojÏí‰Ûv.

b ¤ím. 7:4–6.
26a Jákob 4:12;

Jarom 1:11;
Mos. 3:13.

b Luká‰ 10:23–24.
c pp Dûti, dítû.
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k jakému prameni mohou
hledûti pro dodpu‰tûní hfiíchÛ
sv˘ch.

27 ProãeÏ, promlouváme o
zákonû, aby dûti na‰e mohly
znáti mrtvost tohoto zákona; a
ony tím, Ïe budou znáti mrtvost
zákona, mohou oãekávati onen
Ïivot, kter˘ je v Kristu, a vûdûti,
z jakého dÛvodu byl zákon
dán. A poté, co se zákon naplní
v Kristu, aby proti nûmu nemu-
sely zatvrzovati srdce své, aÏ
bude tfieba zákon zru‰iti.

28 A nyní viz, lide mÛj, ty jsi
atvrdo‰íjn˘ lid; proãeÏ, pro-
mlouval jsem k tobû jasnû, abys
nemohl mylnû chápati. A slova,
jeÏ jsem promlouval, budou
státi jako bsvûdectví proti vám;
neboÈ jsou postaãující k tomu,
aby cuãila kohokoli správné
cestû; neboÈ správná cesta je
vûfiiti v Krista a nezapírati ho;
neboÈ kdyÏ ho zapíráte, zapíráte
i proroky a zákon.

29 A nyní vizte, pravím vám,
Ïe správná cesta je vûfiiti v Krista
a nezapírati ho; a Kristus je
Svat˘ Izraelsk˘; proãeÏ musíte
se pfied ním skloniti a uctívati ho
celou svou amocí, myslí a silou,
a celou du‰í svou; a ãiníte-li to,
nebudete nikterak vyvrÏeni.
30 A nakolik to bude nezbytné,

musíte zachovávati úkony a
aobfiady BoÏí, dokud nebude
naplnûn zákon, kter˘ byl dán
MojÏí‰ovi.

KAPITOLA 26

Kristus bude slouÏiti NefitÛm –
Nefi pfiedvídá zniãení svého lidu –
Budou mluviti z prachu – Pohané
zbudují fale‰né církve a tajná spol-
ãení – Pán zakazuje lidem dopou‰-
tûti se knûÏsk˘ch lstivostí. Kolem
roku 559–545 pfi. Kr.

A poté, co Kristus a vstane
z mrtv˘ch, bukáÏe se vám, dû-
tem m˘m a milovan˘m bratfiím
m˘m; a slova, jeÏ k vám bude
promlouvati, budou czákonem,
kter˘ budete dodrÏovati.

2 NeboÈ vizte, pravím vám,
Ïe jsem spatfiil, Ïe mnohá po-
kolení pfiejdou a mezi lidem
m˘m budou veliké války a
sváry.

3 A poté, co pfiijde Mesiá‰,
budou lidu mému dána azname-
ní o bnarození jeho a také o smrti
jeho a o vzkfií‰ení; a velik˘ a
stra‰liv˘ bude onen den pro
zlovolné, neboÈ ti zahynou; a
zahynou, protoÏe vyvrhují pro-
roky a svaté a kamenují je
a zabíjejí je; proãeÏ kfiik ckrve
svat˘ch bude vystupovati ze
zemû k Bohu proti nim.

4 ProãeÏ, v‰echny ty, ktefií jsou
py‰ní a ktefií si poãínají zlovolnû,
aspálí den, kter˘ pfiichází, praví
Pán zástupÛ, neboÈ budou jako
strni‰tû.

5 A ty, ktefií zabíjejí proroky
a svaté, apohltí hlubiny zemû,

26d pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.
28a Mos. 3:14.

b pp Svûdectví.
c 2. Nefi 33:10.

29a Deut. 6:5;
Marek 12:29–31.

30a pp Obfiady.

26 1a 3. Nefi 11:1–12.
b 1. Nefi 11:7; 12:6.
c 3. Nefi 15:2–10.

3a 1. Nefi 12:4–6.
pp Znamení.

b pp JeÏí‰ Kristus –
Proroctví o narození

a smrti JeÏí‰e Krista.
c Gen. 4:10;

2. Nefi 28:10;
Morm. 8:27.

4a 3. Nefi 8:14–24; 9:3, 9.
5a 1. Nefi 19:11;

3. Nefi 10:14.
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praví Pán zástupÛ; a bhory je
pfiikryjí a vichfiice je odnesou
a stavby na nû popadají a roz-
maãkají je na kusy a rozdrtí je na
prach.

6 A budou nav‰tíveni hromy
a blesky a zemûtfieseními a v‰e-
lik˘mi zniãeními, neboÈ oheÀ
hnûvu Pánû bude proti nim
roznícen a budou jako strni‰tû
a den, jenÏ pfiichází, je stráví,
praví Pán zástupÛ.

7 Ó, ta bolest a úzkost du‰e mé
pro ztrátu zabit˘ch z lidu mého!
NeboÈ já, Nefi, jsem to vidûl
a témûfi mne to v pfiítomnosti
Pánû stravuje; ale musím k své-
mu Bohu volati: Cesty tvé jsou
aspravedlné!
8 Ale vizte, spravedliví, ktefií

poslouchají slova prorokÛ a
neniãí je, ale oãekávají Krista
vytrvale pro znamení, jeÏ jsou
dána, nehledû na v‰echno apro-
následování – vizte, to jsou ti,
ktefií bnezahynou.

9 Ale Syn Spravedlivosti se
jim aukáÏe; a bude je buzdravo-
vati a budou s ním míti cpokoj,
dokud nepfiejdou dtfii pokolení,
a mnozí ze eãtvrtého pokolení
zemfiou ve spravedlivosti.

10 A aÏ tyto vûci pfiejdou,
pfiijde na lid mÛj rychlé azniãení;
neboÈ nehledû na bolesti du‰e
své jsem to vidûl; proãeÏ, já vím,
Ïe se to stane; a oni se prodávají

za nic; neboÈ v odmûnu za
p˘chu svou a po‰etilost svou
sklidí zniãení; neboÈ proto, Ïe
se poddávají ìáblu a volí díla
temnoty radûji neÏli svûtla,
proto musejí sejíti do bpekla.
11 NeboÈ Duch Pánû se nebude

neustále s ãlovûkem anesnaditi.
A jakmile se Duch pfiestane
s ãlovûkem nesnaditi, pak pfii-
jde rychlé zniãení a toto zarmu-
cuje du‰i mou.

12 A jak jsem promlouval o
apfiesvûdãování bÎidÛ, Ïe JeÏí‰
je cprav˘ Kristus, je nezbytné,
aby pohané byli také pfiesvûd-
ãeni, Ïe JeÏí‰ je Kristus, Vûãn˘
BÛh;

13 A Ïe se projevuje v‰em tûm,
ktefií v nûho vûfií, mocí aDucha
Svatého; ano, kaÏdému národu,
pokolení, jazyku a lidu, vykoná-
vaje mocné zázraky, znamení a
divy mezi dûtmi lidsk˘mi podle
víry jejich.

14 Ale vizte, prorokuji vám
o aposledních dnech; o dnech,
kdy Pán BÛh bpfiinese tyto vûci
dûtem lidsk˘m.

15 Poté, co símû mé a símû
bratfií m˘ch bude upadati do
nevíry a bude bito pohany; ano,
poté, co Pán BÛh rozestaví tábo-
ry proti nim kolem dokola a
valem je oblehne a postaví proti
nim pevnosti; a poté, co budou
sraÏeni do prachu tak, Ïe jich

5b 3. Nefi 8:10; 9:5–8.
7a pp Spravedlnost.
8a pp Pronásledování,

pronásledovati.
b 3. Nefi 10:12–13.

9a 3. Nefi 11:8–15.
b 3. Nefi 17:7–9.
c 4. Nefi 1:1–4.
d 1. Nefi 12:11–12;

3. Nefi 27:30–32.
e Alma 45:10–12;

Hel. 13:9–10.
10a Alma 45:9–14;

Morm. 8:1–9.
b pp Peklo.

11a Eter 2:15.
12a 2. Nefi 25:18.

b 2. Nefi 30:7;

Morm. 5:14.
pp Îidé.

c Morm. 3:21.
13a pp Duch Svat˘.
14a pp Poslední dny.

b pp Znovuzfiízení
evangelia.
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nebude, pfiesto slova spraved-
liv˘ch budou napsána a mod-
litby vûrn˘ch budou vysly‰eny
a v‰ichni ti, ktefií upadali do
nevíry, nebudou zapomenuti.
16 NeboÈ t i , ktefi í budou

zniãeni, budou k nim amluviti
ze zemû a fieã je j i ch bude
z hloubky prachu a hlas jejich
bude jako hlas vyvolávaãe
duchÛ; neboÈ Pán BÛh mu dá
moc, aby o nich mohl ‰eptati,
tak jako kdyby to bylo ze
zemû; a fieã jejich bude ‰eptati
z prachu.

17 NeboÈ tak praví Pán BÛh:
Oni anapí‰í vûci, jeÏ mezi nimi
budou vykonány, a budou na-
psány a zapeãetûny v knize a ti,
ktefií upadali do nevíry, je nebu-
dou míti, neboÈ se bsnaÏí zniãiti
vûci BoÏí.

18 ProãeÏ, jako ti, ktefií byli
zniãeni, byli zniãeni rychle; a
zástup stra‰liv˘ch jejich bude
jako aplevy, které odlétají – ano,
tak praví Pán BÛh: Bude to
v okamÏení, náhle –

19 A stane se, Ïe ti, ktefií
upadali do nevíry, budou abiti
rukou pohanÛ.

20 A pohané jsou pov˘‰eni
v ap˘‰e oãí sv˘ch a bklop˘tají
pro velikost svého ckamene
úrazu, a tak zbudovali mnohé
dcírkve; nicménû sniÏují moc a
zázraky BoÏí a vychvalují si svou

vlastní moudrost a svou vlastní
euãenost, aby mohli dosáhnouti
zisku a fdrtiti tváfie chud˘ch.
21 A je zbudováno mnoho cír-

kví, které zpÛsobují azávidûní
a rozbroje a zá‰È.
22 A jsou i atajná spolãení,

dokonce jako za star˘ch ãasÛ,
podle spolãení ìáblova, neboÈ
on je pÛvodcem v‰ech tûchto
vûcí; ano, pÛvodcem vraÏdûní
a dûl temnoty; ano, a on je vede
za lnûn˘ provázek kolem krku,
aÏ je spoutá siln˘mi provazy
sv˘mi na vûky.

23 NeboÈ vizte, milovaní bratfií
moji, pravím vám, Ïe Pán BÛh
nepracuje v temnotû.

24 Neãiní niãeho, kromû toho,
co je pro dobro svûta; neboÈ
on amiluje svût, dokonce tak,
Ïe poloÏí svÛj vlastní Ïivot,
aby mohl pfiitáhnouti bv‰echny
lidi k sobû. ProãeÏ, nepfiikazuje
nikomu, aby se nepodílel na
spasení jeho.

25 Vizte, volá k nûkomu fika:
Odstup ode mne? Vizte, pravím
vám: Nikoli; ale praví: aPojìte
ke mnû, vy v‰echny konãiny
zemû, bkupujte mléko a med bez
penûz a bez ceny.

26 Vizte, pfiikázal nûkomu, aby
ode‰el ze synagog nebo z domÛ
uctívání? Vizte, pravím vám:
Nikoli.

27 Pfiikázal nûkomu, aby se

16a Iz. 29:4;
Moroni 10:27;
MojÏ. 7:62.
pp Kniha
Mormonova.

17a 2. Nefi 29:12.
b Enos 1:14.

18a Morm. 5:16–18.
19a 3. Nefi 16:8–9;

20:27–28.
20a pp Dom˘‰livost,

marnivost, p˘cha.
b 1. Nefi 13:29, 34.

pp Odpadlictví.
c Ezech. 14:4.
d 1. Nefi 14:10; 22:23;

Morm. 8:28.
e Morm. 9:7–8;

2. Nefi 9:28.
f Iz. 3:15; 2. Nefi 13:15.

21a pp Závidûti, závist.
22a pp Tajná spolãení.
24a Jan 3:16.

b 3. Nefi 27:14–15.
25a Alma 5:33–35;

3. Nefi 9:13–14.
b Iz. 55:1–2.
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nepodílel na aspasení jeho?
Vizte, pravím vám: Nikoli; ale
bdal ho bezplatnû pro v‰echny
lidi; a pfiikázal svému lidu, aby
pfiesvûdãoval v‰echny lidi ku
cpokání.
28 Vizte, pfiikázal Pán nûkomu,

aby se nepodílel na dobrotivosti
jeho? Vizte, pravím vám: Nikoli;
ale av‰ichni lidé mají onu v˘sa-
du, jeden jako druh˘, a Ïádné-
mu není zakázáno.

29 On pfiikazuje, aby nebylo
Ïádn˘ch aknûÏsk˘ch lstivostí;
neboÈ vizte, knûÏské lstivosti
znamenají, Ïe lidé káÏí a vyzdvi-
hují sebe jako svûtlo svûtu,
aby mohli dosáhnouti zisku a
bchvály svûta; ale neusilují o
blaho Sionu.
30 Vizte, Pán toto zakázal;

proãeÏ, Pán BÛh dal pfiikázání,
aby v‰ichni lidé mûli apravou
lásku, kteráÏto pravá láska je
bláska. A nemají-li pravé lásky,
nejsou niãím. ProãeÏ, kdyby
mûli pravé lásky, nestrpûli by,
aby dûlník v Sionu zahynul.

31 Ale dûlník v aSionu bude
pracovati pro Sion; neboÈ pra-
cují-li pro bpeníze, zahynou.
32 A opût Pán BÛh apfiikázal,

Ïe lidé nemají vraÏditi ; Ïe
nemají lháti; Ïe nemají krásti;
Ïe nemají bráti jméno Pána Boha
svého bnadarmo; Ïe nemají
závidûti; Ïe nemají míti zá‰ti;
Ïe se nemají sváfiiti jeden s dru-
h˘m; Ïe se nemají dopou‰tûti

smilstva; a Ïe nemají ãiniti Ïád-
né z tûchto vûcí; neboÈ kdo je
ãiní, zahyne.

33 NeboÈ Ïádná z tûchto ne-
pravostí nepfiichází od Pána; ne-
boÈ on ãiní mezi dûtmi lidsk˘mi
to, co je dobré; a neãiní niãeho,
aniÏ by to bylo jasné dûtem lid-
sk˘m; a on je zve v‰echny, aby
pfii‰ly k nûmu a podílely se na
dobrotivosti jeho; a aneodpírá
Ïádnému, kter˘ k nûmu pfiichá-
zí, ãernému ani bílému, porobe-
nému ani svobodnému, muÏi
ani Ïenû; a pamatuje na bpoha-
ny; a cv‰ichni jsou Bohu stejní,
jak Îid, tak pohan.

KAPITOLA 27

Temnota a odpadlictví v posledních
dnech pokryjí zemi – Pfiijde Kniha
Mormonova – O knize budou
svûdãiti tfii svûdkové – Uãen˘ muÏ
fiekne, Ïe nemÛÏe ãísti zapeãetûnou
knihu – Pán vykoná podivuhodné
dílo a div – Porovnej s Izaiá‰em
29. Kolem roku 559–545 pfi. Kr.

Ale vizte, v aposledních dnech
neboli ve dnech pohanÛ – ano,
vizte, v‰echny národy pohanÛ
a také Îidé, jak ti, ktefií pfiijdou
do této zemû, tak ti, ktefií budou
v jin˘ch zemích, ano, dokonce
ve v‰ech zemích svûta, vizte,
budou zpiti nepravostí a v‰eli-
k˘mi ohavnostmi –

2 A aÏ pfiijde onen den, budou

27a pp Spasení.
b Efez. 2:8;

2. Nefi 25:23.
c pp Pokání.

28a ¤ím. 2:11;
1. Nefi 17:33–35.

29a pp KnûÏská lstivost.

b NaS 121:34–37.
30a Moroni 7:47–48.

pp Pravá láska.
b pp Láska.

31a pp Sion.
b Jákob 2:17–19;

NaS 11:7; 38:39.

32a pp Pfiikázání BoÏí.
b pp Znesvûcení.

33a Skut. 10:9–35, 44–45.
b Alma 26:37.
c ¤ím. 2:11;

1. Nefi 17:35.
27 1a pp Poslední dny.
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nav‰tíveni Pánem zástupÛ, hro-
mem a zemûtfiesením a velik˘m
hlukem a vichfiicí a boufií a
aplamenem sÏírajícího ohnû.
3 A v‰echny anárody, které

bbojují proti Sionu a které ho
utiskují, budou jako sen noãní-
ho vidûní; ano, budou dokonce
jako hladov˘ muÏ, kter˘ sní,
a vizte, on jí, ale probudí se a
jeho du‰e je prázdná; nebo jako
Ïízniv˘ muÏ, kter˘ sní, a vizte,
pije, ale probudí se a vizte, je
zemdlen a jeho du‰e je Ïádosti-
vá; Ano, právû tak to bude se
v‰emi národy, které bojují proti
hofie Sion.
4 NeboÈ vizte, vy v‰ichni, ktefií

ãiníte nepravosti, zastavte se
a divte se, neboÈ vykfiiknete, a
dovolávejte se; ano, budete
opilí, ale ne vínem, budete vrá-
vorati, ale ne po silném nápoji.

5 NeboÈ vizte, Pán na vás
vylil ducha hlubokého spánku.
NeboÈ vizte, vy jste zavfieli oãi
své a zavrhli jste proroky; a
vládce va‰e a vidoucí skryl pro
nepravost va‰i.

6 A stane se, Ïe Pán BÛh avám
pfiinese slova bknihy a budou to
slova tûch, ktefií dfiímali.

7 A vizte , ta kniha bude
azapeãetûna; a v té knize bude
bzjevení od Boha od poãátku
svûta do jeho ckonce.
8 ProãeÏ, pro vûci, jeÏ jsou

azapeãetûny, bnebudou vûci, jeÏ
jsou zapeãetûny, vydány v den
zlovolnosti a ohavností lidu.
ProãeÏ kniha bude pfied nimi
utajena.

9 Ale kniha bude vydána
amuÏi a on vydá slova knihy,
jeÏ jsou slova tûch, ktefií dfiímali
v prachu, a on vydá tato slova
bjinému;

10 Ale slova, jeÏ jsou zapeãetû-
na, nevydá, ani knihu nevydá.
NeboÈ kniha bude zapeãetûna
mocí BoÏí a zjevení, jeÏ bylo
zapeãetûno, bude pozdrÏeno
v knize aÏ do vlastního pfiíhod-
ného ãasu Pánû, aby mohla
vyjíti; neboÈ vizte, ona zjevují
v‰echny vûci od zaloÏení svûta
do jeho konce.

11 A pfiichází den, kdy slova
knihy, která byla zapeãetûna,
budou ãtena na stfiechách domÛ;
a budou ãtena mocí Kristovou;
a dûtem lidsk˘m budou azjeve-
ny v‰echny vûci, které kdy byly
mezi dûtmi lidsk˘mi a které
kdy budou aÏ do konce zemû.

12 ProãeÏ onoho dne, kdy bude
kniha vydána muÏi, o nûmÏ
jsem mluvil, bude kniha ukryta
pfied oãima svûta, aby ji nespat-
fiily oãi Ïádného kromû atfií
bsvûdkÛ, ktefií ji spatfií mocí
BoÏí, mimo toho, komu bude
kniha vydána; a budou svûdãiti
o pravdû knihy a vûcí v ní.

2a Iz. 24:6; 66:15–16;
Jákob 6:3;
3. Nefi 25:1.

3a Iz. 29:7–8.
b 1. Nefi 22:14.

6a Jarom 1:2;
Morm. 5:12–13.

b 2. Nefi 26:16–17;
29:12.

pp Kniha
Mormonova.

7a Iz. 29:11–12;
Eter 3:25–27; 4:4–7.

b Mos. 8:19.
c Eter 13:1–12.

8a Eter 5:1.
b 3. Nefi 26:9–12;

Eter 4:5–6.

9a NaS 17:5–6.
b JS–Î 1:64–65.

11a Luká‰ 12:3;
Morm. 5:8;
NaS 121:26–31.

12a 2. Nefi 11:3;
Eter 5:2–4;
NaS 5:11, 15; 17:1.

b Deut. 19:15.
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13 A není nikoho jiného, kdo
ji spatfií, kromû nûkolika podle
vÛle BoÏí, aby vydávali svûdec-
tví o jeho slovû dûtem lidsk˘m;
neboÈ Pán BÛh fiekl, Ïe slova
vûrn˘ch budou mluviti, jako
by to bylo aod mrtv˘ch.
14 ProãeÏ, Pán BÛh bude

nadále vyná‰eti slova knihy; a
v ústech tolika svûdkÛ, kolik
se mu bude zdáti dobré, bude
utvrzovati slovo své; a bûda
buì tomu, kdo aodmítá slovo
BoÏí!

15 Ale vizte, stane se, Ïe Pán
BÛh fiekne tomu, komu vydá
knihu: Vezmi tato slova, jeÏ
nejsou zapeãetûna, a vydej je
jinému, aby je mohl ukázati
uãenému fika: aâti to, prosím tû.
A uãen˘ fiekne: Pfiines sem
knihu a já je budu ãísti.

16 A fiekne to pro slávu svûta,
a aby dosáhl azisku, a nikoli
pro slávu BoÏí.
17 A ten muÏ fiekne: Nemohu

pfiinésti knihu, neboÈ je zape-
ãetûna.

18 Pak uãen˘ fiekne: Nemohu
ji ãísti.

19 ProãeÏ stane se, Ïe Pán BÛh
vydá opût knihu a slova její
tomu, kter˘ není uãen˘; a muÏ,
kter˘ není uãen˘, fiekne: Já
nejsem uãen˘.

20 Pak mu Pán BÛh fiekne:
Uãení je nebudou ãísti, neboÈ
oni je odmítli, a já jsem schopen

vykonati své vlastní dílo; proãeÏ
ty bude‰ ãísti slova, jeÏ ti dám.

21 aNedot˘kej se vûcí, jeÏ jsou
zapeãetûny, neboÈ je vynesu ve
svém vlastním pfiíhodném ãase;
neboÈ ukáÏi dûtem lidsk˘m, Ïe
jsem schopen vykonati své
vlastní dílo.

22 ProãeÏ, aÏ pfieãte‰ slova,
jeÏ jsem ti pfiikázal, a aÏ získá‰
asvûdky, které jsem ti slíbil,
pak má‰ knihu opût zapeãetiti a
ukr˘ti ji pro mne, abych mohl
zachovati slova, jeÏ jsi neãetl,
dokud neuznám za vhodné
podle své vlastní moudrosti
zjeviti dûtem lidsk˘m v‰echny
vûci.

23 NeboÈ viz, já jsem BÛh; a
já jsem BÛh azázrakÛ; a ukáÏi
svûtu, Ïe jsem btent˘Ï vãera,
dnes a na vûky; a nepÛsobím
mezi dûtmi lidsk˘mi, leda
cpodle víry jejich.
24 A opût, stane se, Ïe Pán

fiekne tomu, kdo bude ãísti
slova, jeÏ mu budou vydána:

25 aProtoÏe tento lid se pfiibli-
Ïuje ke mnû ústy sv˘mi a rty
sv˘mi mne bctí, ale vzdálil srdce
své daleko ode mne a bázeÀ
jeho vÛãi mnû je uãena podle
cpfiedpisÛ lidsk˘ch –
26 Proto budu nadále vykoná-

vati apodivuhodné dílo mezi
tímto lidem, ano, bpodivuhodné
dílo a div, neboÈ moudrost jejich
moudr˘ch a uãen˘ch zahyne a

13a 2. Nefi 3:19–20;
33:13–15;
Moroni 10:27.

14a 2. Nefi 28:29–30;
Eter 4:8.

15a Iz. 29:11–12;
JS–Î 1:65.

16a pp KnûÏská lstivost.

21a Eter 5:1.
22a pp Svûdkové Knihy

Mormonovy.
23a pp Zázrak.

b ÎidÛm 13:8.
c ÎidÛm 11;

Eter 12:7–22.
25a Iz. 29:13.

b Mat. 15:8.
c 2. Nefi 28:31.

26a 1. Nefi 22:8;
2. Nefi 29:1–2.
pp Znovuzfiízení
evangelia.

b Iz. 29:14;
2. Nefi 25:17.



2. Nefi 27:27–28:3 112

porozumûní jejich rozváÏn˘ch
bude skryto.
27 A abûda tûm, ktefií pilnû

usilují o to, aby skryli radu
svou pfied Pánem! A díla jejich
jsou ve tmû; a oni praví: Kdo
nás vidí a kdo nás zná? A také
praví: Zajisté tvé pfievrácení
vûcí bude cenûno jako bhrnãífio-
va hlína. Ale vizte, já jim ukáÏi,
praví Pán zástupÛ, Ïe já znám
v‰echna díla jejich. NeboÈ fie-
kne dílo o tom, kdo je udûlal,
on mne neudûlal? Nebo fiekne
vytvofiená vûc o tom, kdo ji
vytvofiil, on nemûl Ïádné poro-
zumûní?
28 Ale vizte, praví Pán zástu-

pÛ: Já ukáÏi dûtem lidsk˘m,
Ïe jiÏ jen velice malou chvíli a
Libán se obrátí v plodné pole;
a to plodné pole bude cenûno
jako les.

29 aA v onen den hlu‰í usly‰í
slova knihy a oãi slep˘ch pro-
hlédnou z mrákoty a z temnoty.

30 A amírní také vzrostou a bu-
dou míti bradost v Pánu a chudí
mezi lidmi se budou radovati
ze Svatého Izraelského.

31 NeboÈ tak jistû, jakoÏe Ïije
Pán, oni uvidí, Ïe ten astra‰liv˘
je pfiiveden vniveã a posmûvaã
je stráven a v‰ichni, ktefií vyhlí-
Ïejí nepravost, jsou odfiíznuti;
32 I ti, ktefií pro slovo ãiní

z ãlovûka aviníka a kladou past
tomu, kdo kárá v bbránû, a cod-
vrhují spravedlného jako nicotu.

33 Proto, tak praví Pán, kter˘
vykoupil Abrahama, o domu
Jákobovu: Jákob nebude nyní
zahanben, ani tváfi jeho nyní
nezbledne.

34 Ale aÏ auvidí dûti své, dílo
rukou m˘ch, kolem sebe, budou
svût i t i jméno mé a svût i t i
Svatého Jákobova a budou se
báti Boha Izraelského.

35 Ti také, ktefií achybovali
v duchu, dojdou porozumûní, a
ti, ktefií reptali, bnauãí se nauce.

KAPITOLA 28

V posledních dnech budou zbudo-
vány mnohé fale‰né církve – Budou
uãiti fale‰né, marné a po‰etilé na-
uky – Odpadlictví se roz‰ífií kvÛli
fale‰n˘m uãitelÛm – ëábel bude
zufiiti v srdci lidí – Bude uãiti v‰e-
liké fale‰né nauky. Kolem roku
559–545 pfi. Kr.

A nyní, vizte, bratfií moji, pro-
mlouval jsem k vám podle toho,
jak mne Duch nutkal; proãeÏ, já
vím, Ïe se musejí zajisté státi.

2 A vûci, jeÏ budou vypsány
z aknihy, budou velice bcenné
pro dûti lidské a zvlá‰tû pro
símû na‰e, jeÏ je zbytkem domu
Izraele.

3 NeboÈ stane se onoho dne, Ïe
acírkve, které jsou zbudovány,
a nikoli Pánu, kdy jedna fiekne
druhé: Viz, já, já jsem Pánova;
a ostatní fieknou: Já, já jsem

27a Iz. 29:15.
b Jer. 18:6.

29a Iz. 29:18.
30a pp Mírnost, mírn˘.

b NaS 101:36.
31a Iz. 29:20.
32a Luká‰ 11:54.

b Amos 5:10.
c 2. Nefi 28:16.

34a Iz. 29:23–24.
35a 2. Nefi 28:14;

NaS 33:4.
b Dan. 12:4.

28 2a pp Kniha

Mormonova.
b 1. Nefi 13:34–42; 22:9;

3. Nefi 21:6.
3a 1. Kor. 1:10–13;

1. Nefi 22:23;
4. Nefi 1:25–29;
Morm. 8:28, 32–38.
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Pánova; a tak fiekne kaÏd˘, kdo
buduje církve, a nikoli Pánu –
4 A ony se budou mezi sebou

sváfiiti; a jejich knûÏí se budou
mezi sebou sváfiiti a budou vy-
uãovati auãením sv˘m a zapfiou
Ducha Svatého, kter˘ dává
promlouvati.

5 A azapfiou bmoc BoÏí, Svatého
Izraelského; a fieknou lidem:
Poslouchejte nás a sly‰te pfied-
pis ná‰; neboÈ vizte, dnes není
cÏádného Boha, neboÈ Pán a
Vykupitel vykonal dílo své a dal
moc svou lidem;
6 Vizte, poslouchejte pfiedpis

mÛj; a jestliÏe oni fieknou, Ïe je
nûjak˘ zázrak, kter˘ byl zpÛso-
ben rukou Pánû, nevûfite tomu;
neboÈ on dnes není Bohem azá-
zrakÛ; on jiÏ vykonal dílo své.

7 Ano, a budou mnozí, ktefií
fieknou: aJezte, pijte a veselte
se, neboÈ zítra zemfieme; a bude
nám dobfie.

8 A budou také mnozí, ktefií
fieknou: Jezte, pijte a veselte se;
nicménû bojte se Boha – páchání
nûkolika hfiíchÛ on aospravedl-
ní; ano, bzalÏete trochu, chytejte
ãlovûka za slovo, vykopejte
cjámu bliÏnímu svému; v tom
není nic ‰patného; a toto v‰ech-
no dûlejte, neboÈ zítra zemfieme;
a pakliÏe budeme vinni, BÛh nás
uhodí nûkolika ranami a nako-

nec budeme spaseni v království
BoÏím.

9 Ano, a budou mnozí, ktefií
budou tímto zpÛsobem uãiti fa-
le‰n˘m a marn˘m a apo‰etil˘m
bnaukám a budou v srdci svém
nadutí a budou se usilovnû sna-
Ïiti skr˘ti rady své pfied Pánem;
a díla jejich budou ve tmû.
10 A akrev svat˘ch bude proti

nim kfiiãeti ze zemû.
11 Ano, ti v‰ichni se‰li z acesty;

stali se bzkaÏen˘mi.
12 Pro ap˘chu a pro fale‰né

uãitele a pro fale‰nou nauku se
církve jejich staly zkaÏen˘mi a
církve jejich jsou pov˘‰ené; pro
p˘chu jsou naduté.

13 aOlupují bchudé pro krásné
svatynû své; olupují chudé pro
krásn˘ odûv svÛj; a pronásledují
mírné a chudé srdcem, protoÏe
jsou nadutí v cp˘‰e své.

14 Nesou a‰íji strnule a hlavu
vztyãenou; ano, a pro p˘chu a
zlovolnost a ohavnosti a smil-
stva bse‰li v‰ichni z cesty kromû
nûkolika, ktefií jsou pokorn˘mi
následovníky Kristov˘mi; nicmé-
nû jsou vedeni tak, Ïe v mnoha
pfiípadech bloudí, protoÏe jsou
uãeni podle pfiedpisÛ lidsk˘ch.

15 Ó ti amoudfií a uãení a bo-
hatí, ktefií jsou nadutí v bp˘‰e
srdce svého, a v‰ichni ti, ktefií
káÏí fale‰né nauky, a v‰ichni ti,

4a 2. Nefi 9:28.
5a 2. Nefi 26:20.

b 2. Tim. 3:5.
c Alma 30:28.

6a Morm. 8:26; 9:15–26.
7a 1. Kor. 15:32;

Alma 30:17–18.
8a Morm. 8:31.

b NaS 10:25;
MojÏ. 4:4.
pp Lhaní.

c Pfiísl. 26:27;
1. Nefi 14:3.

9a Ezech. 13:3;
Hel. 13:29.

b Mat. 15:9.
10a Zjev. 6:9–11;

2. Nefi 26:3;
Morm. 8:27;
Eter 8:22–24;
NaS 87:7.

11a Hel. 6:31.

b Morm. 8:28–41;
NaS 33:4.

12a Pfiísl. 28:25.
13a Ezech. 34:8.

b Hel. 4:12.
c Alma 5:53.

14a Pfiísl. 21:4.
b Iz. 53:6.

15a Pfiísl. 3:5–7.
b pp Dom˘‰livost,

marnivost, p˘cha.
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ktefií páchají smilstva a pfievra-
cejí pravou cestu Pánû, cbûda,
bûda, bûda buì jim, praví Pán
BÛh V‰emohoucí, neboÈ ti bu-
dou svrÏeni do pekla!
16 Bûda tûm, ktefií aodvrhují

spravedlné jako nicotu a spílají
tomu, co je dobré, a praví, Ïe to
nemá Ïádné ceny! NeboÈ pfiijde
den, kdy Pán BÛh rychle nav‰tí-
ví obyvatele zemû; a v onen den,
kdy budou bplnû zralí v nepra-
vosti, zahynou.

17 Ale vizte, jestliÏe obyvate-
lé zemû budou ãiniti pokání
ze zlovolnosti své a z ohavností,
nebudou zniãeni, praví Pán
zástupÛ.

18 Ale vizte, ona veliká a ohav-
ná církev, asmilnice v‰í zemû,
se musí bzfiítiti k zemi a velik˘
musí b˘ti její pád.

19 NeboÈ království ìáblovo
se musí aotfiásti a ti, ktefií k nûmu
patfií, musejí b˘ti nezbytnû pod-
níceni k pokání, jinak je bìábel
polapí vûãn˘mi cfietûzy sv˘mi
a budou podníceni k hnûvu a
zahynou;

20 NeboÈ vizte, onoho dne
bude azufiiti v srdci dûtí lidsk˘ch
a bude je podnûcovati ke hnûvu
proti tomu, co je dobré.
21 A jiné aupokojí a ukolébá je

do tûlesného bezpeãí, takÏe fie-
knou: V‰e je dobré v Sionu;
ano, Sionu se dobfie dafií, v‰e je
dobré – a tak bìábel klame du‰i

jejich a svádí je opatrnû dolÛ do
pekla.

22 A vizte, j iné odlákává
lichocením a fiíká jim, Ïe není
Ïádného apekla; a praví jim: Já
nejsem Ïádn˘ ìábel, neboÈ
Ïádného není – a tak jim ‰eptá
do u‰í, aÏ je polapí hrozn˘mi
b fietûzy sv˘mi, odkud není
vysvobození.

23 Ano, jsou polapeni smrtí a
peklem; a smrt a peklo a ìábel
a v‰ichni, ktefií jimi byli uchvá-
ceni, musejí státi pfied trÛnem
BoÏím a b˘ti asouzeni podle
skutkÛ sv˘ch, odkud musejí
odejíti na místo pro nû pfiipra-
vené, a to do bjezera ohnû a síry,
coÏ jsou nekoneãná muka.

24 Proto bûda tomu, kdo si
v Sionu dopfiává pohodlí!

25 Bûda tomu, kdo volá: V‰e je
dobré!

26 Ano, bûda tomu, kdo apo-
slouchá pfiedpisy lidí a zapírá
moc BoÏí a dar Ducha Svatého!

27 Ano, bûda tomu, kdo fiíká:
My jsme obdrÏeli a anepotfiebu-
jeme více!

28 A zkrátka bûda v‰em tûm,
ktefií se tfiesou a jsou arozhnû-
váni pro pravdu BoÏí! NeboÈ
vizte, ten, kdo je postaven na
bskále, pfiijímá ji s radostí; a ten,
kdo je postaven na písãitém
základu, se tfiese, aby nepadl.

29 Bûda tomu, kdo fiekne:
ObdrÏeli jsme slovo BoÏí a

15c 3. Nefi 29:5.
16a Iz. 29:21.

b Eter 2:9–10.
18a Zjev. 19:2.

b 1. Nefi 14:3, 17.
19a 1. Nefi 22:23.

b Alma 34:35.
c Alma 12:11.

20a NaS 10:20–27.
21a Morm. 8:31.

b 2. Nefi 9:39.
22a pp Peklo.

b Alma 36:18.
23a pp JeÏí‰ Kristus –

Soudce; Soud,
poslední.

b 2. Nefi 9:16, 19, 26.
26a 2. Nefi 9:29.
27a Alma 12:10–11.
28a 2. Nefi 9:40; 33:5.

pp Vzpoura.
b Mat. 7:24–27.

pp Skála.
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anepotfiebujeme bÏádné dal‰í
slovo BoÏí, neboÈ máme dosti!

30 NeboÈ vizte, tak praví Pán
BÛh: Dám dûtem lidsk˘m fiádku
za fiádkou, pfiedpis za apfiedpi-
sem, tu trochu a tam trochu; a
poÏehnaní jsou ti, jiÏ poslouchají
pfiedpisy moje a propÛjãují
sluch radû mé, neboÈ ti se nauãí
bmoudrosti; neboÈ tomu, kdo
cpfiijímá, dám dvíce; a tûm, ktefií
budou fiíkati, my máme dosti,
tûm bude odÀato i to, co mají.
31 Proklet je ten, kdo vkládá

adÛvûru svou v ãlovûka nebo
se spoléhá na rámû tûla nebo
kdo bude poslouchati pfiedpi-
sy lidské, leda by pfiedpisy
jejich byly dány mocí Ducha
Svatého.
32 aBûda pohanÛm, praví Pán

BÛh zástupÛ! NeboÈ pfiestoÏe
k nim budu vztahovati rámû své
den za dnem, oni mne budou
zapírati; nicménû k nim budu
milosrdn˘, praví Pán BÛh, bu-
dou-li ãiniti pokání a pÛjdou-li
ke mnû; neboÈ brámû mé je
vztaÏeno po cel˘ den, praví
Pán BÛh zástupÛ.

KAPITOLA 29

Mnozí pohané odmítnou Knihu
Mormonovu – ¤eknou: Nepotfiebu-

jeme dal‰í Bibli – Pán promlouvá
k mnoha národÛm – Bude souditi
svût z knih, které budou napsány.
Kolem roku 559–545 pfi. Kr.

Ale vizte, budou mnozí – onoho
dne, kdy mezi nimi budu nadále
vykonávati apodivuhodné dí-
lo, abych si mohl vzpomenouti
bsmluv sv˘ch, jeÏ jsem uãinil
s dûtmi lidsk˘mi, abych mohl
vztáhnouti ruku svou opût,
cpodruhé, abych uzdravil lid
svÛj, kter˘ je z domu Izraele;

2 A také abych si mohl vzpo-
menouti slibÛ, jeÏ jsem dal tobû,
Nefi, a také otci tvému, Ïe budu
pamatovati na símû va‰e; a Ïe
aslova semene tvého budou
z úst m˘ch vycházeti k semeni
tvému; a slova má budou bsyãeti
aÏ do konãin zemû jako ckorou-
hev pro lid mÛj, kter˘ je z domu
Izraele;

3 A protoÏe slova má budou
syãeti – mnozí pohané fieknou:
aBible! Bible! My máme Bibli a
nemÛÏe b˘ti Ïádné dal‰í Bible.

4 Ale tak praví Pán BÛh: Ó
po‰etilci, budou míti Bibli; a
vyjde od aÎidÛ, mého dávného
lidu smlouvy. A jak dûkují
bÎidÛm za cBibli, kterou od nich
získávají? Ano, co se pohané
domnívají? Pamatují na utrpení
a práci a bolesti ÎidÛ a píli jejich

29a 2. Nefi 29:3–10.
b 2. Nefi 27:14;

Eter 4:8.
30a Iz. 28:9–13;

NaS 98:12.
b pp Moudrost.
c Luká‰ 8:18.
d Alma 12:10;

NaS 50:24.
31a NaS 1:19–20.
32a 1. Nefi 14:6.

b Jákob 5:47; 6:4.
29 1a 2. Nefi 27:26.

pp Znovuzfiízení
evangelia.

b pp Abrahamova
smlouva.

c 2. Nefi 6:14;
21:11–12; 25:17.
pp Izrael –
ShromáÏdûní Izraele.

2a 2. Nefi 3:18–21.

b Iz. 5:26; 2. Nefi 15:26;
Moroni 10:28.

c 1. Nefi 21:22.
pp Korouhev.

3a 1. Nefi 13:23–25.
pp Bible; Kniha
Mormonova.

4a NaS 3:16.
b pp Îidé.
c pp Juda – Dfievo

Judovo.
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pro mne v pfiiná‰ení spasení
pohanÛm?
5 Ó vy pohané, pamatovali

jste na Îidy, mÛj dávn˘ lid
smlouvy? Nikoli; ale zlofieãili
jste jim a anenávidûli jste je a
nesnaÏili jste se je uzdraviti.
Ale vizte, já toto v‰e vrátím na
va‰i vlastní hlavu; neboÈ já Pán
jsem na lid svÛj nezapomnûl.
6 Ty po‰etilãe, kter˘ fiekne‰:

aBible, my máme Bibli a Ïád-
nou dal‰í Bibli nepotfiebujeme.
ObdrÏeli byste Bibli, kdyby
nebyla od ÎidÛ?
7 Nevíte, Ïe je více národÛ

neÏli jeden? Nevíte, Ïe já Pán,
vá‰ BÛh, jsem astvofiil v‰echny
lidi a Ïe pamatuji na ty, ktefií
jsou na bostrovech mofisk˘ch;
a Ïe panuji nahofie v nebesích
a dole na zemi; a vyná‰ím slovo
své dûtem lidsk˘m, ano, do-
konce ke v‰em národÛm zemû?

8 ProãeÏ, reptáte, protoÏe máte
obdrÏeti více slova mého?
Nevíte, Ïe svûdectví advou
národÛ je vám bsvûdectvím, Ïe
já jsem BÛh, Ïe pamatuji na
jeden národ jako na druh˘?
ProãeÏ, já promlouvám tatáÏ
slova k jednomu národu jako
k druhému. A aÏ se dva cnárody
setkají, svûdectví dvou národÛ
se setkají také.
9 A já to ãiním, abych mohl

dokázati mnoh˘m, Ïe jsem

atent˘Ï vãera, dnes a na vûky; a
Ïe promlouvám slova svá podle
své vlastní libosti. A protoÏe
jsem promluvil jedno bslovo,
nemusíte se domnívati, Ïe ne-
mohu promluviti dal‰í; neboÈ
dílo mé není je‰tû ukonãeno;
ani nebude ukonãeno, aÏ bude
konec ãlovûka, ani od té doby
nadále a nikdy.

10 ProãeÏ, protoÏe máte Bibli,
nemusíte se domnívati, Ïe ob-
sahuje v‰echna aslova má; ani
se nemusíte domnívati, Ïe jsem
nedal napsati více.

11 NeboÈ já pfiikazuji av‰em
lidem, jak na v˘chodû, tak na
západû a na severu a na jihu a
na ostrovech mofisk˘ch, Ïe mají
bzapsati slova, jeÏ k nim pro-
mlouvám; neboÈ z cknih, které
budou napsány, budu dsouditi
svût, kaÏdého ãlovûka podle
skutkÛ jeho, podle toho, co je
napsáno.

12 NeboÈ vizte, budu promlou-
vati k aÎidÛm, a oni to zapí‰í; a
budu také promlouvati k Nefi-
tÛm, a oni to bzapí‰í; a budu také
promlouvati k dal‰ím kmenÛm
domu Izraele, které jsem vyvedl,
a ony to zapí‰í; a budu také
promlouvati ke cv‰em národÛm
zemû, a ony to zapí‰í.

13 A stane se, Ïe aÎidé budou
míti slova NefitÛ a Nefité budou
míti slova ÎidÛ; a Nefité a Îidé

5a 3. Nefi 29:8.
6a 1. Nefi 13:38.
7a pp Stvofiení, stvofiiti.

b 1. Nefi 22:4.
8a Ezech. 37:15–20;

1. Nefi 13:38–41;
2. Nefi 3:12.

b Mat. 18:16.
pp Svûdek.

c Ozeá‰ 1:11.
9a ÎidÛm 13:8.

b pp Zjevení.
10a pp Písma – Pfiíchod

písem prorokován.
11a Alma 29:8.

b 2. Tim. 3:16.
c pp Kniha Ïivota.
d 2. Nefi 25:22;

33:11, 14–15.
pp Soud, poslední.

12a 1. Nefi 13:23–29.
b 1. Nefi 13:38–42;

2. Nefi 26:17.
c 2. Nefi 26:33.

13a Morm. 5:12–14.
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budou míti slova bztracen˘ch
kmenÛ Izraele; a ztracené kme-
ny Izraele budou míti slova
NefitÛ a ÎidÛ.

14 A stane se, Ïe lid mÛj, kter˘
je z adomu Izraele, bude shro-
máÏdûn domÛ do zemí vlast-
nictví svého; a slovo mé bude
také shromáÏdûno v bjedno. A
já ukáÏi tûm, ktefií bojují proti
s l o v u m é m u a p r o t i l i d u
mému, kter˘ je z cdomu Izraele,
Ïe já jsem BÛh a Ïe jsem s Abra-
hamem uãinil dsmlouvu, Ïe na
esímû jeho budu pamatovati
fna vûky.

KAPITOLA 30

Obrácení pohané budou poãítáni
mezi lid smlouvy – Mnozí Lama-
nité a Îidé uvûfií slovu a stanou se
pfiíjemn˘mi – Izrael bude znovu-
zfiízen a zlovolní budou zniãeni.
Kolem roku 559–545 pfi. Kr.

A nyní vizte, milovaní bratfií
moji, chtûl bych k vám promlu-
viti; neboÈ já, Nefi, bych nestr-
pûl, abyste se domnívali, Ïe jste
spravedlivûj‰í, neÏli budou po-
hané. NeboÈ vizte, nebudete-li
zachovávati pfiikázání BoÏí,
v‰ichni urãitû zahynete; a pro
slova, jeÏ byla promlouvána, se
nemusíte domnívati, Ïe pohané
budou zcela zniãeni.

2 NeboÈ vizte, pravím vám,
Ïe tolik pohanÛ, kolik jich bude
ãiniti pokání, je alidem smlouvy
Pánû; a tolik bÎidÛ, kolik jich
pokání ãiniti nebude, bude zavr-
Ïeno; neboÈ Pán neãiní smlouvy
s nik˘m kromû tûch, ktefií ãiní
cpokání a vûfií v Syna jeho, kter˘
je Svat˘ Izraelsk˘.

3 A nyní, chtûl bych proroko-
vati nûco více o Îidech a poha-
nech. NeboÈ poté, co kniha, o
které jsem hovofiil, vyjde a bude
napsána pohanÛm a opût zape-
ãetûna pro Pána, budou mnozí,
ktefií budou avûfiiti slovÛm, jeÏ
jsou napsána; a bti je pfiinesou
zbytku semene na‰eho.

4 A pak bude zbytek semene
na‰eho vûdûti o nás, jak jsme
pfii‰li z Jeruzaléma, a Ïe jsou
potomky ÎidÛ.

5 A bude ajim hlásáno evan-
gelium JeÏí‰e Krista; proãeÏ,
bbudou znovuzfiízeni k cpoznání
otcÛ sv˘ch, a také k poznání
JeÏí‰e Krista, které bylo mezi
otci jejich.

6 A pak se budou radovati;
neboÈ budou vûdûti, Ïe je to
poÏehnání pro nû z ruky BoÏí;
a jejich ‰upiny temnoty poãnou
padati z oãí jejich; a nepfiejdou
mezi nimi mnohá pokolení, aniÏ
by byli ãist˘m a apfiíjemn˘m
lidem.

7 A stane se, Ïe aÎidé, ktefií jsou

13b pp Izrael – Deset
ztracen˘ch kmenÛ
Izraele.

14a Jer. 3:17–18.
b Ezech. 37:16–17.
c 1. Nefi 22:8–9.
d Gen. 12:1–3;

1. Nefi 17:40;
3. Nefi 20:27;

Abr. 2:9.
pp Abrahamova
smlouva.

e NaS 132:30.
f Gen. 17:7.

30 2a Gal. 3:26–29.
b Mat. 8:10–13.

pp Îidé.
c pp Pokání.

3a 3. Nefi 16:6–7.
b 1. Nefi 22:8–9.

5a 3. Nefi 21:3–7, 24–26.
b NaS 3:20.
c 1. Nefi 15:14;

2. Nefi 3:12;
Morm. 7:1, 9–10.

6a NaS 49:24; 109:65.
7a 2. Nefi 29:13–14.
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rozpt˘leni, bzaãnou také vûfiiti
v Krista; a zaãnou se shromaÏ-
ìovati na tváfii zemû; a tolik,
kolik jich bude vûfiiti v Krista,
se také stane pfiíjemn˘m lidem.

8 A stane se, Ïe Pán BÛh zapoã-
ne dílo své mezi v‰emi národy,
pokoleními, jazyky a lidmi, aby
znovuzfiídil lid svÛj na zemi.

9 A se spravedlivostí bude
a Pán BÛh b souditi chudé a
po právu kárati cmírné v zemi.
A udefií zemi holí úst sv˘ch;
a dechem rtÛ sv˘ch pobije
zlovolné.

10 NeboÈ rychle pfiichází aãas,
kdy Pán BÛh zpÛsobí veliké
brozdûlení mezi lidem a zlovol-
né zniãí; a cu‰etfií lid svÛj, ano,
i kdyby musel zlovolné dzniãiti
ohnûm.
11 A a spravedlivost bude

opásáním ledví jeho a vûrnost
opásáním beder jeho.

12 A pak bude vlk a dl í t i
s beránkem; a leopard ulehne
s kÛzletem a tele a lvíãe a krmn˘
dobytek spolu; a malé dítû je
povede.
13 A kráva a medvûd budou

se pásti; mláìata jejich ulehnou
spolu; a lev bude Ïráti slámu
jako vÛl.

14 A kojeÀátko si bude hráti
nad dírou lítého hada a odsta-
vené dítû vloÏí ruku svou do
bazili‰ãího doupûte.

15 Nebudou zraÀovati ani ni-
ãiti na celé svaté hofie mé, neboÈ

zemû bude plna poznání Pánû,
jako vody pokr˘vají mofie.

16 ProãeÏ, vûci av‰ech národÛ
budou oznámeny; ano, v‰e bude
boznámeno dûtem lidsk˘m.

17 Není niãeho, co je tajné, co
nebude azjeveno; není Ïádného
díla temnoty, které nebude pro-
jeveno na svûtle; a není niãeho,
co je zpeãetûno na zemi, co
nebude uvolnûno.

18 ProãeÏ, v‰e, co bylo zjeveno
dûtem lidsk˘m, bude onoho dne
zjeveno; a Satan ajiÏ nebude míti
moci nad srdcem dûtí lidsk˘ch,
na dlouhou dobu. A nyní, mi-
lovaní bratfií moji, konãím fieã
svou.

KAPITOLA 31

Nefi uvádí, proã byl Kristus po-
kfitûn – Aby lidé byli spaseni, muse-
jí následovati Krista, b˘ti pokfitûni,
obdrÏeti Ducha Svatého a vytrvati
do konce – Pokání a kfiest jsou
branou na tûsnou a úzkou cestu –
Vûãného Ïivota dosáhnou ti, ktefií
po kfitu zachovávají pfiikázání.
Kolem roku 559–545 pfi. Kr.

A nyní já, Nefi, konãím aproro-
kování své k vám, milovaní
bratfií moji. A mohu napsati jen
nûkolik vûcí, o kter˘ch vím, Ïe
se zajisté musejí státi; také mohu
napsati jen nûkolik slov bratra
svého Jákoba.

2 ProãeÏ, to, co jsem napsal,

7b 2. Nefi 25:16–17.
9a Iz. 11:4–9.

b 2. Nefi 9:15.
c pp Mírnost, mírn˘.

10a pp Poslední dny.
b NaS 63:53–54.
c MojÏ. 7:61.

d 1. Nefi 22:15–17, 23.
pp Zemû – Koneãn˘
stav zemû.

11a Iz. 11:5–9.
12a Iz. 65:25.

pp Milénium.
16a NaS 101:32–35;

121:28–29.
b Eter 4:6–7.

17a NaS 1:2–3.
18a Zjev. 20:1–3;

Eter 8:26.
31 1a 2. Nefi 25:1–4.
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mi postaãuje, kromû nûkolika
slov, jeÏ musím promluviti o
anauce Kristovû; proãeÏ, budu
k vám promlouvati jasnû, podle
jasnosti prorokování svého.
3 NeboÈ du‰e má se tû‰í z jas-

nosti; neboÈ tímto zpÛsobem
Pán BÛh pÛsobí mezi dûtmi
lidsk˘mi. NeboÈ Pán BÛh dává
asvûtlo k porozumûní; neboÈ
promlouvá k lidem bjazykem
jejich tak, aby porozumûli.

4 ProãeÏ, chtûl bych, abyste si
pamatovali, Ïe jsem k vám pro-
mlouval o onom aprorokovi,
kterého mi Pán ukázal, kter˘
má pokfitíti bBeránka BoÏího,
jenÏ má sejmouti hfiíchy svûta.

5 A nyní, jestliÏe Beránek BoÏí,
jsa svat˘, potfiebuje, aby byl
apokfitûn vodou, aby naplnil
ve‰kerou spravedlivost, ó, pak
oã mnohem více potfiebujeme
my, jsouce nesvatí, b˘ti pokfitû-
ni, ano, dokonce vodou!
6 A nyní, chtûl bych se vás

zeptati, milovaní bratfií moji,
v ãem naplnil Beránek BoÏí
ve‰kerou spravedlivost tím, Ïe
byl pokfitûn vodou?

7 Nevíte, Ïe byl svat˘? Ale
pfiestoÏe byl svat˘, ukazuje
dûtem lidsk˘m, Ïe se podle tûla
pokofiuje pfied Otcem a dosvûd-
ãuje Otci, Ïe bude aposlu‰nû
zachovávati pfiikázání jeho.

8 ProãeÏ, poté, co byl pokfitûn
vodou, sestoupil na nûho Duch
Svat˘ v apodobû bholubice.

9 A opût, to ukazuje dûtem
lidsk˘m tûsnost cesty a úzkost
abrány, kterou mají vstoupiti, a
on jim dal pfiíklad.

10 A pravil dûtem lidsk˘m:
aNásledujte mne. ProãeÏ, milo-
vaní bratfií moji, mÛÏeme bnásle-
dovati JeÏí‰e, pokud nebudeme
ochotni zachovávati pfiikázání
Otcova?

11 A Otec pravil: âiÀte pokání,
ãiÀte pokání a buìte pokfitûni ve
jménu milovaného Syna mého.

12 A také ke mnû pfii‰el hlas
Syna fikoucí: Ten, kdo je pokfitûn
ve jménu mém, tomu adá Otec
Ducha Svatého jako mnû; pro-
ãeÏ, bnásledujte mne a ãiÀte to,
co jste vidûli ãiniti mne.

13 ProãeÏ, milovaní bratfií moji,
vím, Ïe budete-li následovati
Syna s cel˘m úmyslem srdce,
jednajíce pfied Bohem bez po-
krytectví a bez podvodu, ale
s opravdov˘m zámûrem, ãiníce
pokání z hfiíchÛ sv˘ch, dosvûd-
ãujíce Otci, Ïe jste ochotni vzíti
na sebe jméno Kristovo akfitem –
ano, následováním Pána svého
a Spasitele svého dolÛ do vody
podle slova jeho, vizte, pak ob-
drÏíte Ducha Svatého; ano,
pak pfiichází bkfiest ohnûm a

2a 2. Nefi 11:6–7.
3a pp Svûtlo, svûtlo

Kristovo.
b NaS 1:24.

4a 1. Nefi 10:7; 11:27.
pp Jan Kfititel.

b pp Beránek BoÏí.
5a Mat. 3:11–17.

pp Kfiest, kfitíti.
7a Jan 5:30.

pp Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n .̆

8a 1. Nefi 11:27.
b pp Holubice, její

znamení.
9a 2. Nefi 9:41;

3. Nefi 14:13–14;
NaS 22:4.

10a Mat. 4:19; 8:22; 9:9.
b Moroni 7:11;

NaS 56:2.
12a pp Dar Ducha

Svatého.
b Luká‰ 9:57–62;

Jan 12:26.
13a Gal. 3:26–27.

b pp Dar Ducha
Svatého; OheÀ.
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Duchem Svat˘m; a pak mÛÏete
mluviti c jazykem andûlÛ a
provolávati chválu Svatému
Izraelskému.

14 Ale vizte, milovaní bratfií
moji, tak pfii‰el ke mnû hlas Syna
fikoucí: Poté, co jste ãinili poká-
ní z hfiíchÛ sv˘ch a dosvûdãili
jste Otci kfitem vodou, Ïe jste
ochotni pfiikázání má zachová-
vati, a poté, co jste obdrÏeli kfiest
ohnûm a Duchem Svat˘m a
mÛÏete mluviti nov˘m jazykem,
ano, dokonce jazykem andûlÛ,
a po tomto kdybyste mne
azapfieli, bylo by pro vás blépe,
kdybyste mne nepoznali.

15 A sly‰el jsem OtcÛv hlas
fikoucí: Ano, slova Milovaného
mého jsou pravdivá a vûrná.
Ten, kdo vytrvá do konce, ten
bude spasen.

16 A nyní, milovaní bratfií
moji, proto vím, Ïe anevytrvá-li
ãlovûk do konce v následování
bpfiíkladu Syna Ïivého Boha,
nemÛÏe b˘ti spasen.
17 ProãeÏ, ãiÀte to, co jsem

vám fiekl, Ïe jsem vidûl, Ïe to
bude ãiniti Pán vá‰ a Vykupitel
vá‰; neboÈ proto mi to bylo uká-
záno, abyste mohli znáti bránu,
kterou máte vstoupiti. NeboÈ
brána, kterou máte vstoupiti, je
pokání a akfiest vodou; a pak

pfiichází bodpu‰tûní hfiíchÛ va-
‰ich ohnûm a Duchem Svat˘m.

18 A pak jste na této atûsné a
úzké bcestû, jeÏ vede k vûãnému
Ïivotu; ano, vy jste na ni vstou-
pili touto branou; uãinili jste
podle pfiikázání Otce a Syna; a
obdrÏeli jste Ducha Svatého,
jenÏ csvûdãí o Otci a Synu, aby
se naplnil slib, kter˘ on dal, Ïe
vstoupíte-li touto cestou, máte
obdrÏeti Ducha Svatého.

19 A nyní, milovaní bratfií moji,
poté, co jste vstoupili na tuto
tûsnou a úzkou cestu, chci se
zeptati, je-li v‰e avykonáno?
Vizte, pravím vám: Nikoli;
neboÈ nedo‰li byste tak daleko,
jestliÏe by to nebylo slovem
Kristov˘m s neochvûjnou bvírou
v nûho, cele cspoléhajíce na
zásluhy toho, kter˘ má moc ke
spasení.

20 ProãeÏ, musíte se atlaãiti
kupfiedu se stálostí v Kristu,
majíce dokonal˘ jas bnadûje a
c l á s k u k B o h u a k e v ‰ e m
lidem. ProãeÏ, budete-li se tlaãiti
kupfiedu, hodujíce na slovû
Kristovû, a dvytrváte-li do kon-
ce, vizte, tak praví Otec: Budete
míti Ïivot vûãn˘.

21 A nyní vizte, milovaní bratfií
moji, toto je ta acesta; a není
dáno bÏádné jiné cesty ani

13c 2. Nefi 32:2–3.
14a Mat. 10:32–33;

Alma 24:30;
NaS 101:1–5.
pp Neprominuteln˘
hfiích.

b 2. Petr. 2:21.
16a Alma 5:13; 38:2;

NaS 20:29.
b pp JeÏí‰ Kristus –

Pfiíklad JeÏí‰e Krista.

17a Mos. 18:10.
pp Kfiest, kfitíti.

b pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.
18a 1. Nefi 8:20.

b Pfiísl. 4:18.
pp Cesta.

c Skut. 5:29–32.
19a Mos. 4:10.

b pp Vûfiiti, víra.
c NaS 3:20.

20a pp Kráãeti, kráãeti

s Bohem.
b pp Doufati, nadûje.
c pp Láska.
d pp Vytrvati.

21a Skut. 4:10–12;
2. Nefi 9:41;
Alma 37:46;
NaS 132:22, 25.

b Mos. 3:17.
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Ïádného jiného cjména pod ne-
bem, jímÏ by ãlovûk mohl b˘ti
spasen v království BoÏím. A
nyní, vizte, toto je dnauka Kristo-
va a jediná a pravá nauka eOtce
i Syna i Ducha Svatého, coÏ jest
fjeden BÛh bez konce. Amen.

KAPITOLA 32

Andûlé promlouvají mocí Ducha
Svatého – Lidé se musejí modliti a
získávati sami pro sebe znalosti od
Ducha Svatého. Kolem roku 559–
545 pfi. Kr.

A nyní, vizte, milovaní bratfií
moji, domnívám se, Ïe pfiemítá-
te ponûkud v srdci svém o tom,
co máte dûlati poté, co vstoupíte
na cestu. Ale, vizte, proã o tom
pfiemítáte v srdci svém?
2 Nevzpomínáte si, Ïe jsem

vám pravil, Ïe poté, co jste
aobdrÏeli Ducha Svatého, mÛ-
Ïete mluviti bjazykem andûlÛ?
A nyní, jak byste mohli mluviti
jazykem andûlÛ, ledaÏe by to
bylo Duchem Svat˘m?
3 aAndûlé mluví mocí Ducha

Svatého; proãeÏ, oni mluví slova
Kristova. ProãeÏ, pravil jsem
vám, bhodujte na slovech Kristo-
v˘ch; neboÈ vizte, slova Kristo-
va vám fieknou v‰e, co máte
ãiniti.

4 ProãeÏ, nyní, poté, co jsem
tato slova promluvil, nemÛÏe-

te-li jim porozumûti, bude to
proto, Ïe aneprosíte, ani nekle-
pete; proãeÏ, nejste pfiivedeni
ke svûtlu, ale musíte zahynouti
ve tmû.

5 NeboÈ vizte, opût vám pra-
vím, Ïe kdyÏ vstoupíte na cestu
a obdrÏíte Ducha Svatého, on
vám ukáÏe v‰echny vûci, které
máte ãiniti.

6 Vizte, toto je nauka Kristova,
a nebude dáno Ïádné jiné nauky
aÏ do té doby, kdy se vám apro-
jeví v tûle. A aÏ se vám projeví
v tûle, vûci, které vám fiekne,
budete zachovávati ãiníce je.

7 A nyní já, Nefi, nemohu pro-
mlouvati více; Duch mi brání
pokraãovati a nezb˘vá mi neÏli
truchliti pro anevíru a zlovolnost
a nevûdomost a tvrdo‰íjnost lidí;
neboÈ oni nechtûjí vyhledávati
poznání ani pochopiti veliká
poznání, kdyÏ jim jsou dávána
v bjasnosti, dokonce tak jasné,
jak jen slovo mÛÏe b˘ti.

8 A nyní, milovaní bratfií moji,
cítím, Ïe stále je‰tû pfiemítáte
v srdci svém; a zarmucuje mne,
Ïe o tomto musím mluviti.
NeboÈ kdybyste poslouchali
Ducha, kter˘ uãí ãlovûka amod-
liti se, vûdûli byste, Ïe se musíte
modliti; neboÈ bzl˘ duch neuãí
ãlovûka modliti se, ale uãí ho, Ïe
se modliti nemusí.

9 Ale vizte, pravím vám, Ïe se
musíte amodliti vÏdy, a nesmíte

21c pp JeÏí‰ Kristus –
Vzíti jméno JeÏí‰e
Krista na sebe.

d Mat. 7:28;
Jan 7:16–17.

e pp BÛh, BoÏstvo.
f 3. Nefi 11:27, 35–36.

pp Jednota.

32 2a 3. Nefi 9:20.
b 2. Nefi 31:13.

3a pp Andûlé.
b Jer. 15:16.

4a pp Prositi, tázati
se, Ïádati.

6a 3. Nefi 11:8.
7a pp Nevíra.

b 2. Nefi 31:2–3;
Jákob 4:13.

8a pp Modlitba.
b Mos. 4:14.

pp ëábel.
9a 3. Nefi 20:1;

NaS 75:11.
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umdlévati; Ïe nemáte pro Pána
konati niãeho, aniÏ byste se
nejdfiíve pomodlili k Otci ve
bjménu Krista, aby ti posvûtil
konání tvé, aby konání tvé
mohlo b˘ti pro cblaho du‰e tvé.

KAPITOLA 33

Nefiova slova jsou pravdivá –
Svûdãí o Kristu – Ti, ktefií vûfií
v Krista, budou vûfiiti Nefiov˘m
slovÛm, která budou státi jako svû-
dek pfied soudnou stolicí. Kolem
roku 559–545 pfi. Kr.

A nyní já, Nefi, nemohu napsati
v‰e, ãemu bylo mezi m˘m lidem
uãeno; ani nejsem tak amocn˘
v psaní, jako v mluvení; neboÈ
kdyÏ ãlovûk bpromlouvá mocí
Ducha Svatého, moc Ducha
Svatého to nese do srdce dûtí
lidsk˘ch.

2 Ale vizte, jsou mnozí, ktefií
azatvrzují srdce své proti Svaté-
mu Duchu tak, Ïe v nich nemá
Ïádného místa; proãeÏ, oni zavr-
hují mnoho vûcí, jeÏ jsou napsá-
ny, a povaÏují je za vûci nicotné.
3 Ale já, Nefi, jsem napsal, co

jsem napsal, a povaÏuji to za
velice acenné, a zvlá‰tû pro svÛj
lid. NeboÈ se za nû neustále
bmodlím ve dne a v noci kvÛli
nim oãi mé smáãejí pol‰táfi; a ve

vífie volám k Bohu svému a vím,
Ïe usly‰í volání mé.

4 A já vím, Ïe Pán BÛh posvûtí
modlitby mé k uÏitku lidu
mého. A slova, jeÏ jsem napsal
ve slabosti, jim budou uãinûna
asiln˘mi; neboÈ je bpfiesvûdãují,
aby ãinili dobro; dávají jim
poznati otce jejich; a mluví o
JeÏí‰ovi a pfiesvûdãují je, aby
v nûj vûfiili a aby vytrvali do
konce, coÏ je Ïivot cvûãn˘.

5 A mluví aostfie proti hfiíchu,
podle bjasnosti pravdy; proãeÏ,
Ïádn˘ ãlovûk se nebude hnûvati
pro slova, jeÏ jsem napsal, leda-
Ïe bude ducha ìáblova.

6 Raduji se z jasnosti; raduji
se z pravdy; raduji se z JeÏí‰e
svého, neboÈ avykoupil du‰i
mou z pekla.

7 Mám apravou lásku k lidu
svému a velikou víru v Krista,
Ïe potkám mnoho du‰í bez
poskvrny u jeho soudcovské
stolice.

8 Mám pravou lásku k aÎidÛm –
pravím ÎidÛm, protoÏe míním
ty, odkud pocházím.

9 Mám také pravou lásku
k apohanÛm. Ale vizte, pro
nikoho nemám nadûji, ledaÏe
budou bsmífieni v Kristu a vstou-
pí do cúzké brány a budou
dkráãeti po etûsné cestû, která
vede k Ïivotu, a budou pokra-

9b MojÏ. 5:8.
c Alma 34:27.

33 1a Eter 12:23–24.
b NaS 100:7–8.

2a Hel. 6:35–36.
3a pp Písma – Hodnota

písem.
b Enos 1:9–12;

Sl. Morm. 1:8.
4a Eter 12:26–27.

b Moroni 7:13.
c pp Vûãn˘ Ïivot.

5a 1. Nefi 16:1–3;
2. Nefi 9:40.

b 2. Nefi 31:3;
Jákob 4:13.

6a pp Vykoupení,
vykoupen˘,
vykoupiti.

7a pp Pravá láska.

8a pp Îidé.
9a pp Pohané.

b pp Usmífiení, usmífiiti.
c 2. Nefi 9:41.
d pp Kráãeti, kráãeti

s Bohem.
e Hel. 3:29–30;

NaS 132:22.
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ãovati po cestû aÏ do konce dne
zkou‰ky.
10 A nyní, milovaní bratfií mo-

ji, a také Îidé, a vy v‰echny
konãiny zemû, poslouchejte
tato slova a avûfite v Krista; a
nevûfiíte-li tûmto slovÛm, vûfite
v Krista. A budete-li vûfiiti
v Krista, budete vûfiiti tûmto
bslovÛm, neboÈ jsou to cslova
Kristova, a on mi je dal; a ona
duãí v‰echny lidi, aby ãinili
dobro.
11 A nejsou-li to slova Kristo-

va, suìte sami – neboÈ Kristus
vám posledního dne ukáÏe
s amocí a s velikou slávou, Ïe to
jsou jeho slova; a vy a já budeme
státi tváfií v tváfi pfied jeho
bstolicí; a vy budete vûdûti, Ïe
mi jím bylo pfiikázáno tyto vûci
napsati, pfies mou slabost.
12 A modlím se k Otci ve

jménu Krista, aby mnozí z nás,
ne-li v‰ichni, mohli b˘ti onoho
velikého a posledního dne
spaseni v jeho akrálovství.
13 A nyní, milovaní bratfií moji,

v‰ichni ti, ktefií jsou z domu
Izraele, a vy v‰echny konãiny
zemû, promlouvám k vám jako
hlas avolajícího z prachu: Mûjte
se dobfie, dokud nepfiijde onen
velik˘ den.

14 A vám, ktefií se nepodílíte
na dobrotivosti BoÏí a neváÏíte
si aslov ÎidÛ a také m˘ch bslov
a slov, jeÏ vyjdou z úst Beránka
BoÏího, vizte, vám dávám vûãné
sbohem, neboÈ tato slova vás
codsoudí posledního dne.
15 NeboÈ co peãetím na zemi,

bude vzneseno proti vám u
asoudné stolice; neboÈ tak mi
Pán pfiikázal, a já musím po-
slechnouti. Amen.

Kniha Jákobova

BRATRA NEFIOVA

Slova jeho kázání jeho bratfiím. Zahanbuje muÏe, kter˘ se snaÏí
vyvrátiti nauku Kristovu. Nûkolik slov o dûjinách lidu Nefiova.

KAPITOLA 1

Jákob a Jozef se snaÏí pfiesvûdãiti
lidi, aby vûfiili v Krista a zachová-
vali jeho pfiikázání – Nefi umírá –

Mezi Nefity pfievládá zlovolnost.
Kolem roku 544–421 pfi. Kr.

NEBOË vizte, stalo se, Ïe
padesát a pût let uplynulo

10a pp Vûfiiti, víra.
b pp Kniha

Mormonova.
c Moroni 10:27–29.
d 2. Nefi 25:28.

11a Eter 5:4;

Moroni 7:35.
b Zjev. 20:12;

Moroni 10:34.
12a pp Celestiální sláva.
13a Iz. 29:4;

2. Nefi 26:16.

14a pp Bible.
b pp Kniha

Mormonova.
c 2. Nefi 29:11;

Eter 4:8–10.
15a Sl. Morm. 1:11.
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od doby, kdy Lehi opustil Jeru-
zalém; proãeÏ, Nefi dal mnû,
aJákobovi, bpfiikázání ohlednû
cmal˘ch desek, na nichÏ jsou
tyto vûci vyryty.
2 A dal mnû, Jákobovi, pfiiká-

zání, abych napsal na tyto desky
nûco z toho, co povaÏuji za
nejcennûj‰í; Ïe se nemám dot˘-
kati, leda lehce, dûjin tohoto
lidu, kter˘ se naz˘vá lid NefiÛv.

3 NeboÈ pravil, Ïe dûjiny jeho
lidu mají b˘ti vyryty na jeho
dal‰ích deskách a Ïe já mám za-
chovávati tyto desky a pfiedati je
dále svému semeni, z pokolení
na pokolení.
4 A kdyby byla kázání, jeÏ by

byla posvátná, nebo zjevení, jeÏ
by bylo veliké, nebo proroko-
vání, pak mám to nejdÛleÏitûj‰í
z nich na tyto desky vyr˘ti a
dotknouti se jich natolik, nako-
lik to jen bude moÏné, v zájmu
Krista a v zájmu na‰eho lidu.

5 NeboÈ pro víru a velikou
úzkost nám bylo vpravdû o
na‰em lidu ukázáno to, co se
mu apfiihodí.
6 A také jsme mûli mnohá zje-

vení a ducha mnoha proroctví;
proãeÏ, vûdûli jsme o aKristu a
o jeho království, jeÏ pfiijde.
7 ProãeÏ pracovali jsme pilnû

mezi sv˘mi lidmi, abychom je
mohli pfiesvûdãiti, aby apfii‰li

ke Kristu a podíleli se na dob-
rotivosti BoÏí, aby mohli vejíti
v jeho bodpoãinutí, aby nikterak
nepfiísahal ve svém hnûvu, Ïe
oni v nûj cnevejdou, jako pfii
dpopuzení ve dnech poku‰ení,
kdyÏ byly dûti Izraele v epustinû.

8 ProãeÏ, kéÏ by BÛh dal, aby-
chom mohli pfiesvûdãiti v‰echny
lidi, aby se aneboufiili proti
Bohu, aby ho bnepopouzeli ke
hnûvu, ale aby v‰ichni lidé vûfiili
v Krista a mûli na oãích jeho
smrt a nesli jeho ckfiíÏ a sná‰eli
hanobení svûta; proãeÏ já, Jákob,
beru na sebe, Ïe budu plniti
pfiikázání svého bratra Nefiho.

9 Nyní Nefi poãal b˘ti stár a
vidûl, Ïe musí brzy azemfiíti;
proãeÏ, bpomazal nyní jednoho
muÏe za krále a vládce nad
sv˘m lidem, podle vlád ckrálÛ.
10 Lid Nefiho nesmírnû milo-

val, protoÏe byl jejich velik˘m
ochráncem, tfiímaje ameã Laba-
nÛv na jejich obranu a pracuje
po v‰echny své dny pro jejich
blaho –

11 ProãeÏ, lid si pfiál podrÏeti
jeho jméno v pamûti. A kdo
by vládl na jeho místû, mûl b˘ti
lidem naz˘ván druh˘ Nefi, tfietí
Nefi a tak dále, podle vlád
králÛ; a tak byli lidem naz˘váni,
aÈ jiÏ byli jakéhokoli jména.

12 A stalo se, Ïe Nefi zemfiel.

[jákob]
1 1a pp Jákob, syn LehiÛv.

b Jákob 7:27.
c 2. Nefi 5:28–33;

Jákob 3:13–14.
pp Desky.

5a 1. Nefi 12.
6a 1. Nefi 10:4–11;

19:8–14.
7a 2. Nefi 9:41;

Omni 1:26;

Moroni 10:32.
b pp Odpoãinouti,

odpoãinutí,
spoãinouti.

c Num. 14:23;
Deut. 1:35–37;
NaS 84:23–25.

d ÎidÛm 3:8.
e Num. 26:65;

1. Nefi 17:23–31.
8a pp Vzpoura.

b 1. Nefi 17:30;
Alma 12:36–37;
Hel. 7:18.

c pjs, Mat. 16:25–26;
Luká‰ 14:27.

9a 2. Nefi 1:14.
b pp Pomazati.
c 2. Nefi 6:2; Jarom 1:7.

10a 1. Nefi 4:9; 2. Nefi 5:14;
Sl. Morm. 1:13;
Mos. 1:16; NaS 17:1.
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13 Nyní, lidé, ktefií nebyli
aLamanité, byli bNefité; nicménû
naz˘vali se Nefité, Jákobité,
Jozefité, cZoramité, Lamanité,
Lemuelité a Izmaelité.

14 Ale já, Jákob, je nadále nebu-
du rozli‰ovati tûmito jmény, ale
Lamanity budu anaz˘vati ty,
ktefií se snaÏí zniãiti lid NefiÛv, a
ty, ktefií jsou pfiátelsky naklonûni
Nefimu, budu naz˘vati bNefity
neboli clidem Nefiov˘m, podle
vlád králÛ.

15 A nyní, stalo se, Ïe lid
NefiÛv, za vlády druhého krále,
poãal zatvrzovati srdce své a
ponûkud se oddávati zlovoln˘m
zvyklostem, tak jako David za
stara, touÏící po mnoha aman-
Ïelkách a souloÏnicích, a také
·alomoun, jeho syn.

16 Ano, a také poãali hledati
mnoho zlata a stfiíbra a poãali
b˘ti ponûkud pov˘‰eni v p˘‰e.

17 ProãeÏ já, Jákob, jsem jim
dal tato slova, kdyÏ jsem je uãil
v achrámu, obdrÏev nejprve
své bpovûfiení od Pána.
18 NeboÈ já, Jákob, a mÛj bratr

Jozef jsme byli rukou Nefiovou
avysvûceni na knûze a na uãitele
tohoto lidu.
19 A zvelebovali jsme svÛj

aúfiad v zájmu Pána berouce na
sebe bzodpovûdnost a berouce
hfiíchy lidí na svou vlastní
hlavu, jestliÏe bychom je neuãili
se v‰í pílí slovu BoÏímu; proãeÏ,
pracujíce se svou mocí, aby

jejich ckrev nemohla pfiijíti na
ná‰ ‰at; jinak by jejich krev
pfii‰la na ná‰ ‰at a my bychom
nebyli shledáni posledního dne
bez poskvrny.

KAPITOLA 2

Jákob odsuzuje lásku k bohatství,
p˘chu a necudnost – Lidé mohou
usilovati o bohatství, aby pomáhali
sv˘m bliÏním – Jákob odsuzuje
neoprávnûné praktikování plurální-
ho manÏelství – Pána tû‰í cudnost
Ïen. Kolem roku 544–421 pfi. Kr.

Slova, jeÏ Jákob, bratr NefiÛv,
promlouval k lidu Nefiovu po
smrti Nefiovû:

2 Nyní, milovaní bratfií moji,
já, Jákob, podle zodpovûdnosti,
kterou mám vÛãi Bohu, abych
zveleboval svÛj úfiad s váÏností
a abych mohl zbaviti svÛj ‰at
va‰ich hfiíchÛ, vystupuji dnes
do chrámu, abych vám mohl
hlásati slovo BoÏí.

3 A vy sami víte, Ïe jsem byl
doposud v úfiadu svého povo-
lání piln˘; ale tohoto dne mne
tíÏí mnohem vût‰í touha a úz-
kost kvÛli blahu va‰í du‰e neÏli
doposud.

4 NeboÈ vizte, dosud jste byli
poslu‰ni slova Pánû, jeÏ jsem
vám dával.

5 Ale vizte, poslouchejte mne
a vûzte, Ïe s pomocí v‰emocné-
ho Stvofiitele nebe a zemû k vám

13a Enos 1:13; NaS 3:18.
b pp Nefité.
c 1. Nefi 4:35;

4. Nefi 1:36–37.
14a Mos. 25:12;

Alma 2:11.
b 2. Nefi 4:11.

c 2. Nefi 5:9.
15a NaS 132:38–39.
17a 2. Nefi 5:16.

pp Chrám, dÛm Pánû.
b pp Povolání,

povolan˘ Bohem,
povolati.

18a 2. Nefi 5:26.
19a pp Úfiad, úfiedník.

b NaS 107:99–100.
pp Správce,
správcovství.

c 2. Nefi 9:44.
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mohu mluviti o va‰ich amy‰len-
kách, Ïe se poãínáte dopou‰tûti
hfiíchu, kter˘Ïto hfiích se mi
jeví jako velice ohavn˘, ano, a
ohavn˘ Bohu.

6 Ano, zarmucuje to mou du‰i
a zpÛsobuje, Ïe se propadám
studem v pfiítomnosti svého
TvÛrce, Ïe vám musím svûdãiti
o zlovolnosti va‰eho srdce.
7 A také mne zarmucuje, Ïe

musím o vás uÏívati tolika
asmûl˘ch slov pfied va‰imi man-
Ïelkami a pfied va‰imi dûtmi,
pfiiãemÏ city mnoh˘ch jsou pfied
Bohem nesmírnû jemné a bcudné
a kfiehké, coÏ je Bohu libé;

8 A domnívám se, Ïe sem
pfii‰ly vyslechnouti pfiíjemné
aslovo BoÏí, ano, slovo, jeÏ hojí
zranûnou du‰i.
9 ProãeÏ, mou du‰i tíÏí, Ïe vás

budu nucen napomenouti pro
pfiísné pfiikázání, které jsem
obdrÏel od Boha, kvÛli va‰im
zloãinÛm, abych zvût‰il rány
tûch, které jiÏ byly zranûny,
namísto utû‰ení a zhojení jejich
ran; a ty, které zranûny nebyly,
namísto hodování na pfiíjem-
ném slovu BoÏím, mají d˘ky
pfiiloÏeny, aby probodly jejich
du‰i a zranily jejich jemnou
mysl.

10 Ale pfies velikost tohoto
úkolu musím jednati podle pfiís-
n˘ch apfiíkazÛ BoÏích a povûdûti
vám o va‰í zlovolnosti a o ohav-
nostech v pfiítomnosti ãist˘ch
v srdci a zlomen˘ch v srdci a

pod pohledem bpronikavého
oka V‰emohoucího Boha.

11 ProãeÏ, musím vám fiíci
pravdu podle ajasnosti slova
BoÏího. NeboÈ vizte, kdyÏ jsem
se tázal Pána, takto ke mnû
pfii‰lo slovo fikoucí: Jákobe, jdi
nazítfií do chrámu a hlásej slovo,
jeÏ ti dám pro tento lid.

12 A nyní vizte, bratfií moji,
toto je to slovo, jeÏ vám hlásám,
Ïe mnozí z vás poãali hledati
zlato a stfiíbro a v‰eliké cenné
arudy, jimiÏ tato zemû, která
je bzemí zaslíbení pro vás a pro
va‰e símû, opl˘vá s velikou
hojností.

13 A ruka prozfietelnosti se
na vás velmi pfiíjemnû usmála,
takÏe jste obdrÏeli mnohé bo-
hatství; a protoÏe nûktefií z vás
obdrÏeli hojnûji neÏli va‰i bratfií,
jste apov˘‰eni v p˘‰e srdce své-
ho a nosíte strnulou ‰íji a hlavu
vztyãenou pro drahocennost
odûvu svého a pronásledujete
bratfií své, protoÏe se domnívá-
te, Ïe jste lep‰í neÏli oni.

14 A nyní, bratfií moji, domní-
váte se, Ïe BÛh vás v této vûci
ospravedlÀuje? Vizte, pravím
vám: Nikoli. Ale odsuzuje vás,
a vytrváte-li v této vûci, musejí
na vás rychle pfiijíti soudy jeho.

15 Ó, kéÏ by vám ukázal, Ïe vás
mÛÏe probodnouti a letm˘m
pohledem oka svého vás mÛÏe
sraziti do prachu!

16 Ó, kéÏ by vás zbavil této
nepravosti a ohavnosti. A ó, kéÏ

2 5a Alma 12:3;
NaS 6:16.
pp BÛh, BoÏstvo.

7a NaS 121:43.
b pp Ctnost.

8a Alma 31:5.
10a pp Pfiikázání BoÏí.

b 2. Nefi 9:44.
11a 2. Nefi 25:4; 31:2–3.
12a 1. Nefi 18:25;

Hel. 6:9–11;
Eter 10:23.

b 1. Nefi 2:20.
pp Zaslíbená zemû.

13a Morm. 8:35–39.



127 Jákob 2:17–29

byste poslouchali slovo pfiíkazÛ
jeho a nenechali touto ap˘chou
srdce svého niãiti du‰i svou!
17 Myslete na bratfií své jako

sami na sebe a buìte pfiátel‰tí
ke v‰em a dávejte ‰tûdfie ajmûní
své, aby i boni mohli b˘ti bohatí
jako vy.
18 Ale pfiedtím, neÏli budete

hledati abohatství, hledejte bkrá-
lovství BoÏí.

19 A poté, co obdrÏíte nadûji
v Kristu, obdrÏíte bohatství,
budete-li je hledati; a budete
je hledati se zámûrem aãiniti
dobro – ‰atiti nahé a sytiti hla-
dové a osvobozovati zajaté a
poskytovati úlevu nemocn˘m
a souÏen˘m.

20 A nyní, bratfií moji, pro-
mlouval jsem k vám o p˘‰e; a
vy, ktefií jste suÏovali bliÏního
svého a pronásledovali ho,
protoÏe jste byli py‰ní v srdci
svém pro to, co vám BÛh dal, co
na to fieknete?

21 Nedomníváte se, Ïe toto je
ohavné pro toho, kdo stvofiil
v‰eliké tûlo? A jedna bytost je
v oãích jeho stejnû drahocenná
jako druhá. A v‰eliké tûlo je
z prachu; a za tím úãelem je
stvofiil, aby zachovávala apfii-
kázání jeho a oslavovala ho na
vûky.

22 A nyní, ustávám k vám pro-

mlouvati o této p˘‰e. A kdybych
k vám nemusel promlouvati o
závaÏnûj‰ím zloãinu, srdce mé
by se z vás nesmírnû radovalo.

23 Ale slovo BoÏí mne tíÏí pro
va‰e závaÏnûj‰í zloãiny. NeboÈ
vizte, tak praví Pán: Tento lid
poãíná upadati v nepravost; ne-
rozumí písmÛm, neboÈ se snaÏí
omluviti sám sebe v páchání
smilstva tím, co bylo napsáno o
Davidovi a ·alomounovi, jeho
synovi.

24 Vizte, David a a·alomoun
vpravdû mûli mnoho bmanÏelek
a souloÏnic, coÏ bylo ohavné
pfiede mnou, praví Pán.

25 ProãeÏ, tak praví Pán, vy-
vedl jsem mocí ramene svého
tento lid ze zemû Jeruzalém,
abych mohl pro sebe vzbuditi
aspravedlivou vûtev z plodu
ledví Jozefova.

26 ProãeÏ, já Pán BÛh nestrpím,
aby tento lid ãinil jako ti za stara.

27 ProãeÏ, bratfií moji, sly‰te
mne a poslouchejte slovo Pánû:
NeboÈ Ïádn˘ muÏ mezi vámi
nebude míti leda ajednu man-
Ïelku; a souloÏnice nebude míti
Ïádné;

28 NeboÈ já, Pán BÛh, se tû‰ím
z acudnosti Ïen. A smilstva jsou
ohavností pfiede mnou; tak
praví Pán zástupÛ.

29 ProãeÏ, tento lid bude

16a pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

17a pp AlmuÏna, dávání
almuÏny; Blaho a
sociální péãe.

b 4. Nefi 1:3.
18a 1. Král. 3:11–13;

Marek 10:17–27;
2. Nefi 26:31;
NaS 6:7.

pp Bohatství.
b Luká‰ 12:22–31.

19a Mos. 4:26.
21a NaS 11:20;

Abr. 3:25–26.
24a 1. Král. 11:1;

Neh. 13:25–27.
b 1. Král. 11:1–3;

Ezdr. 9:1–2;
NaS 132:38–39.

25a Gen. 49:22–26;
Amos 5:15;
2. Nefi 3:5;
Alma 26:36.
pp Lehi, otec NefiÛv.

27a NaS 42:22; 49:16.
pp ManÏelství,
vdávati se, Ïeniti se.

28a pp Cudnost.
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zachovávati pfiikázání má, praví
Pán zástupÛ, anebo aprokleta
buì zemû kvÛli nûmu.

30 NeboÈ, budu-li chtíti, praví
Pán zástupÛ, vzbuditi sobû
asímû, pfiikáÏi lidu svému; jinak
bude poslouchati tyto vûci.
31 NeboÈ vizte, já, Pán, jsem

vidûl smutek a sly‰el truchlení
dcer lidu svého v zemi Jeruza-
lém, ano, a ve v‰ech zemích lidu
svého pro zlovolnost a ohav-
nosti manÏelÛ jejich.

32 A nestrpím, praví Pán
zástupÛ, aby volání krásn˘ch
dcer tohoto lidu, kter˘ jsem
vyvedl ze zemû Jeruzalém, vy-
stupovala ke mnû proti muÏÛm
lidu mého, praví Pán zástupÛ.

33 NeboÈ oni nebudou odvádû-
ti do zajetí dcery lidu mého pro
jejich jemnost, jinak je nav‰tívím
tûÏk˘m prokletím, aÏ ke zniãení;
neboÈ oni nebudou páchati
asmilstva jako ti za stara, praví
Pán zástupÛ.
34 A nyní vizte, bratfií moji, vy

víte, Ïe tato pfiikázání byla dána
na‰emu otci Lehimu; proãeÏ,
znali jste je pfiedtím; a do‰li
jste velikého odsouzení; neboÈ
jste ãinili tyto vûci, jeÏ jste ãiniti
nemûli.

35 Vizte, vy jste ãinili avût‰í
nepravosti neÏli Lamanité, na‰i
bratfií. Zlomili jste srdce sv˘ch
nûÏn˘ch manÏelek a ztratili
jste dÛvûru sv˘ch dûtí pro svÛj
‰patn˘ pfiíklad pro nû; a vzly-
kání srdcí jejich vystupuje proti
vám k Bohu. A pro pfiísnost slova

BoÏího, jeÏ proti vám sestupuje,
mnohá srdce zemfiela, probod-
nuta hlubok˘mi ranami.

KAPITOLA 3

âistí v srdci pfiijímají pfiíjemné
slovo BoÏí – Spravedlivost Lamani-
tÛ pfiesahuje spravedlivost NefitÛ
– Jákob varuje pfied smilstvem,
nestoudností a kaÏd˘m hfiíchem.
Kolem roku 544–421 pfi. Kr.

Ale vizte, já, Jákob, bych chtûl
promluviti k vám, ktefií jste ãistí
v srdci. VzhlíÏejte k Bohu s pev-
ností mysli a modlete se k nûmu
s nesmírnou vírou a on vás utû‰í
ve va‰ich strastech a bude hájiti
va‰i vûc a se‰le spravedlnost na
ty, ktefií usilují o va‰e zniãení.

2 Ó vy v‰ichni, ktefií jste ãistí
v srdci, pozdvihnûte hlavu a
pfiijmûte pfiíjemné slovo BoÏí a
hodujte na jeho lásce; neboÈ
to vy mÛÏete, je-li mysl va‰e
apevná, na vûky.
3 Ale bûda, bûda vám, ktefií

nejste ãistí v srdci, ktefií jste to-
hoto dne pfied Bohem a‰pinaví;
neboÈ nebudete-li ãiniti pokání,
zemû bude kvÛli vám prokleta;
a Lamanité, ktefií nejsou ‰pinaví
jako vy, nicménû jsou bprokleti
tûÏk˘m prokletím, vás budou
biãovati aÏ ke zniãení.

4 A pfiichází rychle ãas, nebu-
dete-li ãiniti pokání, kdy oni
budou vlastniti zemi dûdictví
va‰eho a Pán BÛh z prostfiedku
vás avyvede spravedlivé.

29a Eter 2:8–12.
30a Mal. 2:15;

NaS 132:61–66.
33a pp Pohlavní

nemorálnost;
Smyslnost, smysln˘.

35a Jákob 3:5–7.
3 2a Alma 57:26–27.

3a pp ·pína, ‰pinavost.
b 1. Nefi 12:23.

4a Omni 1:5–7, 12–13.
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5 Vizte, Lamanité, va‰i bratfií,
které vy nenávidíte pro jejich
‰pinavost a prokletí, jeÏ pfii‰lo
na jejich kÛÏi, jsou spravedli-
vûj‰í neÏli vy; neboÈ oni aneza-
pomnûli na pfiikázání Pánû, jeÏ
bylo dáno na‰emu otci – Ïe mají
míti pouze jednu manÏelku a
souloÏnice nemají míti Ïádné a
nemají b˘ti mezi nimi páchána
smilstva.

6 A nyní, toto pfiikázání hledí
zachovávati; proãeÏ, pro tuto
peãlivost v zachovávání tohoto
pfiikázání je Pán BÛh nezniãí,
ale bude k nim amilosrdn˘; a
jednoho dne se stanou poÏeh-
nan˘m lidem.
7 Vizte, jejich manÏelé amilují

svou manÏelku a jejich manÏel-
ky milují svého manÏela; a
jejich manÏelé a jejich man-
Ïelky milují své dûti; a jejich
nevíra a jejich nenávist vÛãi
vám je kvÛli nepravosti jejich
otcÛ; proãeÏ, oã jste lep‰í neÏli
oni v pohledu va‰eho velikého
Stvofiitele?
8 Ó bratfií moji, bojím se,

Ïe nebudete-li ãiniti pokání ze
sv˘ch hfiíchÛ, bude jejich kÛÏe
bûlej‰í neÏli va‰e, aÏ budete
s nimi pfiivedeni pfied trÛn
BoÏí.

9 ProãeÏ, pfiikázání dávám
vám, které je slovem BoÏím,
abyste jim jiÏ nespílali pro tma-
vost jejich kÛÏe; ani jim nebude-
te spílati pro jejich ‰pinavost;
ale budete pamatovati na svou

vlastní ‰pinavost a budete si
pamatovati, Ïe jejich ‰pinavost
pfii‰la kvÛli jejich otcÛm.

10 ProãeÏ, vy budete pamato-
vati na své adûti, jak jste za-
rmoutili srdce jejich kvÛli pfií-
kladu, kter˘ jste jim dali; a také
pamatujte, Ïe mÛÏete pro svou
‰pinavost uvésti své dûti do
zkázy a jejich hfiíchy budou
posledního dne navr‰eny na
va‰e hlavy.

11 Ó bratfií moji, poslouchejte
slova moje; probuìte schopnos-
ti své du‰e; otfieste se, abyste
se mohli aprobuditi z dfiímoty
smrti; a oprostûte se od bolestí
bpekla, abyste se nestali candûly
ìáblu a nebyli uvrÏeni v ono
jezero ohnû a síry, coÏ je druhá
dsmrt.
12 A nyní já, Jákob, jsem toho

promlouval mnohem více k lidu
Nefiovu a varoval jsem je pfied
asmilstvem a bnestoudností a
kaÏd˘m druhem hfiíchu a povû-
dûl jsem jim o jejich hrozn˘ch
následcích.

13 A ani setina z pÛsobení to-
hoto lidu, kter˘ nyní poãal b˘ti
poãetn˘, nemÛÏe b˘ti zapsána
na atûchto deskách; ale mnohá
z jejich pÛsobení jsou zapsána
na vût‰ích deskách, i jejich
války i jejich sváry i vlády jejich
králÛ.

14 Tyto desky se naz˘vají des-
ky Jákobovy a byly zhotoveny
rukou Nefiovou. A ustávám
promlouvati tato slova.

5a Jákob 2:35.
6a 2. Nefi 4:3, 6–7;

Hel. 15:10–13.
7a pp Láska; Rodina.

10a pp Dûti, dítû.

11a Alma 5:6–9.
b pp Peklo.
c 2. Nefi 9:8–9.
d pp Smrt, duchovní.

12a pp Smilstvo.

b pp Zlovolnost,
zlovoln˘; Îádostiv
b˘ti, Ïádostivost.

13a 1. Nefi 19:1–4;
Jákob 1:1–4.
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KAPITOLA 4

V‰ichni proroci uctívali Otce ve
jménu Krista – Abrahamovo obûto-
vání Izáka bylo podobenstvím Boha
a jeho Jednorozeného – Lidé se mají
smífiiti s Bohem skrze usmífiení –
Îidé odmítnou základní kámen.
Kolem roku 544–421 pfi. Kr.

Nyní vizte, stalo se, Ïe já, Jákob,
jsem velice pouãoval svÛj lid
slovem (a mohu napsati jen
málo sv˘ch slov pro obtíÏnost
rytí na‰ich slov na desky), a my
víme, Ïe to, co pí‰eme na desky,
musí zÛstati;

2 Ale napí‰eme-li cokoli na
nûco jiného neÏli na desky, musí
to zaniknouti a vymizeti; ale my
mÛÏeme napsati nûkolik slov
na desky, jeÏ dají na‰im dûtem, a
také na‰im milovan˘m bratfiím,
malou míru poznání o nás nebo-
li o jejich otcích –

3 Nyní, z tohoto se radujeme;
a pracujeme pilnû, abychom
vyryli tato slova na desky dou-
fajíce, Ïe na‰i milovaní bratfií
a na‰e dûti je pfiijmou s vdûã-
n˘m srdcem a budou na nû
pohlíÏeti, aby se mohli dozvû-
dûti s radostí, a ne se smutkem
nebo s pohrdáním, o sv˘ch
prvních rodiãích.
4 NeboÈ s tímto zámûrem jsme

toto zapsali, aby mohli vûdûti,
Ïe my jsme avûdûli o Kristu a

mûli jsme nadûji v jeho slávu
mnoho set let pfied jeho pfiícho-
dem; a nejen my sami jsme mûli
nadûji v jeho slávu, ale také
v‰ichni svatí bproroci, ktefií byli
pfied námi.

5 Vizte, oni vûfiili v Krista a
auctívali Otce v jeho jménu a
my také uctíváme Otce v jeho
jménu. A s tímto zámûrem za-
chováváme bzákon MojÏí‰Ûv,
protoÏe csmûruje du‰i na‰i
k nûmu; a proto je nám to po-
svûceno ke spravedlivosti, tak
jako bylo poãítáno Abrahamovi
v pustinû to, Ïe byl poslu‰en
pfiíkazÛ BoÏích obûtováním
svého syna Izáka, coÏ je podo-
benství Boha a jeho dJednoroze-
ného Syna.

6 ProãeÏ, zkoumáme proroky
a máme mnohá zjevení a ducha
aproroctví; a majíce v‰echna tato
bsvûdectví, získáváme nadûji a
na‰e víra se stává neotfiesitelnou
natolik, Ïe mÛÏeme vpravdû
cpfiikazovati ve djménu JeÏí‰ovû
a samotné stromy nás poslou-
chají nebo hory nebo vlny
mofiské.

7 Nicménû, Pán BÛh nám
ukazuje na‰i aslabost, abychom
mohli vûdûti, Ïe jeho milostí a
jeho velikou blahosklonností
k dûtem lidsk˘m máme moc
konati tyto vûci.

8 Vizte, veliká a podivuhodná
jsou díla Pánû. Jak anepronik-

4 4a pp JeÏí‰ Kristus.
b Luká‰ 24:25–27;

Jákob 7:11;
Mos. 13:33–35;
NaS 20:26.

5a MojÏ. 5:8.
b 2. Nefi 25:24;

Jarom 1:11;

Mos. 13:27, 30;
Alma 25:15–16.
pp Zákon MojÏí‰Ûv.

c Gal. 3:24.
d Gen. 22:1–14;

Jan 3:16–18.
pp Jednorozen˘.

6a pp Proroctví,

prorokovati.
b pp Svûdek.
c pp Moc.
d Skut. 3:6–16;

3. Nefi 8:1.
7a Eter 12:27.
8a ¤ím. 11:33–36.
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nutelné jsou hlubiny btajemství
jeho; a je nemoÏné, aby ãlovûk
odhalil v‰echny cesty jeho. A
nikdo cnezná dcesty jeho, ledaÏe
mu to bylo zjeveno; proãeÏ,
bratfií, neopovrhujte zjeveními
BoÏími.

9 NeboÈ vizte, mocí aslova jeho
pfii‰el bãlovûk na tváfi zemû,
kteráÏto zemû byla stvofiena
mocí slova jeho. ProãeÏ, jestliÏe
BÛh mohl promluviti, a byl
svût, a jestliÏe mohl promluviti,
a byl stvofien ãlovûk, ó pak, proã
by nemohl pfiikázati czemi nebo
dílu rukou sv˘ch na tváfii její
podle vÛle své a podle libosti?

10 ProãeÏ, bratfií, nesnaÏte se
a raditi Pánu, ale snaÏte se
bráti radu z ruky jeho. NeboÈ
vizte, vy sami víte, Ïe on radí
v bmoudrosti a ve spravedlivosti
a ve velikém milosrdenství,
ohlednû v‰ech sv˘ch dûl.
11 ProãeÏ, milovaní bratfií,

buìte s ním smífieni skrze
ausmífiení Krista, jeho bJednoro-
zeného Syna, a mÛÏete obdrÏeti
cvzkfií‰ení podle moci vzkfií‰ení,
která je v Kristu, a b˘ti pfied-
staveni Bohu jako dprvotiny
Kristovy, majíce víru a obdrÏev-
‰i od nûj dobrou nadûji ve slávu
pfiedtím, neÏli se projeví v tûle.

12 A nyní, milovaní, nedivte

se, Ïe vám toto fiíkám; neboÈ
proã anepromlouvati o usmífiení
Krista a nedosáhnouti dokona-
lého poznání o nûm, stejnû jako
znalosti o vzkfií‰ení a o svûtû,
kter˘ pfiijde?

13 Vizte, bratfií moji, ten, kdo
prorokuje, nechÈ prorokuje, aby
lidé porozumûli; neboÈ aDuch
praví pravdu a nelÏe. ProãeÏ,
promlouvá o vûcech tak, jak
skuteãnû bjsou, a tak, jak skuteã-
nû budou; proãeÏ, tyto vûci jsou
nám cjasnû ukázány, ke spasení
du‰e na‰í. Ale vizte, my nejsme
jediní svûdkové v tûchto vûcech;
neboÈ BÛh je také promlouval
k prorokÛm za stara.
14 Ale vizte, Îidé byli atvrdo-

‰íjn˘m lidem; a bopovrhovali
jasn˘mi slovy a zabíjeli proroky
a vyhledávali vûci, kter˘m ne-
mohli rozumûti. ProãeÏ, pro
cslepotu svou, kteráÏto slepota
pfii‰la tím, Ïe hledûli za cíl, mu-
sejí nezbytnû padnouti; neboÈ
BÛh od nich odÀal jasnost svou
a vydal jim mnohé vûci, jimÏ
dnemohou rozumûti, protoÏe si
to pfiáli. A protoÏe si to pfiáli,
BÛh to vykonal, aby klop˘tali.

15 A nyní já, Jákob, jsem veden
Duchem k prorokování; neboÈ
cítím pÛsobením Ducha, kter˘
je ve mnû, Ïe Îidé aklop˘táním

8b NaS 19:10; 76:114.
pp Tajemství BoÏí.

c 1. Kor. 2:9–16;
Alma 26:21–22.
pp Poznání, znalost.

d Iz. 55:8–9.
9a Morm. 9:17;

MojÏ. 1:32.
b pp âlovûk, lidé;

Stvofiení, stvofiiti.
c Hel. 12:8–17.

10a 2. Nefi 9:28–29;

Alma 37:12, 37;
NaS 3:4, 13.

b pp Moudrost;
V‰evûdoucí.

11a pp Usmífiení, usmífiiti.
b ÎidÛm 5:9.
c pp Vzkfií‰ení.
d Mos. 15:21–23; 18:9;

Alma 40:16–21.
12a 2. Nefi 25:26.
13a pp Duch Svat˘;

Pravda.

b NaS 93:24.
c Alma 13:23.

14a Mat. 23:37–38;
2. Nefi 25:2.

b 2. Kor. 11:3;
1. Nefi 19:7;
2. Nefi 33:2.

c Iz. 44:18; ¤ím. 11:25.
d 2. Nefi 25:1–2.

15a Iz. 8:13–15;
1. Kor. 1:23;
2. Nefi 18:13–15.
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sv˘m bodmítnou ckámen, na
nûmÏ by mohli stavûti a míti
bezpeãn˘ základ.

16 Ale vizte, podle písem se
tento akámen stane velik˘m a
posledním a jedin˘m jist˘m
bzákladem, na nûmÏ Îidé mo-
hou stavûti.
17 A nyní, milovaní moji, jak

je moÏné, Ïe tito, odmítnuv‰e
onen jist˘ základ, mohou na
nûm avÛbec nûkdy stavûti, aby
se mohl státi jejich hlavou
úhlovou?

18 Vizte, milovaní bratfií moji,
odhalím vám toto tajemství;
nebudu-li jakkoli otfiesen ve
své pevnosti v Duchu a neklo-
p˘tnu-li pro svou pfievelikou
úzkost o vás.

KAPITOLA 5

Jákob uvádí alegorii podle Zenose
o u‰lechtilém a divokém olivovníku
– Jsou podobou Izraele a pohanÛ –
Je pfiedzvûdûno rozpt˘lení a shro-
máÏdûní Izraele – Jsou uãinûny
zmínky o Nefitech a Lamanitech
a celém domu Izraele – Pohané
budou naroubováni na Izrael –
Nakonec bude vinice spálena.
Kolem roku 544–421 pfi. Kr.

Vizte, bratfií moji, nevzpomí-
náte si, Ïe jste ãetli slova proro-
ka aZenose, která promlouval
k domu Izraele fika:

2 Poslouchej, ó dome Izraele,

a sly‰ slova ode mne, proroka
Pánû.

3 NeboÈ viz, tak praví Pán,
pfiirovnám tû, ó dome aIzraele,
k u‰lechtilému bolivovníku, kte-
r˘ jeden ãlovûk vzal a peãoval
o nûj na své cvinici; a on rostl
a zestárl a poãal dchfiadnouti.

4 A stalo se, Ïe vy‰el pán vinice
a uvidûl, Ïe jeho olivovník poãal
chfiadnouti; a pravil: ProfieÏu ho
a okopu ho a budu o nûj peãova-
ti, aby snad mohl vyhnati mladé
a jemné vûtve a aby nezahynul.

5 A stalo se, Ïe ho profiezal a
okopal ho a peãoval o nûj podle
slova svého.

6 A stalo se, Ïe po mnoha
dnech poãal vyráÏeti nûkolik
mlad˘ch a jemn˘ch vûtví; ale
vizte, jeho hlavní vrchol poãal
hynouti.

7 A stalo se, Ïe pán vinice to
uvidûl a pravil svému sluÏební-
kovi: Zarmucuje mne, Ïe bych
mûl ztratiti tento strom; proãeÏ,
jdi a vytrhej vûtve z adivokého
olivovníku a pfiines je sem ke
mnû; a vytrháme ony hlavní vût-
ve, jeÏ poãínají sesychati, a uvrh-
neme je do ohnû, aby shofiely.

8 A viz, praví pán vinice,
vezmu mnohé z tûchto mlad˘ch
a jemn˘ch vûtví a naroubuji je,
kamkoli budu chtíti; a nezáleÏí
na tom, zda kofien tohoto stromu
zahyne, já si mohu zachovati
ovoce jeho pro sebe; proãeÏ,
vezmu tyto mladé a jemné vûtve

15b 1. Nefi 10:11.
c pp Skála; Úheln˘

kámen.
16a Îalmy 118:22–23.

b Iz. 28:16;
Hel. 5:12.

17a Mat. 19:30;
NaS 29:30.

5 1a pp Zenos.
3a Ezech. 36:8.

pp Izrael.
b ¤ím. 11:17–24.

pp Olivovník.
c NaS 101:44.

pp Vinice Pánû.
d pp Odpadlictví.

7a ¤ím. 11:17, 24.
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a naroubuji je, kamkoli budu
chtíti.

9 Vezmi vûtve divokého oli-
vovníku a naroubuj je na amísto
jejich; a tyto, které jsem vytrhl,
uvrhnu do ohnû a spálím je a
zniãím ohnûm, aby nemohly
zatûÏovati zemi vinice mé.

10 A stalo se, Ïe sluÏebník pána
vinice uãinil podle slova pána
vinice a narouboval vûtve adivo-
kého olivovníku.

11 A pán vinice dal, aby byl
okopáván a profiezáván a aby
se o nûj peãovalo, a fiekl svému
sluÏebníkovi: Zarmucuje mne,
Ïe bych mûl ztratiti tento strom;
proãeÏ, abych snad mohl zacho-
vati kofieny jeho, aby nezahynu-
ly, a abych si je mohl pro sebe
zachovati, toto jsem uãinil.

12 ProãeÏ, jdi cestou svou;
stfiez tento strom a peãuj o nûj
podle slov m˘ch.

13 A tyto aumístím do nejod-
lehlej‰í ãásti vinice své, kamkoli
budu chtíti, to pro tebe není
dÛleÏité; a ãiním to, abych si
pro sebe mohl zachovati pfiiro-
zené vûtve stromu; a také abych
si pro sebe mohl uchovati ovoce
jeho pro onu dobu; neboÈ mne
zarmucuje, Ïe bych mûl tento
strom a ovoce jeho ztratiti.

14 A stalo se, Ïe pán vinice ‰el
svou cestou a uschoval pfiiroze-
né vûtve u‰lechtilého olivovníku
v nejodlehlej‰ích ãástech vinice,
nûkteré v jedné a nûkteré v jiné,
podle své vÛle a libosti.

15 A stalo se, Ïe uplynul dlou-
h˘ ãas a pán vinice pravil svému
sluÏebníkovi: Pojì, sejdûme do

vinice, abychom mohli na vinici
pracovati.

16 A stalo se, Ïe pán vinice a
také sluÏebník se‰li do vinice,
aby pracovali. A stalo se, Ïe slu-
Ïebník svému pánovi fiekl: Viz,
pohleì sem; viz tento strom.

17 A stalo se, Ïe pán vinice
pohlédl a spatfiil strom, na nûjÏ
byly naroubovány vûtve divo-
kého olivovníku; a vyra‰il a
poãal nésti aovoce. A spatfiil, Ïe
byl dobr˘; a jeho ovoce bylo jako
ovoce pfiirozené.

18 A pravil sluÏebníkovi: Viz,
vûtve divokého stromu se zmoc-
nily vláhy kofiene jeho, takÏe
kofien jeho vydal mnoho síly;
a díky veliké síle kofiene jeho
vydaly divoké vûtve u‰lechtilé
ovoce. Nyní, kdybychom ne-
naroubovali tyto vûtve, onen
strom by zahynul. A nyní, viz,
uchovám ovoce mnohé, které
onen strom pfiinesl; a ovoce jeho
si uchovám pro onu dobu, sám
pro sebe.

19 A stalo se, Ïe pán vinice
pravil sluÏebníkovi: Pojì, pÛ-
jdeme do nejodlehlej‰í ãásti
vinice a podíváme se, zdali
pfiirozené vûtve stromu také
nepfiinesly ovoce mnohé, abych
si mohl uschovati ovoce jejich
pro onu dobu, sám pro sebe.

20 A stalo se, Ïe vy‰li k místu,
kde pán uschoval pfiirozené
vûtve stromu, a pravil sluÏební-
kovi: Viz tyto; a on spatfiil onu
aprvní, Ïe pfiinesla ovoce mno-
hé; a spatfiil také, Ïe bylo dobré.
A pravil sluÏebníkovi: Vezmi
z ovoce jejího a uschovej je pro

9a ¤ím. 1:13.
10a pp Pohané.

13a 1. Nefi 10:12.
17a Jan 15:16.

20a Jákob 5:39.
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onu dobu, abych si ho mohl
zachovati sám pro sebe; neboÈ
viz, pravil, po tento dlouh˘ ãas
jsem o ni peãoval a pfiinesla
ovoce mnohé.
21 A stalo se, Ïe sluÏebník

pravil svému pánovi: Proã jsi
pfii‰el sem zasaditi tento strom
neboli tuto vûtev stromu? NeboÈ
viz, bylo to nejchud‰í místo
v celé zemi vinice tvé.

22 A pán vinice mu pravil:
Neraì mi; vûdûl jsem, Ïe to je
chud˘ kus zemû; proãeÏ, pravil
jsem ti, peãoval jsem o ni po
tento dlouh˘ ãas a ty vidí‰, Ïe
pfiinesla ovoce mnohé.

23 A stalo se, Ïe pán vinice pra-
vil svému sluÏebníkovi: Pohleì
sem; viz, zasadil jsem i jinou
vûtev onoho stromu; a ty ví‰, Ïe
tento kus zemû byl chud‰í neÏli
ten první. Ale viz tento strom.
Peãoval jsem o nûj po tento
dlouh˘ ãas a pfiinesl ovoce
mnohé; proto seber je a uschovej
je pro onu dobu, abych si je
mohl zachovati, sám pro sebe.

24 A stalo se, Ïe pán vinice
pravil opût svému sluÏebníkovi:
Pohleì sem a viz i jinou avûtev,
kterou jsem zasadil; viz, Ïe
jsem o ni také peãoval a pfiinesla
ovoce.

25 A pravil sluÏebníkovi: Po-
hleì sem a viz onu poslední.
Viz, tuto jsem zasadil na adob-
rém kusu zemû; a peãoval jsem o
ni po tento dlouh˘ ãas a jen ãást
stromu pfiinesla u‰lechtilé ovoce

a bdruhá ãást stromu pfiinesla
ovoce divoké; viz, peãoval jsem
o tento strom jako o ty ostatní.

26 A stalo se, Ïe pán vinice
pravil sluÏebníkovi: Vytrhni
vûtve, které nepfiinesly dobré
aovoce, a uvrhni je do ohnû.
27 Ale vizte, sluÏebník mu

pravil: ProfieÏme ho a okopejme
ho a peãujme o nûj je‰tû chvíli,
aby ti snad mohl pfiinésti dobré
ovoce, aby sis ho mohl uscho-
vati pro onu dobu.

28 A stalo se, Ïe pán vinice a
sluÏebník pána vinice peãovali
o ve‰keré ovoce vinice.

29 A stalo se, Ïe uplynul dlou-
h˘ ãas a pán vinice pravil svému
asluÏebníkovi: Pojì, sejdûme do
vinice, abychom mohli opût
pracovati na vinici. NeboÈ viz,
bãas se blíÏí a brzy pfiijde ckonec;
proãeÏ, musím uschovati ovoce
pro onu dobu, sám pro sebe.

30 A stalo se, Ïe pán vinice a
sluÏebník se‰li do vinice; a pfii‰li
ke stromu, jehoÏ pfiirozené
vûtve byly odlomeny a na nûjÏ
byly naroubovány vûtve divoké;
a vizte, v‰echny adruhy ovoce
obtíÏily strom.

31 A stalo se, Ïe pán vinice
ochutnal ovoce, kaÏd˘ druh
podle jeho poãtu. A pán vinice
pravil: Viz, po tento dlouh˘ ãas
jsme peãovali o tento strom a
uschoval jsem si pro onu dobu
ovoce mnohé.

32 Ale viz, tentokráte pfiinesl
ovoce mnohé a není mezi nimi

24a Ezech. 17:22–24;
Alma 16:17;
3. Nefi 15:21–24.

25a 1. Nefi 2:20.
b 3. Nefi 10:12–13.

26a Mat. 7:15–20;
Alma 5:36;
NaS 97:7.

29a NaS 101:55; 103:21.
b pp Poslední dny.

c 2. Nefi 30:10;
Jákob 6:2.

30a pp Odpadlictví.
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aÏádné, které by bylo dobré. A
viz, jsou to v‰echny druhy ‰pat-
ného ovoce; a není mi k uÏitku,
pfiese v‰echnu na‰i práci; a nyní,
zarmucuje mne, Ïe bych mûl
tento strom ztratiti.
33 A pán vinice pravil sluÏeb-

níkovi: Co udûláme pro ten
strom, abych si mohl opût za-
chovati dobré ovoce jeho sám
pro sebe?

34 A sluÏebník pravil svému
pánovi: Viz, protoÏe jsi narou-
boval vûtve divokého olivovní-
ku, ony vyÏivovaly kofieny,
takÏe jsou Ïivé a nezahynuly;
proãeÏ vidí‰, Ïe jsou stále
dobré.

35 A stalo se, Ïe pán vinice
pravil svému sluÏebníkovi:
Strom mi není k uÏitku a ani
kofieny jeho mi nejsou k uÏitku,
dokud ponese zlé ovoce.

36 Nicménû vím, Ïe kofieny
jsou dobré, a pro svÛj vlastní
úãel jsem je zachoval; a pro veli-
kou sílu svou dosud pfiiná‰ely
z divok˘ch vûtví dobré ovoce.

37 Ale viz, divoké vûtve vy-
rostly a apfierostly kofieny jeho; a
protoÏe divoké vûtve pfiemohly
kofieny jeho, vydal mnoho zlého
ovoce; a protoÏe pfiinesl tak
mnoho zlého ovoce, vidí‰, Ïe
poãíná hynouti; a brzy dozraje,
takÏe bude moci b˘ti vrÏen do
ohnû, ledaÏe pro nûj nûco udûlá-
me, abychom ho zachovali.
38 A stalo se, Ïe pán vinice

pravil svému sluÏebníkovi: Se-
jdûme do nejodlehlej‰ích ãástí
vinice a podívejme se, zdali i

pfiirozené vûtve pfiinesly zlé
ovoce.

39 A stalo se, Ïe se‰li do nejod-
lehlej‰ích ãástí vinice. A stalo se,
Ïe spatfiili, Ïe ovoce pfiirozen˘ch
vûtví se také zkazilo; ano, aprvní
a druhé a také poslední; a ony
v‰echny se zkazily.

40 A adivoké ovoce té poslední
pfiemohlo tu ãást stromu, která
nesla dobré ovoce, takÏe vûtev
zvadla a odumfiela.

41 A stalo se, Ïe pán vinice
plakal a pravil sluÏebníkovi:
aCo více jsem mohl pro vinici
svou uãiniti?

42 Viz, vûdûl jsem, Ïe v‰echno
ovoce vinice, kromû tûchto
pfiirozen˘ch vûtví, se zkazilo.
A nyní ty, které kdysi nesly
dobré ovoce, se také zkazily; a
nyní Ïádn˘ strom vinice mé
není k niãemu, neÏli aby byl
poraÏen a uvrÏen do ohnû.

43 A viz tento poslední, jehoÏ
vûtev odumfiela, jsem zasadil na
adobr˘ kus zemû; ano, dokonce
na ten, kter˘ mi byl vyvolen˘
nade v‰echny jiné ãásti zemû
vinice mé.

44 A vidí‰, Ïe jsem porazil i to,
co azatûÏovalo tento kus zemû,
abych mohl zasaditi tento strom
na jeho místo.

45 A vidí‰, Ïe jedna jeho ãást
pfiinesla dobré ovoce a jedna
jeho ãást pfiinesla ovoce divoké;
a protoÏe jsem tyto jeho vûtve
nevytrhl a neuvrhl jsem je do
ohnû, viz, pfiemohly dobrou
vûtev, takÏe odumfiela.

46 A nyní, viz, pfiese v‰echnu

32a JS–Î 1:19.
37a NaS 45:28–30.
39a Jákob 5:20, 23, 25.

40a Morm. 6:6–18.
41a 2. Nefi 26:24.
43a 2. Nefi 1:5.

44a Eter 13:20–21.
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péãi, kterou jsme vûnovali vini-
ci mé, se stromy její zkazily,
takÏe nepfiiná‰ejí Ïádné dobré
ovoce; a doufal jsem, Ïe je
zachovám, abych si uschoval
jejich ovoce pro onu dobu, sám
pro sebe. Ale, viz, staly se jako
divok˘ olivovník a nejsou k ni-
ãemu jinému, neÏli aby byly
aporaÏeny a uvrÏeny do ohnû;
a zarmucuje mne, Ïe je musím
ztratiti.
47 Ale co více jsem mohl uãiniti

ve vinici své? Polevila ruka
má, takÏe jsem o ni nepeãoval?
Nikoli, peãoval jsem o ni a oko-
pával jsem ji a profiezával jsem
ji a hnojil jsem ji; a avztahoval
jsem ruku svou témûfi po cel˘
den, a bkonec se blíÏí. A zarmu-
cuje mne, Ïe musím poraziti
v‰echny stromy vinice své a
uvrhnouti je do ohnû, aby byly
spáleny. Kdo zkazil vinici mou?

48 A stalo se, Ïe sluÏebník
pravil svému pánovi: Není to
pov˘‰enost vinice tvé – nepfie-
mohly jejich vûtve kofieny, které
jsou dobré? A protoÏe vûtve
pfiemohly kofieny jejich, viz,
rostly rychleji neÏli síla kofienÛ,
berouce si sílu samy pro sebe.
Viz, pravím, není toto pfiíãinou,
Ïe se stromy vinice tvé zkazily?

49 A stalo se, Ïe pán vinice
pravil sluÏebníkovi: Pojìme a
porazme stromy vinice a uvrh-
nûme je do ohnû, aby nezatûÏo-
valy zemi vinice mé, neboÈ já
jsem uãinil v‰e. Co více jsem
mohl uãiniti pro vinici svou?

50 Ale vizte, sluÏebník pravil

pánovi vinice: U‰etfii ji je‰tû
achvíli.
51 A pán pravil: Ano, u‰etfiím

ji je‰tû chvíli, neboÈ mne zarmu-
cuje, Ïe bych mûl ztratiti stromy
vinice své.

52 ProãeÏ, vezmûme nûjaké
avûtve z tûch, které jsem zasadil
v nejodlehlej‰ích ãástech vinice
své, a naroubujme je na strom,
odkud pocházejí; a strhejme ze
stromu ony vûtve, jejichÏ ovoce
je nejhofiãej‰í, a naroubujme
pfiirozené vûtve stromu na místo
jejich.

53 A toto uãiním, aby strom
nezahynul, abych si snad mohl
pro sebe zachovati kofieny jeho
pro svÛj vlastní úãel.

54 A viz, kofieny pfiirozen˘ch
vûtví stromu, které jsem zasadil,
kamkoli se mi zachtûlo, jsou
stále Ïivé; proãeÏ, abych je také
mohl zachovati pro svÛj vlastní
úãel, odejmu z vûtví tohoto
stromu a anaroubuji je na nû.
Ano, naroubuji na nû vûtve ma-
tefiského stromu jejich, abych si
mohl zachovati také kofieny sám
pro sebe, aby mi snad mohly,
aÏ budou dostateãnû silné, pfii-
nésti dobré ovoce, a abych mohl
je‰tû míti slávu skrze ovoce
vinice své.

55 A stalo se, Ïe odÀali z pfiiro-
zeného stromu, kter˘ zdivoãel,
a naroubovali na pfiirozené
stromy, které také zdivoãely.

56 A také odÀali z pfiirozen˘ch
stromÛ, které zdivoãely, a na-
roubovali na jejich matefisk˘
strom.

46a 3. Nefi 27:11.
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57 A pán vinice pravil sluÏeb-
níkovi: Nevytrhuj divoké vûtve
ze stromÛ, leda ty, které jsou
nejhofiãej‰í; a na nû naroubuje‰
podle toho, jak jsem pravil.

58 A budeme opût peãovati o
stromy vinice a budeme zastfii-
hovati vûtve jejich; a vytrháme
ze stromÛ ty vûtve, které jsou
zralé a které musejí zahynouti,
a uvrhneme je do ohnû.

59 A toto ãiním, aby snad
kofieny jejich mohly nab˘ti síly,
protoÏe jsou dobré; a tak,
díky zmûnû vûtví, dobré mÛÏe
pfiemoci zlé.

60 A protoÏe jsem zachoval
jejich pfiirozené vûtve a kofieny
a protoÏe jsem narouboval pfii-
rozené vûtve opût na matefisk˘
strom jejich a zachoval jsem
kofieny matefiského stromu
jejich, aby, snad, stromy vinice
mé mohly opût pfiinésti dobré
aovoce; a abych mohl opût míti
radost skrze ovoce vinice své
a, snad, abych se mohl pfieveli-
ce radovati, Ïe jsem zachoval
kofieny a vûtve prvního ovoce –
61 ProãeÏ, jdi a povolej asluÏeb-

níky, abychom mohli bpracovati
pilnû s ve‰kerou mocí na vinici,
abychom mohli pfiipraviti cestu,
abych mohl opût pfiinésti pfiiro-
zené ovoce, kteréÏto pfiirozené
ovoce je dobré a nesmírnû cenné
nade v‰echno jiné ovoce.
62 ProãeÏ, pojìme a pracujme

s ve‰kerou mocí, tentokráte
naposledy, neboÈ vizte, konec
se blíÏí a toto je naposledy, kdy
budu profiezávati vinici svou.

63 Naroubujte vûtve; poãnûte

u aposledních, aby byly první
a aby první byly poslední, a
okopejte stromy, jak staré,
tak mladé, první i poslední;
a poslední i první, aby o v‰e
bylo peãováno je‰tû jednou,
naposledy.

64 ProãeÏ, okopejte je a profieÏ-
te je a pohnojte je je‰tû jednou,
naposledy, neboÈ konec se blíÏí.
A pakliÏe tyto poslední rouby
porostou a ponesou pfiirozené
ovoce, pak pro nû pfiipravíte
cestu, aby mohly rÛsti.

65 A kdyÏ poãnou rÛsti, bude-
me odstraÀovati vûtve, které
nesou hofiké ovoce, podle síly
dobr˘ch a podle velikosti jejich;
a aneodstraníte ony ‰patné
v‰echny najednou, jinak kofieny
jejich budou pfiíli‰ silné pro roub
a roub jejich zahyne a já ztratím
stromy vinice své.

66 NeboÈ mne zarmucuje, Ïe
bych mûl ztratiti stromy vinice
své, proãeÏ budete odstraÀovati
ty ‰patné podle toho, jak po-
rostou ty dobré, aby si kofien i
vrchol mohly b˘ti rovny v síle,
dokud ty dobré nepfiemohou
ty ‰patné a dokud ty ‰patné
nebudou poraÏeny a uvrÏeny
do ohnû, aby nezatûÏovaly zemi
vinice mé; a tak odstraním ty
‰patné z vinice své.

67 A vûtve pfiirozeného stromu
naroubuji opût na pfiirozen˘
strom;

68 A vûtve pfiirozeného stromu
naroubuji na pfiirozené vûtve
stromu; a tak je svedu opût
dohromady, takÏe ponesou pfii-
rozené ovoce a budou jedno.

60a Iz. 27:6.
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69 A ty ‰patné budou avyvrÏe-
ny, ano, dokonce z celé zemû
vinice mé; neboÈ vizte, jiÏ jen
jednou profieÏu vinici svou.

70 A stalo se, Ïe pán vinice
vyslal svého asluÏebníka; a slu-
Ïebník ‰el a uãinil, jak mu
pán pfiikázal, a pfiivedl dal‰í
sluÏebníky; a bylo jich bmálo.

71 A pán vinice jim pravil:
Jdûte a apracujte na vinici s ve‰-
kerou mocí. NeboÈ vizte, toto
je bnaposledy, co budu peãovati
o vinici svou; neboÈ konec je
blízko, na dosah, a ona doba se
rychle blíÏí; a budete-li se mnou
pracovati s ve‰kerou mocí, bu-
dete míti cradost z ovoce, jeÏ
si uchovám pro ãas, kter˘ brzy
pfiijde.

72 A stalo se, Ïe sluÏebníci
‰li a pracovali s ve‰kerou mocí;
a pán vinice s nimi pracoval
také; a poslouchali pfiikázání
pána vinice ve v‰ech vûcech.

73 A na vinici poãalo opût b˘ti
pfiirozené ovoce; a pfiirozené
vûtve poãaly nesmírnû rÛsti a
rozmáhati se; a divoké vûtve
poãaly b˘ti vytrhovány a vyvr-
hovány; a oni udrÏovali jejich
kofieny a korunu sobû rovné,
podle jejich síly.

74 A tak pracovali s ve‰kerou
pílí podle pfiikázání pána vinice,
dokud ony ‰patné nebyly vyvr-
Ïeny z vinice a pán si nezacho-
val stromy, které opût plodily
pfiirozené ovoce; a staly se jako
ajedno tûlo; a ovoce bylo stejné; a

pán vinice si zachoval pfiirozené
ovoce, které mu bylo od poãátku
nejcennûj‰í.

75 A stalo se, Ïe kdyÏ pán vini-
ce vidûl, Ïe jeho ovoce je dobré
a Ïe jeho vinice jiÏ není zkaÏená,
svolal své sluÏebníky a pravil
jim: Vizte, tentokráte naposledy
jsme peãovali o vinici mou; a
vidíte, Ïe jsem uãinil podle vÛle
své; a zachoval jsem pfiirozené
ovoce, takÏe je dobré, dokonce
jako bylo na poãátku. A apo-
Ïehnaní jste; neboÈ proto, Ïe
jste byli pilní pfii práci se mnou
na vinici mé a zachovávali jste
pfiikázání má a pfiinesli jste mi
opût bpfiirozené ovoce, takÏe
vinice má jiÏ není zkaÏená a
‰patné je vyvrÏeno, vizte, bude-
te se radovati se mnou z ovoce
vinice mé.

76 NeboÈ vizte, na adlouh˘ ãas
uchovám ovoce vinice své sám
pro sebe pro onu dobu, která
rychle pfiichází; a naposledy
jsem peãoval o vinici svou a
profiezal jsem ji a okopal jsem
ji a pohnojil jsem ji; proãeÏ
uchovám si sám pro sebe nûjaké
ovoce na dlouh˘ ãas podle toho,
co jsem pravil.

77 A aÏ pfiijde ãas, kdy zlé
ovoce opût pfiijde do mé vinice,
pak nechám dobré a ‰patné
shromáÏditi; a dobré si zacho-
vám a ‰patné vyvrhnu na jeho
vlastní místo. A pak pfiijde ona
adoba a onen konec; a nechám
vinici svou bspáliti ohnûm.

69a 1. Nefi 22:15–17, 23;
2. Nefi 30:9–10.

70a NaS 101:55; 103:21.
b 1. Nefi 14:12.

71a Mat. 21:28;
Jákob 6:2–3;

NaS 33:3–4.
b NaS 39:17; 43:28–30.
c NaS 18:10–16.

74a NaS 38:27.
75a 1. Nefi 13:37.

b pp Izrael.

76a 1. Nefi 22:24–26.
pp Milénium.

77a Zjev. 20:2–10;
NaS 29:22–24;
43:29–33; 88:110–116.

b pp Svût – Konec svûta.
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KAPITOLA 6

V posledních dnech Pán shromáÏdí
Izrael – Svût bude spálen ohnûm –
Lidé musejí následovati Krista,
aby se vyhnuli jezeru ohnû a síry.
Kolem roku 544–421 pfi. Kr.

A nyní, vizte, bratfií moji, jak
jsem vám pravil, Ïe budu proro-
kovati, vizte, toto je proroctví
mé – Ïe vûci, jeÏ tento prorok
aZenos promlouval o domu
Izraele a v nichÏ ho pfiirovnal
k u‰lechtilému olivovníku, se
musejí zajisté státi.
2 A onen den, kdy on opût,

podruhé, vztáhne ruku svou,
aby ashromáÏdil lid svÛj, je
dnem, ano, dokonce je to napo-
sledy, kdy bsluÏebníci Pánû
vyjdou v cmoci jeho, aby dpeão-
vali o evinici jeho a profiezali ji;
a brzy poté pfiijde fkonec.

3 A jak poÏehnaní jsou ti,
ktefií pracovali pilnû na vinici
jeho; a jak prokleti jsou ti, ktefií
budou vyvrÏeni na své vlastní
místo! A svût bude aspálen
ohnûm.

4 A jak je k nám ná‰ BÛh milo-
srdn˘, neboÈ on pamatuje na
dÛm aIzraele, jak na kofieny, tak
na vûtve; a vztahuje k nim bruce
své po cel˘ den; a oni jsou
ctvrdo‰íjn˘ a protivící se lid; ale
tolik, kolik jich nebude srdce

své zatvrzovati, bude spaseno
v království BoÏím.

5 ProãeÏ, milovaní bratfií moji,
naléhavû vás prosím s velikou
rozváÏností, abyste ãinili pokání
a abyste s cel˘m úmyslem srdce
‰li k Bohu a alnuli k nûmu, jako
on lne k vám. A zatímco jeho
brámû milosrdenství je k vám
vztaÏeno ve svûtle dne, nezatvr-
zujte srdce své.

6 Ano, dnes, chcete-li usly‰eti
hlas jeho, nezatvrzujte srdce
své; neboÈ proã chcete azemfiíti?

7 NeboÈ vizte, poté, co jste byli
vyÏivováni dobr˘m slovem
BoÏím po cel˘ den, pfiinesete
zlé ovoce, takÏe budete museti
b˘ti aporaÏeni a uvrÏeni do
ohnû?

8 Vizte, budete odmítati tato
slova? Budete odmítati slova
prorokÛ; a budete odmítati
v‰echna slova, jeÏ byla pro-
mlouvána o Kristu poté, co tak
mnozí o nûm promlouvali; a
budete popírati dobré slovo
Kristovo a moc BoÏí a adar Du-
cha Svatého a potlaãovati Svaté-
ho Ducha a budete se vysmívati
velikému plánu vykoupení,kter˘
byl pro vás pfiipraven?

9 Nevíte, Ïe budete-li tyto vûci
ãiniti, moc vykoupení a vzkfií‰e-
ní, která je v Kristu, vás postaví
s hanbou a stra‰nou avinou
pfied bstolici BoÏí?

6 1a Jákob 5:1.
2a 1. Nefi 22:10–12;

NaS 110:11.
pp Znovuzfiízení
evangelia.

b Jákob 5:61.
c 1. Nefi 14:14.
d Jákob 5:71.
e pp Vinice Pánû.

f 2. Nefi 30:10.
3a 2. Nefi 27:2;

Jákob 5:77;
3. Nefi 25:1.

4a 2. Sam. 7:24.
b Jákob 5:47.
c Mos. 13:29.

5a pp Jednota.
b Alma 5:33–34;

3. Nefi 9:14.
6a Ezech. 18:21–23.
7a Alma 5:51–52;

3. Nefi 27:11–12.
8a pp Dar Ducha

Svatého.
9a Mos. 15:26.

pp Vina.
b pp Soud, poslední.
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10 A podle moci aspravedlnos-
ti, neboÈ spravedlnost nemÛÏe
b˘ti popfiena, musíte odejíti do
onoho bjezera ohnû a síry, jehoÏ
plameny jsou neuhasitelné a
jehoÏ d˘m vystupuje vzhÛru na
vûky vûkÛ, kteréÏto jezero ohnû
a síry jsou cnekoneãná dmuka.
11 Ó, pak, milovaní bratfií moji,

ãiÀte pokání a vstupujte atûsnou
branou a pokraãujte po cestû,
která je úzká, dokud neobdrÏíte
vûãn˘ Ïivot.

12 Ó, buìte amoudfií; co mohu
fiíci více?

13 Koneãnû, mûjte se dobfie,
dokud se s vámi nesetkám pfied
pfiíjemnou stolicí BoÏí, kteráÏ-
to stolice zasahuje zlovolné
astra‰liv˘m dûsem a strachem.
Amen.

KAPITOLA 7

·erem zapírá Krista, sváfií se
s Jákobem, poÏaduje znamení a je
udefien Bohem – V‰ichni proroci
promlouvali o Kristu a o jeho usmí-
fiení – Nefité proÏili své dny jako
poutníci, zrozeni do souÏení a
nenávidûni Lamanity. Kolem roku
544–421 pfi. Kr.

A nyní, stalo se poté, co pfie‰lo
nûkolik let, Ïe pfii‰el mezi lid
NefiÛv muÏ, kter˘ se jmenoval
·erem.

2 A stalo se, Ïe poãal mezi
lidem kázati a oznamovati jim,
Ïe nemá b˘ti Ïádného Krista.
A kázal mnohé vûci, jeÏ lidu

lichotily; a toto ãinil, aby mohl
podvrátiti nauku o Kristu.

3 A pracoval pilnû, a tak svedl
srdce lidu, natolik, Ïe svedl
mnohá srdce; a vûda, Ïe já,
Jákob, mám víru v Krista, kter˘
pfiijde, velmi vyhledával pfiíle-
Ïitost, aby mohl ke mnû pfiijíti.

4 A byl uãen˘, takÏe mûl do-
konalou znalost jazyka lidu;
proãeÏ, dokázal dobfie lichotiti
a vésti mocné fieãi podle moci
ìáblovy.

5 A mûl nadûji, Ïe mne otfiese
ve vífie i pfies mnohá azjevení a
mnohé vûci, jeÏ jsem o tûchto
vûcech vidûl; neboÈ já jsem
vpravdû vidûl andûly a oni mi
slouÏili. A také jsem sly‰el hlas
Pánû promlouvající ãas od ãasu
ke mnû, dokonce slovem; pro-
ãeÏ, nemohl jsem b˘ti otfiesen.

6 A stalo se, Ïe pfii‰el za mnou
a takto ke mnû promlouval fika:
Bratfie Jákobe, velmi jsem vyhle-
dával pfiíleÏitost, abych k tobû
mohl promluviti; neboÈ jsem
sly‰el a také vím, Ïe hodnû
obchází‰ a káÏe‰ to, co naz˘vá‰
evangeliem neboli naukou o
Kristu.

7 A svedl jsi mnohé z tohoto
lidu tak, Ïe pfievracejí pravou
cestu BoÏí a anezachovávají
zákon MojÏí‰Ûv, kter˘ je tou
pravou cestou; a mûní zákon
MojÏí‰Ûv v uctívání bytosti, kte-
rá, jak praví‰, pfiijde za mnoho
set let. A nyní viz, já, ·erem, ti
oznamuji, Ïe toto je rouhání;
neboÈ nikdo o takov˘ch vûcech

10a pp Spravedlnost.
b 2. Nefi 28:23.

pp Peklo.
c NaS 19:10–12.

d pp Zatracení.
11a 2. Nefi 9:41.
12a Morm. 9:28.
13a Alma 40:14.

7 5a 2. Nefi 11:3;
Jákob 2:11.

7a Jákob 4:5.
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neví; neboÈ nikdo bnemÛÏe
mluviti o vûcech, jeÏ pfiijdou. A
takto se ·erem se mnou sváfiil.
8 Ale vizte, Pán BÛh vli l

aDucha svého do du‰e mé, nato-
lik, Ïe jsem ho zahanbil ve v‰ech
slovech jeho.
9 A pravil jsem mu: Zapírá‰

Krista, kter˘ pfiijde? A on pravil:
Kdyby mûl b˘ti nûjak˘ Kristus,
nezapíral bych ho; ale já vím,
Ïe není Ïádn˘ Kristus, ani nebyl,
ani nikdy nebude.

10 A já jsem pravil: Vûfií‰ pís-
mÛm? A on pravil: Ano.

11 A já jsem mu pravil: Pak jim
nerozumí‰; neboÈ ona vpravdû
svûdãí o Kristu. Viz, pravím ti,
Ïe Ïádn˘ z prorokÛ nepsal, ani
aneprorokoval, ledaÏe by pro-
mlouval o tomto Kristu.
12 A toto není v‰e – bylo mi to

projeveno, neboÈ já jsem sly‰el a
vidûl; a také mi to bylo projeve-
no amocí Ducha Svatého; proãeÏ
vím, Ïe kdyby nemûlo b˘ti uãi-
nûno usmífiení, ve‰keré lidstvo
by muselo b˘ti bztraceno.

13 A stalo se, Ïe mi pravil:
UkaÏ mi aznamení touto mocí
Ducha Svatého, o níÏ toho tolik
ví‰.

14 A já jsem mu pravil: Co
jsem já, abych pokou‰el Boha,
aby ti ukázal znamení o tom,
co ví‰, Ïe je apravdivé? Pfiece
to v‰ak zapfie‰, protoÏe jsi od

bìábla. Nicménû, nikoli má vÛle
se staÀ; ale udefií-li tû BÛh, nechÈ
je ti to znamením, Ïe on má moc
jak v nebi, tak na zemi; a také
Ïe Kristus pfiijde. A vÛle tvá, ó
Pane, se staÀ, a ne má.

15 A stalo se, Ïe kdyÏ jsem
já, Jákob, promluvil tato slova,
pfii‰la na nûho moc Pánû natolik,
Ïe padl k zemi. A stalo se, Ïe byl
Ïiven po dobu mnoha dnÛ.

16 A stalo se, Ïe pravil lidu:
ShromáÏdûte se nazítfií, neboÈ
zemfiu; proãeÏ, pfieji si promlu-
viti k lidu, neÏli zemfiu.

17 A stalo se, Ïe nazítfií se
shromáÏdil zástup; a on k nim
promluvil jasnû a popfiel to,
ãemu je uãil, a vyznal Krista a
moc Ducha Svatého a sluÏbu
andûlÛ.

18 A promluvil k nim jasnû, Ïe
byl aoklamán mocí bìáblovou.
A promlouval o peklu a o vûã-
nosti a o vûãném trestu.

19 A pravil: Bojím se, Ïe jsem
se dopustil aneprominutelného
hfiíchu, neboÈ jsem lhal Bohu;
neboÈ jsem zapfiel Krista a fiekl
jsem, Ïe vûfiím písmÛm; a ona
vpravdû svûdãí o nûm. A proto-
Ïe jsem tak lhal Bohu, velice se
bojím, Ïe mÛj stav bude bstra‰-
liv˘; ale vyznávám se Bohu.

20 A stalo se, Ïe kdyÏ promlu-
vil tato slova, nic více jiÏ nemohl
promluviti a avypustil ducha.

7b Alma 30:13.
8a pp Inspirace,

inspirovati, vnuknutí.
11a Zjev. 19:10;

1. Nefi 10:5;
Jákob 4:4;
Mos. 13:33–35;
NaS 20:26.
pp JeÏí‰ Kristus.

12a pp BÛh, BoÏstvo –
BÛh Duch Svat˘;
Duch Svat˘.

b 2. Nefi 2:21.
13a Mat. 16:1–4;

Alma 30:43–60.
pp Znamení.

14a Alma 30:41–42.
b Alma 30:53.

18a Alma 30:53.
pp Klam, klamati.

b pp ëábel.
19a pp Neprominuteln˘

hfiích.
b Mos. 15:26.

20a Jer. 28:15–17.
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21 A kdyÏ lidé byli svûdky
toho, Ïe promluvil tato slova,
kdyÏ jiÏ témûfi vypou‰tûl ducha,
byli nesmírnû uÏaslí; natolik,
Ïe moc BoÏí na nû sestoupila a
oni byli apfiemoÏeni tak, Ïe padli
k zemi.

22 Nyní, toto mne, Jákoba,
tû‰ilo, neboÈ já jsem o to Ïádal
svého Otce, kter˘ je v nebi;
neboÈ on vysly‰el mé volání a
odpovûdûl na mou modlitbu.

23 A stalo se, Ïe pokoj a láska
BoÏí byly opût mezi lidem zno-
vuzfiízeny; a azkoumali písma a
jiÏ neposlouchali slova tohoto
zlovolného muÏe.

24 A stalo se, Ïe jsme vym˘‰leli
mnohé zpÛsoby, jak Lamanity
anavrátiti a znovuzfiíditi k po-
znání pravdy; ale to v‰e bylo
bmarné, neboÈ oni se tû‰ili
z cválek a dkrveprolití a mûli ve
vûãné enenávisti nás, své bratfií.
A neustále se nás snaÏili mocí
sv˘ch zbraní zniãiti.

25 ProãeÏ, lid NefiÛv se proti
nim opevnil sv˘mi zbranûmi,
a s ve‰kerou svou mocí, dÛvû-
fiujíce v Boha a askálu svého

spasení; proãeÏ, stále vítûzili
nad sv˘mi nepfiáteli.

26 A stalo se, Ïe já, Jákob, jsem
zestárl; a záznam tohoto lidu
je veden na adruh˘ch deskách
Nefiov˘ch, proãeÏ, konãím tento
záznam a prohla‰uji, Ïe jsem
psal podle sv˘ch nejlep‰ích
znalostí, a pravím, Ïe ãas nám
uplynul a i ná‰ bÏivot uplynul,
jako by to pro nás byl sen, pro-
toÏe jsme osamocen˘m a váÏ-
n˘m lidem, tuláky, vyvrÏen˘mi
z Jeruzaléma, zrozen˘mi do
souÏení, v pustinû, a nenávidû-
n˘mi bratfiími sv˘mi, coÏ zpÛ-
sobilo války a sváry; proãeÏ, své
dny jsme protruchlili.

27 A já, Jákob, jsem vidûl, Ïe
musím brzy sejíti do hrobu;
proãeÏ, pravil jsem svému synu
aEnosovi: Vezmi tyto desky. A
fiekl jsem mu to, co mi mÛj bratr
Nefi bpfiikázal, a on slíbil, Ïe
tûchto pfiíkazÛ bude poslu‰n˘.
A ustávám psáti na tyto desky,
kteréÏto psaní bylo krátké; a se
ãtenáfiem se louãím doufaje, Ïe
mnozí moji bratfií budou moci
ãísti slova moje. Bratfií, sbohem.

Kniha Enosova

Enos se mocnû modlí a dosahuje
odpu‰tûní sv˘ch hfiíchÛ – Hlas
Pánû pfiichází do jeho mysl i
a slibuje pro Lamanity spasení

v budoucnu – Nefité usilují o
znovuzískání LamanitÛ – Enos se
raduje ze svého Vykupitele. Kolem
roku 420 pfi. Kr.

21a Alma 19:6.
23a Alma 17:2.
24a Enos 1:20.

b Enos 1:14.
c Mos. 10:11–18.
d Jarom 1:6;

Alma 26:23–25.
e 2. Nefi 5:1–3;

Mos. 28:2.
25a pp Skála.
26a 1. Nefi 19:1–6;

Jarom 1:14–15.

pp Desky.
b Jakub 4:14.

27a Enos 1:1.
b Jákob 1:1–4.
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VIZTE, stalo se, Ïe já, aEnos,
vûda, Ïe mÛj otec bbyl

spravedln˘ muÏ – neboÈ mne
cpouãoval ohlednû svého jazyka,
a také podle dv˘chovy a nabá-
dání Pánû – a velebeno za to
buì jméno Boha mého –

2 A povím vám o azápase, kte-
r˘ jsem mûl pfied Bohem, neÏli
jsem získal bodpu‰tûní sv˘ch
hfiíchÛ.

3 Vizte, ‰el jsem loviti zvûfi
do lesÛ; a slova o vûãném
Ïivotû a o aradosti svat˘ch, jeÏ
jsem ãasto sl˘chal svého otce
promlouvati, mi bpronikla hlu-
boko do srdce.

4 A du‰e má ahladovûla; a
já jsem bpoklekl pfied sv˘m
TvÛrcem a volal jsem k nûmu
v mocné cmodlitbû a v úpûnlivé
prosbû za svou vlastní du‰i; a
po cel˘ den jsem k nûmu volal;
ano, a kdyÏ pfii‰la noc, stále
je‰tû jsem pozvedal svÛj hlas
vysoko, aÏ dosáhl nebes.

5 A pfii‰el ke mnû ahlas fika:
Enosi, tvoje hfiíchy jsou ti odpu‰-
tûny a ty bude‰ poÏehnán.
6 A já, Enos, jsem vûdûl, Ïe

BÛh nemÛÏe lháti; proãeÏ, moje
vina byla zahlazena.

7 A já jsem pravil: Pane, jak se
to stalo?

8 A on mi pravil: Pro tvou avíru

v Krista, kterého jsi nikdy
pfiedtím nesly‰el ani nevidûl. A
pfiejde mnoho let, neÏli se pro-
jeví v tûle; proãeÏ hleì, víra tvá
tû buzdravila.
9 Nyní, stalo se, Ïe kdyÏ jsem

usly‰el tato slova, poãal jsem po-
ciÈovati atouhu po blahu sv˘ch
bratfií, NefitÛ; proãeÏ, bvylil jsem
za nû celou svou du‰i Bohu.

10 A zatímco jsem se tak
v duchu pot˘kal, vizte, hlas
Pánû pfii‰el do mé amysli opût
fika: Nav‰tívím bratfií tvé podle
píle jejich v zachovávání pfiiká-
zání m˘ch. bDal jsem jim tuto
zemi a je to svatá zemû; a já ji
cneprokleji, leda pro nepravost;
proãeÏ, nav‰tívím bratfií tvé,
jak jsem pravil; a pfiestupky
jejich pfiivedu bolestivû na
jejich vlastní hlavu.

11 A poté, co jsem já, Enos,
usly‰el tato slova, má víra
v Pána poãala b˘ti neotfiesitel-
ná; a modlil jsem se k nûmu
v mnohém dlouhém pot˘kání
za své bratfií, Lamanity.

12 A stalo se, Ïe poté, co jsem
se amodlil a namáhal jsem se
s ve‰kerou pílí, Pán mi pravil:
Udûlím ti podle bpfiání tv˘ch,
pro víru tvou.

13 A nyní vizte, toto bylo pfiání,
které jsem si od nûho pfiál – Ïe

[enos]
1 1a pp Enos, syn JákobÛv.

b 2. Nefi 2:2–4.
c 1. Nefi 1:1–2.
d Efez. 6:4.

2a Gen. 32:24–32;
Alma 8:10.
pp Pokání.

b pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.
3a pp Radost.

b 1. Nefi 10:17–19;
Alma 36:17–21.

4a 2. Nefi 9:51;
3. Nefi 12:6.

b pp Úcta.
c pp Modlitba.

5a pp Zjevení.
8a Eter 3:12–13.

pp Vûfiiti, víra.
b Mat. 9:22.

9a 1. Nefi 8:12;
Alma 36:24.

b 2. Nefi 33:3;
Sl. Morm. 1:8;

Alma 34:26–27.
10a pp Inspirace,

inspirovati, vnuknutí;
Mysl.

b 1. Nefi 2:20.
c Eter 2:7–12.

12a Morm. 5:21; 9:36.
b Îalmy 37:4;

1. Nefi 7:12;
Hel. 10:5.
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pokud by se stalo, Ïe by mÛj
lid, Nefité, upadl v pfiestupek a
jakkoli byl azniãen a Lamanité
by zniãeni nebyli, aby Pán BÛh
bzachoval záznam mého lidu,
NefitÛ; i kdyby to bylo mocí jeho
svatého ramene, aby mohl b˘ti
nûkdy v budoucnu pro Lamani-
ty cvynesen, aby snad mohli
b˘ti dpfiivedeni ke spasení –
14 NeboÈ v souãasné dobû bylo

na‰e úsilí znovuzfiíditi je k pra-
vé vífie amarné. A oni pfiísahali
ve svém hnûvu, Ïe bude-li to
moÏné, bzniãí na‰e záznamy a
nás a také v‰echny tradice
na‰ich otcÛ.

15 ProãeÏ, vûda, Ïe Pán BÛh
mÛÏe na‰e záznamy azachovati,
neustále jsem k nûmu volal,
neboÈ mi pravil: O cokoli poÏá-
dáte ve vífie vûfiíce, Ïe obdrÏíte
ve jménu Kristovû, obdrÏíte to.

16 A já jsem mûl víru a volal
jsem k Bohu, aby azáznamy
bzachoval; a on se mnou uãinil
smlouvu, Ïe je cvynese Lamani-
tÛm ve svém vlastním pfiíhod-
ném ãase.

17 A já, Enos, jsem vûdûl, Ïe
se stane podle smlouvy, kterou
uãini l ; proãeÏ du‰e má se
upokojila.

18 A Pán mi pravil: Otcové tvoji
ode mne také Ïádali tyto vûci; a
stane se jim podle víry jejich;
neboÈ víra jejich byla jako tvá.

19 A nyní, stalo se, Ïe já,
Enos, jsem vy‰el mezi lid NefiÛv
a prorokoval jsem to, co pfiijde,
a svûdãil jsem o tom, co jsem
sly‰el a vidûl.

20 A vydávám svûdectví, Ïe
lid NefiÛv pilnû usiloval o
to, aby znovuzfiídili Lamanity
k pravé vífie v Boha. Ale na‰e
anámaha byla marná; jejich
nenávist byla stálá a oni byli
vedeni svou zlou povahou tak,
Ïe se stali divok˘m a krut˘m
a bkrvelaãn˘m lidem, pln˘m
cmodláfiství a ‰pinavosti; Ïivili
se divou zvûfií; dleli ve stanech
a potulovali se pustinou v krát-
kém koÏeném opásání kolem
sv˘ch beder a s vyholen˘mi
hlavami; a byli obratní v dluku
a v d˘ce a v sekyfie. A mnozí
z nich nejedli nic neÏli syrové
maso; a neustále se nás snaÏili
zniãiti.

21 A stalo se, Ïe lid NefiÛv
obdûlával zemi a apûstoval v‰e-
liké zrno a ovoce a choval stáda
zvífiat a stáda v‰elikého dobytka
v‰eho druhu a kozy a divoké
kozy a také mnoho koní.

22 A bylo mezi námi nesmírnû
mnoho aprorokÛ. A lid byl
btvrdo‰íjn˘m lidem, zatvrzel˘m
chápati.

23 A nebylo niãeho neÏli
nesmírné apfiísnosti, bkázání a
prorokování o válkách a svá-

13a Morm. 6:1, 6.
b Sl. Morm. 1:6–11;

Alma 37:2.
c Alma 37:19;

Eter 12:22; NaS 3:18.
d Alma 9:17.

14a Jákob 7:24.
b Morm. 6:6.

15a pp Písma – Písma

budou zachovávána.
16a pp Kniha

Mormonova.
b 3. Nefi 5:13–15;

NaS 3:19–20;
10:46–50.

c 2. Nefi 27:6.
20a Moroni 9:6.

b Jarom 1:6.

c Mos. 9:12.
pp Modláfiství.

d Mos. 10:8.
21a Mos. 9:9.
22a Sl. Morm. 1:16–18.

b Jarom 1:3.
23a 1. Nefi 16:2;

2. Nefi 33:5.
b pp Kázati.
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rech, zniãení a neustálého cpfii-
pomínání jim smrti a trvání
vûãnosti a soudÛ a moci BoÏí a
v‰ech tûchto vûcí – dneustálého
podnûcování, co by je udrÏo-
valo v bázni Pánû. Pravím, Ïe
nebylo niãeho neÏli tûchto vûcí
a nesmírné jasnosti fieãi, co by
je zadrÏelo pfied rychlou cestou
ke zniãení. A tímto zpÛsobem o
nich pí‰i.
24 A v prÛbûhu sv˘ch dnÛ

jsem vidûl války mezi Nefity a
Lamanity.

25 A stalo se, Ïe jsem zestárl a
sto a sedmdesát a devût let
uplynulo od doby, kdy ná‰ otec
Lehi aopustil Jeruzalém.
26 A vidûl jsem, Ïe musím brzy

sejíti do hrobu, a pÛsobila na
mne moc BoÏí tak, Ïe jsem mu-
sel kázati a prorokovati tomuto
lidu a oznamovati slovo podle
pravdy, která je v Kristu. A
oznamoval jsem je po v‰echny
své dny a radoval jsem se z nûj
více neÏli z toho, co je ze svûta.

27 A brzy pÛjdu na místo
svého aodpoãinku, které je u
mého Vykupitele; neboÈ vím, Ïe
v nûm budu odpoãívati. A radu-
ji se ze dne, kdy má bsmrtelnost
odûje cnesmrtelnost a bude
státi pfied ním; pak s potû‰ením
uvidím jeho tváfi a on mi fiekne:
Pojì ke mnû, ty poÏehnan˘,
je pro tebe pfiipraveno místo
v dpfiíbytcích Otce mého. Amen.

Kniha Jaromova

Nefité zachovávají zákon MojÏí‰Ûv,
tû‰í se na pfiíchod Krista a v zemi se
jim dafií – Mnozí proroci se usilov-
nû snaÏí udrÏeti lid na cestû pravdy.
Kolem roku 399–361 pfi. Kr.

NYNÍ vizte, já, Jarom, pí‰i
nûkolik slov podle pfiiká-

zání svého otce Enose, a tak je
udrÏován ná‰ arodokmen.
2 A protoÏe atyto desky jsou

bmalé a protoÏe tyto vûci jsou
cpsány se zámûrem prospûti
na‰im bratfiím dLamanitÛm,

proãeÏ, musím nezbytnû napsati
trochu; ale nebudu psáti o
svém prorokování ani o sv˘ch
zjeveních. NeboÈ co více bych
mohl napsati neÏli to, co napsali
moji otcové? NeboÈ nezjevili
plán spasení? Pravím vám, ano;
a to mi postaãuje.

3 Vizte, je nezbytné, aby bylo
mnoho vykonáno mezi tûmito
lidmi pro tvrdost srdce jejich,
hluchotu u‰í jejich, slepotu
mysli jejich a astrnulost ‰íje
jejich; nicménû BÛh je k nim

23c Hel. 12:3.
d Jarom 1:12;

Alma 31:5.
25a 1. Nefi 2:2–4.
27a pp Odpoãinouti,

odpoãinutí,
spoãinouti.

b pp Smrtelnost,

smrteln˘.
c pp Nesmrtelnost,

nesmrteln˘.
d Jan 14:2–3;

Eter 12:32–34;
NaS 72:4; 98:18.

[jarom]
1 1a 1. Nefi 3:12; 5:14.

2a Jákob 3:14;
Omni 1:1.

b 1. Nefi 6:1–6.
c pp Písma – Hodnota

písem.
d 2. Nefi 27:6;

Morm. 5:12.
3a Enos 1:22–23.
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nesmírnû milosrdn˘ a je‰tû je
bnesmetl s tváfie zemû.

4 A jsou mezi námi mnozí,
ktefií mají mnohá azjevení, neboÈ
v‰ichni nejsou tvrdo‰íjní. A to-
lik, kolik jich není tvrdo‰íjn˘ch
a má víru, má bspoleãenství se
Svat˘m Duchem, kter˘ projevuje
dûtem lidsk˘m podle jejich víry.

5 A nyní, vizte, dvû stû let
uplynulo a lid NefiÛv zesílil
v zemi. Peãlivû azachovávali
zákon MojÏí‰Ûv a svûtili Pánu
bden sabatní. A cnekleli; ani se
dnerouhali. A zákony zemû byly
pfievelice pfiísné.
6 A byli rozpt˘leni po veliké

ãásti zemû a Lamanité také.
A ti byli mnohem poãetnûj‰í,
neÏli byli ti z NefitÛ; a milovali
avraÏdûní a pili krev zvífiat.
7 A stalo se, Ïe vy‰li mnoho-

kráte proti nám, NefitÛm, do
boje. Ale na‰i akrálové a na‰i
vÛdcové byli muÏi mocní ve
vífie v Pána; a uãili lid cestám
Pánû; proãeÏ, odolávali jsme
LamanitÛm a vyhánûli jsme je
pryã ze bsv˘ch zemí a poãali
jsme opevÀovati svá mûsta nebo
jakékoli místo svého dûdictví.

8 A pfievelice jsme se rozrÛstali
a ‰ífiili jsme se po tváfii zemû a
nesmírnû jsme zbohatli zlatem a
stfiíbrem a drahocenn˘mi vûcmi
a v jemném opracování dfieva,

ve stavbách a ve strojích a také
v Ïeleze a mûdi a mosazi a oceli,
vyrábûjíce v‰eliké nástroje v‰eho
druhu k obdûlávání pÛdy a
azbranû váleãné – ano, ‰íp s os-
tr˘m hrotem a toulec a kopí a
o‰tûp, a ãiníce v‰eliké pfiípravy
na válku.

9 A jsouce takto pfiipraveni
utkati se s Lamanity, nedafiilo
se jim proti nám. Ale slovo Pánû,
jeÏ on promlouval k otcÛm
na‰im, bylo potvrzováno fika:
Nakolik budete zachovávati pfii-
kázání má, bude se vám v zemi
dafiiti.

10 A stalo se, Ïe proroci Pánû
varovali lid NefiÛv podle slova
BoÏího, Ïe nebudou-li zachová-
vati pfiikázání, ale upadnou-li
v pfiestupek, mají b˘ti avyhla-
zeni s tváfie zemû.

11 ProãeÏ, proroci a knûÏí a
uãitelé pilnû pracovali, nabá-
dajíce s ve‰kerou trpûlivostí lid
k píli; uãíce azákon MojÏí‰Ûv a
zámûr, se kter˘m byl dán;
pfiesvûdãujíce je, aby se btû‰ili na
Mesiá‰e a vûfiili v jeho pfiíchod,
c jako by jiÏ pfii‰el. A tímto
zpÛsobem je uãili.

12 A stalo se, Ïe tímto je zacho-
vávali pfied avyhlazením s tváfie
zemû; neboÈ bbodali jejich srdce
slovem a neustále je nabádali
ku pokání.

3b Eter 2:8–10.
4a Alma 26:22;

Hel. 11:23;
NaS 107:18–19.
pp Zjevení.

b pp Duch Svat˘.
5a 2. Nefi 25:24;

Alma 34:13–14.
b Ex. 35:2.

pp Sabatní den.

c pp Znesvûcení.
d pp Rouhání,

rouhati se.
6a Jákob 7:24;

Enos 1:20.
7a Jákob 1:9, 11, 15.

b Sl. Morm. 1:14.
8a Mos. 10:8.

10a 1. Nefi 12:19–20;
Omni 1:5.

11a Jákob 4:5;
Alma 25:15–16.

b 2. Nefi 11:4;
Eter 12:18–19.

c 2. Nefi 25:24–27;
Mos. 3:13; 16:6.

12a Eter 2:10.
b Alma 31:5.
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13 A stalo se, Ïe dvû stû a tfiicet
a osm let uplynulo – ve válkách
a svárech a rozkolech, po dobu
dlouhého ãasu.

14 A já, Jarom, nepí‰i více,
neboÈ desky jsou malé. Ale vizte,
bratfií moji, mÛÏete se obrátiti
k adruh˘m deskám Nefiov˘m;

neboÈ vizte, na nich jsou vyryty
záznamy o na‰ich válkách, po-
dle zápisÛ králÛ, nebo ty, které
oni nechali zapsati.

15 A pfiedávám tyto desky do
rukou svého syna Omniho, aby
mohly b˘ti vedeny podle apfii-
kázání m˘ch otcÛ.

Kniha Omniova

Omni, Amaron, Chemi‰, Abinadom
a Amaleki, jeden po druhém, vedou
záznamy – Mosiá‰ objevuje lid
ZarahemlÛv, kter˘ pfii‰el z Jeruza-
léma za dnÛ Sedechiá‰ov˘ch –
Mosiá‰ se stává jejich králem –
Potomci Mulekovi v Zarahemle
objevili Koriantumra, posledního
z JareditÛ – Král Beniamin na-
stupuje po Mosiá‰ovi – Lidé mají
obûtovati svou du‰i jako obûÈ
Kristu. Kolem roku 323–130
pfi. Kr.

VIZTE, stalo se, Ïe mnû,
Omnimu, mÛj otec Jarom

pfiikázal, Ïe mám na tyto desky
nûco napsati, abych zachoval
ná‰ rodokmen –

2 ProãeÏ, chtûl bych, abyste
vûdûli, Ïe za sv˘ch dnÛ jsem
mnoho bojoval meãem, abych
zachoval svÛj lid, Nefity, od
pádu do rukou jejich nepfiátel,
LamanitÛ. Ale vizte, já sám jsem
zlovoln˘ a nezachovával jsem
ustanovení a pfiikázání Pánû,
jak jsem mûl.
3 A stalo se, Ïe dvû stû a sedm-

desát a ‰est let uplynulo a mûli

jsme mnohá období míru; a
mûli jsme mnohá období niãi-
v˘ch válek a krveprolití. Ano,
a zkrátka, dvû stû a osmdesát a
dva roky uplynuly a já jsem
udrÏoval tyto desky podle apfii-
kázání sv˘ch otcÛ; a pfiedal jsem
je svému synu Amaronovi. A
já konãím.

4 A nyní já, Amaron, pí‰i to, co
pí‰i, a je toho málo, do knihy
svého otce.

5 Vizte, stalo se, Ïe tfii sta a
dvacet let uplynulo a zlovolnûj‰í
ãást NefitÛ byla azniãena.

6 NeboÈ Pán by nestrpûl, poté,
co je vyvedl ze zemû Jeruzalém
a udrÏoval je a zachovával je od
pádu do rukou jejich nepfiátel,
ano, nepfiipustil by, aby se ne-
potvrdila slova, jeÏ promluvil
k na‰im otcÛm fika: Nakolik ne-
budete zachovávati pfiikázání
má, nebude se vám v zemi
dafiiti.

7 ProãeÏ, Pán je nav‰tívil veli-
k˘m soudem; nicménû u‰etfiil
spravedlivé, aby nezahynuli,
a vysvobodil je z rukou jejich
nepfiátel.

14a 1. Nefi 9:2–4.
15a Jákob 1:1–4.

[omni]
1 3a Jákob 1:1–4;

Jarom 1:15.
5a Jarom 1:9–10.
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8 A stalo se, Ïe jsem pfiedal
desky svému bratru Chemi‰ovi.

9 Nyní já, Chemi‰, pí‰i to málo,
co pí‰i, do téÏe knihy se sv˘m
bratrem; neboÈ vizte, vidûl jsem,
Ïe to poslední, co napsal, napsal
svou vlastní rukou; a napsal to
v ten den, kdy mi je pfiedal. A
tímto zpÛsobem vedeme zázna-
my, neboÈ tak je to podle pfiiká-
zání na‰ich otcÛ. A já konãím.

10 Vizte, já, Abinadom, jsem
syn Chemi‰Ûv. Vizte, stalo se, Ïe
jsem vidûl mnoho válek a svárÛ
mezi sv˘m lidem, Nefity, a
Lamanity; a já, sv˘m vlastním
meãem, jsem vzal Ïivot mnoha
LamanitÛm v obranû sv˘ch
bratfií.

11 A vizte, záznam tohoto li-
du je vyryt na deskách, které
vlastní králové, podle pokolení
králÛ; a nevím o Ïádném zjevení
kromû toho, které bylo zapsáno,
ani o proroctví; proãeÏ, to, co je
napsáno, postaãuje. A já konãím.

12 Vizte, já jsem Amaleki, syn
AbinadomÛv. Vizte, promlu-
vím k vám nûco o Mosiá‰ovi,
kter˘ se stal králem nad zemí
Zarahemla; neboÈ vizte, byv
varován Pánem, aby uprchl ze
zemû aNefi a aby tolik, kolik
by jich poslouchalo hlas Pánû,
s ním také bode‰lo ze zemû, do
pustiny –

13 A stalo se, Ïe uãinil podle
toho, co mu Pán pfiikázal. A
oni ode‰li ze zemû do pustiny,
tolik, kolik jich poslouchalo hlas
Pánû; a byli vedeni mnoh˘mi
kázáními a prorokováními. A

byli neustále nabádáni slovem
BoÏím; a byli vedeni mocí jeho
rámû pustinou, dokud nese‰li
do zemû, která se naz˘vá zemû
Zarahemla.

14 A objevili lid, kter˘ se
naz˘val lidem aZarahemlov˘m.
Nyní, nastalo veliké radování
mezi lidem Zarahemlov˘m; a
také Zarahemla se pfievelice ra-
doval, protoÏe Pán poslal lid
Mosiá‰Ûv s bdeskami z mosazi,
které obsahovaly záznam ÎidÛ.

15 Vizte, stalo se, Ïe Mosiá‰
shledal, Ïe alid ZarahemlÛv
vy‰el z Jeruzaléma v dobû, kdy
bSedechiá‰, král judsk˘, byl
odveden do zajetí do Babylona.

16 A oni putovali pustinou a
byli pfievedeni rukou Pánû pfies
veliké vody do zemû, kde je
Mosiá‰ objevil; a dleli tam od té
doby nadále.

17 A v dobû, kdy je Mosiá‰
objevil, stali se nesmírnû poãet-
n˘mi. Nicménû mûli mnoho
válek a niãivé sváry a ãas od
ãasu padali meãem; a jejich
jazyk se zkomolil; a nepfiinesli
s sebou Ïádné azáznamy; a za-
pfieli jsoucnost svého Stvofiitele;
a Mosiá‰ ani lid Mosiá‰Ûv jim
nebyli schopni rozumûti.

18 Ale stalo se, Ïe Mosiá‰ je
dal vyuãovati svému jazyku. A
stalo se, Ïe poté, co byli jazyku
Mosiá‰ovu vyuãováni, Zara-
hemla podal rodokmen sv˘ch
otcÛ podle své pamûti; a je
zapsán, ale nikoli na tûchto
deskách.

19 A stalo se, Ïe lid ZarahemlÛv

12a 2. Nefi 5:6–9.
b Jákob 3:4.

14a pp Zarahemla.

b 1. Nefi 3:3, 19–20;
5:10–22.

15a Mos. 25:2.

b Jer. 39:1–10;
Hel. 8:21.

17a Mos. 1:2–6.
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a Mosiá‰Ûv se aspojil; a bMosiá‰
byl ustanoven jejich králem.

20 A stalo se za dnÛ Mosiá‰o-
v˘ch, Ïe mu byl pfiinesen velik˘
kámen s rytinami; a on tyto ryti-
ny avyloÏil darem a mocí BoÏí.
21 A podávaly zprávu o nûja-

kém aKoriantumrovi a o pobití
jeho lidu. A Koriantumr byl
objeven lidem Zarahemlov˘m;
a dlel s nimi po dobu devíti
mûsícÛ.

22 Také obsahovala nûkolik
slov o jeho otcích. A jeho první
rodiãe vy‰li od avûÏe v dobû,
kdy Pán bzmátl jazyk lidu; a
pfiísnost Pánû na nû padla podle
soudÛ jeho, které jsou spravedl-
né; a jejich ckosti leÏí rozpt˘leny
v zemi severní.

23 Vizte, já, Amaleki, jsem se
narodil za dnÛ Mosiá‰ov˘ch;
a doÏil jsem se jeho smrti; a
aBeniamin, jeho syn, vládne na
jeho místû.
24 A vizte, vidûl jsem za dnÛ

krále Beniamina niãivou válku
a mnohé krveprolití mezi Nefity
a Lamanity. Ale vizte, Nefité
nad nimi dosáhli veliké pfievahy;
ano, natolik, Ïe je král Beniamin
vyhnal ze zemû Zarahemla.

25 A stalo se, Ïe jsem zestárl; a
nemaje Ïádného semene a vûda,
Ïe král aBeniamin je spravedl-
n˘ muÏ pfied Pánem, proãeÏ,
bvydám mu tyto desky, nabádaje
v‰echny lidi, aby ‰li k Bohu,

Svatému Izraelskému, a vûfiili
v prorokování a ve zjevení a ve
sluÏbu andûlÛ a v dar mluvení
jazyky, v dar vykládání jazykÛ
a ve v‰e, co je cdobré; neboÈ
není nic, co je dobré, leda to, co
pochází od Pána; a to, co je zlé,
pochází od ìábla.

26 A nyní, milovaní bratfií moji,
chtûl bych, abyste apfii‰li ke
Kristu, kter˘ je Svat˘m Izrael-
sk˘m, a podíleli se na jeho
spasení a moci jeho vykoupení.
Ano, pojìte k nûmu a bobûtujte
mu celou du‰i svou jako cobûÈ a
pokraãujte v dpÛstu a modlitbû
a vytrvejte do konce; a jakoÏe
Ïije Pán, budete spaseni.

27 A nyní bych chtûl promlu-
viti nûco o jistém poãtu tûch,
ktefií vy‰li do pustiny, aby se
navrátili do zemû Nefi; neboÈ
tam byl velik˘ poãet tûch, ktefií
si pfiáli vlastniti zemi svého
dûdictví.

28 ProãeÏ, vy‰li do pustiny.
A jej ich vÛdce, jsa siln˘ a
mocn˘ muÏ, a tvrdo‰íjn˘ muÏ,
proãeÏ zpÛsobil mezi nimi
svár; a v‰ichni byli v pustinû
apobiti, aÏ na padesát, a ti
s e o p û t v r á t i l i d o z e m û
Zarahemla.

29 A stalo se, Ïe také vzali
znaãn˘ poãet dal‰ích a opût se
vydali na cestu do pustiny.

30 A já, Amaleki, jsem mûl
bratra, kter˘ ‰el také s nimi; a

19a Mos. 25:13.
b Omni 1:12.

20a Mos. 8:13–19.
pp Vidoucí.

21a Eter 12:1.
pp Koriantumr.

22a Eter 1:1–5.
b Gen. 11:6–9;

Mos. 28:17; Eter 1:33.
c Mos. 8:8.

23a Sl. Morm. 1:3.
25a Sl. Morm. 1:17–18;

Mos. 29:13.
b Sl. Morm. 1:10.
c Alma 5:40;

Eter 4:12;

Moroni 7:15–17.
26a Jákob 1:7;

Alma 29:2;
Moroni 10:32.

b pp ObûÈ.
c 3. Nefi 9:20.
d pp Postiti se, pÛst.

28a Mos. 9:1–4.
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od té doby o nich nic nevím. A
brzy ulehnu do hrobu; a atyto

desky jsou plné. A ustávám
promlouvati.

Slova Mormonova

Mormon zkracuje velké desky
Nefiovy – Pfiipojuje malé desky
k dal‰ím deskám – Král Beniamin
zjednává v zemi mír. Kolem roku
385 po Kr.

ANYNÍ já, aMormon, jsem
pfiipraven vydati záznam,

kter˘ jsem tvofiil, do rukou
svého syna Moroniho, a vizte,
byl jsem svûdkem témûfi úplné-
ho zniãení svého lidu, NefitÛ.

2 A je amnoho set let po pfiícho-
du Krista a já pfiedávám tyto
záznamy do rukou svého syna;
a domnívám se, Ïe on bude
svûdkem naprostého zniãení
mého lidu. Ale kéÏ BÛh dá, aby
je mohl pfieÏíti, aby mohl o nich
nûco napsati, a nûco o Kristu,
aby jim to snad jednoho dne
mohlo bprospûti.

3 A nyní, promlouvám nûco
o tom, co jsem napsal; neboÈ
poté, co jsem uãinil azkrácení
z bdesek Nefiov˘ch, aÏ po vládu
onoho krále Beniamina, o nûmÏ
mluvil Amaleki, hledal jsem
mezi czáznamy, jeÏ mi byly
pfiedány do rukou, a nalezl jsem
tyto desky, které obsahovaly

tuto krátkou zprávu prorokÛ
od Jákoba aÏ po vládu onoho
krále dBeniamina, a také mnohá
slova Nefiova.

4 A to, co je na tûchto deskách,
mne atû‰í pro proroctví o pfiícho-
du Krista; a moji otcové vûdí, Ïe
mnohá z nich se naplnila; ano,
a já také vím, Ïe tolik, kolik bylo
o nás prorokováno do tohoto
dne, se naplnilo, a tolik, kolik
jich pfiesahuje tento den, se musí
zajisté státi –

5 ProãeÏ, vybral jsem atyto
vûci, abych jimi ukonãil svÛj
záznam, kter˘Ïto zbytek svého
záznamu vyjmu z bdesek Nefi-
ov˘ch; a nemohu napsati ani
csetinu vûcí svého lidu.
6 Ale vizte, vezmu tyto desky,

jeÏ obsahují tato prorokování a
zjevení, a pfiipojím je ke zbytku
svého záznamu, neboÈ jsou mi
drahé; a vím, Ïe budou drahé
m˘m bratfiím.

7 A ãiním to pro amoudr˘ zá-
mûr; neboÈ tak mi to na‰eptává
podle svého pÛsobení Duch
Pánû, kter˘ je ve mnû. A nyní,
já neznám v‰echny vûci, ale Pán
bzná v‰echny vûci, jeÏ pfiijdou;

30a 1. Nefi 6:1–6.
[slova mormonova]
1 1a 3. Nefi 5:9–12;

Morm. 1:1–4; 8:1, 4–5.
pp Mormon, nefitsk˘
prorok.

2a Morm. 6:5–6.
b NaS 3:16–20.

3a NaS 10:44.
b NaS 10:38–40.
c Mos. 1:6;

Hel. 3:13–15;
Morm. 4:23.

d Omni 1:23.
4a 1. Nefi 6:5.
5a tj. vûci, které ho tû‰í,

zmínûné ve v. 4.
b 1. Nefi 9:2.
c 3. Nefi 5:8–11;

26:6–12.
7a 1. Nefi 9:5; 19:3;

NaS 3:12–20;
10:1–19, 30–47.

b pp V‰evûdoucí.
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proãeÏ, pÛsobí ve mnû, abych
ãinil podle vÛle jeho.
8 A amodlím se k Bohu za

své bratfií, aby mohli opût dojíti
poznání Boha, ano, vykoupení
Krista; aby opût mohli b˘ti
bpfiíjemn˘m lidem.

9 A nyní já , Mormon, se
hotovím dokonãiti svÛj záznam,
kter˘ vyjímám z desek Nefio-
v˘ch; a ãiním to podle poznání
a porozumûní, které mi dal BÛh.

10 ProãeÏ, stalo se, Ïe poté, co
Amaleki avydal tyto desky do
rukou krále Beniamina, ten je
vzal a spojil je s bdal‰ími deska-
mi, které obsahovaly záznamy,
které byly pfiedávány mezi ckráli
z pokolení na pokolení aÏ do
dnÛ krále Beniamina.

11 A byly pfiedávány od krále
Beniamina z pokolení na po-
kolení, aÏ se dostaly do am˘ch
rukou. A já, Mormon, se mod-
lím k Bohu, aby mohly b˘ti
zachovány od této doby nadále.
A já vím, Ïe budou zachovány;
neboÈ na nich jsou napsány
veliké vûci, z nichÏ mÛj lid a
jeho bratfií budou bsouzeni veli-
kého a posledního dne, podle
slova BoÏího, jeÏ je psáno.

12 A nyní, ohlednû tohoto krále
Beniamina – mûl nûjaké sváry
mezi sv˘m vlastním lidem.

13 A stalo se také, Ïe vojska
LamanitÛ se‰la ze azemû Nefi,

aby bojovala proti jeho lidu. Ale
vizte, král Beniamin shromáÏdil
svá vojska a postavil se proti
nim; a bojoval silou své vlastní
paÏe bmeãem Labanov˘m.

14 A v síle Pánû bojovali proti
sv˘m nepfiátelÛm, dokud ne-
pobili mnoho tisíc LamanitÛ. A
stalo se, Ïe bojovali proti La-
manitÛm, dokud je nevyhnali
ze v‰ech zemí svého dûdictví.

15 A stalo se, Ïe poté tam byli
fale‰ní aKristové a jejich ústa
byla zavfiena a oni byli potres-
táni podle sv˘ch zloãinÛ;

16 A poté byli mezi lidem fa-
le‰ní proroci a fale‰ní kazatelé a
uãitelé a tito v‰ichni byli potres-
táni podle sv˘ch zloãinÛ; a poté,
co bylo mnoho svárÛ a mnohá
od‰tûpení se k LamanitÛm,
vizte, stalo se, Ïe král Beniamin
s pomocí svat˘ch aprorokÛ, ktefií
byli mezi jeho lidem –

17 NeboÈ vizte, král Beniamin
byl asvat˘ muÏ a vládl svému
lidu ve spravedlivosti; a v zemi
bylo mnoho svat˘ch muÏÛ a oni
promlouvali slovo BoÏí s bmocí
a s pravomocí; a uÏívali mnoho
costrosti pro tvrdo‰íjnost lidu –
18 ProãeÏ, s pomocí tûchto král

Beniamin, skrze své pÛsobení
ve‰kerou mocí svého tûla a
schopností celé své du‰e, a také
skrze proroky a jejich pÛsobení,
opût zjednal v zemi mír.

8a 2. Nefi 33:3–4;
Enos 1:11–12.

b 2. Nefi 30:6.
10a Omni 1:25, 30.

b 1. Nefi 9:4.
c Jarom 1:14.

11a 3. Nefi 5:8–12;
Morm. 1:1–5.

b 2. Nefi 25:18; 29:11;
33:11–15;
3. Nefi 27:23–27.

13a Omni 1:12.
b 1. Nefi 4:9;

2. Nefi 5:14;
Jákob 1:10;
Mos. 1:16;

NaS 17:1.
15a pp Antikrist.
16a Enos 1:22.
17a Alma 13:26.

b Alma 17:2–3.
c Moroni 9:4;

NaS 121:41–43.



Kniha Mosiá‰ova

KAPITOLA 1

Král Beniamin uãí své syny jazy-
ku a proroctvím jejich otcÛ –
Jejich náboÏenství a civilizace
jsou zachovávány díky záznamÛm
veden˘m na rÛzn˘ch deskách –
Mosiá‰ je vyvolen králem a jsou
mu dány do opatrovnictví zázna-
my a jiné vûci. Kolem roku 130–
124 pfi. Kr.

ANYNÍ, nebylo jiÏ Ïádného
sváru v celé azemi Zara-

hemla mezi ve‰ker˘m lidem,
kter˘ náleÏel ke králi Beniami-
novi, takÏe král Beniamin mûl
stál˘ mír po v‰echen zbytek
sv˘ch dnÛ.
2 A stalo se, Ïe mûl tfii syny;

a po jmenoval je Mosiá‰ a
Helorum a Helaman. A dal je
avyuãovati ve ve‰kerém bjazyce
sv˘ch otcÛ, aby se tímto stali
muÏi porozumûní; a aby mohli
zvûdûti o proroctvích, jeÏ byla
promlouvána ústy jejich otcÛ,
jeÏ jim byla pfiedána rukou
Pánû.
3 A také je pouãoval o zá-

znamech, jeÏ byly vyryty na
deskách z mosazi, fika: Synové
moji, chtûl bych, abyste si pama-
tovali, Ïe neb˘t tûchto adesek,
které obsahují tyto záznamy a
tato pfiikázání, byli bychom
museli trpûti v bnevûdomosti,

dokonce i v této nynûj‰í dobû,
neznajíce tajemství BoÏích.

4 NeboÈ by nebylo moÏné,
aby si otec ná‰ Lehi pamatoval
v‰echny tyto vûci a aby jim uãil
dûti své, ledaÏe by bylo pomoci
tûchto desek; neboÈ on byl
uãen v ajazyce Egyptsk˘ch, tu-
díÏ mohl ãísti tyto rytiny a uãiti
jim dûti své, takÏe tímto ony
jim mohly uãiti dûti své a tak
plniti pfiikázání BoÏí, aÏ do této
nynûj‰í doby.

5 Pravím vám, synové moji,
kdyby nebylo tûchto vûcí, jeÏ
jsou udrÏovány a azachovává-
ny rukou BoÏí, abychom mohli
bãísti a rozumûti ctajemstvím
jeho a míti pfiikázání jeho vÏdy
pfied oãima sv˘ma, pak by do-
konce i otcové na‰i upadali
do nevíry a my bychom byli
jako bratfií na‰i, Lamanité, ktefií
o tûchto vûcech nevûdí niãeho,
nebo dokonce jim ani nevûfií,
kdyÏ jsou jim uãeni, pro dtra-
dice otcÛ sv˘ch, které nejsou
správné.

6 Ó synové moji, chtûl bych,
abyste si pamatovali, Ïe tato
slova jsou pravdivá a také Ïe
tyto záznamy jsou apravdivé. A
vizte, také desky Nefiovy, jeÏ
obsahují záznamy a slova otcÛ
na‰ich od doby, kdy opustili
Jeruzalém, aÏ do nynûj‰ka, a ty
Ïe jsou také pravdivé; a my mÛ-

[mosiá‰]
1 1a Omni 1:13.
2a Mos. 4:14–15;

NaS 68:25, 28.
b Morm. 9:32.

3a pp Desky.

b Alma 37:8–9.
4a JS–Î 1:64.
5a pp Písma – Písma

budou zachovávána.
b Deut. 6:6–8.
c pp Tajemství BoÏí.

d Mos. 10:11–17.
6a 1. Nefi 1:3;

2. Nefi 33:10–11;
Moroni 10:27.
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Ïeme vûdûti o jistotû jejich, pro-
toÏe je máme pfied oãima sv˘ma.
7 A nyní, synové moji, chtûl

bych, abyste pamatovali na
to, abyste je pilnû azkoumali,
abyste tímto mohli míti uÏitek;
a chtûl bych, abyste bzachová-
vali pfiikázání BoÏí, aby se vám
cdafiilo v zemi podle dpfiíslibÛ,
jeÏ Pán dal otcÛm na‰im.

8 A král Beniamin uãil své syny
mnoha dal‰ím vûcem, jeÏ nejsou
napsány v této knize.

9 A stalo se, Ïe poté, co král
Beniamin ustal pouãovati své
syny, zestárl a vidûl, Ïe musí
velmi brzy jíti cestou v‰eho
pozemského; tudíÏ myslel si, Ïe
je Ïádoucí, aby pfiedal království
jednomu ze sv˘ch synÛ.

10 TudíÏ, dal si pfiedvésti
Mosiá‰e; a toto jsou slova, jeÏ
k nûmu promlouval fika: Synu
mÛj, chtûl bych, abys vydal pro-
hlá‰ení po celé této zemi mezi
ve‰ker˘m tímto lidem neboli
alidem Zarahemlov˘m a lidem
Mosiá‰ov˘m, kter˘ dlí v zemi,
aby se shromáÏdili; neboÈ nazí-
tfií vyhlásím tomuto lidu sv˘mi
vlastními ústy, Ïe ty jsi bkrálem
a vládcem nad tímto lidem,
kter˘ nám Pán, BÛh ná‰, dal.

11 A nadto dám tomuto lidu
a jméno, aby tím mohli b˘ti
odli‰eni od v‰ech lidí, které Pán
BÛh vyvedl ze zemû Jeruzalém;
a toto uãiním, protoÏe je to lid
piln˘ v zachovávání pfiikázání
Pánû.

12 A dám mu jméno, jeÏ nebu-
de nikdy vymazáno, leda by to
bylo skrze apfiestupek.

13 Ano, a nadto ti pravím, Ïe
kdyby tento vysoce oblíben˘
lid Pánû upadl v apfiestupek a
stal se zlovoln˘m a cizoloÏn˘m
lidem, pak je Pán vydá, aby se
tak stali bslab˘mi jako bratfií
jejich; a jiÏ je nebude nadále
czachovávati nesmírnou a po-
divuhodnou mocí svou, jako
doposud zachovával otce na‰e.

14 NeboÈ pravím ti, kdyby ne-
byl vztáhl rámû své k zachování
otcÛ na‰ich, byli by museli
padnouti do rukou LamanitÛ a
státi se obûtí nenávisti jejich.

15 A stalo se, Ïe poté, co král
Beniamin ustal promlouvati
k svému synovi, svûfiil mu sprá-
vu v‰ech záleÏitostí království.

16 A nadto mu také svûfiil do
péãe záznamy, jeÏ byly vyryty
na adeskách z mosazi; a také
desky Nefiovy; a také bmeã
LabanÛv a ckouli neboli ukaza-
tel, kter˘ vedl na‰e otce pusti-
nou, kter˘ byl pfiipraven rukou
Pánû, aby tímto mohli b˘ti
vedeni, kaÏd˘ podle pozornosti
a píle, kterou Pánu vûnovali.
17 TudíÏ, kdyÏ byli nevûrní,

nedafiilo se jim a ani nepokra-
ãovali ve své cestû, ale byli
ahnáni zpût a pfiivodili na sebe
nelibost BoÏí; a tudíÏ byli suÏo-
váni hladem a tûÏk˘mi strastmi,
aby byli podníceni k rozpome-
nutí se na svou povinnost.

7a pp Písma.
b Mos. 2:22;

Alma 50:20–22.
c 1. Nefi 2:20.
d Alma 9:12–14.

10a Omni 1:14.

b Mos. 2:30.
11a Mos. 5:8–12.
12a pp Hfie‰iti, hfiích.
13a ÎidÛm 6:4–6.

b Hel. 4:24–26.
c NaS 103:8–10.

16a Mos. 1:3.
b 1. Nefi 4:8–19;

Sl. Morm. 1:13;
NaS 17:1.

c 1. Nefi 16:10.
17a 1. Nefi 18:12–13.
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18 A nyní, stalo se, Ïe Mosiá‰
‰el a uãinil, jak mu otec pfiikázal,
a vyhlásil ve‰kerému lidu, kter˘
byl v zemi Zarahemla, aby se
shromáÏdili a vy‰li k chrámu a
aby vyslechli slova, jeÏ k nim
bude jeho otec promlouvati.

KAPITOLA 2

Král Beniamin oslovuje svÛj lid –
Pfiipomíná nestrannost, ãestnost a
duchovnost své vlády – Radí mu,
aby slouÏil svému Nebeskému Králi
– Ti, ktefií se boufií proti Bohu,
budou trpûti tr˘zní, která je jako
neuhasiteln˘ oheÀ. Kolem roku
124 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe poté, co Mosiá‰
uãinil, jak mu jeho otec pfiikázal,
a vydal prohlá‰ení po celé zemi,
se lidé shromaÏìovali po celé
zemi, aby mohli vyjíti k chrámu
a sly‰eti slova, jeÏ k nim král
Beniamin bude promlouvati.

2 A byl jich velik˘ poãet, do-
konce tolik, Ïe je ani nepoãítali,
neboÈ se v zemi nesmírnû roz-
mnoÏili a zesílili.

3 A také vzali z aprvorozen˘ch
ze sv˘ch stád, aby mohli pfiinés-
ti bobûÈ a zápalné cobûti dpodle
zákona MojÏí‰ova;
4 A také aby vzdali díky Pánu,

svému Bohu, kter˘ je vyvedl ze
zemû Jeruzalém a kter˘ je vy-
svobodil z rukou jejich nepfiátel
a aurãil za jejich buãitele sprave-
dlné muÏe a také spravedlného

muÏe za jejich krále, kter˘
zjednal mír v czemi Zarahemla
a kter˘ je uãil dzachovávati
pfiikázání BoÏí, aby se mohli
radovati a b˘ti naplnûni eláskou
k Bohu a ke v‰em lidem.
5 A stalo se, Ïe kdyÏ vy‰li

k chrámu, rozbili své stany
okolo, kaÏd˘ muÏ podle své
arodiny, sestávající z jeho man-
Ïelky a jeho synÛ a jeho dcer a
jejich synÛ a jejich dcer, od nej-
star‰ích aÏ po nejmlad‰í, a kaÏdá
rodina byla oddûlena od druhé.

6 A rozbili své stany okolo
chrámu a kaÏd˘ muÏ mûl svÛj
astan dvefimi smûrem k chrámu,
aby takto mohli zÛstati ve sta-
nech a sly‰eti slova, jeÏ k nim král
Beniamin bude promlouvati;

7 NeboÈ onen zástup byl tak
velik˘, Ïe je král Beniamin ne-
mohl v‰echny uãiti ve zdech
chrámu, tudíÏ dal postaviti
vûÏ, aby tak jeho lid mohl
sly‰eti slova, jeÏ k nûmu bude
promlouvati.

8 A stalo se, Ïe poãal promlou-
vati k svému lidu z vûÏe; a
v‰ichni nemohli sly‰eti jeho
slova pro velikost onoho zástu-
pu; tudíÏ dal, aby slova, jeÏ
promlouval, byla zapisována a
rozesílána mezi ty, ktefií nebyli
v doslechu jeho hlasu, aby i oni
mohli obdrÏeti jeho slova.

9 A toto jsou slova, jeÏ apro-
mlouval a dal zapsati, fika: Bratfií
moji, vy v‰ichni, ktefií jste se
shromáÏdili, vy, ktefií sly‰íte

2 3a Gen. 4:4.
b pp ObûÈ.
c 1. Nefi 5:9.
d 2. Nefi 25:24;

Alma 30:3; 34:13–14.
4a pp Povolání,

povolan˘ Bohem,
povolati.

b Mos. 18:18–22.
pp Uãitel, uãiti.

c Omni 1:12–15.
d Jan 15:10.

e pp Láska.
5a pp Rodina.
6a Ex. 33:8–10.
9a Mos. 8:3.
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slova má, jeÏ k vám dnes budu
promlouvati; neboÈ nepfiikázal
jsem vám, abyste si sem pfii‰li
bpohrávati se slovy, jeÏ budu
promlouvati, ale abyste mne
cposlouchali a otevfieli u‰i své,
abyste mohli sly‰eti, a dsrdce své,
abyste mohli rozumûti, a emysl
svou, aby pohledu va‰emu
mohla b˘ti odhalena ftajemství
BoÏí.
10 Nepfiikázal jsem vám sem

pfiijíti, abyste se mne abáli nebo
abyste si mysleli, Ïe já sám jsem
více neÏli smrteln˘ ãlovûk.
11 VÏdyÈ já jsem jako vy sami,

poddán v‰elik˘m slabostem tûla
a mysli; a pfiece jsem byl vyvo-
len tímto lidem a vysvûcen ot-
cem sv˘m a ruka Pánû strpûla,
abych byl vládcem a králem nad
tímto lidem; a byl jsem udrÏo-
ván a zachováván nesmírnou
mocí jeho, abych vám slouÏil
s ve‰kerou mocí, myslí a silou,
kterou mi Pán udûlil.

12 Pravím vám, Ïe mi bylo
dovoleno proÏíti dny své ve
sluÏbû vám, dokonce aÏ do této
doby, a neÏádal jsem od vás
azlato ani stfiíbro ani Ïádn˘
druh bohatství;
13 Ani jsem nestrpûl, abyste

byli zavíráni do ÏaláfiÛ ani aby-
ste ãinili jeden z druhého otroky
ani abyste vraÏdili nebo plenili
nebo kradli nebo cizoloÏili; do-
konce jsem ani nestrpûl, abyste
se dopou‰tûli jakéhokoli druhu

zlovolnosti, a uãil jsem vás,
Ïe máte zachovávati pfiikázání
Pánû ve v‰em, co vám pfiikázal –

14 A vpravdû, já sám jsem
apracoval sv˘ma vlastníma ru-
kama, abych vám mohl slouÏiti
a abyste nebyli zatíÏeni danûmi
a aby na vás nepfii‰lo nic, co by
bylo zatûÏko nésti – a v‰ech
tûchto vûcí, jeÏ jsem pravil, jste
vy sami dnes svûdky.

15 Av‰ak, bratfií moji, neãinil
jsem tyto vûci, abych se mohl
chlubiti, ani nefiíkám tyto vûci,
abych vás tímto obviÀoval; ale
fiíkám vám tyto vûci, abyste
vûdûli, Ïe se dnes mohu zodpo-
vídati pfied Bohem s ãist˘m
asvûdomím.
16 Vizte, pravím vám, Ïe si

nepfieji chlubiti se proto, Ïe jsem
vám pravil, Ïe jsem proÏil dny
své ve sluÏbû vám, neboÈ jsem
byl pouze ve sluÏbû BoÏí.

17 A vizte, fiíkám vám tyto
vûci, abyste se mohli nauãiti
amoudrosti; abyste se nauãili,
Ïe kdyÏ jste ve bsluÏbû cbliÏních
sv˘ch, jste pouze ve sluÏbû
svého Boha.

18 Vizte, naz˘vali jste mne
sv˘m králem; a jestliÏe já, jehoÏ
sv˘m králem naz˘váte, pracuji,
abych vám aslouÏil, nemûli by-
ste pak i vy pracovati, abyste si
navzájem slouÏili?

19 A vizte také, jestliÏe já, jehoÏ
naz˘váte sv˘m králem, jenÏ
proÏil dny své ve sluÏbû vám,

9b NaS 6:12.
c pp Poslouchati,

poslu‰nost, poslu‰n .̆
d Mos. 12:27;

3. Nefi 19:33.
e pp Mysl.
f pp Tajemství BoÏí.

10a pp Báti se, bázeÀ,
strach.

12a Skut. 20:33–34.
14a 1. Kor. 9:18.
15a pp Svûdomí.
17a pp Moudrost.

b Mat. 25:40;

Jakub 1:27;
NaS 42:29–31.
pp SlouÏiti, sluÏba.

c pp Bratr, bratfií;
Sestra.

18a Mat. 20:26–27.
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a pfiece byl ve sluÏbû BoÏí, si
zasluhuji od vás nûjak˘ch díkÛ,
ó, jak byste mûli adûkovati Králi
svému nebeskému!

20 Pravím vám, bratfií moji,
kdybyste vzdali ve‰keré díky a
achválu, jeÏ má celá du‰e va‰e
moc vlastniti, tomu bBohu, jenÏ
vás stvofiil a jenÏ vás udrÏuje a
zachovává a zpÛsobuje, abyste
se radovali, a umoÏÀuje, abyste
navzájem Ïili v míru –

21 Pravím vám, Ïe kdybyste
slouÏili tomu, jenÏ vás stvofiil
od poãátku a zachovává vás ze
dne na den, jenÏ vám propÛjãuje
dech, abyste mohli Ïíti a pohy-
bovati se a konati podle své
vlastní avÛle, a dokonce vás
podporuje od okamÏiku k oka-
mÏiku – pravím, kdybyste mu
slouÏili celou du‰í svou, je‰tû
byste byli bneprospû‰n˘mi slu-
Ïebníky.
22 A vizte, v‰e, co od vás po-

Ïaduje, je, abyste azachovávali
bpfiikázání jeho; a slíbil vám, Ïe
budete-li zachovávati pfiikázání
jeho, bude se vám v zemi dafiiti;
a on se nikdy cneodchyluje od
toho, co praví; tudíÏ dzachová-
váte-li pfiikázání jeho, Ïehná
vám a dává vám úspûch.

23 A nyní, v první fiadû, on vás
stvofiil a dal vám Ïivot, za coÏ
jste jeho dluÏníky.

24 A za druhé, on poÏaduje,
abyste ãinili, jak vám pfiikázal;
za coÏ, ãiníte-li to, vám okamÏitû

aÏehná; a tudíÏ vám zaplatil. A
stále jste jeho dluÏníky, a jste a
budete na vûky vûkÛ; tudíÏ,
ãím se mÛÏete chlubiti?

25 A nyní, ptám se, mÛÏete
fiíci nûco o sobû? Odpovídám
vám: Nikoli. NemÛÏete ani fiíci,
Ïe jste tolik co prach zemû; a
pfiece jste byli z aprachu zemû
bstvofieni; ale vizte, ten patfií
tomu, jenÏ vás stvofiil.

26 A já, ani já, jehoÏ naz˘váte
králem sv˘m, nejsem o nic lep‰í,
neÏli jste vy sami; neboÈ já jsem
také z prachu. A vy vidíte, Ïe
jsem star˘ a brzy vydám tuto
smrtelnou schránku její matce
zemi.

27 TudíÏ, jak jsem vám pravil,
Ïe jsem vám slouÏil, akráãeje
pfied Bohem s ãist˘m svûdo-
mím, tedy tak jsem vás dal
v tuto dobu shromáÏditi, abych
byl shledán bez viny a aby na
mne nepadla va‰e bkrev, aÏ
budu státi, abych byl souzen
Bohem z toho, co mi ohlednû
vás pfiikázal.

28 Pravím vám, Ïe jsem vás
dal shromáÏditi, abych mohl
azbaviti ‰at svÛj krve va‰í v tuto
dobu, kdy brzy sejdu do hrobu,
abych tam mohl sejíti v pokoji
a aby se nesmrteln˘ bduch
mÛj mohl pfiipojiti k cchórÛm
na v˘‰inách ve zpûvu chval
spravedlnému Bohu.

29 A nadto, pravím vám, Ïe
jsem vás dal shromáÏditi, abych

19a pp DíkÛvzdání, díky.
20a 1. Nefi 18:16.

b pp BÛh, BoÏstvo.
21a pp Svoboda jednání.

b Luká‰ 17:7–10.
22a Lev. 25:18–19;

2. Nefi 1:9.

b pp Pfiikázání BoÏí.
c NaS 3:1–2.
d NaS 14:7; 58:2–3.

24a pp PoÏehnání,
poÏehnan˘,
poÏehnati.

25a Gen. 3:19; Jákob 2:21.

b pp Stvofiení, stvofiiti.
27a pp Kráãeti, kráãeti

s Bohem.
b Jákob 1:19.

28a Jákob 2:2.
b pp Duch.
c Morm. 7:7.



157 Mosiá‰ 2:30–38

vám oznámil, Ïe jiÏ nemohu
b˘ti uãitelem va‰ím, ani králem
va‰ím;
30 NeboÈ i v tuto chvíli se celá

schránka má nesmírnû chvûje,
kdyÏ se pokou‰ím k vám pro-
mlouvati; ale Pán BÛh mne pod-
poruje a dovolil, abych k vám
promluvil, a pfiikázal mi, abych
vám dnes oznámil, Ïe mÛj
syn Mosiá‰ je králem a vládcem
nad vámi.

31 A nyní, bratfií moji, chtûl
bych, abyste ãinili tak, jak jste
ãinili aÏ doposud. Tak, jak jste
zachovávali pfiikázání má a také
pfiikázání otce mého a dafiilo
se vám a byli jste ochraÀováni
pfied pádem do rukou nepfiátel
va‰ich, právû tak budete-li za-
chovávati pfiikázání syna mého
neboli pfiikázání BoÏí, jeÏ vám
budou skrze nûho pfiedávána,
bude se vám v zemi dafiiti a
nepfiátelé va‰i nebudou míti
nad vámi Ïádné moci.

32 Ale, ó lide mÛj, varuj se, aby
mezi vámi nevyvstaly asváry
a abyste nechtûli poslouchati
zlého ducha, o nûmÏ promlou-
val otec mÛj Mosiá‰.

33 NeboÈ vizte, nad tím, kdo
chce poslouchati toho ducha, je
vyslovena bûda; neboÈ chce-li
ho poslouchati a zÛstane-li a
zemfie-li v hfií‰ích sv˘ch, vypije
azatracení pro svou vlastní du‰i;
neboÈ obdrÏí jako mzdu svou
bvûãn˘ trest, protoÏe pfiestoupil
zákon BoÏí navzdory svému
vlastnímu poznání.
34 Pravím vám, Ïe není mezi

vámi Ïádného, kromû mal˘ch
dûtí va‰ich, kdo nebyl pouãován
o tûchto vûcech a kdo neví, Ïe
jste vûãnû zadluÏeni nebeskému
Otci svému, abyste mu dávali
v‰e, co máte a co jste; a také kdo
nebyl pouãován o záznamech,
jeÏ obsahují proroctví, jeÏ byla
promlouvána svat˘mi proroky
aÏ do doby, kdy otec ná‰ Lehi
opustil Jeruzalém;

35 A také o v‰em, co bylo pro-
mlouváno otci na‰imi do nynûj-
‰ka. A vizte také, oni promlou-
vali to, co jim pfiikázal Pán; tu-
díÏ, jsou spravedlné a pravdivé.

36 A nyní, pravím vám, bratfií
moji, Ïe poté, co jste poznali
v‰echny tyto vûci a byli jste
jim vyuãováni, dopustíte-li se
pfiestupku a pÛjdete-li proti
tomu, co bylo fieãeno, vzdálíte
se od Ducha Pánû, takÏe ve vás
nebude míti Ïádného místa,
aby vás vedl po s tezkách
moudrosti, abyste byli poÏeh-
náni , aby se vám dafii lo a
abyste byli zachováváni –

37 Pravím vám, Ïe ãlovûk,
kter˘ toto ãiní, vystupuje v
otevfiené avzpoufie proti Bohu;
tudíÏ chce poslouchati onoho
zlého ducha a stává se nepfiíte-
lem ve‰keré spravedlivosti;
tudíÏ, Pán v nûm nemá Ïádné-
ho místa, neboÈ on nepfieb˘vá
v bnesvat˘ch chrámech.
38 TudíÏ, neãiní-li onen ãlovûk

apokání a zÛstane-li a zemfie-li
jako nepfiítel Boha, poÏadavky
boÏské bspravedlnosti probudí
nesmrtelnou du‰i jeho k proni-

32a 3. Nefi 11:29–30.
33a pp Zatracení.

b NaS 19:6, 10–12.

37a Mos. 3:12;
Hel. 8:24–25.
pp Vzpoura.

b Alma 7:21.
38a pp Pokání.

b pp Spravedlnost.
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kavému pocitu jeho vlastní
cviny, která zpÛsobuje, Ïe se
stáhne z pfiítomnosti Pánû, a kte-
rá naplÀuje jeho hruì vinou a
bolestí a úzkostí, coÏ je jako neu-
hasiteln˘ oheÀ, jehoÏ plamen
vystupuje vzhÛru na vûky vûkÛ.

39 A nyní, pravím vám, Ïe
amilosrdenství nemá na takové-
ho ãlovûka Ïádn˘ nárok; tudíÏ
koneãn˘m osudem jeho je trpûti
nikdy nekonãící muka.
40 Ó v‰ichni vy, stafií lidé, a

také vy, mladí lidé, a vy, malé
dûti, ktefií rozumíte slovÛm
m˘m, neboÈ jsem k vám pro-
mlouval jasnû, abyste porozu-
mûli, modlím se, abyste se pro-
budili, abyste se arozpomenuli
na hrozn˘ stav tûch, ktefií upadli
v pfiestupek.

41 A nadto, pfiál bych si, aby-
ste zváÏili poÏehnan˘ a a‰Èastn˘
stav tûch, ktefií zachovávají pfii-
kázání BoÏí. NeboÈ vizte, ti jsou
bpoÏehnaní ve v‰ech vûcech, jak
v ãasn˘ch, tak v duchovních;
a vytrvají-li cvûrnû do konce,
budou pfiijati v dnebi, aby takto
mohli pfieb˘vati s Bohem ve
stavu nikdy nekonãícího ‰tûstí.
Ó pomnûte, pomnûte, Ïe tyto
vûci jsou pravdivé; neboÈ Pán
BÛh to pravil.

KAPITOLA 3

Král Beniamin pokraãuje ve své
promluvû – Pán V‰emocn˘ bude

slouÏiti mezi lidmi ve stánku z hlí-
ny – Krev poteãe z kaÏdého póru,
aÏ bude usmifiovati hfiíchy svûta –
Jeho jméno je jediné, jímÏ pfiichází
spasení – Lidé mohou odloÏiti pfii-
rozeného ãlovûka a státi se Svat˘mi
skrze usmífiení – Muka zlovoln˘ch
budou jako jezero ohnû a síry.
Kolem roku 124 pfi. Kr.

A opût, bratfií moji, chtûl bych
vás poÏádati o pozornost va‰i,
neboÈ mám nûco více, co bych
k vám chtûl promlouvati; neboÈ
vizte, chci vám fiíci vûci t˘kající
se toho, co pfiijde.

2 A vûci, jeÏ vám povím, mi
byly oznámeny aandûlem od
Boha. A on mi pravil: Probuì
se, a já jsem se probudil a vizte,
on stál pfiede mnou.

3 A pravil mi: Probuì se a sly‰
slova, jeÏ ti povím; neboÈ viz,
pfii‰el jsem, abych ti oznámil
aradostné zvûsti veliké radosti.
4 NeboÈ Pán vysly‰el modlit-

by tvé a posoudil spravedlivost
tvou a poslal mne, abych ti je
oznámil, aby ses mohl radovati;
a abys je mohl oznámiti lidu
svému, takÏe oni také mohou
b˘ti naplnûni radostí.

5 NeboÈ viz, pfiichází ãas, a
není daleko, kdy aPán V‰emocn ,̆
kter˘ vládne, kter˘ byl a kter˘ je
od ve‰keré vûãnosti do ve‰keré
vûãnosti, sestoupí s mocí s nebe
mezi dûti lidské a bude dlíti
ve bstánku z hlíny a bude cho-
diti mezi lidmi konaje mocné

38c pp Vina.
39a Alma 34:8–9, 15–16.

pp Milosrdenství,
milosrdn˘.

40a Alma 5:18.
41a 4. Nefi 1:15–18.

pp Radost.
b pp PoÏehnání,

poÏehnan˘,
poÏehnati.

c NaS 6:13.
d pp Nebe.

3 2a pp Andûlé.
3a Luká‰ 2:10–11.
5a pp Jehova.

b Mos. 7:27;
Alma 7:9–13.
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czázraky, jako uzdravování
nemocn˘ch, kfií‰ení mrtv˘ch, a
zpÛsobí , Ïe chromí budou
choditi, slepí obdrÏí zrak svÛj a
hlu‰í sluch, a bude uzdravovati
v‰eliké nemoci.

6 A bude vymítati aìábly ne-
boli zlé duchy, ktefií dlí v srdci
dûtí lidsk˘ch.
7 A hle, vytrpí apoku‰ení a

bolest tûla, bhlad, ÏízeÀ a únavu,
dokonce více, neÏli ãlovûk mÛÏe
cvytrpûti, aniÏ by mu to pfiivodi-
lo smrt; neboÈ viz, dkrev poteãe
z kaÏdého póru, tak veliká bude
eúzkost jeho pro zlovolnost a
ohavnosti lidu jeho.
8 A bude naz˘ván a JeÏ í‰

Kristus, bSyn BoÏí, cOtec nebe a
zemû, Stvofiitel v‰ech vûcí od
poãátku; a dmatka jeho bude
naz˘vána eMaria.

9 A hle, pfiijde k sv˘m vlast-
ním, aby k dûtem lidsk˘m
mohlo pfiijíti aspasení, a to skrze
bvíru ve jméno jeho; a dokonce i
po tom v‰em ho budou pova-
Ïovati za ãlovûka a fieknou, Ïe
má cìábla, a budou ho dbiãovati
a eukfiiÏují ho.

10 A on avstane btfietího dne
z mrtv˘ch; a viz, bude státi, aby

csoudil svût; a viz, v‰echny tyto
vûci jsou vykonány, aby na dûti
lidské mohl pfiijíti spravedliv˘
soud.

11 NeboÈ viz, a také akrev jeho
busmifiuje hfiíchy tûch, ktefií
cpadli pfiestupkem Adamov˘m,
ktefií zemfieli neznajíce vÛli
BoÏí ohlednû sebe sam˘ch ne-
boli ktefií dhfie‰ili v neznalosti.

12 Ale bûda, bûda tomu, kdo ví,
Ïe se aboufií proti Bohu! NeboÈ
spasení nepfiichází k Ïádnému
takovému, ledaÏe je to pokáním
a vírou v bPána JeÏí‰e Krista.
13 A Pán BÛh vyslal svaté

své proroky mezi v‰echny dûti
lidské, aby oznamovali tyto
vûci kaÏdému pokolení, národu
a jazyku, aby takto v‰ichni, ktefií
uvûfií, Ïe Kristus pfiijde, mohli
obdrÏeti aodpu‰tûní hfiíchÛ
sv˘ch a mohli se radovati ne-
smírnû velikou radostí, dokon-
ce bjako kdyby jiÏ mezi nû pfii‰el.

14 Nicménû Pán BÛh vidûl, Ïe
lid jeho je lidem tvrdo‰íjn˘m,
a stanovil pro nû zákon, totiÏ
azákon MojÏí‰Ûv.
15 A ukázal jim mnohá zna-

mení a divy a apfiedobrazy
a nástiny t˘kající se pfiíchodu

5c Mat. 4:23–24;
Skut. 2:22;
1. Nefi 11:31.
pp Zázrak.

6a Marek 1:32–34.
7a pp Pokou‰eti,

poku‰ení.
b Mat. 4:1–2.
c NaS 19:15–18.
d Luká‰ 22:44.
e Iz. 53:4–5.

8a pp BÛh, BoÏstvo –
BÛh Syn.

b Alma 7:10.
c Hel. 14:12;

3. Nefi 9:15.

d Mat. 1:16;
1. Nefi 11:14–21.

e pp Maria, matka
JeÏí‰ova.

9a pp Spasení.
b pp Vûfiiti, víra.
c Jan 8:48.
d Marek 15:15.
e Luká‰ 18:33;

1. Nefi 19:10;
2. Nefi 10:3.
pp UkfiiÏování.

10a pp Vzkfií‰ení.
b Mat. 16:21;

2. Nefi 25:13;
Hel. 14:20–27.

c pp Soud, souditi.
11a pp Krev.

b pp Usmífiení, usmífiiti.
c pp Pád Adama a Evy.
d 2. Nefi 9:25–26.

12a Mos. 2:36–38;
Hel. 8:25.
pp Vzpoura.

b pp Pán.
13a pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.

b 2. Nefi 25:24–27;
Jarom 1:11.

14a pp Zákon MojÏí‰Ûv.
15a pp JeÏí‰ Kristus –

Pfiedobrazy a
symboly Krista.



Mosiá‰ 3:16–25 160

svého; a také svatí proroci k nim
promlouvali o pfiíchodu jeho;
a nicménû zatvrdili srdce své a
nepochopili, Ïe bzákon MojÏí‰Ûv
nic neprospívá, ledaÏe by to
bylo skrze usmífiení krve jeho.

16 A i kdyby bylo moÏné, aby
malé adûti mohly hfie‰iti, ne-
mohly by b˘ti spaseny; ale já ti
pravím, ony jsou bpoÏehnané;
neboÈ viz, tak jak v Adamovi
neboli pfiirozeností padají, prá-
vû tak krev Kristova usmifiuje
hfiíchy jejich.
17 A nadto, pravím ti, Ïe

nebude dáno aÏádného jiného
jména ani Ïádné jiné cesty ani
prostfiedku, jímÏ k dûtem lid-
sk˘m mÛÏe pfiijíti bspasení,
pouze ve jménu a skrze jméno
cKrista, Pána V‰emocného.
18 NeboÈ viz, on soudí a soud

jeho je spravedln˘; a malé dítû,
které zemfie v dûtství, nezahyne;
ale lidé pijí zatracení své vlastní
du‰e, ledaÏe se pokofií a astanou
se jako malé dûti a uvûfií, Ïe
spasení bylo a je a pfiijde ve
smírné krvi a skrze bsmírnou
krev Krista, Pána V‰emocného.
19 NeboÈ apfiirozen˘ ãlovûk je

nepfiítelem Boha a byl jím od
bpádu Adamova a bude na vûky
vûkÛ, ledaÏe se cpoddá nutká-
ním Svatého dDucha a odloÏí
pfiirozeného ãlovûka a stane se
esvat˘m skrze usmífiení Krista

Pána a stane se jako fdítû, pod-
dajn˘m, mírn˘m, pokorn˘m,
trpûliv˘m, pln˘m lásky, ochot-
n˘m podrobiti se v‰emu, co Pán
povaÏuje za vhodné na nûj vlo-
Ïiti, stejnû jako se dítû podrobuje
otci svému.

20 A nadto, pravím ti, Ïe pfiijde
ãas, kdy se aznalost o Spasiteli
roz‰ífií v bkaÏdém národû, po-
kolení, jazyku a lidu.

21 A viz, aÏ ten ãas pfiijde,
Ïádn˘, kromû mal˘ch dûtí, ne-
bude shledán pfied Bohem abez
viny, leda skrze pokání a víru ve
jméno Pána Boha V‰emocného.

22 A dokonce v této dobû, aÏ
pouãí‰ lid svÛj o vûcech, jeÏ ti
Pán, tvÛj BÛh, pfiikázal, dokonce
tehdy jiÏ nebudou shledáni bez
viny v oãích BoÏích, pouze podle
slov, jeÏ jsem k tobû promluvil.

23 A nyní, promluvil jsem
slova, jeÏ mi pfiikázal Pán BÛh.

24 A tak praví Pán: Ona budou
státi jako jasné svûdectví proti
tomuto lidu soudného dne;
z tohoto budou souzeni, kaÏd˘
podle skutkÛ sv˘ch, aÈ byly
dobré, nebo aÈ byly zlé.

25 A jestliÏe byly zlé, budou
vydáni hroznému apohledu na
svou vlastní vinu a ohavnosti
své, coÏ zpÛsobí, Ïe se stáhnou
z pfiítomnosti Pánû do stavu
b bídy a nekoneãn˘ch muk,
odkud se nemohou jiÏ více

15b Mos. 13:27–32.
16a pp Dûti, dítû.

b Moroni 8:8–9.
17a Skut. 4:10–12;

2. Nefi 31:21.
b pp Spasení.
c pp JeÏí‰ Kristus –

Vzíti jméno JeÏí‰e
Krista na sebe.

18a Mat. 18:3.
b Mos. 4:2; Hel. 5:9.

19a 1. Kor. 2:11–14;
Mos. 16:2–3.
pp Pfiirozen˘ ãlovûk.

b pp Pád Adama a Evy.
c 2. Par. 30:8.
d Moroni 10:4–5.

pp Duch Svat˘.

e pp Svat˘.
f 3. Nefi 9:22.

20a NaS 3:16.
b pp Misionáfiská práce.

21a pp Poãet vydati,
zodpovûdnost,
zodpovûdn˘.

25a Alma 5:18; 12:14–15.
b Morm. 8:38.
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navrátiti; tudíÏ vypili zatracení
své vlastní du‰e.
26 TudíÏ, pili z ãí‰e hnûvu

BoÏího, coÏ jim spravedlnost
nemÛÏe odepfiíti, stejnû jako
nemohla odepfiíti aAdamovi, aby
padl, protoÏe pojedl ze zakáza-
ného bovoce; tudíÏ, cmilosrden-
ství na nû jiÏ na vûky nebude
moci míti nárok.
27 A amuka jejich budou jako

bjezero ohnû a síry, jehoÏ pla-
meny jsou neuhasitelné a jehoÏ
d˘m stoupá vzhÛru na vûky
vûkÛ. Tak mi Pán pfiikázal.
Amen.

KAPITOLA 4

Král Beniamin pokraãuje ve své
promluvû – Spasení pfiichází díky
usmífiení – Vûfite v Boha, abyste
byli spaseni – Uchovávejte si od-
pu‰tûní sv˘ch hfiíchÛ skrze vûrnost
– Udûlujte ze svého jmûní chud˘m
– âiÀte v‰echny vûci v moudrosti
a v pofiádku. Kolem roku 124 pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ král
Beniamin ustal promlouvati
slova, jeÏ mu pfiedal andûl Pánû,
rozhlédl se po zástupu a vizte,
oni padli k zemi, neboÈ pfii‰la
na nû abázeÀ Pánû.

2 A oni spatfiili sami sebe ve
svém vlastním atûlesném stavu,
Ïe jsou dokonce bménû neÏli
prach zemû. A v‰ichni volali

nahlas jedním hlasem fikouce:
Ó, buì milosrdn˘ a obraÈ k nám
csmírnou krev Kristovu, aby-
chom mohli obdrÏeti odpu‰tûní
hfiíchÛ sv˘ch a aby srdce na‰e
mohlo b˘ti oãi‰tûno; neboÈ
my vûfiíme v JeÏí‰e Krista, Syna
BoÏího, kter˘ dstvofiil nebe a
zemi a v‰echny vûci; a kter˘
sestoupí mezi dûti lidské.

3 A stalo se, Ïe poté, co pro-
mluvili tato slova, sestoupil na
nû Duch Pánû a byli naplnûni
radostí, obdrÏev‰e aodpu‰tûní
hfiíchÛ sv˘ch, majíce pokoj
bsvûdomí pro nesmírnou cvíru,
kterou mûli v JeÏí‰e Krista, kter˘
pfiijde podle slov, jeÏ k nim
král Beniamin promlouval.

4 A král Beniamin opût otevfiel
ústa svá a poãal k nim promlou-
vati fika: Pfiátelé moji a bratfií
moji , pokolení moje a lide
mÛj, pfiál bych si opût poÏádati
vás o pozornost va‰i, abyste
vyslechli zbytek slov m˘ch, jeÏ
k vám promluvím, a abyste jim
porozumûli.

5 NeboÈ vizte, jestliÏe vás v této
chvíli poznání dobrotivosti
aBoÏí probudilo k pocítûní nico-
ty va‰í a bezcenného a padlého
stavu va‰eho –

6 Pravím vám, jestliÏe jste do‰li
apoznání dobrotivosti BoÏí a
nesmírné moci jeho a moudrosti
jeho a trpûlivosti jeho a shovíva-
vosti jeho vÛãi dûtem lidsk˘m;

26a Morm. 9:12.
b Gen. 3:1–12;

2. Nefi 2:15–19;
Alma 12:21–23.

c pp Milosrdenství,
milosrdn˘.

27a pp Vina.

b 2. Nefi 9:16;
Jákob 6:10;
NaS 76:36.

4 1a pp Báti se, bázeÀ,
strach.

2a pp Tûlesn˘.
b Hel. 12:7–8.

c Mos. 3:18; Hel. 5:9.
d pp Stvofiení, stvofiiti.

3a pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.
b pp Svûdomí.
c pp Vûfiiti, víra.

5a MojÏ. 1:10.
6a pp BÛh, BoÏstvo.
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a také busmífiení, jeÏ je pfiipra-
veno od czaloÏení svûta, aby
jím mohlo pfiijíti spasení k tomu,
kdo vloÏí ddÛvûru svou v Pána
a bude piln˘ v zachovávání
pfiikázání jeho a vytrvá ve vífie
aÏ do konce Ïivota svého,
mám na mysli Ïivot smrtelného
tûla –

7 Pravím, Ïe toto je ãlovûk,
kter˘ obdrÏí spasení skrze usmí-
fiení, jeÏ bylo pfiipraveno od
zaloÏení svûta pro ve‰keré lid-
stvo, které kdy bylo od apádu
Adamova nebo které je nebo
které kdy bude, aÏ do konce
svûta.

8 A toto je prostfiedek, jímÏ
pfiichází spasení. A není aÏád-
ného jiného spasení kromû toho,
o nûmÏ bylo promlouváno; ani
není Ïádn˘ch jin˘ch podmínek,
za nichÏ ãlovûk mÛÏe b˘ti
spasen, leda tûch podmínek, o
nichÏ jsem vám pravil.

9 Vûfite v Boha; vûfite, Ïe on je
a Ïe stvofiil v‰echny vûci jak na
nebi, tak na zemi; vûfite, Ïe má
ve‰kerou amoudrost a ve‰kerou
moc jak na nebi, tak na zemi;
vûfite, Ïe ãlovûk bneobsáhne
v‰echny vûci, jeÏ mÛÏe obsáh-
nouti Pán.

10 A opût, vûfite, Ïe musíte
ãiniti apokání z hfiíchÛ sv˘ch
a zanechati jich a pokofiiti se

pfied Bohem; a prositi v upfiím-
nosti srdce, aby vám bodpustil;
a nyní, cvûfiíte-li v‰em tûmto
vûcem, hleìte, abyste je dãinili.
11 A opût vám pravím, jak

jsem jiÏ pravil pfiedtím, Ïe
pokud jste do‰li poznání slávy
BoÏí neboli pokud jste poznali
dobrotivost jeho a aochutnali
jste z lásky jeho a obdrÏeli jste
bodpu‰tûní hfiíchÛ sv˘ch, coÏ
zpÛsobuje tak nesmírnû velikou
radost v du‰i va‰í, stejnû tak
bych chtûl, abyste pamatovali
na velikost BoÏí a na svou
vlastní cnicotu a na ddobroti-
vost jeho a na shovívavost jeho
s vámi, nehodn˘m stvofiením,
a to vÏdy uchovávali v pamûti,
a abyste se pokofiili aÏ do hlubin
epokory, fdennû vz˘vajíce jméno
Pánû a stojíce neochvûjnû ve
vífie v to, co pfiijde, co bylo
promlouváno ústy andûla.

12 A vizte, pravím vám, Ïe
budete-li toto ãiniti, budete se
vÏdy radovati a budete naplnûni
aláskou BoÏí a vÏdy si bbudete
udrÏovati odpu‰tûní hfiíchÛ
sv˘ch; a porostete v poznání
slávy toho, kter˘ vás stvofiil,
neboli v poznání toho, co je
spravedlné a pravdivé.

13 A nebudete pom˘‰leti na
to, abyste jeden druhému ubli-
Ïovali, ale abyste Ïili apokojnû a

6b pp Usmífiení, usmífiiti.
c Mos. 15:19.
d Îalmy 36:8;

2. Nefi 22:2;
Hel. 12:1.
pp DÛvûra,
dÛvûfiovati.

7a pp Pád Adama a Evy.
8a Skut. 4:12;

2. Nefi 31:21;
Mos. 3:17.

9a ¤ím. 11:33–34;
Jákob 4:8–13.

b Iz. 55:9.
10a pp Pokání.

b NaS 61:2.
c Mat. 7:24–27.
d 2. Nefi 31:19–21.

11a Alma 36:24–26.
b pp Odpu‰tûní

hfiíchÛ.
c MojÏ. 1:10.

d Ex. 34:6;
Moroni 8:3.

e pp Pokora, pokorn˘,
pokofiiti se.

f pp Modlitba.
12a pp Láska.

b Mos. 4:26;
Alma 4:13–14;
5:26–35;
NaS 20:31–34.

13a pp Mírotvorce.
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abyste dávali kaÏdému ãlovûku
podle toho, jak mu náleÏí.
14 A nestrpíte, aby adûti va‰e

chodily hladové nebo nahé; a
také nestrpíte, aby pfiestupovaly
zákony BoÏí a bmûly potyãky
a hádaly se spolu a slouÏily
ìáblu, kter˘ je pánem hfiíchu
neboli kter˘ je oním zl˘m
duchem, o nûmÏ promlouvali
otcové na‰i, tím, kter˘ je nepfiíte-
lem ve‰keré spravedlivosti.

15 Ale vy je budete auãiti, aby
bkráãely po cestách pravdy a
stfiídmosti; budete je uãiti, aby
se cnavzájem milovaly a aby si
navzájem slouÏily.

16 A také vy sami budete
apomáhati tûm, ktefií pomoci
va‰í mají zapotfiebí; poskytnete
ze jmûní svého tomu, kdo je
v nouzi; a nestrpíte, aby k vám
bÏebrák vzná‰el prosbu svou
nadarmo, a nezapudíte ho, aby
nezahynul.

17 MoÏná si afieknete: Ten ãlo-
vûk si pfiivodil sám bídu svou;
tudíÏ pozdrÏím ruku svou a
nedám mu z jídla svého ani mu
neudûlím ze jmûní svého, aby
netrpûl, neboÈ tresty jeho jsou
spravedlné –

18 Ale já vám pravím: Ó
ãlovûãe, ten, kdo toto ãiní, má
velik˘ dÛvod ku pokání; a
nebude-li ãiniti pokání z toho,
co uãinil, zahyne na vûky a
nebude míti podílu v království
BoÏím.

19 NeboÈ vizte, nejsme snad
v‰ichni Ïebráky? Nezávisíme
v‰ichni na téÏe Bytosti, totiÏ
Bohu, v‰ím jmûním, jeÏ máme,
jídlem a rouchem i zlatem i stfií-
brem a ve‰ker˘m bohatstvím,
jehoÏ máme v‰eho druhu?

20 A vizte, dokonce i v této
dobû jste vz˘vali jméno jeho a
Ïádali jste o odpu‰tûní hfiíchÛ
sv˘ch. A strpûl, abyste Ïádali
nadarmo? Nikoli; vylil na vás
Ducha svého a zpÛsobil, Ïe se
srdce va‰e naplnilo aradostí, a
zpÛsobil, Ïe ústa va‰e byla za-
vfiena, takÏe jste nebyli mocni
slova, tak nesmírnû veliká byla
radost va‰e.

21 A nyní, jestliÏe BÛh, kter˘
vás stvofiil, na nûmÏ jste závislí
Ïivotem sv˘m a v‰ím, co máte
a co jste, vám udílí v‰e, o co ve
vífie poÏádáte a co je správné,
vûfiíce, Ïe obdrÏíte, ó, jak pak
vy si máte navzájem audíleti
z jmûní, které máte.
22 A asoudíte-li ãlovûka, kter˘

k vám vzná‰í prosbu svou o
jmûní va‰e, aby nezahynul, a
odsoudíte-li ho, oã mnohem
spravedlnûj‰í bude odsouzení
va‰e za bpozdrÏení jmûní svého,
které nepatfií vám, ale Bohu,
jemuÏ také patfií Ïivot vá‰; a
pfiesto nevzná‰íte Ïádnou pros-
bu ani neãiníte pokání z toho,
co jste uãinili.

23 Pravím vám, bûda tomu
ãlovûku, neboÈ jmûní jeho

14a 1. Tim. 5:8; NaS 83:4.
b pp Svár.

15a NaS 68:25–28;
MojÏ. 6:58.
pp Uãitel, uãiti.

b pp Kráãeti, kráãeti
s Bohem.

c Mos. 18:21.
16a pp Pravá láska;

SlouÏiti, sluÏba.
b Deut. 15:7–11;

Pfiísl. 21:13;
Iz. 10:1–2.

17a Pfiísl. 17:5.

20a pp Radost.
21a pp Blaho a sociální

péãe; SlouÏiti,
sluÏba.

22a Mat. 7:1–2;
Jan 7:24.

b 1. Jan. 3:17.
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zahyne s ním; a nyní, já pravím
tyto vûci tûm, ktefií jsou abohatí
co do vûcí tohoto svûta.
24 A opût, pravím chud˘m,

vám, ktefií nemáte, a pfiece máte
dost, abyste pfieÏívali ze dne na
den; mám na mysli vás v‰echny,
ktefií odmítáte Ïebráka, protoÏe
nemáte; chci, abyste si fiekli
v srdci svém toto: Nedávám,
protoÏe nemám, ale kdybych
mûl, adal bych.

25 A nyní, fieknete-li si toto
v srdci svém, zÛstáváte nevinní,
jinak jste aodsouzeni; a odsou-
zení va‰e je spravedlné, neboÈ
jste Ïádostivi toho, co jste
neobdrÏeli.

26 A nyní, kvÛli tûmto vûcem,
jeÏ jsem k vám promlouval – to
jest, abyste si udrÏovali odpu‰-
tûní hfiíchÛ sv˘ch ze dne na
den, abyste mohli akráãeti pfied
Bohem nevinní – chtûl bych,
abyste budíleli ze jmûní svého
cchud˘m, kaÏd˘ ãlovûk podle
toho, co má, abyste dsytili hla-
dové, ‰atili nahé, nav‰tûvovali
nemocné a poskytovali jim
úlevu jak duchovnû, tak ãasnû,
podle potfieb jejich.

27 A hleìte, aby v‰echny tyto
vûci byly konány v moudrosti a
pofiádku; neboÈ není nutné,
aby ãlovûk abûÏel rychleji, neÏli
má sil. A opût, je nezbytné, aby
byl piln˘, a tak aby získal cenu;
tudíÏ v‰echny vûci musejí b˘ti
konány v pofiádku.

28 A chtûl bych, abyste si
pamatovali, Ïe ten, kdo si mezi
vámi vypÛjãí od bliÏního svého,
má mu navrátiti to, co si pÛjãil,
jak si umluvil, nebo jinak se
dopou‰tí‰ hfiíchu; a moÏná
zpÛsobí‰, Ïe se hfiíchu dopustí i
bliÏní tvÛj.

29 A nakonec, nemohu vám
vypovûdûti v‰echny vûci, jimiÏ
se mÛÏete dopustiti hfiíchu;
neboÈ jsou rozmanité cesty a
prostfiedky, dokonce tak mno-
hé, Ïe je ani nemohu vypoãítati.

30 Ale tolik vám mohu fiíci,
Ïe nebudete-li abdíti nad sebou
sam˘mi a nad bmy‰lenkami sv˘-
mi a nad cslovy sv˘mi a nad
skutky sv˘mi a nebudete-li
dodrÏovati pfiikázání BoÏí a
nevytrváte-li ve vífie v to, co jste
sly‰eli o pfiíchodu Pána na‰eho,
aÏ do konce Ïivota svého,
musíte zahynouti. A nyní, ó
ãlovûãe, pomni a nezahyÀ.

KAPITOLA 5

Vírou se Svatí stávají syny a dcera-
mi Kristov˘mi – Jsou pak naz˘váni
jménem Kristov˘m – Král Benia-
min je nabádá, aby byli stálí a
neochvûjní v dobr˘ch skutcích.
Kolem roku 124 pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ král
Beniamin takto promluvil k své-
mu lidu, vyslal mezi nû posly,
pfieje si dozvûdûti se od svého

23a NaS 56:16.
24a Marek 12:44.
25a NaS 56:17.
26a pp Kráãeti, kráãeti

s Bohem.
b Jákob 2:17–19.
c Zach. 7:10;

Alma 1:27.
pp AlmuÏna, dávání
almuÏny.

d Iz. 58:10–11;
NaS 104:17–18.

27a NaS 10:4.
30a Alma 12:14.

pp Bdíti, stráÏní.
b Marek 7:18–23.

pp My‰lenky.
c Mat. 15:18–20.

pp Znesvûcení.
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lidu, zdali uvûfiili slovÛm, jeÏ
k nim promlouval.

2 A v‰ichni volali jedním hla-
sem fikouce: Ano, vûfiíme v‰em
slovÛm, jeÏ jsi k nám promlou-
val; a také víme o jistotû jejich a
o pravdivosti jejich díky Duchu
Pána V‰emocného, kter˘ v nás
neboli v srdci na‰em zpÛsobil
mocnou azmûnu, takÏe jiÏ ne-
máme sklonu ãiniti bzlo, ale
neustále ãiniti dobro.
3 A i my sami, skrze nekoneã-

nou dobrotivost BoÏí a projevy
Ducha jeho, máme velik˘ v˘-
hled na to, co pfiijde; a kdyby to
bylo Ïádoucí, mohli bychom
prorokovati o v‰ech vûcech.

4 A je to víra, kterou jsme
mûli ve vûci, jeÏ k nám král ná‰
promlouval, která nás pfiivedla
k tomuto velikému poznání,
z nûhoÏ se radujeme tak nesmír-
nû velikou radostí.

5 A jsme ochotni vstoupiti
do asmlouvy s Bohem sv˘m, Ïe
budeme ãiniti vÛli jeho a Ïe
budeme poslu‰ni pfiikázání jeho
ve v‰ech vûcech, jeÏ nám pfiiká-
Ïe, po cel˘ zbytek dnÛ sv˘ch,
abychom na sebe nepfiivodili
nikdy bnekonãící muka, jak bylo
promlouváno candûlem, aby-
chom nemuseli píti z ãí‰e hnûvu
BoÏího.
6 A nyní, toto jsou slova, jeÏ

si král Beniamin od nich pfiál;

tudíÏ jim pravil: Promluvili jste
slova, jeÏ jsem si pfiál; a smlou-
va, kterou jste uãinili, je smlou-
vou spravedlivou.

7 A nyní, pro smlouvu, kterou
jste uãinili, budete naz˘váni
adûtmi Kristov˘mi, syny jeho a
dcerami jeho; neboÈ vizte, toho-
to dne vás duchovnû bzplodil;
neboÈ vy pravíte, Ïe csrdce
va‰e je zmûnûno vírou ve jméno
jeho; tudíÏ jste z nûho dzrozeni
a stali jste se esyny jeho a dcera-
mi jeho.

8 A pod tímto oznaãením jste
aosvobozeni a není bÏádného
jiného oznaãení, jímÏ byste
mohli b˘ti osvobozeni. Není
dáno Ïádného jiného cjména,
jímÏ pfiichází spasení; tudíÏ,
chtûl bych, abyste dna sebe vzali
jméno Kristovo, vy v‰ichni,
ktefií jste vstoupili do smlouvy
s Bohem, Ïe budete poslu‰ni
do konce Ïivota svého.

9 A stane se, Ïe kdo toto uãiní,
bude shledán na pravici BoÏí,
neboÈ pozná jméno, jímÏ je
nazván; neboÈ bude nazván
jménem Kristov˘m.

10 A nyní, stane se, Ïe ten, kdo
na sebe nevezme jméno Kristo-
vo, musí b˘ti nazván nûjak˘m
ajin˘m jménem; tudíÏ, bude se
nalézati na blevici BoÏí.

11 A chtûl bych, abyste si také
pamatovali , Ïe toto je ono

5 2a Alma 5:14.
pp Znovuzrozen,
zrozen z Boha.

b Alma 19:33.
5a Mos. 18:10.

b Mos. 3:25–27.
c Mos. 3:2.

7a Mos. 27:24–26;
MojÏ. 6:64–68.

pp Synové a dcery
BoÏí.

b pp Zplozen˘.
c pp Srdce.
d Mos. 15:10–11.

pp Znovuzrozen,
zrozen z Boha.

e NaS 11:30.
8a ¤ím. 6:18;

Gal. 5:1;
Hel. 14:30.

b Skut. 4:10, 12;
Alma 21:9.

c Mos. 26:18.
d Skut. 11:26;

Alma 46:15.
10a Alma 5:38–39.

b Mat. 25:33.
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ajméno, o nûmÏ jsem pravil, Ïe
vám dám, a jeÏ nebude nikdy
vymazáno, ledaÏe by to bylo
skrze pfiestupek; tudíÏ, mûjte
se na pozoru, abyste se nedo-
pou‰tûli pfiestupku, aby toto
jméno nebylo ze srdce va‰eho
vymazáno.
12 Pravím vám, chtûl bych,

abyste pamatovali na to, abyste
si audrÏovali toto jméno vÏdy
napsáno v srdci svém, abyste
nebyli shledáni na levici BoÏí,
ale abyste usly‰eli a poznali
hlas, jímÏ vás zavolá, a také
jméno, jímÏ vás nazve.
13 NeboÈ jak mÛÏe ãlovûk

apoznati pána, jemuÏ neslouÏil
a jenÏ je pro nûho cizincem a
jenÏ je daleko od my‰lenek a od
zámûrÛ srdce jeho?
14 A opût, coÏ vezme ãlovûk

osla, kter˘ patfií bliÏnímu jeho,
a ponechá si ho? Pravím vám:
Nikoli; nestrpí ani, aby se pásl
mezi stády jeho, ale vyÏene
ho a zapudí. Pravím vám, Ïe
stejnû tak tomu bude mezi
vámi, nepoznáte-li jméno, jímÏ
jste nazváni.

15 TudíÏ, chtûl bych, abyste
byli stálí a neochvûjní, vÏdy
opl˘vající dobr˘mi skutky, aby
vás Kristus, Pán BÛh V‰emocn ,̆
mohl azpeãetiti za své, abyste
mohli b˘ti pfiivedeni do nebe,
abyste mohli míti vûãné spasení
a vûãn˘ Ïivot skrze moudrost a
moc a spravedlnost a milosrden-
ství toho, jenÏ bstvofiil v‰echny

vûci, na nebi i na zemi, jenÏ je
Bohem nade v‰ím. Amen.

KAPITOLA 6

Král Beniamin zaznamenává jména
lidí a ustanovuje knûze, aby je uãili
– Mosiá‰ vládne jako spravedliv˘
král. Kolem roku 124–121 pfi. Kr.

A nyní, král Beniamin, ustav
promlouvati k lidu, povaÏoval
za Ïádoucí, aby azapsal jména
v‰ech tûch, ktefií vstoupili do
smlouvy s Bohem, Ïe budou
zachovávati pfiikázání jeho.

2 A stalo se, Ïe nebylo jediné
du‰e, ledaÏe to byly malé dûti,
která by nevstoupila do smlou-
vy a nevzala by na sebe jméno
Kristovo.

3 A opût, stalo se, Ïe kdyÏ král
Beniamin uãinil konec v‰em
tûmto vûcem a vysvûtil svého
syna aMosiá‰e, aby byl vládcem
a králem nad sv˘m lidem, a dal
mu ve‰keré pokyny t˘kající se
království a také bustanovil knû-
ze, aby cuãili lid, aby tak mohl
sly‰eti a znáti pfiikázání BoÏí,
a aby ho podnûcovali k rozpo-
mínání se na dpfiísahu, kterou
uãinil, rozpustil zástup a lidé
se navrátili, kaÏd˘ se svou
rodinou, do svého domu.

4 A aMosiá‰ poãal vládnouti
na místû svého otce. A poãal
vládnouti ve tfiicátém roce své-
ho vûku, coÏ je celkem okolo
ãtyfi set a sedmdesáti ‰esti

11a Mos. 1:11–12.
pp JeÏí‰ Kristus –
Vzíti jméno JeÏí‰e
Krista na sebe.

12a NaS 18:23–25.
13a Mos. 26:24–27.

15a pp Posvûcení;
Povolání a vyvolení.

b Kol. 1:16; Mos. 4:2;
Alma 11:39.

6 1a NaS 128:8.
3a Mos. 1:10; 2:30.

b pp Vysvûcení,
vysvûtiti.

c Alma 4:7.
d Mos. 5:5–7.

4a pp Mosiá‰, syn
BeniaminÛv.
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let od bdoby, kdy Lehi opustil
Jeruzalém.

5 A král Beniamin Ïil tfii troky
a zemfiel.

6 A stalo se, Ïe král Mosiá‰
kráãel po cestách Pánû a dodr-
Ïoval soudy jeho a ustanovení
jeho a zachovával pfiikázání
jeho ve v‰ech vûcech, jeÏ mu
pfiikázal.

7 A král Mosiá‰ vedl svÛj lid
k tomu, aby obdûlával pÛdu. A
on sám také obdûlával pÛdu,
aby se anestal pfiítûÏí svému lidu
a aby ãinil podle toho, co ãinil
jeho otec ve v‰ech vûcech. A
mezi ve‰ker˘m jeho lidem neby-
lo Ïádn˘ch svárÛ po dobu tfií let.

KAPITOLA 7

Ammon nalézá zemi Lehi-Nefi,
kde je králem Limhi – LimhiÛv lid
je v porobû LamanitÛ – Limhi líãí
jejich pfiíbûh – Prorok (Abinadi)
svûdãil, Ïe Kristus je BÛh a Otec
v‰ech vûcí – Ti, ktefií zasévají
‰pinavost, sklízejí vichfiici, a ti,
ktefií vkládají svou dÛvûru v Pána,
budou vysvobozeni. Kolem roku
121 pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe poté, co
mûl král Mosiá‰ nepfietrÏit˘
mír po dobu tfií let, pfiál si do-
zvûdûti se o lidech, ktefií avy‰li,
aby dleli v zemi Lehi-Nefi nebo-
li ve mûstû Lehi-Nefi; neboÈ jeho
l id od nich nemûl Ïádnou
zprávu od té doby, kdy opustili
zemi bZarahemla; tudíÏ, una-
vovali ho sv˘m doÏadováním.

2 A stalo se, Ïe král Mosiá‰
povolil, aby ‰estnáct jejich
siln˘ch muÏÛ vy‰lo do zemû
Lehi-Nefi, aby pátrali po sv˘ch
bratfiích.

3 A stalo se, Ïe nazítfií se vydali
na cestu majíce s sebou jistého
Ammona, jenÏ byl siln˘ a moc-
n˘ muÏ a potomek ZarahemlÛv;
a také byl jejich vÛdcem.
4 A nyní, neznali smûr, kter˘m

mûli v pustinû putovati, aby
do‰li do zemû Lehi-Nefi; tudíÏ
bloudili pustinou mnoho dnÛ,
dokonce ãtyfiicet dnÛ bloudili.

5 A kdyÏ jiÏ bloudili ãtyfiicet
dnÛ, do‰li k pahorku, kter˘ je
na sever od zemû a·ilom, a tam
rozbili své stany.

6 A Ammon vzal tfii své bratfií,
a jmenovali se Amaleki, Helem
a Hem, a ‰li do zemû aNefi.

7 A vizte, potkali krále lidu,
kter˘ byl v zemi Nefi a v zemi
·ilom; a byli obklopeni královou
stráÏí a byli zajati a byli svázáni
a byli uvrÏeni do vûzení.
8 A stalo se, Ïe kdyÏ byli

ve vûzení dva dny, byli opût
pfiedvedeni pfied krále a byla
jim uvolnûna pouta; a stanuli
pfied králem a bylo jim povole-
no, nebo spí‰e pfiikázáno, aby
odpovídali na otázky, jeÏ jim
bude klásti.

9 A on jim pravil: Vizte, já
jsem aLimhi, syn NoémÛv, kte-
r˘ byl synem Zenifov˘m, kter˘
pfii‰el ze zemû Zarahemla, aby
zdûdil tuto zemi, jeÏ byla zemí
jejich otcÛ, a kter˘ byl hlasem
lidu uãinûn králem.

4b 1. Nefi 1:4.
7a 2. Kor. 11:9.

7 1a Omni 1:27–30.

b Omni 1:13.
5a Mos. 9:6, 8, 14.
6a 2. Nefi 5:8.

9a Mos. 11:1.
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10 A nyní, pfieji si znáti pfiíãi-
nu, pro niÏ jste byli tak smûlí,
Ïe jste se pfiiblíÏili ke zdem
mûsta, kdyÏ já sám jsem byl se
sv˘mi stráÏemi vnû brány?

11 A nyní, z této pfiíãiny jsem
strpûl, abyste byli zachováni,
abych se vás mohl vyptati, nebo
jinak bych vás dal usmrtiti sv˘-
mi stráÏemi. Je vám dovoleno
mluviti.

12 A nyní, kdyÏ Ammon vidûl,
Ïe je mu dovoleno mluviti,
pfiedstoupil a sklonil se pfied
králem; a vzpfiímiv se opût,
pravil: Ó králi, jsem dnes velmi
vdûãen Bohu, Ïe jsem je‰tû na
Ïivu a Ïe je mi dovoleno mluviti;
a pokusím se mluviti smûle;

13 NeboÈ jsem si jist, Ïe kdy-
bys mne znal, nebyl bys strpûl,
abych nosil tato pouta. NeboÈ
já jsem Ammon a jsem potomek
aZarahemlÛv a pfii‰el jsem ze
zemû Zarahemla pátrati po
sv˘ch bratfiích, které Zenif z oné
zemû vyvedl.
14 A nyní, stalo se, Ïe poté, co

Limhi usly‰el slova Ammonova,
byl nesmírnû rád a pravil: Nyní,
vím s jistotou, Ïe moji bratfií,
ktefií byli v zemi Zarahemla,
jsou je‰tû na Ïivu. A nyní, budu
se radovati; a nazítfií dám, aby
se mÛj lid také radoval.

15 NeboÈ vizte, jsme v porobû
LamanitÛ a byla nám auloÏena
daÀ, kterou je velmi zatûÏko
nésti. A nyní, vizte, na‰i bratfií
nás vysvobodí z poroby neboli
z rukou LamanitÛ a my budeme
jejich otroky; neboÈ je lépe b˘ti

otroky NefitÛ neÏli platiti dávky
králi LamanitÛ.

16 A nyní, král Limhi pfiikázal
sv˘m stráÏím, aby jiÏ nesvazo-
valy Ammona ani jeho bratfií,
ale dal, aby ‰li k pahorku, kter˘
byl na sever od ·ilomu, a aby
pfiivedli do mûsta jejich bratfií,
aby se tak mohli najísti a napíti
a odpoãinouti si od námahy
své cesty; neboÈ vytrpûli mno-
ho vûcí; trpûli hladem, Ïízní a
únavou.

17 A nyní, stalo se nazítfií,
Ïe král Limhi vyslal prohlá‰ení
mezi v‰echen svÛj lid, aby
se tak shromáÏdil u achrámu
a vyslechl slova, jeÏ k nûmu
promluví.

18 A stalo se, Ïe kdyÏ se shro-
máÏdili, Ïe k nim promluvil
tímto zpÛsobem fika: Ó vy, lidé
moji, pozdvihnûte hlavu svou a
buìte utû‰eni; neboÈ vizte, ãas
je na dosah neboli není daleko,
kdy jiÏ nebudeme v poddanství
sv˘ch nepfiátel, pfies v‰echny
na‰e boje, jeÏ byly marné; a
pfiece mám dÛvûru, Ïe zb˘vá
vykonati jeden úspû‰n˘ boj.

19 TudíÏ, pozdvihnûte hlavu
svou a radujte se a vloÏte dÛvû-
ru svou v aBoha, v toho Boha,
kter˘ byl Bohem Abrahamov˘m
a Izákov˘m a Jákobov˘m; a
v toho Boha, kter˘ bvyvedl dûti
Izraele ze zemû egyptské a dal,
aby pro‰ly Rud˘m mofiem po
suché zemi, a Ïivil je cmannou,
aby v pustinû nezahynuly; a
mnoho dal‰ích vûcí pro nû
uãinil.

13a Omni 1:12–15.
15a Mos. 19:15.
17a 2. Nefi 5:16.

19a Ex. 3:6; 1. Nefi 19:10.
b Ex. 12:40–41;

Alma 36:28.

c Ex. 16:15, 35;
Num. 11:7–8;
Jozue 5:12.
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20 A opût, tent˘Ï BÛh vyvedl
otce na‰e aze zemû Jeruzalém
a udrÏoval a zachovával lid
svÛj aÏ do nynûj‰ka; a vizte, pro
nepravosti na‰e a ohavnosti
na‰e nás uvedl do poroby.
21 A vy v‰ichni jste dnes

svûdky, Ïe Zenif, jenÏ byl uãinûn
králem nad tímto lidem, jsa
apfiehorliv˘, aby zdûdil zemi
sv˘ch otcÛ, tudíÏ byv oklamán
lstivostí a vychytralostí krále
Lamana, jenÏ vstoupil v ujedná-
ní s králem Zenifem a vydav mu
do rukou vlastnictví ãásti zemû
neboli dokonce mûsta Lehi-Nefi
a mûsta ·ilom; a okolní zemi –

22 A v‰e toto uãinil s jedin˘m
zámûrem, aby apfiivedl tento
lid do poddanství neboli do
poroby. A vizte, my v této dobû
platíme daÀ králi LamanitÛ, aÏ
polovinu kukufiice své a jeãme-
ne svého, a dokonce ve‰kerého
obilí svého v‰eho druhu a po-
lovinu pfiírÛstkÛ stád sv˘ch a
dobytka svého; a dokonce po-
lovinu v‰eho, co máme nebo co
vlastníme, král LamanitÛ od nás
poÏaduje, nebo ná‰ Ïivot.

23 A nyní, není toto velmi
zatûÏko nésti? A není tato na‰e
strast veliká? Nyní vizte, jak
velik˘ dÛvod máme k truchlení.

24 Ano, pravím vám, veliké
jsou dÛvody, jeÏ máme k truch-
lení; neboÈ vizte, kolik na‰ich
bratfií bylo zabito a jejich krev
byla prolita nadarmo, a v‰e pro
nepravost.

25 NeboÈ kdyby tento lid nebyl
upadl v pfiestupek, Pán by nebyl
strpûl, aby na nû pfii‰lo tak veli-
ké zlo. Ale vizte, oni neposlou-
chali slova jeho; ale poãaly mezi
nimi sváry, dokonce natolik, Ïe
prolévali mezi sebou krev.

26 A aproroka Pánû zabili;
ano, vyvoleného muÏe BoÏího,
kter˘ jim fiíkal o jejich zlovolnos-
ti a ohavnostech a prorokoval o
mnoh˘ch vûcech, jeÏ pfiijdou,
ano, dokonce o pfiíchodu Krista.

27 A protoÏe jim pravil, Ïe
Kristus je aBÛh, Otec v‰ech vûcí,
a pravil, Ïe na sebe vezme obraz
ãlovûka a bude to bobraz, podle
nûhoÏ byl ãlovûk na poãátku
stvofien; neboli jin˘mi slovy
pravil, Ïe ãlovûk byl stvofien
podle obrazu cBoÏího a Ïe BÛh
sestoupí mezi dûti lidské a
vezme na sebe maso a krev a
bude choditi po tváfii zemû –

28 A nyní, protoÏe toto pravil,
oni ho usmrtili; a mnohé dal‰í
vûci uãinili, jeÏ na nû pfiivodily
hnûv BoÏí. TudíÏ, kdo by se
divil, Ïe jsou v porobû a Ïe jsou
suÏováni tûÏk˘mi strastmi?

29 NeboÈ vizte, Pán pravil:
aNepomohu lidem sv˘m v den
pfiestupku jejich; ale zahradím
cesty jejich, aby se jim nedafiilo;
a skutky jejich budou pfied nimi
jako kámen úrazu.

30 A opût, on praví: Bude-li lid
mÛj zasévati a‰pinavost, bude
bsklízeti plevy její ve vichfiici;
a úãinkem jejich je jed.

20a 1. Nefi 2:1–4.
21a Mos. 9:1–3.
22a Mos. 10:18.
26a Mos. 17:12–20.
27a pp BÛh, BoÏstvo.

b Gen. 1:26–28;
Eter 3:14–17;
NaS 20:17–18.

c Mos. 13:33–34; 15:1–4.
29a 1. Sam. 12:15;

2. Par. 24:20.
30a pp ·pína, ‰pinavost.

b Gal. 6:7–8;
NaS 6:33.
pp ÎeÀ.
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31 A opût on praví: Bude-li lid
mÛj zasévati ‰pinavost, bude
sklízeti av˘chodní vítr, kter˘
pfiiná‰í okamÏité zniãení.

32 A nyní, vizte, slib Pánû se
naplnil a vy jste biti a suÏováni.

33 Ale jestliÏe se aobrátíte
k Pánu s cel˘m úmyslem srdce
a vloÏíte v nûho dÛvûru svou a
budete mu slouÏiti s ve‰kerou
pílí mysli, jestliÏe budete toto
ãiniti, on vás podle své vlastní
vÛle a libosti své vysvobodí
z poroby.

KAPITOLA 8

Ammon uãí lid LimhiÛv – Dozvídá
se o dvaceti ãtyfiech jareditsk˘ch
deskách – Starodávné záznamy
mohou b˘ti pfieloÏeny vidoucími –
Îádn˘ dar není vût‰í neÏli b˘ti
vidoucím. Kolem roku 121 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe poté, co král
Limhi ustal promlouvati k své-
mu lidu, neboÈ k nim promlou-
val mnoho vûcí a jen nûkolik
z nich jsem napsal do této knihy,
fiekl svému lidu v‰echny vûci o
jejich bratfiích, ktefií byli v zemi
Zarahemla.

2 A nechal Ammona postaviti
pfied zástup a zopakovati jim
v‰e, co se pfiihodilo jejich bra-
tfiím od té doby, kdy Zenif ode-
‰el ze zemû, aÏ do doby, kdy
ode‰el ze zemû on sám.

3 A také jim zopakoval po-
slední slova, jimÏ je uãil král
Beniamin, a vysvûtlil je lidu
krále Limhiho, aby porozumûli
v‰em slovÛm, jeÏ promlouval.

4 A stalo se, Ïe poté, co on
toto v‰e uãinil, král Limhi
rozpustil zástup a dal, aby se
v‰ichni navráti l i do svého
vlastního domu.

5 A stalo se, Ïe dal pfiinésti pfied
Ammona desky, jeÏ obsahova-
ly azáznam jeho lidu od doby,
kdy opustil zemi Zarahemla,
aby si je mohl pfieãísti.

6 Nyní, jakmile Ammon pfieãetl
záznam, král se ho otázal, umí-li
vykládati jazyky, a Ammon mu
fiekl, Ïe neumí.

7 A král mu pravil: Byv za-
rmoucen pro strasti lidu svého,
dal jsem vypraviti ãtyfiicet a tfii
z lidí sv˘ch na cestu do pustiny,
aby takto nalezli zemi Zarahem-
la, abychom se mohli obrátiti na
bratfií své, aby nás vysvobodili
z poroby.
8 A aãkoli byli pilní, bloudili

pustinou po dobu mnoha dnÛ a
nenalezli zemi Zarahemla, ale
navrátili se do této zemû poté,
co putovali zemí mezi mnoh˘mi
vodami, objeviv‰e zemi, jeÏ byla
pokryta kostmi lidí a zvífiat a
také byla pokryta zfiíceninami
staveb v‰eho druhu, objeviv‰e
zemi, která b˘vala zalidnûna
lidem, kter˘ byl tak poãetn˘,
jako zástupy Izraele.

9 A na svûdectví, Ïe vûci, jeÏ
vypovûdûli, jsou pravdivé, pfii-
nesli advacet ãtyfii desky, jeÏ jsou
pokryty rytinami a jsou z ryzího
zlata.

10 A viz, také pfiinesli anáprsní
pancífie, jeÏ jsou veliké a jsou
z bmosazi a z mûdi a jsou doko-
nale zachovalé.

31a Jer. 18:17; Mos. 12:6.
33a Morm. 9:6.

8 5a Mos. 9–22.
9a Eter 1:1–2.

10a Eter 15:15.
b Eter 10:23.
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11 A opût, pfiinesli meãe, jejichÏ
jílce podlehly zkáze a jejichÏ
ostfií byla rozeÏrána rzí; a v zemi
není nikoho, kdo by byl scho-
p e n v y l o Ï i t i j a z y k n e b o l i
rytiny, jeÏ jsou na deskách.
TudíÏ pravil jsem ti: Umí‰
pfiekládati?

12 A pravím ti opût: Ví‰ o
nûkom, kdo umí pfiekládati?
NeboÈ si pfieji, aby tyto záznamy
byly pfieloÏeny do na‰eho jazy-
ka; neboÈ nám snad dají poznání
o zbytku lidu, jenÏ byl zniãen,
od nûjÏ tyto záznamy pocházejí;
nebo nám snad dají poznání
pfiímo o onom lidu, jenÏ byl
zniãen; a já si pfieji znáti pfiíãinu
jeho zniãení.

13 Nyní mu Ammon pravil:
Mohu ti s jistotou fiíci, ó králi,
o muÏi, kter˘ umí apfiekládati
záznamy; neboÈ má nûco, ãím
se mÛÏe dívati a pfiekládati
ve‰keré záznamy z dávné
doby; a je to dar od Boha. A
tyto vûci se naz˘vají bpfieklada-
tele a Ïádn˘ ãlovûk se do nich
nemÛÏe podívati, ledaÏe je
mu to pfiikázáno, aby nepohle-
dûl na nûco, na co by nemûl, a
aby nezahynul. A komu je
pfiikázáno se do nich podívati,
ten se naz˘vá cvidoucím.
14 A vizte, král lidu, jenÏ je

v zemi Zarahemla, je tím mu-
Ïem, jemuÏ je pfiikázáno ãiniti
tyto vûci a jenÏ má tento velik˘
dar od Boha.

15 A král pravil, Ïe vidoucí je
vût‰í neÏli prorok.

16 A Ammon pravil, Ïe vi-
doucí je zjevovatelem a taktéÏ

prorokem; a vût‰ího daru ne-
mÛÏe Ïádn˘ ãlovûk míti, leda-
Ïe by vlastnil moc BoÏí, coÏ
Ïádn˘ ãlovûk nemÛÏe; a pfiece
ãlovûk mÛÏe míti velikou moc
danou mu Bohem.

17 Ale vidoucí mÛÏe vûdûti o
vûcech, jeÏ jsou minulé, a také
o vûcech, jeÏ mají pfiijíti, a jimi
budou v‰echny vûci zjeveny,
nebo spí‰e tajné vûci budou
projeveny a skryté vûci vyjdou
na svûtlo a vûci, jeÏ nejsou
známé, budou jimi oznámeny
a také jimi budou oznámeny
vûci, jeÏ by jinak známy b˘ti
nemohly.

18 Tak BÛh poskytl prostfiedek,
aby ãlovûk mohl vírou vykoná-
vati mocné zázraky; tudíÏ se
stává velik˘m dobrodiním pro
své bliÏní.

19 A nyní , kdyÏ Ammon
ustal promlouvati tato slova,
král se nesmírnû zaradoval a
vzdával díky Bohu fika: Bez-
pochyby aveliké tajemství je
obsaÏeno na tûchto deskách a
tyto pfiekladatele byly bezpo-
chyby pfiipraveny proto, aby
byla odhalena v‰echna tako-
váto tajemství dûtem lidsk˘m.

20 Ó, jak podivuhodná jsou
díla Pánû a jak dlouho má
strpení s lidem sv˘m; a jak
slepé a nepronikavé je chápání
dûtí lidsk˘ch; neboÈ nechtûjí
hledati moudrost ani netouÏí
po tom, aby nad nimi panovala!

21 Ano, jsou jako divoké stádo,
jeÏ utíká od past˘fie a rozbíhá
se a je hnáno a je seÏráno lesní
zvûfií.

13a Mos. 28:10–17.
b pp Urim a Thumim.

c pp Vidoucí.
19a Eter 3:21–28; 4:4–5.
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Záznam ZenifÛv – Zpráva o
jeho lidu od doby, kdy opustili
zemi Zarahemla, do doby,
kdy byli vysvobozeni z rukou
LamanitÛ.

ObsaÏeno v kapitolách 9 aÏ 22 vãetnû.

KAPITOLA 9

Zenif vede skupinu ze Zarahemly,
aby vlastnili zemi Lehi-Nefi –
Lamanitsk˘ král jim dovoluje zdû-
diti zemi – Válka mezi Lamanity
a Zenifov˘m lidem. Kolem roku
200–187 pfi. Kr.

Já, Zenif, byv vyuãován ve
ve‰kerém jazyce NefitÛ a maje
znalost o azemi Nefi neboli o
zemi prvního dûdictví na‰ich
otcÛ a byv vyslán jako zvûd
mezi Lamanity, abych mohl vy-
zvûdûti jejich síly, aby na nû na‰e
vojsko mohlo pfiijíti a zniãiti je –
ale kdyÏ jsem vidûl to, co bylo
mezi nimi dobrého, pfiál jsem
si, aby nebyli zniãeni.
2 TudíÏ, sváfiil jsem se v pusti-

nû se sv˘mi bratfiími, neboÈ jsem
chtûl, aby s nimi ná‰ vládce
uãinil dohodu; ale on, jsa stroh˘
a krvelaãn˘ muÏ, pfiikázal,
abych byl zabit; byl jsem ale
zachránûn velik˘m krveproli-
tím; neboÈ otec bojoval proti otci
a bratr proti bratrovi, dokud
nebyl vût‰í poãet z na‰eho voj-
ska v pustinû zniãen; a my jsme
se vrátili, ti z nás, ktefií byli
u‰etfieni, do zemû Zarahemla,
abychom ten pfiíbûh vypovûdûli
jejich manÏelkám a jejich dûtem.

3 A pfiece jsem jich, jsa pfiehor-
liv˘, abych zdûdil zemi na‰ich
otcÛ, sebral tolik, kolik mûlo
pfiání jíti, aby vlastnili zemi, a
vydali jsme se opût na cestu
do pustiny, abychom vy‰li do
zemû; ale byli jsme suÏováni
hladem a tûÏk˘mi strastmi; ne-
boÈ jsme byli pomalí v rozpo-
menutí se na Pána, svého Boha.

4 Pfiesto v‰ak po mnohaden-
ním bloudûní pustinou jsme
rozbili své stany na místû, kde
na‰i bratfií byli pobiti, jeÏ bylo
blízko zemû na‰ich otcÛ.

5 A stalo se, Ïe jsem ‰el opût se
ãtyfimi sv˘mi muÏi do mûsta
ke králi, abych mohl poznati
sm˘‰lení královo a abych se
dozvûdûl, zdali mohu vstoupiti
se sv˘m lidem a vlastniti zemi
v míru.

6 A ve‰el jsem ke králi a on se
mnou uãinil smlouvu, Ïe mohu
vlastniti zemi Lehi-Nefi a zemi
·ilom.

7 A také pfiikázal, aby jeho
lid ze zemû ode‰el, a já a mÛj
lid jsme do zemû vstoupili,
abychom ji mohli vlastniti.

8 A poãali jsme stavûti stavby
a opravovati zdi mûsta, ano,
totiÏ zdi mûsta Lehi-Nefi a
mûsta ·ilom.

9 A poãali jsme obdûlávati
zemi, ano, vpravdû v‰elik˘mi
semeny, semeny kukufiice a
p‰enice a jeãmene a neasem a
‰eumem a semeny v‰emoÏného
ovoce; a poãali jsme se mnoÏiti
a v zemi se nám dafiilo.

10 Nyní, byla to lstivost a
vychytralost krále Lamana, Ïe

9 1a 2. Nefi 5:5–8; Omni 1:12.
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vydal zemi, abychom ji vlastnili,
aby auvedl mÛj lid do poroby.

11 TudíÏ stalo se, Ïe poté, co
jsme dleli v zemi po dobu dva-
nácti let, král Laman poãal b˘ti
velice znepokojen, aby snad
mÛj lid v zemi nezesílil, a tak
by jej oni nemohli pfiemoci a
uvésti do poroby.

12 Nyní, oni byli lín˘m a amo-
dláfisk˘m lidem; tudíÏ si pfiáli
uvésti nás do poroby, aby se
mohli pfiejídati z práce na‰ich
rukou; ano, aby mohli sami
hodovati na stádech na‰ich polí.

13 TudíÏ stalo se, Ïe král
Laman poãal podnûcovati svÛj
lid, aby se sváfiil s m˘m lidem;
tudíÏ poãaly b˘ti války a sváry
v zemi.

14 NeboÈ, v tfiináctém roce
mé vlády v zemi Nefi, daleko
na j ihu zemû ·i lom, kdyÏ
moji lidé napájeli a krmili svá
stáda a obdûlávali svou zemi,
pfii‰el na nû poãetn˘ zástup
LamanitÛ a poãal je pobíjeti
a bráti jejich stáda a kukufiici
z jejich polí.

15 Ano, a stalo se, Ïe v‰ichni ti,
ktefií nebyli dostiÏeni, uprchli
aÏ do mûsta Nefi a dovolávali
se u mne ochrany.

16 A stalo se, Ïe jsem je vyzbro-
jil luky a ‰ípy a meãi a d˘kami
a kyji a praky a v‰elik˘mi zbra-
nûmi, jeÏ jsme mohli vymysle-
ti, a já a mÛj lid jsme vy‰li proti
LamanitÛm do boje.

17 Ano, v síle Pánû jsme vy‰li
do boje proti LamanitÛm; neboÈ
já a mÛj lid jsme mocnû volali
k Pánu, aby nás vysvobodil

z rukou na‰ich nepfiátel, neboÈ
jsme byli probuzeni, abychom
se rozpomenuli na vysvobození
sv˘ch otcÛ.

18 A BÛh avysly‰el na‰e volání
a odpovûdûl na na‰e modlitby;
a my jsme vy‰li v moci jeho;
ano, vy‰li jsme proti LamanitÛm
a za jeden den a noc jsme jich
pobili tfii tisíce a ãtyfiicet tfii;
pobíjeli jsme je, dokud jsme je
nevyhnali ze své zemû.

19 A já jsem sám, sv˘ma
vlastníma rukama, pomáhal
pohfibívati jejich mrtvé. A vizte,
k na‰emu velikému smutku a
bûdování bylo zabito dvû stû
a sedmdesát devût na‰ich bratfií.

KAPITOLA 10

Král Laman umírá – Jeho lid je
divok˘ a zufiiv˘ a vûfií ve fale‰né
tradice – Zenif a jeho lid je pfiemá-
hají. Kolem roku 187–160 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe jsme opût poãali
zfiizovati království a opût jsme
poãali vlastniti zemi v míru. A
já jsem dal vyrábûti váleãné
zbranû v‰eho druhu, abych tak
mohl míti zbranû pro svÛj lid
na dobu, kdyby Lamanité opût
pfii‰li válãiti proti mému lidu.

2 A rozestavûl jsem stráÏe
okolo zemû, aby na nás Lama-
nité nemohli opût nepozorovanû
pfiijíti a zniãiti nás; a tak jsem
stfieÏil svÛj lid a svá stáda a
ochraÀoval jsem je, aby nepadli
do rukou na‰ich nepfiátel.

3 A stalo se, Ïe jsme dûdiãnû
vlastnili zemi sv˘ch otcÛ na

10a Mos. 7:21–22.
12a Enos 1:20.

pp Modláfiství.
18a Mos. 29:20.
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mnoho let, ano, na dobu dvaceti
a dvou let.

4 A nechal jsem muÏe obdû-
lávati zemi a pûstovati v‰eliké
azrno a v‰eliké ovoce v‰eho
druhu.
5 A nechal jsem Ïeny pfiísti a

lopotiti se a pracovati a vyrábûti
v‰eliké druhy jemného plátna,
ano, a alátky v‰eho druhu, aby-
chom mohli odívati svou nahotu;
a tak se nám dafiilo v zemi – tak
jsme mûli v zemi trval˘ mír po
dobu dvaceti a dvou let.

6 A stalo se, Ïe král aLaman
zemfiel a jeho syn poãal vlád-
nouti na jeho místû. A poãal
podnûcovati svÛj lid ke vzpoufie
proti mému lidu; tudíÏ se poãa-
li pfiipravovati na válku a na
to, Ïe pÛjdou bojovati proti
lidu mému.
7 Ale já jsem vyslal své zvûdy

okolo zemû a·emlon, abych
mohl objeviti jejich pfiípravy,
abych se mûl pfied nimi na
pozoru, aby nepfii‰li na mÛj lid
a nezniãili ho.

8 A stalo se, Ïe pfii‰li na sever
zemû ·ilom, se sv˘mi poãetn˘-
mi zástupy, muÏi aozbrojení
bluky a ‰ípy a meãi a d˘kami a
kameny a praky; a hlavy své
mûli oholené, takÏe byly holé; a
byli opásáni koÏen˘m pásem
okolo beder sv˘ch.
9 A stalo se, Ïe jsem dal, aby

Ïeny a dûti lidu mého byly
ukryty v pustinû; a také jsem
dal, aby se v‰ichni moji stafií

muÏi, ktefií mohli unésti zbranû,
a také v‰ichni moji mladí muÏi,
ktefií byli schopni unésti zbranû,
shromáÏdili, aby ‰li do boje
proti LamanitÛm; a sefiadil jsem
je do ‰ikÛ, kaÏdého muÏe podle
jeho vûku.

10 A stalo se, Ïe jsme ‰li do boje
proti LamanitÛm; a já, dokonce
i já ve svém pokroãilém vûku,
jsem ‰el bojovati proti Lamani-
tÛm. A stalo se, Ïe jsme ‰li
v asíle Pánû do boje.
11 Nyní, Lamanité nevûdûli

niãeho o Pánu ani o síle Pánû,
tudíÏ spoléhali na svou vlastní
sílu. Nicménû byli siln˘m lidem,
co do síly lidské.

12 Byl to adivok˘ a krut˘ a
krvelaãn˘ lid, vûfiící v tuto btra-
dici sv˘ch otcÛ – vûfiili, Ïe byli
vyhnáni ze zemû Jeruzalém
pro nepravost sv˘ch otcÛ a Ïe
jim bylo v pustinû jejich bra-
tfiími ukfiivdûno a také jim
bylo ukfiivdûno pfii pfieplouvání
mofie;

13 A opût, Ïe jim bylo ukfiiv-
dûno poté, co pfiepluli mofie,
kdyÏ byli v zemi svého aprvního
dûdictví, a toto v‰e proto, Ïe
Nefi byl vûrnûj‰í v zachovávání
pfiikázání Pánû – tudíÏ se mu
dostalo bpfiíznû Pánû, neboÈ Pán
naslouchal jeho modlitbám a
odpovídal na nû a pfievzal vedení
nad jejich putováním v pustinû.

14 A jeho bratfií se na nûho
hnûvali, protoÏe anerozumûli
konáním Pánû; bhnûvali se na

10 4a Mos. 9:9.
5a Alma 1:29.
6a Mos. 9:10–11; 24:3.
7a Mos. 11:12.
8a Jarom 1:8.

b Alma 3:4–5.
10a pp DÛvûra,

dÛvûfiovati.
12a Alma 17:14.

b 2. Nefi 5:1–3.

13a 1. Nefi 18:23.
b 1. Nefi 17:35.

14a 1. Nefi 15:7–11.
b 1. Nefi 18:10–11.
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nûho i na vodách, protoÏe
zatvrdili srdce své proti Pánu.
15 A opût, hnûvali se na nûho,

kdyÏ pfiipluli do zaslíbené zemû,
protoÏe fiekli, Ïe jim odebral
z rukou avládu nad lidem; a
usilovali o to, aby ho zabili.

16 A opût, hnûvali se na nûho,
protoÏe ode‰el do pustiny, jak
mu Pán pfiikázal, a vzal azázna-
my, jeÏ byly vyryty na deskách
z mosazi, protoÏe pravili, Ïe je
boloupil.

17 A takto uãili své dûti, Ïe je
mají nenávidûti a Ïe je mají
vraÏditi a Ïe je mají olupovati a
pleniti a ãiniti v‰e, co mohou,
aby je zniãily; tudíÏ mají vûãnou
nenávist vÛãi dûtem Nefiov˘m.

18 Právû pro tuto pfiíãinu
mne král Laman svou lstivostí
a lÏivou vychytralostí a sv˘mi
krásn˘mi sliby oklamal, abych
pfiivedl tento svÛj lid do této
zemû, aby ho mohli zniãiti; ano,
a my jsme tyto mnohé roky
v zemi trpûli.

19 A nyní já, Zenif, poté, co
jsem povûdûl v‰echny tyto vûci
o Lamanitech svému lidu, po-
vzbudil jsem je, aby ‰li do boje
s mocí, vkládajíce svou dÛvûru
v Pána; tudíÏ, bojovali jsme
s nimi, tváfií v tváfi.

20 A stalo se, Ïe jsme je opût
vyhnali ze své zemû; a pobili
jsme je s velik˘m krveprolitím,
dokonce tak mnohé, Ïe jsme je
nepoãítali.

21 A stalo se, Ïe jsme se opût
vrátili do své vlastní zemû a mÛj

lid poãal opût peãovati o svá
stáda a obdûlávati svou zemi.

22 A nyní, já, jsa stár, pfiedal
jsem království jednomu ze
sv˘ch synÛ; tudíÏ, nepromlou-
vám více. A kéÏ Pán Ïehná
mému lidu. Amen.

KAPITOLA 11

Král Noé panuje zlovolnû – Oddává
se prostopá‰nému Ïivotu se sv˘mi
manÏelkami a souloÏnicemi –
Abinadi prorokuje, Ïe lid bude vzat
do poroby – Král Noé mu usiluje o
Ïivot. Kolem roku 160–150 pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe Zenif pfiedal
království Noémovi, jednomu
ze sv˘ch synÛ; tudíÏ Noé poãal
vládnouti na jeho místû; a ne-
kráãel po cestách svého otce.

2 NeboÈ vizte, nezachovával
pfiikázání BoÏí, ale kráãel podle
pfiání svého vlastního srdce. A
mûl mnoho manÏelek a asou-
loÏnic. A bzpÛsobil, Ïe jeho lid
se dopou‰tûl hfiíchu a ãinil to,
co je ohavné v oãích Pánû. Ano,
a dopou‰tûli se csmilstev a v‰e-
liké zlovolnosti.

3 A uloÏil daÀ jako jednu
pátou ãást ze v‰eho, co vlastni-
li, pátou ãást ze zlata jejich a
ze stfiíbra jejich a pátou ãást ze
azifu jejich a z mûdi jejich a
z mosazi jejich a Ïeleza jejich;
a pátou ãást z krmného dobytka
jejich; a také pátou ãást ze
v‰eho zrna jejich.

4 A toto v‰e pobíral, aby uÏivil

15a 2. Nefi 5:3.
16a 2. Nefi 5:12.

b Alma 20:10, 13.
11 2a Jákob 3:5.

b 1. Král. 14:15–16;
Mos. 29:31.

c 2. Nefi 28:15.
3a heb pfiíbuzná slova:

pfiídavné jméno
„záfiící“; sloveso
„pokr˘ti neboli
oplátovati kovem”.
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sebe a své manÏelky a své
souloÏnice; a také své knûze a
jejich manÏelky a jejich souloÏ-
nice; tak pozmûnil záleÏitosti
království.
5 NeboÈ odstranil v‰echny

knûze, ktefií byli vysvûceni jeho
otcem, a vysvûtil na jejich místû
nové, takové, ktefií byli pov˘‰eni
v p˘‰e srdce svého.

6 Ano, a tak byli podporováni
ve své lenosti a ve svém mod-
láfiství a ve sv˘ch smilstvech
danûmi, jeÏ král Noé uloÏil své-
mu lidu; tak lid pfievelice praco-
val, aby podporoval nepravost.
7 Ano, a také se stal modláfi-

sk˘m, protoÏe byl oklamán
marn˘mi a lichotiv˘mi slovy
krále a knûÏí; neboÈ k nûmu
promlouvali lichotivé vûci.
8 A stalo se, Ïe král Noé

postavil mnoho nádhern˘ch a
prostorn˘ch staveb; a ozdobil
je jemnou prací ze dfieva a v‰e-
lik˘mi drahocenn˘mi vûcmi,
zlatem a stfiíbrem a Ïelezem a
mosazí a zifem a mûdí;

9 A také si postavil prostorn˘
palác a v jeho stfiedu trÛn, a
to v‰e bylo z vybraného dfieva
a ozdobeno zlatem a stfiíbrem a
drahocenn˘mi vûcmi.

10 A také nechal dûlníky své
vypracovati v‰eliké jemné práce
uvnitfi zdí chrámu, z vybraného
dfieva a z mûdi a z mosazi.

11 A místa, jeÏ byla vyhrazena
pro vysoké knûze a jeÏ byla
nade v‰emi jin˘mi místy, ozdo-
bil ryzím zlatem; a dal pfied nimi
postaviti opûradlo, aby mohli
nechati tûlo své a ruce své na

nûm spoãinouti, zatímco budou
promlouvati k jeho lidu lÏivá
a marná slova.
12 A stalo se, Ïe postavil

v blízkosti chrámu avûÏ; ano,
velmi vysokou vûÏ, dokonce tak
vysokou, Ïe se mohl postaviti na
její vrchol a pfiehlédnouti zemi
·ilom a také zemi ·emlon, kte-
rou vlastnili Lamanité; a mohl
dokonce pfiehlíÏeti celou zemi
okolní.

13 A stalo se, Ïe dal v zemi
·ilom postaviti mnohé stavby;
a dal postaviti velikou vûÏ
na pahorku severnû od zemû
·ilom, coÏ bylo útoãi‰tû pro dûti
Nefiovy v dobû, kdy uprchly
ze zemû; a tak nakládal s bohat-
stvím, jeÏ získával zdanûním
svého lidu.

14 A stalo se, Ïe ulpíval sv˘m
srdcem na svém bohatství a
trávil ãas prostopá‰n˘m Ïivo-
tem se sv˘mi manÏelkami a se
sv˘mi souloÏnicemi; a stejnû tak
i jeho knûÏí trávili ãas se sv˘mi
nevûstkami.

15 A stalo se, Ïe po zemi zaloÏil
vinice; a postavil vinné lisy a
vyrábûl víno v hojnosti; a tudíÏ
se stal apijanem vína, a také
jeho lid.

16 A stalo se, Ïe Lamanité po-
ãali napadati jeho lid, jeho malé
poãty, a pobíjeti je na jejich po-
lích, a kdyÏ peãovali o svá stáda.

17 A král Noé vyslal stráÏe
okolo zemû, aby je zadrÏely;
ale nevyslal dostateãn˘ poãet,
a Lamanité je napadli a zabili je
a odehnali mnohá jejich stáda
ze zemû; tak je Lamanité poãali

12a Mos. 19:5–6. 15a pp Slovo moudrosti.
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niãiti a projevovati vÛãi nim
svou nenávist.
18 A stalo se, Ïe král Noé proti

nim vyslal svá vojska a byli za-
hnáni zpût neboli ona je zahnala
na nûjak˘ ãas zpût; tudíÏ, vrátili
se a radovali se ze své kofiisti.

19 A nyní, pro toto veliké
vítûzství byli pov˘‰eni v p˘‰e
srdce svého; achlubili se svou
vlastní silou a pravili, Ïe jejich
padesát by se mohlo postaviti
proti tisícÛm LamanitÛ; a tak se
chlubili a mûli potû‰ení z krve
a z prolévání krve sv˘ch bratfií,
a to pro zlovolnost svého krále a
sv˘ch knûÏí.
20 A stalo se, Ïe mezi nimi

byl muÏ, kter˘ se jmenoval
aAbinadi; a vy‰el mezi nû a po-
ãal prorokovati fika: Vizte, tak
praví Pán a tak mi pfiikázal fika:
Jdi a fiekni tomuto lidu, tak pra-
ví Pán – Bûda tomuto lidu, ne-
boÈ já jsem vidûl ohavnosti jejich
a zlovolnost jejich a smilstva
jejich; a nebudou-li ãiniti poká-
ní, nav‰tívím je v hnûvu svém.
21 A nebudou-li ãiniti pokání

a neobrátí-li se k Pánu, svému
Bohu, vizte, vydám je do rukou
nepfiátel jejich; ano, budou uve-
deni do aporoby; a budou suÏo-
váni rukou nepfiátel sv˘ch.

22 A stane se, Ïe poznají, Ïe já
jsem Pán, jejich BÛh, a jsem BÛh
ahorliv˘, nav‰tûvující nepravosti
lidu svého.
23 A stane se, Ïe nebude-li ten-

to lid ãiniti pokání a neobrátí-li

se k Pánu, svému Bohu, bude
uveden do poroby; a Ïádn˘ ho
nevysvobodí, leda by to byl
Pán, V‰emohoucí BÛh.

24 Ano, a stane se, Ïe aÏ ke mnû
budou volati, budu apomal˘
k vysly‰ení volání jejich; ano, a
strpím, aby byli biti nepfiáteli
sv˘mi.

25 A nebudou-li ãiniti pokání
v Ïíni a popelu a nebudou-li
volati mocnû k Pánu, svému
Bohu, anevysly‰ím modlitby je-
jich, ani je nevysvobodím ze
strastí jejich; a tak praví Pán a
tak mi pfiikázal.

26 Nyní, stalo se, Ïe kdyÏ
k nim Abinadi promluvil tato
slova, rozhnûvali se na nûho a
snaÏili se ho pfiipraviti o Ïivot;
ale Pán ho vysvobodil z rukou
jejich.

27 Nyní, kdyÏ král Noé sly‰el
slova, jeÏ Abinadi promlouval
k lidu, také se hnûval; a pravil:
Kdo je Abinadi, Ïe já a mÛj lid
bychom jím mûli b˘ti souzeni,
nebo akdo je ten Pán, kter˘
pfiivede na mÛj lid tak velikou
strast?

28 Pfiikazuji vám, abyste Abi-
nadiho pfiivedli sem, abych ho
mohl zabíti, neboÈ pravil tyto
vûci, aby podnítil mÛj lid, aby
se jeden na druhého hnûvali, a
aby vyvolal mezi m˘m lidem
sváry; tudíÏ ho zabiji.

29 Nyní, oãi lidí byly azaslepe-
ny; tudíÏ, bzatvrdili srdce své
proti slovÛm Abinadiov˘m a

19a NaS 3:4.
pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

20a pp Abinadi.
21a Mos. 12:2; 20:21;

21:13–15; 23:21–23.
22a Ex. 20:5; Deut. 6:15;

Mos. 13:13.
24a Mich. 3:4;

Mos. 21:15.

25a Iz. 1:15; 59:2.
27a Ex. 5:2; Mos. 12:13.
29a MojÏ. 4:4.

b Alma 33:20;
Eter 11:13.
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od té doby nadále se ho snaÏili
zajmouti. A král Noé zatvrdil
srdce své proti slovu Pánû a ne-
ãinil pokání ze sv˘ch zl˘ch ãinÛ.

KAPITOLA 12

Abinadi je uvûznûn za prorokování
o zniãení lidu a o smrti krále Noéma
– Fale‰ní knûÏí citují písma a
pfiedstírají, Ïe zachovávají zákon
MojÏí‰Ûv – Abinadi je zaãíná uãiti
desateru pfiikázání. Kolem roku
148 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe po uplynutí
dvou let mezi nû pfii‰el Abinadi
v pfievleãení, aby ho nepoznali,
a poãal mezi nimi prorokovati
fika: Tak mi pfiikázal Pán fika –
Abinadi, jdi a prorokuj tomuto
lidu mému, neboÈ oni zatvrdili
srdce své proti slovÛm m˘m;
neãinili pokání ze zl˘ch ãinÛ
sv˘ch; tudíÏ je anav‰tívím v hnû-
vu svém, ano, v prudkém hnûvu
svém je nav‰tívím v nepravos-
tech jejich a v ohavnostech
jejich.

2 Ano, bûda tomuto pokolení!
A Pán mi pravil: Vztáhni ruku
svou a prorokuj fika: Tak praví
Pán, stane se, Ïe toto pokolení
bude pro nepravosti své uve-
deno do aporoby a bude bito do
btváfie; ano, a bude hnáno lidmi
a bude pobito; a supové z oblo-
hy a psi, ano, a divá zvûfi budou
Ïráti maso jeho.
3 A stane se, Ïe aÏivot krále

Noéma bude míti ceny dokonce
jako ‰at v horké bpeci; neboÈ on
pozná, Ïe já jsem Pán.

4 A stane se, Ïe stihnu tento
lid svÛj tûÏk˘mi strastmi, ano,
hladem a amorem; a zpÛsobím,
Ïe budou bkvíleti po cel˘ den.

5 Ano, a zpÛsobím, Ïe budou
míti na zádech pfiipoutána
abfiemena; a budou popohánûni
jako nûm˘ osel.

6 A stane se, Ïe na nû se‰lu
krupobití a to je bude bíti; a také
budou suÏováni av˘chodním
vûtrem; a také bhmyz bude
obtûÏovati zemi jejich a Ïráti
obilí jejich.

7 A budou stíháni velik˘m
morem – a toto v‰e uãiním pro
anepravosti jejich a ohavnosti
jejich.

8 A stane se, Ïe nebudou-li
ãiniti pokání, zcela je avyhladím
s tváfie zemû; av‰ak zanechají
po sobû bzáznam a já ho zacho-
vám pro jiné národy, jeÏ budou
vlastniti zemi; ano, dokonce toto
uãiním, abych mohl odkr˘ti
ohavnosti tohoto lidu jin˘m
národÛm. A mnohé vûci proro-
koval Abinadi proti tomuto lidu.

9 A stalo se, Ïe se na nûho roz-
hnûvali; a jali ho a pfiinesli ho
svázaného pfied krále a pravili
králi: Viz, pfiivedli jsme pfied
tebe muÏe, kter˘ prorokuje zlo
ohlednû tohoto lidu a praví, Ïe
BÛh jej zniãí.

10 A také prorokuje zlo ohled-
nû tvého Ïivota a praví, Ïe

12 1a Iz. 65:6.
2a Mos. 11:21; 20:21;

21:13–15; 23:21–23.
b Mos. 21:3–4.

3a Mos. 12:10.

b Mos. 19:20.
4a NaS 97:26.

b Mos. 21:9–10.
5a Mos. 21:3.
6a Jer. 18:17;

Mos. 7:31.
b Ex. 10:1–12.

7a NaS 3:18.
8a Alma 45:9–14.

b Morm. 8:14–16.
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tvÛj Ïivot bude jako ‰at v ohnivé
peci.
11 A opût, on praví, Ïe bude‰

jako stéblo, dokonce jako suché
stéblo na poli, pfies které bûhá
zvûfi a které po‰lapává nohama.

12 A opût, on praví, Ïe bude‰
jako kvûty bodláku, kter˘ je,
kdyÏ je plnû zral˘, zafouká-li
vítr, rozná‰en po tváfii zemû.
A tvrdí, Ïe to pravil Pán. A
praví, Ïe toto v‰e na tebe pfiijde,
nebude‰-li ãiniti pokání, a to pro
tvé nepravosti.

13 A nyní, ó králi, jaké veliké
zlo jsi uãinil nebo jak˘ch veli-
k˘ch hfiíchÛ se tvÛj lid dopustil,
abychom byli odsouzeni Bohem
nebo souzeni tímto muÏem?

14 A nyní, ó králi, viz, my jsme
nevinní a ty, ó králi, jsi nezhfie‰il;
tudíÏ, tento muÏ o tobû lhal a
prorokoval nadarmo.

15 A viz, my jsme silní, my
nevejdeme do poroby ani ne-
budeme zajati sv˘mi nepfiáteli;
ano, a tobû se v zemi dafiilo a
také se ti dafiiti bude.

16 Viz, zde je ten muÏ, vydává-
me ho do tv˘ch rukou; mÛÏe‰
mu uãiniti, co se ti zdá dobré.

17 A stalo se, Ïe král Noé dal
Abinadiho uvrhnouti do vûze-
ní; a pfiikázal, aby se aknûÏí
shromáÏdili, aby se s nimi
mohl poraditi, co by s ním mûli
uãiniti.
18 A stalo se, Ïe pravili králi:

Pfiiveì ho sem, abychom ho
mohli vysl˘chati; a král pfiiká-
zal, aby byl pfied nû pfiedveden.

19 A poãali ho vysl˘chati, aby

ho mohli lapiti, aby ho tak mûli
z ãeho obviniti; ale on jim smûle
odpovídal a odolal v‰em jejich
otázkám, ano, k jejich údivu;
neboÈ jim aodolal ve v‰ech jejich
otázkách a zahanbil je ve v‰ech
jejich slovech.

20 A stalo se, Ïe jeden z nich
mu pravil: Co znamenají slova,
jeÏ jsou napsána a jimÏ uãili na‰i
otcové a jeÏ praví:

21 aJak krásné na horách jsou
nohy toho, jenÏ pfiiná‰í dobré
zvûsti; jenÏ zvûstuje pokoj; jenÏ
pfiiná‰í dobré zvûsti o dobru;
jenÏ zvûstuje spasení; jenÏ praví
Sionu: PanujeÈ BÛh tvÛj;

22 StráÏní tvoji pozdvihnou
hlas; spoleãn˘m hlasem zpívati
budou; neboÈ okem v oko uzfií,
aÏ Pán opût pfiivede Sion;

23 Propuknûte v radost; zpívej-
te spolu, vy pustá místa jeruza-
lémská; neboÈ Pán utû‰il lid
svÛj, vykoupil Jeruzalém;

24 Pán obnaÏil svaté arámû
své pfied oãima v‰ech národÛ; a
v‰echny konãiny zemû uvidí
spasení na‰eho Boha.

25 A nyní, Abinadi jim pravil:
Vy jste aknûÏí a pfiedstíráte, Ïe
uãíte tento lid a Ïe rozumíte
duchu prorokování, nicménû si
pfiejete ode mne zvûdûti, co tyto
vûci znamenají?

26 Pravím vám, bûda vám za
pfievracení cest Pánû! NeboÈ
rozumíte-li tûmto vûcem, neuãili
jste jim; tudíÏ, pfievraceli jste
cesty Pánû.

27 NepouÏili jste srdce své
k a porozumûní ; tudíÏ js te

17a Mos. 11:11.
19a NaS 100:5–6.
21a Iz. 52:7–10;

Nahum 1:15.
24a 1. Nefi 22:11.
25a Mos. 11:5.

27a pp Porozumûní.
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nebyli moudfií. TudíÏ, ãemu
uãíte tento lid?
28 A oni pravili: Uãíme zákonu

MojÏí‰ovu.
29 A on jim opût pravil: JestliÏe

uãíte azákonu MojÏí‰ovu, proã
ho nezachováváte? Proã ulpívá-
te srdcem sv˘m na bohatství?
Proã se dopou‰títe bsmilstev a
mrháte silami sv˘mi s nevûstka-
mi, ano, a zpÛsobujete, Ïe tento
lid se dopou‰tí hfiíchu, takÏe Pán
má pfiíãinu vyslati mne, abych
prorokoval proti tomuto lidu,
ano, dokonce veliké zlo proti
tomuto lidu?
30 Nevíte, Ïe mluvím pravdu?

Ano, vy víte, Ïe mluvím pravdu;
a mûli byste se tfiásti pfied
Bohem.

31 A stane se, Ïe budete biti za
své nepravosti, neboÈ jste pravi-
li, Ïe uãíte zákonu MojÏí‰ovu.
A co vy víte o zákonu MojÏí‰o-
vu? aPfiichází spasení zákonem
MojÏí‰ov˘m? Co vy pravíte?

32 A oni odpovûdûli a pravili,
Ïe spasení pfiichází zákonem
MojÏí‰ov˘m.

33 Ale nyní jim Abinadi pravil:
Vím, Ïe budete-li zachovávati
pfiikázání BoÏí, budete spaseni;
ano, budete-li zachovávati pfii-
kázání, jeÏ Pán pfiedal MojÏí‰ovi
na hofie aSinaji fika:

34 aJá jsem Pán, tvÛj BÛh, kter˘
tû bvyvedl ze zemû egyptské,
z domu poroby.

35 Nebude‰ míti Ïádného
ajiného Boha pfiede mnou.

36 Neuãiní‰ sobû Ïádné ryté
zpodobeniny ani Ïádného zpo-
dobení tûch vûcí, jeÏ jsou na nebi
svrchu, ani vûcí, jeÏ jsou na
zemi dole.

37 Nyní, Abinadi jim pravil:
âinili jste toto v‰e? Pravím vám:
Nikoli, neãinili. A auãili jste
tento lid, Ïe má ãiniti v‰echny
tyto vûci? Pravím vám: Nikoli,
neuãili.

KAPITOLA 13

Abinadi je ochraÀován boÏskou
mocí – Uãí desateru pfiikázání –
Spasení nepfiichází samotn˘m záko-
nem MojÏí‰ov˘m – Sám BÛh uãiní
usmífiení a vykoupí svÛj lid. Kolem
roku 148 pfi. Kr.

A nyní, kdyÏ král usly‰el tato
slova, pravil sv˘m knûÏím: Pryã
s tímto muÏem a zabijte ho;
neboÈ co s ním udûláme, vÏdyÈ
je ‰ílen˘.

2 A oni pfiedstoupili a pokusili
se na nûj vloÏiti ruce své; ale on
jim odolal a pravil jim:

3 Nedot˘kejte se mne, neboÈ
BÛh vás udefií, vloÏíte-li na mne
ruce své, neboÈ jsem nepfiedal
poselství, jeÏ mne Pán poslal
pfiedati; ani jsem vám nepovûdûl
to, co jste aÏádali, abych fiekl;
tudíÏ, BÛh nestrpí, abych byl
v tuto dobu zniãen.

4 Ale musím splniti pfiikázání,
jeÏ mi BÛh pfiikázal; a protoÏe
jsem vám fiekl pravdu, hnûváte

29a pp Zákon MojÏí‰Ûv.
b pp CizoloÏství.

31a Mos. 3:15; 13:27–32;
Alma 25:16.

33a Ex. 19:9, 16–20;

Mos. 13:5.
34a Ex. 20:2–4.

b Ex. 12:51;
1. Nefi 17:40;
Mos. 7:19.

35a Ozeá‰ 13:4.
pp Modláfiství.

37a Mos. 13:25–26.
13 3a Mos. 12:20–24.
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se na mne. A opût, protoÏe jsem
promlouval slovo BoÏí, odsou-
dili jste mne, Ïe jsem ‰ílen˘.
5 Nyní, stalo se, Ïe poté, co

Abinadi promluvil tato slova,
lidé krále Noéma se neopováÏili
vloÏiti na nûj ruce, neboÈ na
nûm spoãíval Duch Pánû; a jeho
tváfi azáfiila nesmírn˘m jasem,
dokonce jako MojÏí‰ova, kdyÏ
byl na hofie Sinaji a kdyÏ mluvil
s Pánem.

6 A mluvil s amocí a pravomocí
od Boha; a pokraãoval ve sv˘ch
slovech fika:

7 Vidíte, Ïe nemáte moc mne
zabíti, tudíÏ dokonãím poselství
své. Ano, a pociÈuji, Ïe se vám
azafiezává do srdce va‰eho to,
Ïe vám fiíkám pravdu o nepra-
vostech va‰ich.
8 Ano, a slova má vás naplÀují

podivem a úÏasem a hnûvem.
9 Ale já dokonãím poselství

své; a pak na tom nezáleÏí, kam
pÛjdu, pakliÏe budu spasen.
10 Ale tolik vám fiíkám, Ïe to,

co se mnou poté uãiníte, bude
apfiedobrazem a nástinem vûcí,
jeÏ pfiijdou.
11 A nyní, pfieãtu vám zbytek

apfiikázání BoÏích, neboÈ poci-
Èuji, Ïe nejsou vepsána v srdci
va‰em; pociÈuji, Ïe jste se zab˘-
vali nepravostí a uãili jí vût‰inu
Ïivota svého.
12 A nyní, pamatujete si, Ïe

jsem vám pravil: Neuãiní‰ sobû
Ïádné ryté zpodobeniny ani
Ïádného zpodobení vûcí, jeÏ

jsou na nebi svrchu nebo jeÏ jsou
na zemi dole nebo jeÏ jsou ve
vodách pod zemí.

13 A opût: Nebude‰ se jim
klanûti, ani jim slouÏiti; neboÈ já
Pán, tvÛj BÛh, jsem BÛh horliv ,̆
nav‰tûvující nepravosti otcÛ na
dûtech do tfietího a ãtvrtého po-
kolení tûch, ktefií mne nenávidí;

14 A ãinící milosrdenství tisí-
cÛm tûch, ktefií mne milují a
zachovávají pfiikázání má.

15 Nevezme‰ jméno Pána Boha
svého nadarmo; neboÈ nenechá
nevinného Pán toho, kdo bere
jméno jeho nadarmo.

16 Pomni na aden sabatní, abys
jej svûtil.

17 ·est dnÛ pracovati bude‰
a dûlati v‰eliké dílo své;
18 Ale dne sedmého, o sabatu

Pána Boha tvého, nebude‰ dûlati
Ïádného díla, ty, ani syn tvÛj,
ani dcera tvá, sluÏebník tvÛj,
ani sluÏebnice tvá, ani dobytek
tvÛj, ani pfiíchozí tvÛj, jenÏ jest
v branách tv˘ch;

19 NeboÈ v a‰esti dnech uãinil
Pán nebe a zemi a mofie a
v‰ecko, coÏ v nich jest; proãeÏ,
poÏehnal Pán den sabatní a
posvûtil ho.

20 aCti otce svého a matku
svou, aÈ se prodlejí dnové tvoji
na zemi, kterouÏ Pán BÛh tvÛj
dává tobû.

21 aNezabije‰.
22 aNezcizoloÏí‰. bNepokrade‰.
23 Nevydá‰ proti bliÏnímu

svému akfiivého svûdectví.

5a Ex. 34:29–35.
6a pp Moc.
7a 1. Nefi 16:2.

10a Mos. 17:13–19;
Alma 25:10.

11a Ex. 20:1–17.

16a pp Sabatní den.
19a Gen. 1:31.
20a Marek 7:10.
21a Mat. 5:21–22;

NaS 42:18.
pp VraÏda, vraÏditi.

22a pp CizoloÏství.
b pp KrádeÏ, krásti.

23a Pfiísl. 24:28.
pp Lhaní.
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24 Nebude‰ aÏádostiv domu
bliÏního svého, nebude‰ Ïádos-
tiv manÏelky bliÏního svého,
ani sluÏebníka jeho, ani sluÏeb-
nice jeho, ani vola jeho, ani osla
jeho, ani niãeho, coÏ je bliÏního
tvého.
25 A stalo se, Ïe poté, co

Abinadi ustal promlouvati, pra-
vil jim: Uãili jste tento lid, Ïe
má pilnû ãiniti v‰echny tyto
vûc i , aby zachovával ta to
pfiikázání?

26 Pravím vám: Nikoli; neboÈ
kdybyste tak byli ãinili, Pán
by mne nebyl b˘val nechal
pfiijíti a prorokovati zlo ohled-
nû tohoto lidu.

2 7 A n y n í , v y j s t e fi e k l i ,
Ïe spasení pfiichází zákonem
MojÏí‰ov˘m. Pravím vám, Ïe
je nezbytné, abyste prozatím
zachovávali azákon MojÏí‰Ûv;
ale pravím vám, Ïe pfiijde ãas,
kdy bjiÏ nebude nezbytné za-
chovávati zákon MojÏí‰Ûv.

28 A nadto, pravím vám,
Ïe aspasení nepfiichází bzáko-
nem samotn˘m; a kdyby neby-
lo cusmífiení, jeÏ BÛh sám uãiní
za hfiíchy a nepravosti lidu
svého, museli by nevyhnutel-
nû zahynouti, i pfies zákon
MojÏí‰Ûv.

29 A nyní, pravím vám, Ïe
bylo nezbytné, aby byl dûtem
Izraele dán zákon, ano, dokonce

velmi a pfiísn˘ zákon; neboÈ
byly lidem tvrdo‰íjn˘m, brych-
l˘m k tomu, aby konal nepra-
vosti, a pomal˘m k tomu, aby
se rozpomenul na Pána Boha
svého;

30 TudíÏ jim byl dán azákon,
ano, zákon úkonÛ a bobfiadÛ,
zákon, kter˘ ony mûly pfiísnû
cdodrÏovati ze dne na den,
aby jim pomáhal pamatovati na
Boha a na povinnosti jejich vÛãi
nûmu.

31 Ale vizte, pravím vám, Ïe
v‰echny tyto vûci byly apfiedo-
brazy vûcí, jeÏ pfiijdou.

32 A nyní, rozumûly zákonu?
Pravím vám: Nikoli, v‰echny
zákonu nerozumûly; a to pro
tvrdost srdce svého; neboÈ
nepochopily, Ïe Ïádn˘ ãlovûk
nemÛÏe b˘ti spasen, aledaÏe by
to bylo vykoupením BoÏím.

33 NeboÈ vizte, coÏpak jim
MojÏí‰ neprorokoval pfiíchod
Mesiá‰e, a Ïe BÛh vykoupí
svÛj lid? Ano, a dokonce av‰ich-
ni proroci, ktefií kdy prorokovali
od poãátku svûta – nepro-
mlouvali více ãi ménû o tûchto
vûcech?

34 Nepravili snad, Ïe sám
aBÛh sestoupí mezi dûti lidské
a vezme na sebe podobu ãlovû-
ka a bude choditi s velikou mocí
po tváfii zemû?

35 Ano, a coÏ také nepravili,

24a pp Îádostiv b˘ti,
Ïádostivost.

27a pp Zákon MojÏí‰Ûv.
b 3. Nefi 9:19–20;

15:4–5.
28a Gal. 2:16.

pp Spasení;
Vykoupení,
vykoupen˘,

vykoupiti.
b Gal. 2:21;

Mos. 3:14–15;
Alma 25:15–16.

c pp Usmífiení, usmífiiti.
29a Jozue 1:7–8.

b Alma 46:8.
30a Ex. 20.

b pp Obfiady.

c Jákob 4:5.
31a Mos. 16:14;

Alma 25:15.
pp Symbolika.

32a 2. Nefi 25:23–25.
33a 1. Nefi 10:5;

Jákob 4:4; 7:11.
34a Mos. 7:27; 15:1–3.

pp BÛh, BoÏstvo.
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Ïe uskuteãní avzkfií‰ení mrtv˘ch
a Ïe on sám bude utlaãován a
suÏován?

KAPITOLA 14

Izaiá‰ promlouvá o Mesiá‰ovi –
Mesiá‰ovo pokofiení a utrpení jsou
vyloÏena – Dává svou du‰i jako
obûÈ za hfiích a pfiimlouvá se za
pfiestupníky – Porovnej s Izaiá‰em
53. Kolem roku 148 pfi. Kr.

Ano, nepraví vpravdû Izaiá‰:
Kdo uvûfiil zprávû na‰í a rámû
Pánû komu jest zjeveno?

2 NeboÈ poroste pfied ním jako
kfiehká rostlinka a jako kofien ze
zemû vyprahlé; nemaje podoby
ani pfiíjemnosti; a aÏ uvidíme
jej, není Ïádné krásy na nûm,
proã bychom ho Ïádostivi byli.

3 Lidé jím pohrdají a opovr-
hují; muÏ bolestí a znal˘ zá-
rmutku; a my jsme se jakoby
skryli pfied ním odvrácením
tváfie; bylo jím pohrdáno a my
jsme si jej neváÏili.
4 Zajisté on asná‰el bzármutky

na‰e a bolesti na‰e on nesl; my
v‰ak jsme se domnívali, Ïe jest
ranûn, bit od Boha, i suÏován.

5 Ale on byl ranûn pro apfie-
stupky na‰e, potfien pro nepra-
vosti na‰e; trestání pro pokoj
ná‰ bylo na nûj vloÏeno; a rana-
mi jeho jsme buzdraveni.

6 My v‰ichni jako aovce jsme
zbloudili; jeden kaÏd˘ na cestu
svou jsme se obrátili; a Pán uva-
lil na nûj nepravosti v‰ech nás.

7 Utlaãován byl a suÏován,
pfiece aneotevfiel úst sv˘ch; jako
bberánek k zabití je veden a
jako ovce pfied stfiihaãi sv˘mi
je nûmá, tak on neotevfiel úst
sv˘ch.

8 Byl vyÀat z vûzení a od sou-
du; a kdo bude pokolením jeho?
NeboÈ odfiíznut byl ze zemû
Ïiv˘ch; pro pfiestupky lidu
mého zranûn byl.

9 A hrob mûl se zlovoln˘mi a
s abohat˘mi ve smrti své; tfieba-
Ïe neuãinil nic bzlého, aniÏ byla
nalezena lest v ústech jeho.

10 Av‰ak Pánu se zalíbilo ho
potfiíti; vydal ho zármutku;
kdyÏ uãiní‰ du‰i jeho obûtí za
hfiích, on uvidí asímû své a on
prodlouÏí dny své a potû‰ení
Pánû narÛstati bude v ruce jeho.

11 Uzfií trápení du‰e své a bude
uspokojen; poznáním sv˘m
ospravedlní spravedliv˘ sluÏeb-
ník mÛj mnohé; neboÈ nepra-
vosti jejich on aponese.
12 TudíÏ dám mu podíl pro

veliké a on se podûlí o kofiist
se siln˘mi; neboÈ vylil na smrt
du‰i svou; a byl poãítán mezi
pfiestupníky; a nesl hfiíchy
mnoh˘ch a za pfiestupníky se
apfiimlouvá.

35a Iz. 26:19;
2. Nefi 2:8.

14 4a Alma 7:11–12.
b Mat. 8:17.

5a Mos. 15:9;
Alma 11:40.

b 1. Petr. 2:24–25.
6a Mat. 9:36;

2. Nefi 28:14;

Alma 5:37.
7a Marek 15:3.

pp JeÏí‰ Kristus.
b pp Beránek BoÏí;

Pfiesnice.
9a Mat. 27:57–60;

Marek 15:27, 43–46.
pp Jozef z Arimatie.

b Jan 19:4.

10a Mos. 15:10–13.
11a Lev. 16:21–22;

1. Petr. 3:18;
NaS 19:16–19.

12a 2. Nefi 2:9;
Mos. 15:8;
Moroni 7:27–28.
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KAPITOLA 15

Jak je Kristus Otcem i Synem –
Bude se pfiimlouvati a ponese pfie-
stupky svého lidu – Oni a v‰ichni
svatí proroci jsou jeho símû – On
uskuteãÀuje vzkfií‰ení – Malé dûti
mají vûãn˘ Ïivot. Kolem roku 148
pfi. Kr.

A nyní, Abinadi jim pravil:
Chtûl bych, abyste rozumûli, Ïe
sám aBÛh sestoupí mezi dûti
lidské a bvykoupí lid svÛj.
2 A protoÏe apfieb˘vá v tûle,

bude nazván Syn BoÏí, a pod-
dav tûlo vÛli bOtcovû, je Otcem
i Synem –

3 Otec, aprotoÏe byl bpoãat
mocí BoÏí; a Syn kvÛli tûlu; tak
se stává Otcem i Synem –

4 A jsou ajeden BÛh, ano, sku-
teãn˘ bVûãn˘ cOtec nebe a zemû.

5 A tak tûlo stávající se podda-
n˘m Duchu neboli Syn Otci,
jsoucí jedním Bohem, avytrpí
poku‰ení a nepoddá se poku‰e-
ní, ale strpí, aby lid jeho se
mu vysmíval a aby ho bbiãoval
a vyvrhl a czfiekl se ho.
6 A po tom v‰em, poté, co

vykoná mnohé mocné zázraky

mezi dûtmi lidsk˘mi, bude
veden, ano, ajak vpravdû Izaiá‰
pravil, jako ovce pfied stfiihaãem
je nûmá, tak on bneotevfiel úst
sv˘ch.

7 Ano, právû tak bude veden,
aukfiiÏován a zabit a tûlo se stane
poddan˘m dokonce aÏ smrti
a bvÛle Synova bude pohlcena
ve vÛli Otcovû.

8 A tak BÛh zláme apouta smr-
ti, získav bvítûzství nad smrtí;
dávaje Synovi moc uãiniti cpfií-
mluvu za dûti lidské –

9 Vystoupiv do nebe, maje
nitro naplnûné milosrdenstvím;
jsa naplnûn soucitem vÛãi dûtem
lidsk˘m; stoje mezi nimi a spra-
vedlností; zlomiv pouta smrti,
vzav na asebe nepravost jejich
a pfiestupky jejich, vykoupiv je
a buspokojiv poÏadavky spra-
vedlnosti.

10 A nyní, pravím vám, kdo
bude pokolením jeho? Vizte,
pravím vám, Ïe aÏ bude du‰e
jeho uãinûna obûtí za hfiích, uvi-
dí asímû své. A nyní, co pravíte
vy? A kdo bude símû jeho?

11 Vizte, pravím vám, Ïe kaÏ-
d˘, kdo sly‰el slova aprorokÛ,
ano, v‰ech svat˘ch prorokÛ,

15 1a 1. Tim. 3:16;
Mos. 13:33–34.
pp JeÏí‰ Kristus.

b pp Vykoupení,
vykoupen˘,
vykoupiti.

2a Mos. 3:5; 7:27;
Alma 7:9–13.

b Iz. 64:8; Jan 10:30;
14:8–10;
Mos. 5:7;
Alma 11:38–39;
Eter 3:14.

3a NaS 93:4.
b Luká‰ 1:31–33;

Mos. 3:8–9;

Alma 7:10;
3. Nefi 1:14.

4a Deut. 6:4;
Jan 17:20–23.
pp BÛh, BoÏstvo.

b Alma 11:39.
c Mos. 3:8;

Hel. 14:12;
3. Nefi 9:15;
Eter 4:7.

5a Luká‰ 4:2;
ÎidÛm 4:14–15.

b Jan 19:1.
c Marek 8:31;

Luká‰ 17:25.
6a Iz. 53:7.

b Luká‰ 23:9; Jan 19:9;
Mos. 14:7.

7a pp UkfiiÏování.
b Luká‰ 22:42; Jan 6:38;

3. Nefi 11:11.
8a Mos. 16:7;

Alma 22:14.
b Ozeá‰ 13:14;

1. Kor. 15:55–57.
c 2. Nefi 2:9.

9a Iz. 53; Mos. 14:5–12.
b pp Usmífiení, usmífiiti.

10a Iz. 53:10;
Mos. 5:7; 27:25;
Moroni 7:19.

11a NaS 84:36–38.
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ktefií prorokovali o pfiíchodu
Pánû – pravím vám, Ïe v‰ichni
ti, ktefií poslouchali slova jejich
a uvûfiili, Ïe Pán vykoupí lid
svÛj, a ktefií vyhlíÏejí onen den
pro odpu‰tûní hfiíchÛ sv˘ch,
pravím vám, Ïe tito jsou símû
jeho neboli ti jsou dûdici bkrá-
lovství BoÏího.

12 NeboÈ to jsou ti, jejichÏ
hfiíchy aon nesl; to jsou ti, pro
nûÏ zemfiel, aby je vykoupil
z pfiestupkÛ jejich. A nyní,
nejsou snad símû jeho?

13 Ano, a nejsou jím proroci,
kaÏd˘, kter˘ otevfiel ústa svá
k prorokování, kter˘ neupadl
v pfiestupek, chci fiíci v‰ichni
svatí proroci jiÏ od oné doby,
kdy poãal svût? Pravím vám, Ïe
oni jsou símû jeho.

14 A to jsou ti, ktefií azvûstovali
pokoj, ktefií pfiiná‰eli dobré
zvûsti o dobru, ktefií zvûstovali
spasení; a pravili Sionu: PanujeÈ
BÛh tvÛj!
15 A ó, jak krásné na horách

byly nohy jejich!
16 A opût, jak krásné na horách

jsou nohy tûch, ktefií stále je‰tû
zvûstují pokoj!

17 A opût, jak krásné na horách
jsou nohy tûch, ktefií budou
zvûstovati pokoj pozdûji, ano,
od nynûj‰ka nadále a na vûky!

18 A vizte, pravím vám, toto
není v‰e. NeboÈ ó, jak krásné
na horách jsou anohy toho, kdo

pfiiná‰í dobré zvûsti, kdo je
zakladatelem bpokoje, ano, do-
konce Pána, jenÏ vykoupil lid
svÛj; ano, toho, kter˘ lidu
svému udûlil spasení;

19 NeboÈ kdyby nebylo vykou-
pení, jeÏ pro lid svÛj vykonal,
jeÏ bylo pfiipraveno od azaloÏení
svûta, pravím vám, kdyby toho
nebylo, ve‰keré lidstvo by bylo
muselo bzahynouti.

20 Ale vizte, pouta smrti
budou zlomena a Syn vládne a
má moc nad mrtv˘mi; tudíÏ,
uskuteãÀuje vzkfií‰ení mrtv˘ch.

21 A pfiichází vzkfií‰ení, tedy
aprvní vzkfií‰ení; ano, tedy
vzkfií‰ení tûch, ktefií byli a ktefií
jsou a ktefií budou, aÏ do vzkfií-
‰ení Krista – neboÈ tak se bude
naz˘vati.

22 A nyní, vzkfií‰ení v‰ech
prorokÛ a v‰ech tûch, ktefií
uvûfiili ve slova jejich neboli
v‰ech tûch, ktefií zachovávali
pfiikázání BoÏí, nastane pfii
prvním vzkfií‰ení; tudíÏ, oni jsou
prvním vzkfií‰ením.

23 Jsou pozvednuti, aby apfie-
b˘vali s Bohem, kter˘ je vykou-
pil; tak mají vûãn˘ Ïivot skrze
Krista, kter˘ bzlámal pouta
smrti.

24 A toto jsou ti, ktefií mají
podíl na prvním vzkfií‰ení; a
toto jsou t i , k tefi í zemfiel i
pfiedtím, neÏli pfii‰el Kristus,
v nevûdomosti své, aniÏ by

11b pp Království BoÏí
neboli království
nebeské; Spasení.

12a Mos. 14:12;
Alma 7:13; 11:40–41.

14a Iz. 52:7;
¤ím. 10:15;

1. Nefi 13:37;
Mos. 12:21–24.
pp Misionáfiská práce.

18a 3. Nefi 20:40;
NaS 128:19.

b Jan 16:33.
pp Pokoj.

19a Mos. 4:6.
b 2. Nefi 9:6–13.

21a Alma 40:16–21.
23a Îalmy 24:3–4;

1. Nefi 15:33–36;
NaS 76:50–70.

b pp Smrt, tûlesná.
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jim bylo oznámeno aspasení. A
tak Pán uskuteãÀuje jejich zno-
vuzfiízení; a oni mají podíl na
prvním vzkfií‰ení neboli mají
vûãn˘ Ïivot, jsouce vykoupeni
Pánem.

25 A malé adûti také mají vûãn˘
Ïivot.

26 Ale vizte a abojte se a tfieste
se pfied Bohem, neboÈ byste
se mûli tfiásti; neboÈ Pán nevy-
kupuje nikoho takového, kdo
se proti nûmu bboufií a cumírá
v hfií‰ích sv˘ch; ano, vpravdû
v‰ichni ti, ktefií zahynuli v hfií-
‰ích sv˘ch od samého poãátku
svûta, ktefií se zámûrnû boufiili
proti Bohu, ktefií znali pfiikázání
BoÏí, a nezachovávali je; dto jsou
ti, ktefií enemají podíl na prvním
vzkfií‰ení.

27 TudíÏ nemûli byste se tfiásti?
NeboÈ spasení k nikomu tako-
vému nepfiichází; neboÈ Pán
nikoho takového nevykoupil;
ano, Pán ani takové vykoupiti
nemÛÏe; neboÈ nemÛÏe popfiíti
sám sebe; neboÈ nemÛÏe popfiíti
a spravedlnost, kdyÏ ta má
nárok svÛj.

28 A nyní, pravím vám, Ïe pfii-
jde ãas, kdy spasení Pánû bude
aoznamováno kaÏdému národu,
pokolení, jazyku a lidu.
29 Ano, Pane, astráÏní tvoji

pozdvihnou hlas svÛj; spoleã-
n˘m hlasem zpívati budou;

neboÈ okem v oko uzfií, aÏ Pán
opût pfiivede Sion.

30 Propuknûte v radost; zpí-
vejte spolu, vy pustá místa jeru-
zalémská; neboÈ Pán utû‰il lid
svÛj, vykoupil Jeruzalém.

31 Pán obnaÏil svaté rámû
své pfied oãima v‰ech národÛ;
a v‰echny konãiny zemû uvidí
spasení na‰eho Boha.

KAPITOLA 16

BÛh vykupuje lidi z jejich ztracené-
ho a padlého stavu – Ti, ktefií jsou
tûlesní, zÛstávají, jako kdyby nebylo
Ïádného vykoupení – Kristus usku-
teãÀuje vzkfií‰ení k nekoneãnému
Ïivotu nebo k nekoneãnému zatra-
cení. Kolem roku 148 pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe poté, co
Abinadi promluvil tato slova,
vztáhl ruku a pravil: Pfiijde ãas,
kdy v‰ichni uvidí aspasení Pánû;
kdy kaÏd˘ národ, pokolení,
jazyk a lid okem v oko uzfií a
bvyzná pfied Bohem, Ïe soudy
jeho jsou spravedlné.

2 A pak budou zlovolní avyvr-
Ïeni a budou míti pfiíãinu ke
kvílení a k bpláãi a k náfiku a
k skfiípûní zubÛ; a to proto, Ïe
neposlouchali hlas Pánû; tudíÏ
Pán je nevykoupí.

3 NeboÈ jsou atûlesní a ìábel‰tí
a bìábel má nad nimi moc;

24a 2. Nefi 9:25–26;
NaS 137:7.

25a NaS 29:46; 137:10.
pp Spasení –
Spasení dûtí.

26a Deut. 5:29;
Jákob 6:9.

b 1. Nefi 2:21–24.
c Ezech. 18:26;

1. Nefi 15:32–33;
Moroni 10:26.

d Alma 40:19.
e NaS 76:81–86.

27a Alma 34:15–16; 42:1.
28a pp Misionáfiská práce.
29a pp Bdíti, stráÏní.
16 1a pp Spasení.

b Mos. 27:31.

2a NaS 63:53–54.
b Mat. 13:41–42;

Luká‰ 13:28;
Alma 40:13.

3a Gal. 5:16–25;
Mos. 3:19.
pp Pfiirozen˘ ãlovûk.

b 2. Nefi 9:8–9.
pp ëábel.
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ano, totiÏ onen star˘ had, kter˘
cpodvedl na‰e první rodiãe, coÏ
bylo pfiíãinou dpádu jejich; coÏ
bylo pfiíãinou toho, Ïe ve‰keré
lidstvo se stalo tûlesn˘m, smy-
sln˘m, ìábelsk˘m, eschopn˘m
rozeznávati zlo od dobra a
poddávajícím se ìáblu.

4 Takto ve‰keré lidstvo bylo
aztraceno; a vizte, bylo by neko-
neãnû ztraceno, kdyby BÛh lid
svÛj ze ztraceného a padlého
stavu jeho nevykoupil.
5 Ale pamatujte, Ïe ten, kdo

setrvává ve svém vlastním
atûlesném stavu a jde dál po
cestách hfiíchu a vzpoury proti
Bohu, zÛstává v padlém stavu
svém a ìábel má nad ním
ve‰kerou moc. TudíÏ je, jako
kdyby nebylo uãinûno Ïádné
bvykoupení, jsa nepfiítelem
Boha; a také ìábel je nepfiítelem
Boha.

6 A nyní, kdyby Kristus nebyl
pfii‰el na svût, hovofiím o vûcech,
jeÏ pfiijdou, ajako kdyby pfii‰ly,
nemohlo by b˘valo b˘ti Ïádné-
ho vykoupení.

7 A kdyby Kristus nebyl vstal
z mrtv˘ch neboli kdyby nebyl
zlomil pouta smrti, aby hrob
nemûl Ïádného vítûzství a aby
smrt nemûla Ïádného aostnu,
pak by nebylo mohlo b˘ti Ïád-
ného vzkfií‰ení.

8 Ale avzkfií‰ení je, tudíÏ hrob
nemá Ïádného vítûzství a osten
bsmrti je pohlcen v Kristu.

9 On je asvûtlo a Ïivot svûta;
ano, svûtlo, jeÏ je nekoneãné,
jeÏ nemÛÏe nikdy b˘ti zatem-
nûno; ano, a také Ïivot, kter˘ je
nekoneãn˘, takÏe nemÛÏe jiÏ
b˘ti smrti.

10 Dokonce toto smrtelné si
odûje anesmrtelnost a tato poru-
‰itelnost si odûje neporu‰itelnost
a lidé budou pfiedvedeni, aby
bstáli pfied stolicí BoÏí, aby byli
Bohem csouzeni podle skutkÛ
sv˘ch, aÈ byly dobré, nebo aÈ
byly zlé –

11 JestliÏe byly dobré, ke
vzkfií‰ení anekoneãného Ïivota
a ‰tûstí; a jestliÏe byly zlé, ke
vzkfií‰ení bnekoneãného zatrace-
ní, jsouce vydáni ìáblu, kter˘
si je podrobil, coÏ je zatracení –

12 A oni chodili podle své
vlastní tûlesné vÛle a pfiání své-
ho; A oni nikdy nevyhledávali
Pána, kdyÏ k nim bylo vztaÏeno
rámû milosrdenství; neboÈ rámû
amilosrdenství k nim bylo vzta-
Ïeno, a oni ho nechtûli; byli
varováni ohlednû nepravostí
sv˘ch, a pfiece se od nich neod-
vrátili; a bylo jim pfiikázáno
ãiniti pokání, a pfiece pokání
neãinili.

13 A nyní, nemûli byste se

3c Gen. 3:1–13;
MojÏ. 4:5–19.

d pp Pád Adama a Evy.
e 2. Nefi 2:17–18,

22–26.
4a Alma 42:6–14.
5a Alma 41:11.

pp Tûlesn˘.
b pp Vykoupení,

vykoupen ,̆ vykoupiti.

6a Mos. 3:13.
7a Ozeá‰ 13:14;

Mos. 15:8, 20.
8a Alma 42:15.

pp Vzkfií‰ení.
b Iz. 25:8;

1. Kor. 15:54–55;
Morm. 7:5.

9a NaS 88:5–13.
pp Svûtlo, svûtlo

Kristovo.
10a Alma 40:2.

pp Nesmrtelnost,
nesmrteln˘.

b pp Soud, poslední.
c Alma 41:3–6.

11a pp Vûãn˘ Ïivot.
b pp Zatracení.

12a pp Milosrdenství,
milosrdn˘.
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tfiásti a ãiniti pokání z hfiíchÛ
sv˘ch a pamatovati, Ïe pouze
v Kristu a skrze nûj mÛÏete b˘ti
spaseni?
14 TudíÏ, uãíte-li azákonu

MojÏí‰ovu, uãte také, Ïe je násti-
nem onûch vûcí, jeÏ pfiijdou –
15 Uãte je , Ïe vykoupení

pfiichází skrze Krista Pána, kter˘
je skuteãn˘m aVûãn˘m Otcem.
Amen.

KAPITOLA 17

Alma vûfií slovÛm Abinadiov˘m a
zapisuje je – Abinadi vytrpí smrt
ohnûm – Prorokuje sv˘m vraÏední-
kÛm nemoci a smrt ohnûm. Kolem
roku 148 pfi. Kr.

A nyní , s ta lo se , Ïe kdyÏ
Abinadi ustal takto promlouva-
ti, král pfiikázal, aby ho aknûÏí
jali a dali ho usmrtiti.

2 Ale byl mezi nimi jeden,
jenÏ se jmenoval aAlma, jsa
také potomkem Nefiov˘m. A
byl to mlad˘ muÏ a buvûfiil
slovÛm, jeÏ Abinadi promlou-
val, neboÈ vûdûl o nepravosti,
o níÏ Abinadi proti nim svûd-
ãil; tudíÏ poãal prositi krále,
aby se na Abinadiho nehnûval,
ale aby strpûl, aby mohl odejíti
v pokoji.

3 Ale král se rozhnûval je‰tû
více a dal Almu z prostfiedku
jejich vyvrhnouti a poslal za ním
své sluÏebníky, aby ho zabili.
4 On ale pfied nimi utekl a

ukryl se, takÏe ho nena‰li. A on,

jsa po mnoho dnÛ ukryt, azapsal
v‰echna slova, jeÏ Abinadi
promlouval.

5 A stalo se, Ïe král dal Abina-
diho obklopiti sv˘mi stráÏemi
a zajmouti; a oni ho spoutali a
uvrhli do vûzení.

6 A za tfii dny, kdyÏ se poradil
se sv˘mi knûÏími, ho nechal
opût pfiedvésti pfied sebe.

7 A pravil mu: Abinadi, na‰li
jsme proti tobû obvinûní a ty jsi
hoden smrti.

8 NeboÈ jsi pravil, Ïe sám aBÛh
sestoupí mezi dûti lidské; a nyní,
z této pfiíãiny bude‰ usmrcen,
ledaÏe odvolá‰ v‰echna slova,
jimiÏ jsi promlouval zlo o mnû
a o mém lidu.

9 Nyní, Abinadi mu pravil:
Pravím vám, neodvolám slova,
jeÏ jsem k vám promlouval
ohlednû tohoto lidu, neboÈ jsou
pravdivá; a abyste zvûdûli o
jejich jistotû, strpûl jsem, abych
padl do va‰ich rukou.

10 Ano, a budu trpûti aÏ k smrti
a neodvolám slova svá a ona
budou státi jako svûdectví proti
vám. A kdyÏ mne zabijete, pro-
lijete anevinnou krev a to také
bude státi jako svûdectví proti
vám posledního dne.

11 A nyní, král Noé se ho
chystal propustiti, neboÈ se bál
jeho slov; neboÈ se bál, Ïe na
nûho pfiijdou soudy BoÏí.

12 Ale knûÏí prot i nûmu
pozdvihli svÛj hlas a poãali ho
obviÀovati fikouce: Spílal králi.
TudíÏ král byl podnûcován

14a pp Zákon MojÏí‰Ûv.
15a Mos. 3:8; 5:7;

Eter 3:14.
17 1a Mos. 11:1, 5–6.

2a Mos. 23:6, 9–10.
pp Alma star‰í.

b Mos. 26:15.
4a pp Písma.

8a Mos. 13:25, 33–34.
10a Alma 60:13.
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k hnûvu proti nûmu a vydal ho,
aby byl zabit.
13 A stalo se, Ïe ho jali a svá-

zali a muãili kÛÏi jeho metlami,
ano, aÏ k smrti.

14 A nyní, kdyÏ ho plameny
poãaly spalovati, zvolal k nim
fika:

15 Vizte, vpravdû, jak jste uãi-
nili mnû, tak se stane, Ïe símû
va‰e zpÛsobí, Ïe mnozí vytrpí
bolesti, jimiÏ trpím já, vpravdû
bolesti asmrti ohnûm; a to proto,
Ïe uvûfií ve spasení Pána, svého
Boha.

16 A stane se, Ïe budete souÏe-
ni pro nepravosti své v‰elik˘mi
nemocemi.

17 Ano, a budete abiti ze v‰ech
stran a budete hnáni a rozpty-
lováni sem a tam, jako je stádo
divok˘ch zvífiat hnáno divou a
zufiivou zvûfií.

18 A v onen den budete ‰tváni
a budete zajati rukou nepfiátel
sv˘ch a pak budete trpûti, jako
trpím já, bolestmi asmrti ohnûm.

19 Tak BÛh vykonává aodplatu
na tûch, ktefií niãí jeho lid. Ó
BoÏe, pfiijmi moji du‰i.

20 A nyní, kdyÏ Abinadi pro-
mluvil tato slova, padl, vytrpûv
smrt ohnûm; ano, byv usmrcen,
protoÏe nezapfiel pfiikázání BoÏí,
zpeãetiv pravdivost sv˘ch slov
svou smrtí.

KAPITOLA 18

Alma káÏe ve skrytu – Vykládá
smlouvu kfitu a kfití u vod Mormo-

nu – Zfiizuje Církev Kristovu a
vysvûcuje knûze – Ti si vydûlávají
na vlastní Ïivobytí a uãí lid – Alma
a jeho lid prchají pfied králem
Noémem do pustiny. Kolem roku
147–145 pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe Alma, kter˘
uprchl pfied sluÏebníky krále
Noéma, ãinil apokání ze sv˘ch
hfiíchÛ a nepravostí a skrytû
obcházel lid a poãal uãiti slovÛm
Abinadiov˘m –

2 Ano, o tom, co pfiijde, a také
o vzkfií‰ení mrtv˘ch a avykou-
pení lidu, coÏ se stane bmocí a
utrpením a smrtí Kristovou a
jeho vzkfií‰ením a vystoupením
do nebe.

3 A tolik, kolik chtûlo naslou-
chati jeho slovu, on uãil. A uãil
je skrytû, aby se to nedoneslo
ke králi. A mnozí jeho slovÛm
uvûfiili.

4 A stalo se, Ïe tolik, kolik
mu uvûfiilo, ‰lo na amísto, jeÏ
se naz˘valo Mormon a obdrÏelo
své jméno od krále a bylo na
hranicích zemû a b˘valo ãas od
ãasu zamofieno divou zvûfií.

5 Nyní, v Mormonu byl pra-
men ãisté vody a Alma se tam
uch˘lil, neboÈ blízko vody tam
byla hou‰tina nízk˘ch stromÛ,
kde se pfies den ukr˘val pfied
pátráním králov˘m.

6 A stalo se, Ïe tolik, kolik mu
vûfiilo, tam chodilo naslouchati
jeho slovÛm.

7 A stalo se po mnoha dnech,
Ï e n a m í s t û M o r m o n u s e
shromáÏdil znaãn˘ poãet, aby

15a Mos. 13:9–10;
Alma 25:4–12.

17a Mos. 21:1–5, 13.
18a Mos. 19:18–20.

19a pp Odplata.
18 1a Mos. 23:9–10.

2a pp Vykoupení,
vykoupen˘,

vykoupiti.
b pp Usmífiení, usmífiiti.

4a Alma 5:3.
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naslouchal slovÛm Almov˘m.
Ano, shromáÏdili se v‰ichni,
ktefií vûfiili v jeho slovo, aby mu
naslouchali. A on je auãil a kázal
jim o pokání a o vykoupení a o
vífie v Pána.

8 A stalo se, Ïe jim pravil:
Vizte, zde jsou vody Mormonu
(neboÈ tak byly naz˘vány) a
nyní, jelikoÏ si apfiejete pfiijíti
do bstáda BoÏího a b˘ti naz˘váni
lidem jeho a jste cochotni nésti
si navzájem bfiemena svá, aby
byla lehká;

9 Ano, a jste ochotni truchliti
s tûmi, ktefií truchlí; ano, a utû‰o-
vati ty, ktefií mají útûchy zapo-
tfiebí, a státi jako asvûdkové
BoÏí za v‰ech dob a ve v‰ech
vûcech a na v‰ech místech, kde
mÛÏete b˘ti, aÏ do smrti, abyste
mohli b˘ti Bohem vykoupeni a
poãítáni mezi ty z bprvního
vzkfií‰ení, abyste mohli míti
cvûãn˘ Ïivot –
10 Nyní, pravím vám, je-li toto

pfiání srdce va‰eho, co máte
proti tomu, abyste byli apokfitûni
ve jménu Pánû na svûdectví
pfied ním, Ïe jste vstoupili do
bsmlouvy s ním, Ïe mu budete
slouÏiti a Ïe budete zachovávati
pfiikázání jeho, aby na vás mohl
hojnûji vylévati Ducha svého?
11 A nyní, kdyÏ lidé usly‰eli

tato slova, radostí tleskali a zvo-
lali: Toto je pfiání na‰eho srdce.

12 A nyní, stalo se, Ïe Alma
vzal Helama, kter˘ byl jedním
z prvních, a ‰el a vstoupil do
vody a zvolal: Ó Pane, vylij
Ducha svého na sluÏebníka své-
ho, aby mohl vykonati toto dílo
se svatostí v srdci.

13 A kdyÏ pravil tato slova,
aDuch Pánû spoãíval na nûm
a on pravil: Helame, bkfitím
tû, maje cpravomoc od V‰emo-
houcího Boha, na svûdectví,
Ïe jsi vstoupil do smlouvy, Ïe
mu bude‰ slouÏiti, dokud ne-
zemfie‰ co do smrtelného tûla;
a kéÏ na tebe vylije Ducha
Pánû; a kéÏ ti udûlí vûãn˘
Ïivot skrze dvykoupení Krista,
kterého pfiipravil od ezaloÏení
svûta.

14 A poté, co Alma pravil tato
slova, jak Alma, tak Helam se
apohfibili do vody; a povstali a
radujíce se, vy‰li z vody jsouce
naplnûni Duchem.

15 A opût, Alma vzal dal‰ího
a ‰el do vody podruhé a pokfitil
ho jako toho prvního, jen on
sám se jiÏ do vody nepohfibil.

16 A tímto zpÛsobem pokfitil
kaÏdého, kdo pfii‰el na místo
Mormon; a bylo jich co do poãtu
okolo dvou set a ãtyfi du‰í;
ano, a byli apokfitûni ve vodách
Mormonu a byl i naplnûni
bmilostí BoÏí.

17 A od té doby nadále se

7a Alma 5:11–13.
8a NaS 20:37.

b pp Církev JeÏí‰e
Krista.

c pp Soucit.
9a pp Misionáfiská práce;

Svûdãiti; Svûdek.
b Mos. 15:21–26.
c pp Vûãn˘ Ïivot.

10a 2. Nefi 31:17.
pp Kfiest, kfitíti.

b pp Smlouva.
13a pp Duch Svat˘.

b 3. Nefi 11:23–26;
NaS 20:72–74.

c âl. v. 1:5.
pp KnûÏství.

d pp Vykoupení,

vykoupen˘,
vykoupiti.

e MojÏ. 4:2; 5:9.
14a pp Kfiest, kfitíti –

Kfiest ponofiením.
16a Mos. 25:18.

b pp Milost.
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naz˘vali církví BoÏí neboli acírkví
Kristovou. A stalo se, Ïe kdokoli
byl pokfitûn mocí a pravomocí
BoÏí, byl pfiipojen k jeho církvi.

18 A stalo se, Ïe Alma, maje
apravomoc od Boha, vysvûtil
knûze; a to, na kaÏd˘ch padesát
z jejich poãtu vysvûtil jednoho
knûze, aby jim kázal a aby je
buãil o vûcech t˘kajících se
království BoÏího.

19 A pfiikázal jim, Ïe nemají
uãiti niãemu, kromû tûch vûcí,
jimÏ uãil on a jeÏ byly promlou-
vány ústy svat˘ch prorokÛ.

20 Ano, dokonce jim pfiikázal,
Ïe nemají akázati niãeho, kromû
pokání a víry v Pána, kter˘
vykoupil svÛj lid.

21 A pfiikázal jim, Ïe mezi nimi
nemá b˘ti asváru, ale Ïe mají
vyhlíÏeti kupfiedu bjednostejnû
majíce jednu víru a jeden kfiest
a majíce srdce svá spojena
v cjednotû a ve vzájemné lásce.

22 A takto jim pfiikázal kázati.
A tak se stali adûtmi BoÏími.

23 A pfiikázal jim, Ïe mají dodr-
Ïovati asabatní den a svûtiti jej a
také Ïe mají kaÏd˘ den vzdávati
díky Pánu, svému Bohu.

24 A také jim pfiikázal, Ïe
knûÏí, které vysvûtil, si mají
avydûlávati na Ïivobytí sv˘ma
vlastníma rukama.
25 A v kaÏdém t˘dnu byl jeden

den, kter˘ byl vyhrazen k tomu,
aby se shromaÏìovali, aby
uãili lid a aby auctívali Pána,
svého Boha, a také aby se tak
ãasto, jak to bylo v jejich moci,
scházeli.

26 A knûÏí nemûli sv˘m Ïivo-
bytím záviseti na lidu; ale mûli
za svou práci dostávati amilost
BoÏí, aby mohli síliti v Duchu,
majíce bpoznání BoÏí, aby moh-
li uãiti s mocí a pravomocí od
Boha.

27 A opût Alma pfiikázal, aby
lid církve udílel ze jmûní svého,
akaÏd˘ podle toho, co mûl; jestli-
Ïe mûl hojnûji, mûl udíleti hojnû-
ji; a od toho, kdo mûl jen málo,
jen málo mûlo b˘ti poÏadováno;
a tomu, kdo nemûl, mûlo b˘ti
dáno.

28 A tak mûli udûlovati ze
svého jmûní skrze svou vlastní
svobodnou vÛli a dobrá pfiání
vÛãi Bohu i tûm knûÏím, ktefií
byli v nouzi, ano, i kaÏdé po-
tfiebné, nahé du‰i.

29 A toto jim pravil, pfiikázav
mu tak BÛh; a oni akráãeli
zpfiíma pfied Bohem budûlujíce
si navzájem jak ãasnû, tak du-
chovnû, podle sv˘ch potfieb a
svého nedostatku.

30 A nyní, stalo se, Ïe toto v‰e
se událo v Mormonu, ano, u
avod Mormonu, v lese, kter˘ byl

17a 3. Nefi 26:21; 27:3–8.
pp Církev JeÏí‰e
Krista.

18a pp KnûÏství.
b pp Uãitel, uãiti.

20a NaS 15:6; 18:14–16.
21a 3. Nefi 11:28–30.

pp Svár.
b Mat. 6:22;

NaS 88:67–68.

c pp Jednota.
22a Mos. 5:5–7;

MojÏ. 6:64–68.
23a Mos. 13:16–19;

NaS 59:9–12.
24a Skut. 20:33–35;

Mos. 27:3–5;
Alma 1:26.

25a pp Uctívání, uctívati.
26a pp Milost.

b pp Poznání, znalost.
27a Skut. 2:44–45;

4. Nefi 1:3.
29a pp Kráãeti, kráãeti

s Bohem.
b pp Blaho a sociální

péãe.
30a Mos. 26:15.



Mosiá‰ 18:31–19:12 192

blízko vod Mormonu; ano, mís-
to Mormon, vody Mormonu, les
Mormon, jak krásné jsou oãím
tûch, ktefií tam do‰li poznání
Vykupitele svého; ano, a jak jsou
poÏehnáni, neboÈ budou na
vûky pûti k chvále jeho.
31 A tyto vûci se udály na

ahranicích zemû, aby se nedo-
nesly ke králi.
32 Ale vizte, stalo se, Ïe král,

objeviv hnutí mezi lidem, vyslal
své sluÏebníky, aby je sledovali.
TudíÏ v den, kdy se shromáÏdi-
li, aby naslouchali slovu Pánû,
byli králi vyzrazeni.

33 A nyní, král pravil, Ïe Alma
podnûcuje lid ke vzpoufie proti
nûmu; tudíÏ vyslal své vojsko,
aby jej zniãilo.

34 A stalo se, Ïe Alma a lid
Pánû byli aobeznámeni s pfiícho-
dem králova vojska; tudíÏ vzali
své stany a své rodiny a ode‰li
do pustiny.

35 A bylo jich co do poãtu
okolo ãtyfi set a padesáti du‰í.

KAPITOLA 19

Gedeon se snaÏí zabíti krále Noéma
– Lamanité napadají zemi – Král
Noé je usmrcen ohnûm – Limhi
panuje jako poddan˘ panovník.
Kolem roku 145–121 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe vojsko královo
se vrátilo poté, co marnû hledalo
lid Pánû.
2 A nyní vizte, síly královy

byly malé, protoÏe se zmen‰ily,
a mezi zbytkem lidu poãal b˘ti
rozkol.

3 A men‰í ãást poãala chrliti
v˘hrÛÏky proti králi a poãal
mezi nimi b˘ti velik˘ svár.

4 A nyní, byl mezi nimi muÏ,
jenÏ se jmenoval Gedeon, a byl
to siln˘ muÏ a nepfiítel krále,
proto vytasil svÛj meã a pfiísahal
ve svém hnûvu, Ïe krále zabije.

5 A stalo se, Ïe s králem bojo-
val; a kdyÏ král vidûl, Ïe ho jiÏ
témûfi pfiemáhá, uprchl a bûÏel
a dostal se na avûÏ, jeÏ byla
blízko chrámu.

6 A Gedeon ho pronásledoval
a chystal se dostati se na vûÏ,
aby krále zabil, a král se roz-
hlédl kolem smûrem k zemi
·emlon a vizte, uvnitfi hranic
zemû bylo vojsko LamanitÛ.

7 A nyní, král vykfiikl v úzkosti
své du‰e fika: Gedeone, u‰etfii
mne, neboÈ jdou na nás Lama-
nité a oni nás zniãí; ano, zniãí
mÛj lid.

8 A nyní, král nemûl takovou
starost o svÛj lid, jako spí‰e
o svÛj vlastní Ïivot; nicménû
Gedeon jeho Ïivot u‰etfiil.

9 A král pfiikázal lidem, aby
pfied Lamanity uprchli, a on sám
‰el pfied nimi a oni prchali do
pustiny se sv˘mi Ïenami a se
sv˘mi dûtmi.

10 A stalo se, Ïe Lamanité je
pronásledovali a dostihli je a
poãali je pobíjeti.

11 Nyní, stalo se, Ïe král jim
pfiikázal, aby v‰ichni muÏi
opustili své manÏelky a své
dûti a prchali pfied Lamanity.

12 Nyní, bylo mnoho tûch,
ktefií je opustiti nechtûli, ale
radûji chtûli zÛstati a zahynouti

31a Mos. 18:4. 34a Mos. 23:1. 19 5a Mos. 11:12.
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s nimi. A zbytek opustil své
manÏelky a své dûti a uprchl.
13 A stalo se, Ïe ti, ktefií zÛstali

se sv˘mi manÏelkami a se sv˘mi
dûtmi, nechali vystoupiti své
spanilé dcery, aby prosily Lama-
nity, aby je nezabíjeli.

14 A stalo se, Ïe Lamanité
s nimi mûli soucit, neboÈ byli
okouzleni krásou jejich Ïen.

15 TudíÏ Lamanité u‰etfiili
jejich Ïivot a zajali je a odvedli
je zpût do zemû Nefi a dovolili
jim, Ïe mohou vlastniti zemi
za podmínek, Ïe vydají krále
Noéma do rukou LamanitÛ a
Ïe vydají svÛj majetek, dokonce
polovinu v‰eho, co vlastní, polo-
vinu svého zlata a svého stfiíbra
a v‰ech sv˘ch drahocenn˘ch
vûcí, a tak mûli platiti daÀ králi
LamanitÛ rok za rokem.

16 A nyní, mezi tûmi, ktefií byli
zajati, byl jeden ze synÛ krále,
kter˘ se jmenoval aLimhi.

17 A nyní, Limhi si pfiál, aby
jeho otec nebyl zniãen; av‰ak
Limhi nebyl nevûdom˘ ohlednû
nepravostí svého otce, jsa sám
spravedln˘ muÏ.

18 A stalo se, Ïe Gedeon vyslal
tajnû do pustiny muÏe, aby hle-
dali krále a ty, ktefií byli s ním.
A stalo se, Ïe potkali lid v pus-
tinû, v‰echny kromû krále a jeho
knûÏí.

19 Nyní, ti se zapfiisáhli v srdci
svém, Ïe se vrátí do zemû Nefi, a
budou-li jejich manÏelky a jejich
dûti pobity, a také v‰ichni ti,
ktefií s nimi zÛstali, Ïe budou
usilovati o odplatu, a také s nimi
zahynou.

20 A král jim pfiikázal, aby se
nevraceli; a oni se rozhnûvali na
krále a dali, aby trpûl, dokonce
aÏ k asmrti ohnûm.

21 A chystali se chopiti se také
knûÏí a usmrtiti je, a oni pfied
nimi uprchli.

22 A stalo se, Ïe se chystali
navrátiti se do zemû Nefi, a pot-
kali muÏe Gedeonovy. A muÏi
Gedeonovi jim povûdûli o v‰em,
co se stalo jejich manÏelkám a
jejich dûtem; a Ïe Lamanité jim
dovolili, Ïe mohou vlastniti
zemi, kdyÏ budou LamanitÛm
platiti daÀ jedné poloviny ze
v‰eho, co vlastní.

23 A lidé povûdûli muÏÛm
Gedeonov˘m, Ïe zabili krále a
Ïe jeho knûÏí pfied nimi uprchli
dále do pustiny.

24 A stalo se, Ïe poté, co ukon-
ãili obfiadní oslavu, vrátili se do
zemû Nefi radujíce se, protoÏe
jejich manÏelky a jejich dûti
nebyly pobity ; a povûdûl i
Gedeonovi, co uãinili králi.

25 A stalo se, Ïe král LamanitÛ
jim apfiísahal, Ïe jeho lid je
nepobije.

26 A také Limhi, jsa syn králÛv,
a protoÏe mu bylo alidem pfie-
dáno království, pfiísahal králi
LamanitÛ, Ïe jeho lid mu bude
platiti daÀ, dokonce polovinu
ze v‰eho, co vlastní.

27 A stalo se, Ïe Limhi poãal
upevÀovati království a zjed-
návati mír mezi sv˘m lidem.

28 A král LamanitÛ rozmístil
kolem zemû stráÏe, aby udrÏel
lid LimhiÛv v zemi, aby nemohl
odejíti do pustiny; a podporoval

16a Mos. 7:9.
20a Mos. 17:13–19;

Alma 25:11.
25a Mos. 21:3.

26a Mos. 7:9.
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své stráÏe z danû, kterou dostá-
val od NefitÛ.
29 A nyní, král Limhi mûl ve

svém království trval˘ mír po
dobu dvou let, kdy je Lamanité
neru‰ili ani neusilovali o jejich
zniãení.

KAPITOLA 20

Nûkolik lamanitsk˘ch dcer je unese-
no knûÏími Noémov˘mi – Lama-
nité vedou válku s Limhim a s jeho
lidem – Lamanitské zástupy jsou
odraÏeny a upokojeny. Kolem roku
145–123 pfi. Kr.

Nyní, v ·emlonu bylo místo,
kde se dcery LamanitÛ scházely,
aby zpívaly a tanãily a veselily se.

2 A stalo se, Ïe jednoho dne se
jich shromáÏdil mal˘ poãet, aby
zpívaly a tanãily.

3 A nyní, knûÏí krále Noéma,
protoÏe se stydûli vrátiti se do
mûsta Nefi, ano, a také se báli,
Ïe je lid pobije, tudíÏ neopova-
Ïovali se navrátiti se k sv˘m
manÏelkám a k sv˘m dûtem.

4 A protoÏe prodlévali v pus-
tinû a protoÏe objevili dcery
LamanitÛ, zalehli a pozorovali je;

5 A kdyÏ se jich se‰lo k tanci
jen málo, vy‰li ze sv˘ch úkrytÛ
a jali je a unesli je do pustiny;
ano, dvacet a ãtyfii dcery Lama-
nitÛ unesli do pustiny.

6 A stalo se, kdyÏ Lamanité
shledali, Ïe jejich dcery zmizely,
Ïe se rozhnûvali na lid LimhiÛv,
neboÈ si mysleli, Ïe to byl lid
LimhiÛv.

7 TudíÏ vyslali svá vojska; ano,

dokonce sám král ‰el pfied sv˘m
lidem; a ‰li do zemû Nefi, aby
zniãili lid LimhiÛv.

8 A nyní, Limhi je uvidûl
z vûÏe, dokonce vidûl v‰echny
jejich pfiípravy na válku; tudíÏ,
shromáÏdil svÛj lid a oni na
nû ãekali v záloze na polích a
v lesích.

9 A stalo se, Ïe kdyÏ Lamanité
pfii‰li, lid LimhiÛv je poãal na-
padati ze sv˘ch záloh a poãal
je pobíjeti.

10 A stalo se, Ïe bitva byla
nesmírnû tûÏká, neboÈ bojovali
jako lvi o svou kofiist.

11 A stalo se, Ïe lid LimhiÛv
poãal hnáti Lamanity pfied se-
bou; tfiebaÏe nebyli ani z polo-
viny tak poãetní jako Lamanité.
Ale abojovali za svÛj Ïivot a
za své manÏelky a za své dûti;
tudíÏ vynaloÏili ve‰keré své síly
a bili se jako draci.
12 A stalo se, Ïe mezi poãtem

jejich mrtv˘ch na‰li krále Lama-
nitÛ; av‰ak nebyl mrtev, byl jen
zranûn a ponechán na zemi, tak
rychl˘ byl útûk jeho lidu.

13 A oni ho vzali a ovázali
mu rány a pfiedvedli ho pfied
Limhiho a pravili: Viz, zde je
král LamanitÛ; byv zranûn, padl
mezi jejich mrtvé a oni ho
opustili; a viz, pfiedvedli jsme
ho pfied tebe; a nyní nám dovol
ho zabíti.

14 Ale Limhi jim pravil: Neza-
bíjejte ho, ale pfiiveìte ho sem,
abych ho mohl vidûti. A oni ho
pfiivedli. A Limhi mu pravil: Co
vás vede do války proti mému
lidu? Viz, mÛj lid neporu‰il

20 11a Alma 43:45.
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apfiísahu, kterou jsem vám dal;
tudíÏ, proã byste mûli poru‰o-
vati pfiísahu, kterou jste dali
mému lidu?
15 A nyní, král pravil: Poru‰il

jsem pfiísahu, protoÏe tvÛj lid
unesl dcery mého lidu; tudíÏ,
ve svém hnûvu jsem dal, aby
mÛj lid pfii‰el válãiti proti tvému
lidu.

16 A nyní, Limhi o této záleÏi-
tosti niãeho nesly‰el; tudíÏ
pravil: Budu pátrati mezi sv˘m
lidem a ten, kdo to uãinil, zahy-
ne. TudíÏ dal pátrati mezi sv˘m
lidem.

17 Nyní, kdyÏ tyto vûci usly‰el
aGedeon, on, jsa velitel králÛv,
pfiedstoupil a pravil králi: Pro-
sím, poseãkej a nepátrej mezi
tímto lidem a tuto vûc jim
nepfiiãítej.
18 NeboÈ nevzpomíná‰ si na

knûze svého otce, které se tento
lid snaÏil zniãiti? A nejsou snad
v pustinû? A nejsou to snad oni,
ktefií ukradli dcery LamanitÛ?

19 A nyní, viz, a povûz králi
o tûchto vûcech, aby mohl fiíci
svému lidu, Ïe mohou b˘ti vÛãi
nám upokojeni; neboÈ viz, oni se
jiÏ pfiipravují, Ïe proti nám vy-
jdou; a viz také, nás je pomálu.

20 A viz, oni pfiicházejí se
sv˘mi poãetn˘mi zástupy; a
jestliÏe je král vÛãi nám neupo-
kojí, musíme zahynouti.

21 NeboÈ anenaplnila se snad
slova Abinadiova, jimiÏ proti
nám prorokoval – a to v‰e proto,
Ïe jsme neposlouchali slova
Pánû a neodvrátili jsme se od
sv˘ch nepravostí?

22 A nyní, mûli bychom upo-
kojiti krále a splniti pfiísahu,
kterou jsme mu dali; neboÈ je
lépe, abychom byli v porobû,
neÏli abychom pfii‰li o Ïivot;
tudíÏ, zastavme tak veliké krve-
prolévání.

23 A nyní, Limhi vypovûdûl
králi v‰echny vûci o svém otci
a o aknûÏích, ktefií uprchli do
pustiny, a pfiisoudil jim unesení
jejich dcer.

24 A stalo se, Ïe král byl vÛãi
jeho lidu upokojen; a pravil jim:
Vyjdûme vstfiíc mému lidu, beze
zbraní; a zavazuji se vám pfiísa-
hou, Ïe mÛj lid nebude zabíjeti
tvÛj lid.

25 A stalo se, Ïe následovali
krále a vy‰li beze zbraní vstfiíc
LamanitÛm. A stalo se, Ïe se
s Lamanity setkal i ; a král
LamanitÛ se pfied nimi sklonil
a prosil za lid LimhiÛv.
26 A kdyÏ Lamanité uvidûli

lid LimhiÛv, Ïe jsou beze zbraní,
mûli s nimi asoucit a byli vÛãi
nim upokojeni a vrátili se se
sv˘m králem v míru do své
vlastní zemû.

KAPITOLA 21

LimhiÛv lid je bit a poraÏen
Lamanity – LimhiÛv lid se setkává
s Ammonem a je obrácen – Vyprá-
vûjí Ammonovi o dvaceti ãtyfiech
jareditsk˘ch deskách. Kolem roku
122–121 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe Limhi a jeho lid
se vrátili do mûsta Nefi a poãali
opût v zemi dlíti v míru.

14a Mos. 19:25–26.
17a Mos. 19:4–8.

21a Mos. 12:1–8.
23a Mos. 19:21, 23.

26a pp Soucit.
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2 A stalo se, Ïe po mnoha
dnech poãali Lamanité opût b˘ti
podnûcováni k hnûvu proti
NefitÛm a poãali pfiecházeti hra-
nice kolem zemû.

3 Nyní, neopovaÏovali se je
zabíjeti pro pfiísahu, kterou dal
jejich král Limhimu; ale bili je
do atváfie a uplatÀovali vÛãi nim
pravomoc; a poãali nakládati
tûÏká bbfiemena na jejich bedra
a honiti je, jako by hnali nûmého
osla –

4 Ano, toto v‰e se dûlo, aby se
naplnilo slovo Pánû.

5 A nyní, strasti NefitÛ byly
veliké a nebylo Ïádného zpÛso-
bu, jak by se mohli vysvoboditi
z jejich rukou, neboÈ Lamanité
je obklopili ze v‰ech stran.

6 A stalo se, Ïe lid poãal pfied
králem reptati pro své strasti;
a poãali si pfiáti, aby táhli proti
nim do bitvy. A suÏovali krále
pfievelice sv˘mi stíÏnostmi; tu-
díÏ dovolil jim, aby ãinili podle
svého pfiání.

7 A oni se opût shromáÏdili a
oblékli si své odûní a vy‰li proti
LamanitÛm, aby je vyhnali ze
své zemû.

8 A stalo se, Ïe Lamanité je
porazili a zahnali je zpût a
mnohé z nich pobili.

9 A nyní, mezi lidem Limhio-
v˘m nastalo veliké atruchlení
a bûdování, vdova truchlila pro
svého manÏela, syn a dcera
truchlili pro svého otce a bratfii
pro své bratfií.

10 Nyní, v zemi bylo velmi

mnoho vdov a ty velice nafiíkaly
den za dnem, neboÈ na nû pfii‰el
velik˘ strach z LamanitÛ.

11 A stalo se, Ïe jejich neustálé
náfiky podnítily zbytek lidu
Limhiova k hnûvu proti Lama-
nitÛm; a táhli opût do bitvy, ale
byli opût zahnáni zpût a utrpûli
velikou ztrátu.

12 Ano, táhli opût, dokonce
potfietí, a utrpûli podobnû; a ti,
ktefií nebyli pobiti, se vrátili opût
do mûsta Nefi.

13 A pokofiili se aÏ do prachu,
poddávajíce se jhu poroby, pod-
dávajíce se tomu, Ïe byli biti a
honûni sem a tam a zatûÏováni
bfiemeny, podle pfiání sv˘ch
nepfiátel.

14 A apokofiili se aÏ do hlubin
pokory; a volali mocnû k Bohu;
ano, dokonce po cel˘ den volali
k svému Bohu, aby je vysvobo-
dil z jejich strastí.

15 A nyní, Pán byl pomal˘
v tom, aby avysly‰el jejich volání
pro jejich nepravosti; nicménû
Pán jejich volání vysly‰el a poãal
obmûkãovati srdce LamanitÛ,
takÏe jim poãali ulehãovati jejich
bfiemena; leã Pán nepokládal za
vhodné vysvoboditi je z poroby.

16 A stalo se, Ïe se jim postup-
nû poãalo v zemi dafiiti a poãali
hojnûji pûstovati obilí a chovati
stáda a dobytek, takÏe netrpûli
hladem.

17 Nyní, Ïen bylo velmi mno-
ho, více neÏli muÏÛ; tudíÏ král
Limhi pfiikázal, Ïe kaÏd˘ muÏ
má apfiispívati na podporu

21 3a Mos. 12:2.
b Mos. 12:5.

9a Mos. 12:4.
14a Mos. 29:20.

pp Pokora, pokorn˘,
pokofiiti se.

15a Pfiísl. 15:29;
Mos. 11:23–25;

NaS 101:7–9.
17a Mos. 4:16, 26.
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bvdov a jejich dûtí, aby nezahy-
nuly hladem; a toto ãinili pro ve-
lik˘ poãet tûch, ktefií byli pobiti.
18 Nyní, lid LimhiÛv se drÏel

pohromadû, jak jen to bylo
moÏné, a chránil své obilí a svá
stáda;

19 A sám král nedÛvûfioval
ve svou bezpeãnost vnû zdí
mûsta, ledaÏe si s sebou vzal
stráÏe, boje se, Ïe by nûjak˘m
zpÛsobem mohl padnouti do
rukou LamanitÛ.

20 A nechal svÛj lid stfieÏiti
zemi kolem dokola, aby nûja-
k˘m zpÛsobem mohli zajmouti
ony knûze, ktefií uprchli do
pustiny a ktefií ukradli adcery
LamanitÛ a ktefií zpÛsobili, Ïe
na nû pfii‰lo tak veliké zniãení.

21 NeboÈ pfiáli si je zajmouti,
aby je mohli potrestati; neboÈ
oni pfiicházeli v noci do zemû
Nefi a odná‰eli jim obilí a mno-
hé drahocenné vûci; tudíÏ ãekali
na nû v záloze.

22 A stalo se, Ïe mezi Lamanity
a lidem Limhiov˘m jiÏ nebylo
nepokojÛ aÏ do doby, kdy do
zemû pfii‰el aAmmon a jeho
bratfií.

23 A král, byv se svou stráÏí
vnû mûstsk˘ch bran, objevil
Ammona a jeho bratfií; a domní-
vaje se, Ïe to jsou knûÏí Noé-
movi, tudíÏ dal, aby byli zajati
a spoutáni a uvrÏeni do avûzení.
A kdyby to byli b˘vali knûÏí
Noémovi, dal by je usmrtiti.
24 Ale kdyÏ shledal, Ïe to oni

nejsou, ale Ïe to jsou jeho bratfií

a Ïe pfii‰li ze zemû Zarahemla,
byl naplnûn nesmírnû velikou
radostí.

25 Nyní, král Limhi vyslal
pfied pfiíchodem Ammonov˘m
amal˘ poãet muÏÛ, aby bpátrali
po zemi Zarahemla; ale oni
ji nemohli nalézti a zabloudili
v pustinû.

26 Nicménû nalezli zemi, jeÏ
b˘vala zalidnûna; ano, zemi, jeÏ
byla pokryta vyschl˘mi akostmi;
ano, zemi, jeÏ b˘vala zalidnûna
a jeÏ byla zniãena; a oni, domní-
vajíce se, Ïe to je zemû Zarahem-
la, se vrátili do zemû Nefi a pfie-
‰li hranice zemû nemnoho dnÛ
pfied pfiíchodem Ammonov˘m.

27 A pfiinesli s sebou záznam,
a to záznam lidu, jehoÏ kosti
nalezli; a byl vyryt na deskách
z rudy.
28 A nyní, Limhi byl opût

naplnûn radostí, dozvûdûv se
z úst Ammonov˘ch, Ïe král
Mosiá‰ má adar od Boha, jímÏ
umí vykládati takové rytiny;
ano, a Ammon se také zaradoval.

29 Leã Ammon a jeho bratfií
byli naplnûni smutkem, protoÏe
tolik jejich bratfií bylo zabito;

30 A také Ïe král Noé a jeho
knûÏí zpÛsobili, Ïe se lid dopus-
til tolika hfiíchÛ a nepravostí
proti Bohu; a také truchlili pro
asmrt Abinadiovu; a také pro
bodchod AlmÛv a lidí, ktefií ‰li
s ním, ktefií utvofiili církev BoÏí
silou a mocí BoÏí a vírou ve
slova, jeÏ promlouval Abinadi.

31 Ano, truchlili pro jejich

17b pp Vdova.
20a Mos. 20:5.
22a Mos. 7:6–13.
23a Hel. 5:21.

25a Mos. 8:7.
b Mos. 7:14.

26a Mos. 8:8.
28a Omni 1:20–22;

Mos. 28:11–16.
30a Mos. 17:12–20.

b Mos. 18:34–35.
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odchod, neboÈ nevûdûli, kam
uprchli. Nyní by se k nim byli
rádi pfiipojili, neboÈ oni sami
vstoupili do smlouvy s Bohem,
Ïe mu budou slouÏiti a budou
zachovávati jeho pfiikázání.
32 A nyní, od pfiíchodu Ammo-

nova i král Limhi vstoupil do
smlouvy s Bohem, a také mnozí
z jeho lidu, Ïe mu budou slou-
Ïiti a budou zachovávati jeho
pfiikázání.

33 A stalo se, Ïe král Limhi a
mnozí z jeho lidu si pfiáli b˘ti
pokfitûni; ale v zemi nebylo Ïád-
ného, kdo by mûl apravomoc od
Boha. A Ammon, povaÏuje se za
nehodného sluÏebníka, odmítal
toto vykonati.
34 TudíÏ v té dobû neutvofiili

církev, ãekajíce na Ducha Pánû.
Nyní si pfiáli státi se takov˘mi,
jako Alma a jeho bratfií, ktefií
uprchli do pustiny.

35 Pfiáli si b˘ti pokfitûni na
dÛkaz a na svûdectví, Ïe jsou
ochotni slouÏiti Bohu cel˘m
srdcem sv˘m; nicménû onu
dobu odkládali; a zpráva o jejich
kfitu bude apodána pozdûji.

36 A nyní, Ammon a jeho lid
a král Limhi a jeho lid jiÏ jen
pfiem˘‰leli, jak se vysvoboditi
z rukou LamanitÛ a z poroby.

KAPITOLA 22

Jsou uãinûny plány na únik lidu
z lamanitské poroby – Lamanité
jsou opiti – Lid uniká, vrací se do
Zarahemly a stává se poddan˘m
králi Mosiá‰ovi. Kolem roku 121–
120 pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe Ammon
a král Limhi se poãali raditi
s lidem, jak by se mûli vysvobo-
diti z poroby; a dokonce dali
v‰echen lid shromáÏditi; a toto
uãinili, aby seznali hlas lidu
ohlednû této záleÏitosti.

2 A stalo se, Ïe nemohli najíti
Ïádn˘ jin˘ zpÛsob, jak se vysvo-
boditi z poroby, ledaÏe by vzali
své Ïeny a dûti a svá stáda a
svÛj dobytek a své stany a ode‰li
by do pustiny; neboÈ Lamanité
byli tak poãetní, Ïe pro lid
LimhiÛv, kdyÏ pom˘‰lel na své
vysvobození z poroby meãem,
bylo nemoÏné s nimi bojovati.

3 Nyní, stalo se, Ïe pfiedstoupil
Gedeon a stanul pfied králem a
pravil mu: Nyní, ó králi, ty
jsi dosud mnohokráte poslechl
slova moje, kdyÏ jsme bojovali
s bratfiími sv˘mi, Lamanity.

4 A nyní, ó králi, jestliÏe jsi
mne neshledal neuÏiteãn˘m
sluÏebníkem neboli jestliÏe jsi
doposud v jakékoli mífie na-
slouchal slovÛm m˘m a jestliÏe
ti byla k uÏitku, pak si pfieji,
abys naslouchal slovÛm m˘m i
tentokráte, a já budu tv˘m slu-
Ïebníkem a vysvobodím tento
lid z poroby.

5 A král mu dovolil, aby pro-
mluvil. A Gedeon mu pravil:

6 Viz zadní bránu u zadní zdi,
na zadní stranû mûsta. Lamani-
té, neboli stráÏe LamanitÛ, jsou
v noci opilí; tudíÏ vy‰leme
v˘zvu mezi ve‰ker˘ tento lid,
aby shromáÏdil svá stáda a
dobytek, aby je v noci mohl
vyhnati do pustiny.

33a pp Pravomoc. 35a Mos. 25:17–18.
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7 A já pÛjdu na tvÛj pfiíkaz a
zaplatím LamanitÛm poslední
daÀ z vína a oni budou opilí; a
my projdeme, aÏ budou zpití
a budou spáti, tajn˘m prÛcho-
dem nalevo od jejich tábora.

8 Tak odejdeme se sv˘mi Ïena-
mi a se sv˘mi dûtmi, se sv˘mi
stády a se sv˘m dobytkem do
pustiny; a budeme putovati
okolo zemû ·ilom.

9 A stalo se, Ïe král poslechl
slova Gedeonova.

10 A král Limhi dal, aby jeho
lid shromáÏdil svá stáda; a
poslal LamanitÛm daÀ z vína;
a je‰tû jim poslal dal‰í víno
darem; a oni nevázanû pili víno,
jeÏ jim král Limhi poslal.

11 A stalo se, Ïe lid krále
Limhiho ode‰el v noci do
pustiny se sv˘mi stády a se
sv˘m dobytkem a ‰li pustinou
kolem zemû ·ilom a zamífiili
k zemi Zarahemla, jsouce vedeni
Ammonem a jeho bratfiími.

12 A vzali si s sebou do pustiny
ve‰keré své zlato a stfiíbro a
své drahocenné vûci, jeÏ mohli
unésti, a také své zásoby; a
pokraãovali v cestû.

13 A kdyÏ byli mnoho dnÛ
v p u s t i n û , d o ‰ l i d o z e m û
Zarahemla a pfiipojili se k lidu
Mosiá‰ovu a stali se jeho pod-
dan˘mi.

14 A stalo se, Ïe Mosiá‰ je pfiijal
s radostí; a také pfiijal jejich
azáznamy, a také bzáznamy, jeÏ
nalezl lid LimhiÛv.
15 A nyní, stalo se, kdyÏ

Lamanité shledali, Ïe lid Limhi-
Ûv v noci ode‰el ze zemû, Ïe

vyslali do pustiny vojsko, aby
je pronásledovalo;

16 A poté, co je pronásledovali
dva dny, nemohli jiÏ nadále
sledovati jejich stopy; tudíÏ
ztratili se v pustinû.

Zpráva Almova a lidu Pánû,
kter˘ byl vyhnán lidem krále
Noéma do pustiny.

ObsaÏeno v kapitolách 23 a 24.

KAPITOLA 23

Alma odmítá b˘ti králem – SlouÏí
jako vysok˘ knûz – Pán ukázÀuje
svÛj lid a Lamanité se zmocÀují
zemû Helam – Amulon, vÛdce zlo-
voln˘ch knûÏí krále Noéma, panuje
pod lamanitsk˘m panovníkem.
Kolem roku 145–121 pfi. Kr.

Nyní, protoÏe Pán Almu varo-
val, Ïe na nû pfiijdou vojska
krále Noéma, a protoÏe to Alma
oznámil svému lidu, tudíÏ shro-
máÏdili svá stáda a vzali ze
svého obilí a ode‰li do pustiny
pfied vojsky krále Noéma.

2 A Pán je posiloval, takÏe lid
krále Noéma je nemohl dostih-
nouti, aby je zniãil.

3 A uprchli osm dnÛ cesty do
pustiny.

4 A pfii‰li do zemû, ano, do-
konce velmi krásné a libé zemû,
zemû ãisté vody.

5 A rozbili své stany a poãali
obdûlávati zemi a poãali stavûti
stavby; ano, byli pracovití, a
pracovali velmi horlivû.

6 A lid si pfiál, aby byl Alma

22 14a Mos. 8:5. b Mos. 8:9.
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jejich králem, neboÈ jeho lid ho
miloval.
7 Ale on jim pravil: Vizte, není

Ïádoucí, abychom mûli krále;
neboÈ tak praví Pán: aNebudete
si povaÏovati jednoho tûla více
neÏli druhého neboli jeden ãlo-
vûk si nebude mysleti, Ïe je více
neÏli druh˘; tudíÏ pravím vám,
Ïe není Ïádoucí, abyste mûli
krále.
8 Nicménû, jestliÏe by bylo

moÏné, abyste mûli vÏdy spra-
vedlné muÏe, aby byli va‰imi
králi, bylo by pro vás dobré
míti krále.
9 Ale vzpomeÀte si na anepra-

vost krále Noéma a jeho knûÏí; a
já sám jsem byl bchycen do pasti
a ãinil jsem mnoho vûcí, jeÏ byly
ohavné v oãích Pánû, jeÏ byly
pfiíãinou mého tûÏkého pokání;

10 Nicménû po mnohém asou-
Ïení Pán vysly‰el má volání a
odpovûdûl na mé modlitby a
uãinil mne nástrojem ve sv˘ch
rukou, takÏe jsem pfiivedl btolik
z vás k poznání jeho pravdy.

11 Nicménû tímto se nehono-
sím, neboÈ nejsem hoden hono-
siti se sám sebou.

12 A nyní, pravím vám, byli
jste utlaãováni králem Noé-
mem a byli jste poroben˘mi jeho
a jeho knûÏí a byli jste jimi
uvedeni v nepravost; tudíÏ jste
byli spoutáni apouty nepravosti.

13 A nyní, protoÏe jste byli
vysvobozeni mocí BoÏí z tûchto
pout; ano, dokonce z rukou

krále Noéma a jeho lidu a také
z pout nepravosti, proto si pfieji,
abyste astáli pevnû za touto
bsvobodou, kterou jste byli
osvobozeni, a abyste nesvûfio-
vali cÏádnému ãlovûku, aby byl
nad vámi králem.

14 A také nesvûfiujte nikomu,
aby byl va‰ím auãitelem nebo
va‰ím duchovním, ledaÏe to je
muÏ BoÏí kráãející po cestách
jeho a zachovávající pfiikázání
jeho.

15 Tak uãil Alma svÛj lid, Ïe
kaÏd˘ ãlovûk má amilovati
bliÏního svého jako sebe samé-
ho a Ïe mezi nimi nemá b˘ti
Ïádn˘ bsvár.
16 A nyní, Alma byl jejich

avysok˘m knûzem, jsa zaklada-
telem jejich církve.

17 A stalo se, Ïe Ïádn˘ neob-
drÏel apravomoc kázati nebo
uãiti, ledaÏe to bylo skrze nûho
od Boha. TudíÏ on vysvûcoval
v‰echny jejich knûze a v‰echny
jejich uãitele; a nikdo nebyl
vysvûcen, ledaÏe to byl sprave-
dln˘ muÏ.

18 TudíÏ oni bdûli nad sv˘m
lidem a aÏivili jej vûcmi, jeÏ se
t˘kají spravedlivosti.

19 A stalo se, Ïe se jim poãalo
v zemi pfievelice dafiiti; a nazvali
tu zemi Helam.

20 A stalo se, Ïe se v zemi
Helam mnoÏili a pfievelice se
jim dafiilo; a postavili mûsto,
jeÏ nazvali mûsto Helam.

21 Nicménû Pán povaÏuje za

23 7a Mos. 27:3–5.
9a Pfiísl. 16:12;

Mos. 11:1–15.
b Mos. 17:1–4.

10a NaS 58:4.
b Mos. 18:35.

12a 2. Nefi 28:19–22.
13a Gal. 5:1.

b pp Svoboda,
svobodn˘.

c Mos. 29:13.
14a Mos. 18:18–22.

15a pp Láska.
b 3. Nefi 11:28–29.

16a Mos. 26:7.
17a pp KnûÏství;

Pravomoc.
18a 1. Tim. 4:6.
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vhodné svÛj lid aukázÀovati;
ano, zkou‰í jeho btrpûlivost a
jeho víru.

22 Nicménû – kaÏd˘, kdo
vkládá svou adÛvûru v nûho,
ten bude posledního dne bpo-
zvednut. Ano, a tak tomu bylo
s tímto lidem.

23 NeboÈ vizte, ukáÏi vám,
Ïe byli uvedeni do poroby, a
nikdo je nemohl vysvoboditi
neÏli Pán, jejich BÛh, ano, do-
konce BÛh AbrahamÛv a IzákÛv
a JákobÛv.

24 A stalo se, Ïe on je vysvo-
bodil a ukázal jim svou velikou
moc, a jejich radost byla veliká.

25 NeboÈ vizte, stalo se, Ïe
kdyÏ byli v zemi Helam, ano,
ve mûstû Helam, a kdyÏ obdû-
lávali okolní zemi, vizte, vojsko
LamanitÛ bylo uvnitfi hranic
zemû.

26 Nyní, stalo se, Ïe bratfií
Almovi uprchli ze sv˘ch polí a
shromáÏdili se v mûstû Helam;
a byli velice vydû‰eni, protoÏe
se objevili Lamanité.

27 Ale pfiedstoupil Alma a
stanul mezi nimi a nabádal je,
aby nebyli vydû‰eni, ale aby pa-
matovali na Pána, svého Boha,
a on je vysvobodí.

28 TudíÏ zapla‰ili svÛj strach
a poãali volati k Pánu, aby
obmûkãil srdce LamanitÛ, aby
u‰etfiili je i jejich manÏelky a
jejich dûti.

29 A stalo se, Ïe Pán obmûkãil
srdce LamanitÛ. A Alma a bratfií
jeho ‰li a vydali se jim do rukou;

a Lamanité si zemi Helam pfii-
vlastnili.

30 Nyní, vojska LamanitÛ,
která pronásledovala lid krále
Limhiho, byla ztracena v pusti-
nû po mnoho dnÛ.

31 A vizte, na‰la ony knûze
krále Noéma na místû, jeÏ
pojmenovali Amulon; a poãali
zemi Amulon vlastniti a poãali
obdûlávati pÛdu.

32 Nyní, vÛdce onûch knûÏí se
jmenoval Amulon.

33 A stalo se, Ïe Amulon prosil
Lamanity; a také vyslal jejich
manÏelky, jeÏ byly adcerami
LamanitÛ, aby prosily své bratfií,
aby nezniãili jejich manÏely.

34 A Lamanité mûli s Amulo-
nem a s jeho bratfiími asoucit
a nezniãili je, kvÛli jejich man-
Ïelkám.

35 A Amulon a jeho bratfií se
pfiipojili k LamanitÛm a putova-
li pustinou a hledali zemi Nefi, a
tehdy objevili zemi Helam, kte-
rou vlastnil Alma a jeho bratfií.

36 A stalo se, Ïe Lamanité slí-
bili Almovi a jeho bratfiím, Ïe
kdyÏ jim ukáÏí cestu, jeÏ vede
do zemû Nefi, darují jim Ïivot
a jejich svobodu.
37 Ale poté, co jim Alma

ukázal cestu, jeÏ vedla do zemû
Nefi, Lamanité nedodrÏeli svÛj
slib; ale umístili okolo zemû
Helam astráÏe nad Almou a jeho
bratfiími.

38 A zbytek ode‰el do zemû
Nefi; a ãást se jich vrátila do
zemû Helam a také s sebou

21a Hel. 12:3;
NaS 98:21.
pp UkázÀování,
ukázÀovati.

b pp Trpûlivost.
22a pp DÛvûra,

dÛvûfiovati.
b 1. Nefi 13:37.

33a Mos. 20:3–5.
34a pp Soucit.
37a Mos. 24:8–15.
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pfiivedli manÏelky a dûti stráÏí,
jeÏ byly zanechány v zemi.
39 A král LamanitÛ dovolil,

aby Amulon byl králem a vlád-
cem nad sv˘m lidem, kter˘ byl
v zemi Helam; av‰ak nemûl míti
moc ãiniti cokoli proti vÛli krále
LamanitÛ.

KAPITOLA 24

Amulon pronásleduje Almu a jeho
lid – Mají b˘ti usmrceni, budou-li
se modliti – Pán zpÛsobuje, Ïe se
jejich bfiemena zdají lehká – Vysvo-
bozuje je z poroby a oni se vracejí
do Zarahemly. Kolem roku 145–
120 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe Amulon získal
pfiízeÀ v oãích krále LamanitÛ;
tudíÏ král LamanitÛ dovolil
jemu a jeho bratfiím, aby byli
dosazeni za uãitele nad jeho
lidem, ano, dokonce nad lidem,
kter˘ byl v zemi ·emlon a v zemi
·ilom a v zemi Amulon.

2 NeboÈ Lamanité si v‰echny
tyto zemû pfiivlastnili; tudíÏ král
LamanitÛ dosadil krále nade
v‰emi tûmito zemûmi.
3 A nyní, král LamanitÛ se

jmenoval Laman a byl pojmeno-
ván po svém otci; a tudíÏ naz˘-
val se králem Lamanem. A byl
králem nad poãetn˘m lidem.

4 A dosadil uãitele z fiad bratfií
Amulonov˘ch v kaÏdé zemi,
kterou jeho lid vlastnil; a takto
poãal b˘ti jazyk NefiÛv vyu-
ãován mezi ve‰ker˘m lidem
LamanitÛ.

5 A byli lidem navzájem pfiátel-

sk˘m; nicménû neznali Boha;
a bratfií Amulonovi je neuãili
niãemu o Pánu, jejich Bohu, ani
o zákonu MojÏí‰ovu; a neuãili
je ani slovÛm Abinadiov˘m;

6 Ale uãili je, aby si vedli svÛj
záznam a aby si mohli navzájem
psáti.

7 A tak Lamanité poãali bohat-
nouti a poãali mezi sebou
obchodovati a rozrÛstati se a
poãal i b˘t i vychytral˘m a
moudr˘m lidem co do moud-
rosti svûta, ano, velmi vychytra-
l˘m lidem, tû‰ícím se z v‰eliké
zlovolnosti a plenûní, pokud to
nebylo mezi jejich vlastními
bratfiími.

8 A nyní, stalo se, Ïe Amulon
poãal uplatÀovati nad Almou
a jeho bratfiími apravomoc a
poãal ho pronásledovati a dal,
aby jeho dûti pronásledovaly
dûti jejich.

9 NeboÈ Amulon znal Almu,
Ïe byl ajedním z králov˘ch knûÏí
a Ïe to byl on, kdo uvûfiil slovÛm
Abinadiov˘m a kdo byl od krále
vyhnán, a tudíÏ se na nûho
hnûval; a byl poddan˘ králi
Lamanovi, pfiesto nad nimi
uplatÀoval pravomoc a ukládal
jim bpráci a dosadil nad nimi
náhonãí.

10 A stalo se, Ïe jejich strasti
byly tak veliké, Ïe poãali mocnû
volati k Bohu.

11 A Amulon jim pfiikázal,
aby pfiestali se sv˘m voláním;
a dosadil nad nimi stráÏe, aby
je hlídaly, aby kaÏd˘, kdo bude
pfiistiÏen, jak vz˘vá Boha, byl
usmrcen.

24 8a NaS 121:39. 9a Mos. 17:1–4; 23:9. b Mos. 21:3–6.
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12 A Alma a jeho lid nepo-
zvedali k Pánu, svému Bohu,
svÛj hlas, ale avylili mu srdce
své; a on znal my‰lenky jejich
srdce.
13 A stalo se, Ïe k nim pfii‰el

v jejich strastech hlas Pánû fika:
Pozdvihnûte hlavu svou a buìte
dobré mysli, neboÈ já vím o
smlouvû, kterou jste se mnou
uãinili; a já uãiním smlouvu
s lidem sv˘m a vysvobodím ho
z poroby.

14 A také ulehãím bfiemena,
jeÏ jsou vloÏena na va‰e ramena,
takÏe je ani nebudete na bedrech
sv˘ch pociÈovati, dokonce do-
kud budete v porobû; a toto
uãiním, abyste pak pro mne
mohli státi jako asvûdkové a
abyste s jistotou vûdûli, Ïe já,
Pán BÛh, nav‰tûvuji lid svÛj ve
bstrastech jeho.

15 A nyní, stalo se, Ïe bfiemena,
jeÏ byla vloÏena na Almu a jeho
bratfií, byla uãinûna lehk˘mi;
ano, Pán je aposílil, takÏe sná‰eli
svá bbfiemena lehce a podrobo-
vali se radostnû a s ctrpûlivostí
ve‰keré vÛli Pánû.

16 A stalo se, Ïe jejich víra
a jejich trpûlivost byly tak
veliké, Ïe k nim opût pfii‰el hlas
Pánû fika: Buìte dobré mysli,
neboÈ nazítfií vás vysvobodím
z poroby.

17 A pravil Almovi: Ty pÛjde‰
pfied tímto lidem a já pÛjdu
s tebou a vysvobodím tento lid
z aporoby.

18 Nyní, stalo se, Ïe Alma a

jeho lid za noci shromáÏdili
svá stáda a také nûco ze svého
obilí; ano, dokonce po celou
noc shromaÏìovali svá stáda.

19 A ráno nechal Pán na
Lamanity pfiijíti ahlubok˘ spá-
nek, ano, a v‰ichni jejich náhonãí
byli v hlubokém spánku.

20 A Alma a jeho lid ode‰li
do pustiny; a kdyÏ putovali
cel˘ den, rozbili své stany
v údolí a nazvali to údolí
Alma, protoÏe on je vedl pus-
tinou.

21 Ano, a v údolí Alma vylili
své adíky Bohu, protoÏe k nim
byl milosrdn˘ a ulehãil jejich
bfiemena a vysvobodil je z poro-
by; neboÈ byli v porobû a nikdo
je nemohl vysvoboditi kromû
Pána, jejich Boha.

22 A vzdávali Bohu díky,
ano, v‰ichni je j ich muÏi a
v‰echny jejich Ïeny a v‰echny
jejich dûti, které umûly mluviti,
pozvedali svÛj hlas v chválách
svého Boha.

23 A nyní, Pán pravil Almovi:
Pospû‰ a vyveì sebe a tento lid
z této zemû, neboÈ Lamanité
se probudili a pronásledují tû;
tudíÏ odejdi z této zemû a já
zastavím Lamanity v tomto
údolí, aby jiÏ nepostupovali
v pronásledování tohoto lidu.

24 A stalo se, Ïe z údolí ode‰li
a vydali se na cestu pustinou.
25 A poté, co byli v pustinû

dvanáct dnÛ, pfii‰li do zemû
Zarahemla; a král Mosiá‰ je také
pfiijal s radostí.

12a pp Modlitba.
14a pp Svûdek.

b pp Protivenství.
15a Mat. 11:28–30.

b Alma 31:38; 33:23.
c NaS 54:10.

pp Trpûlivost.
17a pp Zajetí.

19a 1. Sam. 26:12.
21a pp DíkÛvzdání, díky.
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KAPITOLA 25

Potomci Mulekovi v Zarahemle se
stávají Nefity – Dozvídají se o lidu
Almovû a Zenifovû – Alma kfití
Limhiho a ve‰ker˘ jeho lid – Mosiá‰
zplnomocÀuje Almu, aby zfiídil
Církev BoÏí. Kolem roku 120 pfi. Kr.

A nyní, král Mosiá‰ dal shro-
máÏditi ve‰ker˘ lid.

2 Nyní, dûtí Nefiov˘ch nebylo
tolik neboli nebylo tolik tûch,
ktefií byli potomky Nefiov˘mi,
jako bylo alidu Zarahemlova,
kter˘ byl potomkem bMuleko-
v˘m, a tûch, ktefií s ním pfii‰li
do pustiny.

3 A nebylo tolik lidu Nefiova
a l i d u Z a r a h e m l o v a , j a k o
bylo LamanitÛ; ano, nebyli ani
z poloviny tak poãetní.

4 A nyní, byl shromáÏdûn ve‰-
ker˘ lid NefiÛv a také ve‰ker˘
lid ZarahemlÛv a byli shro-
máÏdûni do dvou skupin.

5 A stalo se, Ïe Mosiá‰ ãetl a dal
ãísti záznamy Zenifovy svému
lidu; ano, ãetl záznamy o lidu
Zenifovu od doby, kdy opustili
zemi Zarahemla, aÏ do doby,
kdy se opût vrátili.

6 A také ãetl zprávu o Almovi
a jeho bratfiích a o v‰ech jejich
strastech od doby, kdy opustili
zemi Zarahemla, aÏ do doby,
kdy se opût vrátili.

7 A nyní, kdyÏ Mosiá‰ ustal
pfiedãítati záznamy, jeho lid, kte-
r˘ prodléval v zemi, se podivil
a uÏasl.

8 NeboÈ nevûdûli, co si mají

mysleti; neboÈ kdyÏ vidûli ty,
ktefií byli vysvobozeni az poro-
by, byli naplnûni nesmírnû
velikou radostí.

9 A opût, kdyÏ pomysleli na
své bratfií, ktefií byli pobiti La-
manity, byli naplnûni smutkem
a dokonce prolévali mnoho slz
smutku.

10 A opût, kdyÏ pomysleli na
bezprostfiední dobrotivost BoÏí
a na jeho moc pfii vysvobození
Almy a jeho bratfií z rukou La-
manitÛ a z poroby, pozvedali
svÛj hlas a vzdávali Bohu díky.

11 A opût, kdyÏ pomysleli na
Lamanity, ktefií byli jejich bratfií-
mi, na jejich hfií‰n˘ a zkaÏen˘
stav, byli naplnûni abolestí a
úzkostí o blaho jejich bdu‰í.
12 A stalo se, Ïe ti, ktefií byli

dûtmi Amulonov˘mi a jeho bra-
tfií, ktefií si vzali za manÏelky
dcery LamanitÛ, nelibû nesli
chování sv˘ch otcÛ a nechtûli se
naz˘vati jmény sv˘ch otcÛ, pro-
to vzali na sebe jméno Nefiovo,
aby se mohli naz˘vati dûtmi
Nefiov˘mi a mohli se poãítati
mezi ty, ktefií se naz˘vali Nefité.

1 3 A n y n í , v e ‰ k e r ˘ l i d
ZarahemlÛv byl apoãítán mezi
Nefity, a to proto, Ïe království
nebylo pfiedáváno na nikoho
neÏli na ty, ktefií byli potomky
Nefiov˘mi.

14 A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ
Mosiá‰ ustal promlouvati a
pfiedãítati lidu, pfiál si, aby
k lidem promluvil i Alma.
15 A Alma k nim promlou-

val, kdyÏ byli shromáÏdûni ve

25 2a Omni 1:13–19.
b Hel. 6:10.

pp Mulek.

8a Mos. 22:11–13.
11a Mos. 28:3–4;

Alma 13:27.

b pp Du‰e – Cena du‰í.
13a Omni 1:19.
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velik˘ch skupinách, a pfiecházel
od jedné skupiny ke druhé, káÏe
lidu pokání a víru v Pána.
16 A nabádal lid LimhiÛv a

své bratfií, v‰echny ty, ktefií
byli vysvobozeni z poroby, aby
si pamatovali, Ïe to byl Pán,
kdo je vysvobodil.

17 A stalo se, Ïe poté, co Alma
uãil lid mnoha vûcem a ustal
k nim promlouvati, král Limhi
si pfiál, aby byl pokfitûn; a ve‰-
ker˘ jeho lid si pfiál, aby byl
pokfitûn také.

18 TudíÏ, Alma vstoupil do
vody a apokfitil je; ano, pokfitil
je stejn˘m zpÛsobem, jak˘m
pokfitil své bratfií ve bvodách
Mormonu; ano, a tolik, kolik
jich pokfitil, náleÏelo k církvi
BoÏí; a to pro jejich víru v slova
Almova.

19 A stalo se, Ïe král Mosiá‰
dovolil Almovi, aby zakládal
církve po celé zemi Zarahemla;
a dal mu amoc vysvûcovati knû-
ze a uãitele nad kaÏdou církví.
20 Nyní, toto bylo uãinûno,

protoÏe bylo tolik lidí, Ïe ne-
mohli v‰ichni b˘t i vedeni
jedním uãitelem; ani nemohli
v‰ichni sly‰eti slovo BoÏí v jed-
nom shromáÏdûní;

21 TudíÏ se shromaÏìovali
v rÛzn˘ch skupinách, jeÏ se
naz˘valy církve; kaÏdá církev
mûla své knûze a své uãitele a
kaÏd˘ knûz kázal slovo podle
toho, jak mu bylo pfiedáno ústy
Almov˘mi.

22 A tak, pfiestoÏe bylo mnoho
církví, byly v‰echny jednou

acírkví, ano, a to církví BoÏí;
neboÈ ve v‰ech církvích nebylo
kázáno nic, ledaÏe to bylo
pokání a víra v Boha.

23 A nyní, v zemi Zarahemla
bylo sedm církví. A stalo se, Ïe
kaÏd˘, kdo si pfiál vzíti na sebe
ajméno Krista neboli Boha, se
pfiipojil k církvím BoÏím;

24 A byli naz˘váni alidem
BoÏím. A Pán na nû vyléval
svého Ducha a byli poÏehnáni
a v zemi se jim dafiilo.

KAPITOLA 26

Mnozí ãlenové Církve jsou nevûfií-
cími svedeni k hfiíchu – Almovi je
pfiislíben vûãn˘ Ïivot – Ti, ktefií
ãiní pokání a jsou pokfitûni, získá-
vají odpu‰tûní – âlenÛm Církve,
ktefií zhfie‰ili a ktefií ãiní pokání a
vyznají se Almovi a Pánovi, bude
odpu‰tûno; jinak nebudou poãítá-
ni mezi lid Církve. Kolem roku
120–100 pfi. Kr.

Nyní, stalo se, Ïe mezi dorÛsta-
jícím pokolením bylo mnoho
tûch, ktefií nerozumûli slovÛm
krále Beniamina, jsouce v dobû,
kdy promlouval k svému lidu,
mal˘mi dûtmi; a nevûfiili tradi-
cím sv˘ch otcÛ.

2 Nevûfiili tomu, co bylo fieãeno
o vzkfií‰ení mrtv˘ch, a také
nevûfiili v pfiíchod Krista.

3 A nyní, pro svou nevíru ne-
mohli arozumûti slovu BoÏímu;
a srdce jejich bylo zatvrzelé.
4 A nechtûli b˘ti pokfitûni; a

také nechtûli vstoupiti do církve.

18a Mos. 21:35.
b Mos. 18:8–17.

19a pp KnûÏství.

22a Mos. 18:17.
23a pp JeÏí‰ Kristus –

Vzíti jméno JeÏí‰e

Krista na sebe.
24a pp Smlouva.
26 3a pp Porozumûní.
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A co se t˘ká jejich víry, byli
oddûlen˘m lidem a zÛstávali tak
napofiád, tedy ve svém atûles-
ném a hfií‰ném stavu; neboÈ ne-
chtûli vz˘vati Pána, svého Boha.
5 A nyní, za vlády Mosiá‰ovy

nebyli ani z poloviny tak poãet-
ní jako lid BoÏí; ale pro aroz‰tû-
pení mezi bratfiími se stávali
poãetnûj‰ími.

6 NeboÈ, stalo se, Ïe klamali
sv˘mi lichotiv˘mi slovy mnohé,
ktefií byli v církvi, a zpÛsobili, Ïe
se dopou‰tûli mnoh˘ch hfiíchÛ;
tudíÏ bylo nezbytné, aby ti, ktefií
se dopou‰tûli hfiíchu a ktefií byli
v církvi, byli církví anapomenuti.

7 A stalo se, Ïe uãitelé je pfied-
vedli pfied knûze a knûÏím je
vydali; a knûÏí je pfiedvedli
pfied Almu, kter˘ byl avysok˘m
knûzem.

8 Nyní, král Mosiá‰ dal Almovi
pravomoc nad církví.

9 A stalo se, Ïe Alma si ohlednû
nich nevûdûl rady; ale bylo proti
nim mnoho svûdkÛ; ano, lid se
postavil a hojnû svûdãil o jejich
nepravosti.

10 Nyní, nic takového se pfied-
tím v církvi nestalo; tudíÏ Alma
byl v duchu zkormoucen a dal je
pfiedvésti pfied krále.

11 A pravil králi: Viz, zde jsou
mnozí, které jsme pfied tebe pfii-
vedli, ktefií jsou obvinûni sv˘mi
bratfiími; ano, a byli pfiistiÏeni pfii
rÛzn˘ch nepravostech. A neãiní
pokání ze sv˘ch nepravostí;

tudíÏ jsme je pfiedvedli pfied
tebe, abys je mohl souditi podle
jejich zloãinÛ.

12 Ale král Mosiá‰ pravil
Almovi: Viz, já je souditi nebu-
du; tudíÏ avydávám je do tv˘ch
rukou, aby byli souzeni.

13 A nyní, duch AlmÛv byl
opût zkormoucen; a ‰el a tázal
se Pána, co má v této záleÏitosti
ãiniti, neboÈ se bál, aby neuãinil
nûco, co je nesprávné v oãích
BoÏích.

14 A stalo se, Ïe poté, co vylil
celou svou du‰i Bohu, pfii‰el
k nûmu hlas Pánû fika:
15 PoÏehnán jsi , Almo, a

poÏehnáni jsou ti, ktefií byli
pokfitûni ve avodách Mormonu.
Ty jsi poÏehnán pro nesmírnou
bvíru svou v samotná slova
sluÏebníka mého Abinadiho.

16 A oni jsou poÏehnáni pro
nesmírnou víru svou v samotná
slova, jeÏ jsi k nim promlouval.

17 A poÏehnán jsi, protoÏe jsi
zaloÏil mezi tímto lidem acírkev;
a oni budou utvrzeni a budou
lidem m˘m.

18 Ano, poÏehnán je tento lid,
kter˘ je ochoten nésti ajméno
mé; neboÈ jménem m˘m budou
naz˘váni; a oni jsou moji.

19 A protoÏe ses mne tázal
ohlednû pfiestupníka, jsi po-
Ïehnán.

20 Ty jsi sluÏebník mÛj; a ãiním
s tebou smlouvu, Ïe bude‰ míti
avûãn˘ Ïivot; a bude‰ mi slouÏiti

4a pp Pfiirozen˘ ãlovûk.
5a pp Odpadlictví;

Svár.
6a Alma 5:57–58; 6:3.

pp Varování, varovati.
7a Mos. 29:42.

12a NaS 42:78–93.
15a Mos. 18:30.

b Mos. 17:2.
pp Vûfiiti, víra.

17a Mos. 25:19–24.
18a Mos. 1:11; 5:8.

pp JeÏí‰ Kristus –
Vzíti jméno JeÏí‰e
Krista na sebe.

20a pp Vûãn˘ Ïivot;
Vyvolení, vyvolen˘,
vyvoliti.
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a vycházeti ve jménu mém a
bude‰ shromaÏìovati ovce mé.
21 A ten, kdo chce sly‰eti hlas

mÛj, bude aovcí mou; a toho
pfiijmete do církve, a toho já také
pfiijmu.

22 NeboÈ viz, toto je církev
má; kdokoli je akfitûn, má b˘ti
kfitûn ku pokání. A kohokoli pfii-
jímáte, má vûfiiti ve jméno mé; a
tomu já ochotnû bodpustím.
23 NeboÈ jsem to já, kdo na

sebe abere hfiíchy svûta; neboÈ
jsem to já, kdo je bstvofiil; a jsem
to já, kdo udûluje tomu, kdo vûfií
do konce, místo na pravici své.

24 NeboÈ viz, jménem m˘m
jsou naz˘váni, a aznají-li mne,
vyjdou a budou míti vûãnû
místo na pravici mé.
25 A stane se, Ïe aÏ zazní

adruh˘ pozoun, pak vyjdou ti,
ktefií mne nikdy bneznali, a sta-
nou pfiede mnou.
26 A pak poznají, Ïe já jsem

Pán, jejich BÛh, Ïe já jsem Vyku-
pitel jejich; ale oni nechtûli b˘ti
vykoupeni.

27 A pak já jim vyznám, Ïe
jsem je nikdy aneznal; a bpÛjdou
do cvûãného ohnû, kter˘ je pfii-
praven pro ìábla a andûly jeho.

28 TudíÏ pravím tobû, Ïe toho,
kdo nechce asly‰eti hlas mÛj,
nebudete pfiijímati do církve

mé, neboÈ toho já nepfiijmu po-
sledního dne.

29 TudíÏ pravím tobû: Jdi; a
kdokoli se dopustí pfiestupku
proti mnû, toho budete asouditi
bpodle hfiíchÛ, jichÏ se dopustil;
a cvyzná-li hfiíchy své pfied
tebou a pfiede mnou a bude-li
ãiniti dpokání v upfiímnosti srd-
ce svého, eodpustí‰ mu a já mu
odpustím také.

30 Ano, a akdykoli bude lid
mÛj ãiniti bpokání, odpustím
mu poklesky jeho proti mnû.

31 A vy si také budete navzá-
jem aodpou‰tûti poklesky svoje;
neboÈ vpravdû pravím tobû,
ten, kdo neodpou‰tí poklesky
bliÏnímu svému, kdyÏ praví,
Ïe ãiní pokání, ten sám na sebe
uvádí odsouzení.

32 Nyní pravím tobû: Jdi; a kdo
nebude ãiniti pokání z hfiíchÛ
sv˘ch, ten nebude poãítán mezi
lid mÛj; a toto bude dodrÏováno
od nynûj‰ka nadále.

33 A stalo se, Ïe kdyÏ Alma
vyslechl tato slova, zapsal je,
aby je mohl míti a aby mohl
souditi lid této církve podle
pfiikázání BoÏích.

34 A stalo se, Ïe Alma ‰el a
soudil podle slova Pánû ty, ktefií
byli pfiistiÏeni pfii nepravosti.

35 A v‰echny ty, ktefií ãinili

21a pp Dobr˘ past˘fi.
22a 2. Nefi 9:23.

pp Kfiest, kfitíti.
b pp Odpustiti;

Odpu‰tûní hfiíchÛ.
23a pp Vykupitel.

b pp Stvofiení, stvofiiti.
24a Jan 17:3.
25a NaS 88:99, 109.

b NaS 76:81–86.

27a Mat. 7:21–23.
b Luká‰ 13:27.
c NaS 76:43–44.

28a 2. Nefi 9:31;
NaS 1:14.

29a pp Soud, souditi.
b pp Poãet vydati,

zodpovûdnost,
zodpovûdn˘.

c 3. Nefi 1:25.

pp Vyznání, vyznati.
d pp Pokání.
e pp Odpustiti.

30a Moroni 6:8.
b Ezech. 33:11, 15–16;

Skut. 3:19–20;
Mos. 29:19–20.

31a 3. Nefi 13:14–15;
NaS 64:9–10.
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pokání ze sv˘ch hfiíchÛ a avyzna-
li je, ty poãítal mezi lid církve;

36 A ti, ktefií nechtûli své hfiíchy
vyznati a ãiniti pokání ze své
nepravosti, ti mezi lid církve
poãítáni nebyli a jejich jména
byla avymazána.

37 A stalo se, Ïe Alma usmûr-
Àoval v‰echny záleÏitosti církve;
a poãali opût míti mír a poãalo
se jim pfievelice dafiiti v záleÏi-
tostech církve a kráãeli pfied
Bohem v obezfietnosti, pfiijíma-
jíce mnohé a kfitíce mnohé.

38 A nyní, v‰echny tyto vûci
vykonávali Alma a jeho spolu-
pracovníci, ktefií byli nad církví,
kráãejíce ve v‰í píli, uãíce slovu
BoÏímu ohlednû v‰ech vûcí,
trpíce v‰elik˘mi strastmi, jsouce
pronásledováni v‰emi tûmi,
ktefií k církvi BoÏí nenáleÏeli.

39 A napomínali své bratfií; a
oni také byli anapomínáni, kaÏ-
d˘ slovem BoÏím podle sv˘ch
hfiíchÛ neboli podle hfiíchÛ, jichÏ
se dopustil, a BÛh jim pfiikázal,
aby se bmodlili bez ustání a aby
vzdávali cdíky ve v‰ech vûcech.

KAPITOLA 27

Mosiá‰ zakazuje pronásledování a
nafiizuje rovnost – Alma mlad‰í a
ãtyfii synové Mosiá‰ovi se snaÏí
zniãiti Církev – Ukazuje se jim
andûl a pfiikazuje jim, aby opustili
cestu zla – Alma je stiÏen nûmotou
– Ve‰keré lidstvo musí b˘ti zno-
vuzrozeno, aby získalo spasení –

Alma a synové Mosiá‰ovi oznamují
radostné zvûsti. Kolem roku 100–
92 pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe pronásle-
dování, kter˘mi stíhali církev
nevûfiící, se natolik zvût‰ila, Ïe
církev poãala reptati a stûÏovati
si na tuto záleÏitost sv˘m vÛd-
cÛm; a ti si stûÏovali Almovi. A
Alma pfiedloÏil tuto vûc králi,
Mosiá‰ovi. A Mosiá‰ se poradil
se sv˘mi knûÏími.

2 A stalo se, Ïe král Mosiá‰
vyslal po celé zemi prohlá‰ení,
Ïe Ïádn˘ nevûfiící nemá aproná-
sledovati Ïádného z tûch, ktefií
náleÏejí k církvi BoÏí.

3 A mezi v‰emi církvemi byl
pfiísn˘ pfiíkaz, Ïe mezi nimi
nemá b˘ti Ïádn˘ch pronásledo-
vání, Ïe mezi v‰emi lidmi má
b˘ti arovnost;

4 Îe nemají dovoliti p˘‰e ani
dom˘‰livosti, aby ru‰ila jejich
apokoj; Ïe kaÏd˘ ãlovûk si má
bváÏiti bliÏního svého jako sebe
samého, pracujíce pro své Ïivo-
bytí sv˘ma vlastníma rukama.

5 Ano, a Ïe v‰ichni jejich knû-
Ïí a uãitelé mají pro své Ïivoby-
tí apracovati sv˘ma vlastníma
rukama ve v‰ech pfiípadech,
ledaÏe by se jednalo o nemoc
nebo velikou nouzi; a ãiníce
tyto vûci, opl˘vali bmilostí BoÏí.
6 A opût poãal b˘ti v zemi

velik˘ mír; a lid poãal b˘ti vel-
mi poãetn˘m a poãal se ‰ífiiti do
‰iroka po tváfii zemû, ano, na se-
veru a na jihu, na v˘chodû a na

35a pp Vyznání, vyznati.
36a Ex. 32:33;

Alma 1:24.
pp Kniha Ïivota;
Vylouãení.

39a pp Varování, varovati.
b 2. Nefi 32:8–9.
c pp DíkÛvzdání, díky.

27 2a pp Pronásledování,
pronásledovati.

3a Mos. 23:7; 29:32.
4a pp Pokoj.

b pp VáÏiti si.
5a Mos. 18:24, 26.

b pp Milost.
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západû, stavûjíce veliká mûsta
a vesnice ve v‰ech ãástech zemû.
7 A Pán je nav‰tûvoval a dopfiá-

val jim úspûchu a oni se stali
velik˘m a zámoÏn˘m lidem.

8 Nyní, synové Mosiá‰ovi byli
poãítáni mezi nevûfiící; a i jeden
ze asynÛ Almov˘ch byl mezi nû
poãítán, a jmenoval se Alma, po
svém otci; nicménû, stal se velmi
zlovoln˘m a bmodláfisk˘m ãlo-
vûkem. A byl to muÏ mnoha
slov a promlouval k lidu mnoho
lichotek; tudíÏ svedl mnohé
lidi, aby ãinili po zpÛsobu jeho
nepravostí.

9 A stal se velikou pfiekáÏkou
pro rozkvût církve BoÏí; a aulou-
pil srdce lidí; a pÛsobil mezi
lidem mnohé rÛznice; a dával
nepfiíteli Boha pfiíleÏitost uÏívati
nad nimi svou moc.

10 A nyní, stalo se, Ïe zatímco
obcházel, aby niãil církev BoÏí,
neboÈ obcházel tajnû se syny
Mosiá‰ov˘mi usiluje niãiti cír-
kev a svádûti lid Pánû z cesty
proti pfiikázáním BoÏím, nebo
dokonce králov˘m –

11 A jak jsem vám pravil, jak
obcházeli aboufiíce se proti
Bohu, vizte, bukázal se jim can-
dûl Pánû; a sestoupil jakoby
v oblaku; a promluvil jakoby
hlasem hromu, kter˘ zpÛsobil,
Ïe zemû, na níÏ stáli, se tfiásla;

12 A tak velik˘ byl jejich úÏas,
Ïe padli k zemi a nerozumûli
slovÛm, jeÏ k nim promlouval.

13 Nicménû zvolal opût fika:
Almo, povstaÀ a vystup, neboÈ

proã pronásleduje‰ církev BoÏí?
NeboÈ Pán pravil: aToto je církev
má a já ji utvrdím; a nic ji
nepfiemÛÏe, ledaÏe to budou
pfiestupky lidu mého.

14 A opût, andûl pravil: Viz,
Pán vysly‰el amodlitby lidu své-
ho a také modlitby sluÏebníka
svého, Almy, kter˘ je otcem
tv˘m; neboÈ on se za tebe modlil
s velikou vírou, abys mohl b˘ti
pfiiveden k poznání pravdy;
tudíÏ, pfii‰el jsem z tohoto dÛvo-
du, abych tû pfiesvûdãil o moci
a pravomoci BoÏí, aby bmodlit-
by sluÏebníkÛ jeho mohly b˘ti
zodpovûdûny podle víry jejich.

15 A nyní viz, mÛÏe‰ zpochyb-
Àovati moc BoÏí? NeboÈ viz, coÏ
neotfiásá hlas mÛj zemí? A nevi-
dí‰ mne snad také pfied sebou?
A já jsem poslán od Boha.

16 Nyní, pravím tobû: Jdi a
pamatuj na zajetí otcÛ sv˘ch
v zemi Helam a v zemi Nefi; a
pamatuj na to, jak veliké vûci
pro nû vykonal; neboÈ byli
v porobû a on je avysvobodil. A
nyní, pravím ti, Almo, jdi cestou
svou a nesnaÏ se jiÏ niãiti církev,
aby modlitby jejich mohly b˘ti
zodpovûdûny, a to i kdybys ty
sám chtûl b˘ti zavrÏen.

17 A nyní, stalo se, Ïe toto byla
poslední slova, jeÏ andûl pravil
Almovi, a pak ho opustil.

18 A nyní, Alma a ti, ktefií byli
s ním, padli opût k zemi, neboÈ
velik˘ byl jejich úÏas; neboÈ na
své vlastní oãi spatfiili andûla
Pánû; a hlas jeho byl jako hrom,

8a pp Alma, syn AlmÛv.
b pp Modláfiství.

9a 2. Sam. 15:1–6.
11a pp Vzpoura.

b Skut. 9:1–9;
Alma 8:15.

c pp Andûlé.
13a pp JeÏí‰ Kristus –

Hlava Církve.
14a Alma 10:22.

b Morm. 9:36–37.
16a Mos. 23:1–4.
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kter˘ otfiásal zemí; a oni vûdûli,
Ïe není niãeho, leda moci BoÏí,
co by mohlo otfiásati zemí a
zpÛsobiti, aby se chvûla, jako
by se mûla rozpuknouti vedví.
19 A nyní, úÏas AlmÛv byl

tak velik˘, Ïe onûmûl, takÏe
nemohl otevfiíti ústa svá; ano,
a zeslábl, dokonce tak, Ïe ne-
mohl h˘bati rukama sv˘ma;
tudíÏ ti, ktefií byli s ním, ho
vzali a nesli ho bezmocného,
dokud ho nepoloÏili pfied jeho
otce.

20 A vyprávûli jeho otci v‰e,
co se jim pfiihodilo; a jeho otec se
radoval, neboÈ vûdûl, Ïe to byla
moc BoÏí.

21 A dal shromáÏditi zástup,
aby mohl b˘ti svûdkem toho, co
Pán uãinil pro jeho syna, a také
pro ty, ktefií byli s ním.

22 A dal také shromáÏditi
knûze; a oni se poãali postiti a
modliti k Pánu, svému Bohu,
aby otevfiel ústa Almova, aby
mohl mluviti, a také aby konãe-
tiny jeho obdrÏely sílu svou –
aby oãi lidu mohly b˘ti otevfie-
ny, aby vidûli a aby poznali
dobrotivost a slávu BoÏí.

23 A stalo se, Ïe poté, co se
postili a modlili po dobu dvou
dnÛ a dvou nocí, konãetiny
Almovy obdrÏely sílu svou a on
vstal a poãal k nim promlouvati
a poÏádal je, aby byli dobré
mysli:

24 NeboÈ, pravil, ãinil jsem
pokání ze sv˘ch hfiíchÛ a Pán

mne avykoupil; vizte, jsem zro-
zen z Ducha.

25 A Pán mi pravil: Nepodivuj
se, Ïe ve‰keré lidstvo, ano, muÏi
a Ïeny, v‰echny národy, poko-
lení, jazyky a lidé musejí b˘ti
aznovuzrozeni; ano, zrozeni
z Boha, bpromûnûni z ctûlesného
a padlého stavu svého do stavu
spravedlivosti, jsouce Bohem
vykoupeni, a státi se syny a
dcerami jeho;

26 A tak se stávají nov˘mi
stvofieními; a pokud tak neuãiní,
nemohou na aÏádn˘ zpÛsob
zdûditi království BoÏí.

27 Pravím ti, nebude-li tomu
tak, musejí b˘ti zavrÏeni; a toto
vím, protoÏe já jsem témûfi
zavrÏen byl.

28 Nicménû poté, co jsem se
prodral velik˘m souÏením, ãi-
níce pokání témûfi aÏ k smrti,
Pán v milosrdenství povaÏoval
za vhodné vysvoboditi mne
z avûãného Ïáru a já jsem zrozen
z Boha.
29 Du‰e má byla vykoupena ze

Ïluãi hofikosti a z pout nepra-
vosti. Byl jsem v nejtemnûj‰í
propasti; ale nyní vidím podivu-
hodné svûtlo BoÏí. Du‰e má byla
atr˘znûna vûãn˘mi mukami; ale
jsem vysvobozen a du‰e má jiÏ
není tr˘znûna.

30 Odmítal jsem Vykupitele
svého a popíral jsem to, co bylo
promlouváno otci na‰imi; ale
nyní, aby mohli pfiedvídati, Ïe
on pfiijde a Ïe pamatuje na

24a 2. Nefi 2:6–7.
pp Vykoupení,
vykoupen˘,
vykoupiti.

25a ¤ím. 6:3–11;

Mos. 5:7;
Alma 5:14;
MojÏ. 6:59.
pp Znovuzrozen,
zrozen z Boha.

b Mos. 3:19; 16:3.
c pp Tûlesn˘.

26a Jan 3:5.
28a 2. Nefi 9:16.
29a Mos. 2:38.



211 Mosiá‰ 27:31–28:2

kaÏdé stvofiení svého tvofiení,
projeví se v‰em.
31 Ano, pfied ním se akaÏdé

koleno skloní a kaÏd˘ jazyk se
vyzná. Ano, vpravdû poslední-
ho dne, aÏ v‰ichni lidé budou
státi, aby jím byli bsouzeni,
tehdy vyznají, Ïe on jest BÛh;
pak pfiiznají ti, ktefií ve svûtû
Ïijí cbez Boha, Ïe soud vûãného
trestu nad nimi je spravedln˘; a
budou se tfiásti a chvûti a stáh-
nou se pod pohledem dv‰epro-
nikajícího oka jeho.
32 A nyní, stalo se, Ïe Alma

poãal od nynû j‰ka nadále
pouãovati lid, a i ti, ktefií byli
s Almou v dobû, kdy se jim
ukázal andûl, putujíce po celé
zemi a oznamujíce ve‰kerému
lidu vûci, jeÏ sly‰eli a vidûli, a
káÏíce slovo BoÏí ve velikém
souÏení, jsouce velmi pronásle-
dováni tûmi, ktefií byli nevûfiící,
jsouce biti od mnoh˘ch.

33 Av‰ak pfiese v‰echno toto
pfiiná‰eli církvi mnoho útûchy,
utvrzujíce jejich víru a nabádají-
ce je se shovívavostí a s velikou
námahou, aby zachovávali pfii-
kázání BoÏí.

34 A ãtyfii z nich byli asynové
Mosiá‰ovi; a jmenovali se
Ammon a Aron a Omner a
Himni; takto se jmenovali sy-
nové Mosiá‰ovi.
35 A putovali po celé zemi

Zarahemla a mezi v‰emi lidmi,
kter˘m vládl král Mosiá‰, hor-
livû se snaÏíce napraviti ve‰keré

‰kody, jeÏ církvi uãinili, vy-
znávajíce ve‰keré své hfiíchy a
oznamujíce ve‰keré vûci, jeÏ
vidûli, a vysvûtlujíce proroctví
a písma v‰em, ktefií si je pfiáli
sly‰eti.

36 A tak byli nástroji v rukou
BoÏích pfii pfiivádûní mnoh˘ch
k poznání pravdy, ano, k po-
znání jejich Vykupitele.

37 A jak jsou poÏehnáni! NeboÈ
azvûstovali pokoj; zvûstovali
bdobré zvûsti dobra; a oznamo-
vali lidu, Ïe Pán vládne.

KAPITOLA 28

Synové Mosiá‰ovi jdou kázati
LamanitÛm – Za pouÏití dvou vi-
deck˘ch kamenÛ pfiekládá Mosiá‰
jareditské desky. Kolem roku 92
pfi. Kr.

Nyní, stalo se, Ïe poté, co
asynové Mosiá‰ovi vykonali
v‰echny tyto vûci, vzali s sebou
mal˘ poãet a vrátili se k svému
otci, králi, a poÏadovali od nûj,
aby jim dovolil vyjíti s tûmi,
které si vybrali, do zemû bNefi,
aby mohli kázati to, co sly‰eli, a
aby mohli sdûlovati slovo BoÏí
sv˘m bratfiím, LamanitÛm –

2 Aby je snad mohli pfiivésti
k poznání Pána, jejich Boha, a
pfiesvûdãiti je o nepravosti jejich
otcÛ; a aby je snad mohli vyléãiti
z jejich anenávisti vÛãi NefitÛm,
aby i oni mohli b˘ti pfiivedeni
k radosti z Pána, svého Boha,

31a Filip. 2:9–11;
Mos. 16:1–2;
NaS 88:104.

b pp JeÏí‰ Kristus –
Soudce.

c Alma 41:11.

d pp BÛh, BoÏstvo.
34a pp Ammon, syn

Mosiá‰Ûv.
37a Iz. 52:7;

Mos. 15:14–17.
pp Kázati.

b pp Evangelium.
28 1a Mos. 27:34.

b Omni 1:12–13;
Mos. 9:1.

2a Jákob 7:24.
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aby byli k sobû pfiátel‰tí a aby
jiÏ nebylo svárÛ v celé zemi,
kterou jim Pán, jejich BÛh, dal.
3 Nyní, pfiáli si, aby bylo

spasení oznamováno kaÏdému
stvofiení, neboÈ nemohli asnésti,
Ïe by nûkterá lidská bdu‰e mûla
zahynouti; ano, dokonce samot-
ná my‰lenka, Ïe by nûkterá du‰e
mûla trpûti cnekoneãná muka,
jimi otfiásala a rozechvívala je.

4 A tak na nû pÛsobil Duch
Pánû, neboÈ byli tûmi anejha-
nebnûj‰ími z hfií‰níkÛ. A Pán
v nekoneãném bmilosrdenství
svém povaÏoval za vhodné je
u‰etfiiti; nicménû trpûli velikou
úzkostí du‰e pro své nepravosti,
trpíce velmi a bojíce se, Ïe
budou zavrÏeni na vûky.
5 A stalo se, Ïe prosili svého

otce po mnoho dnÛ, aby mohli
vyjíti do zemû Nefi.

6 A král Mosiá‰ ‰el a tázal
se Pána, má-li dovoliti sv˘m
synÛm vyjíti mezi Lamanity
kázati slovo.
7 A Pán Mosiá‰ovi pravil:

Nech je vyjíti, neboÈ mnozí
uvûfií v slova jejich a budou míti
vûãn˘ Ïivot; a já avysvobodím
syny tvé z rukou LamanitÛ.

8 A stalo se, Ïe jim Mosiá‰
dovolil, aby ‰li a ãinili podle své
Ïádosti.

9 A avydali se na cestu do pus-
tiny, aby vy‰li a kázali slovo
mezi Lamanity; a bzprávu o
jejich pÛsobení podám pozdûji.

10 Nyní, král Mosiá‰ nemûl
nikoho, komu by pfiedal krá-
lovství, neboÈ z jeho synÛ nebyl
Ïádn˘, kter˘ by království pfiijal.

11 TudíÏ vzal záznamy, jeÏ
byly vyryty na adeskách z mosa-
zi, a také desky Nefiovy a
v‰echny vûci, jeÏ udrÏoval a
zachovával podle pfiikázání
BoÏích, poté, co pfieloÏil a dal
zapsati záznamy, jeÏ byly na
bdeskách ze zlata, jeÏ byly nale-
zeny lidem Limhiov˘m a jeÏ mu
byly pfiedány rukou Limhiovou;

12 A toto uãinil pro velikou
dychtivost svého lidu; neboÈ si
nadmíru pfiáli dovûdûti se o
onûch lidech, ktefií byli zniãeni.

13 A nyní, pfieloÏil je prostfied-
nictvím onûch dvou akamenÛ,
jeÏ byly pfiipevnûny ke dvûma
okrajÛm spony.

14 Nyní, tyto vûci byly pfiipra-
veny od poãátku a byly pfiedá-
vány z pokolení na pokolení,
za úãelem vykládání jazykÛ;

15 A byly udrÏovány a zacho-
vávány rukou Pánû, aby mohl
odhalovati kaÏdému stvofiení,
jeÏ bude vlastniti zemi, nepra-
vosti a ohavnosti svého lidu;

16 A ten, kdo má tyto vûci, se
naz˘vá avidoucím, tak jako ve
star˘ch ãasech.

17 Nyní, poté, co Mosiá‰ do-
konãil pfieklad tûchto záznamÛ,
vizte, podával zprávu o lidu,
kter˘ byl azniãen, od doby, kdy
byl zniãen, zpût aÏ ke stavbû

3a Alma 13:27;
3. Nefi 17:14;
MojÏ. 7:41.

b pp Du‰e – Cena du‰í.
c Jákob 6:10;

NaS 19:10–12.

4a Mos. 27:10.
b pp Milosrdenství,

milosrdn˘.
7a Alma 19:22–23.
9a Alma 17:6–9.

b Alma 17–26.

11a pp Mosazné desky.
b pp Zlaté desky.

13a pp Urim a Thumim.
16a Mos. 8:13–18.

pp Vidoucí.
17a Mos. 8:7–12.
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bveliké vûÏe, v dobû, kdy Pán
czmátl jazyk lidí a ti byli rozpt˘-
leni do ‰iroka po tváfii celé zemû,
ano, a vpravdû od té doby zpût
aÏ po stvofiení Adama.
18 Nyní, tato zpráva zpÛsobila,

Ïe lid Mosiá‰Ûv pfievelice truch-
lil, ano, byli naplnûni smutkem;
nicménû dala jim veliké pozná-
ní, z nûhoÏ se radovali.

19 A tato zpráva bude napsána
pozdûji; neboÈ vizte, je Ïádoucí,
aby v‰ichni lidé poznali vûci, jeÏ
jsou napsány v této zprávû.

20 A nyní, jak jsem vám pravil,
Ïe poté, co král Mosiá‰ uãinil
tyto vûci, vzal desky z amosazi
a v‰echny vûci, jeÏ udrÏoval, a
pfiedal je Almovi, jenÏ byl sy-
nem Almov˘m; ano, v‰echny
záznamy, a také bpfiekladatele,
a pfiedal mu je a pfiikázal mu, Ïe
je má udrÏovati a czachovávati
a Ïe má také vésti záznam o lidu
a pfiedávati je z jednoho poko-
lení na druhé tak, jak byly
pfiedávány od doby, kdy Lehi
opustil Jeruzalém.

KAPITOLA 29

Mosiá‰ navrhuje, aby namísto krále
byli voleni soudcové – Nespraved-
liví králové vedou svÛj lid k hfiíchu
– Alma mlad‰í je hlasem lidu
zvolen za hlavního soudce – Je
také vysok˘m knûzem nad Církví
– Alma star‰í a Mosiá‰ umírají.
Kolem roku 92–91 pfi. Kr.

Nyní, kdyÏ Mosiá‰ toto uãinil,
vyslal po celé zemi mezi ve‰ker˘

lid prohlá‰ení, neboÈ si pfiál
zvûdûti jejich vÛli v tom, kdo
má b˘ti jejich králem.

2 A stalo se, Ïe hlas lidu pfii‰el
fika: Pfiejeme si, aby Aron, tvÛj
syn, byl na‰ím králem a na‰ím
vládcem.

3 Nyní, Aron vy‰el do zemû
Nefi, tudíÏ mu král nemohl
pfiedati království; a Aron by ani
království nepfievzal; a ani Ïád-
n˘ ze asynÛ Mosiá‰ov˘ch nebyl
ochoten pfievzíti království.

4 TudíÏ král Mosiá‰ vyslal
opût mezi lid; ano, dokonce psa-
né slovo vyslal mezi lid. A toto
byla slova, jeÏ byla napsána:

5 Viz, ó lide mÛj neboli bratfií
moji, neboÈ vás za takové pova-
Ïuji, pfieji si, abyste uváÏili vûc,
kterou jste povoláni uváÏiti –
neboÈ si pfiejete míti akrále.
6 Nyní vám oznamuji, Ïe ten,

jemuÏ království spravedlivû
náleÏí, odmítl a království ne-
pfievezme.

7 A nyní, kdyby mûl b˘ti jin˘
dosazen na jeho místo, vizte,
bojím se, Ïe by mezi vámi vy-
vstaly sváry. A kdo ví, zdali
by se pak mÛj syn, jemuÏ
království náleÏí, nerozhnûval
a neodvedl ãást tohoto lidu
k sobû, coÏ by mezi vámi zpÛ-
sobilo války a sváry, coÏ by bylo
pfiíãinou prolití mnoha krve a
pfievracení cesty Pánû, ano, a
zniãilo by to du‰e mnoha lidí.

8 Nyní, pravím vám, buìme
moudfií a uvaÏme tyto vûci, ne-
boÈ nemáme Ïádné právo zniãiti
mého syna, aniÏ bychom mohli

17b Eter 1:1–5.
c Gen. 11:6–9.

20a Alma 37:3–10.

b pp Urim a Thumim.
c pp Písma – Písma

budou zachovávána.

29 3a Mos. 27:34.
5a 1. Sam. 8:9–19.
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míti jakékoli právo zniãiti jiné-
ho, kdyby byl dosazen na jeho
místo.
9 A kdyby se mÛj syn opût

obrátil k p˘‰e své a k marn˘m
vûcem, odvolal by vûci, jeÏ fiekl,
a doÏadoval by se práva na
království, coÏ by zpÛsobilo, Ïe
by se on a také tento lid dopus-
tili mnohého hfiíchu.

10 A nyní, buìme moudfií a
hleìme vpfied na tyto vûci a
uãiÀme to, co zajistí mír tomuto
lidu.

11 TudíÏ budu va‰ím králem
po zbytek sv˘ch dnÛ; nicménû
aurãeme bsoudce, aby soudili
tento lid podle na‰eho zákona;
a uspofiádáme novû záleÏitosti
tohoto lidu, neboÈ urãíme za
soudce moudré muÏe, ktefií
budou souditi tento lid podle
pfiikázání BoÏích.

12 Nyní, je lépe, aby ãlovûk
byl souzen Bohem neÏli ãlovû-
kem, neboÈ soudy BoÏí jsou
vÏdy spravedlné, ale soudy
lidské vÏdy spravedlné nejsou.

13 TudíÏ, kdyby bylo moÏné,
abyste mûli za krále aspravedl-
né muÏe, ktefií by ustanovovali
zákony BoÏí a soudili tento lid
podle pfiikázání jeho, ano, kdy-
byste mohli míti za krále muÏe,
ktefií by ãinili tak, jak pro tento
lid ãinil mÛj otec bBeniamin –
pravím vám, kdyby tomu tak
vÏdy mohlo b˘ti, pak by bylo
Ïádoucí, abyste vÏdy mûli krále,
kter˘ by nad vámi panoval.

14 A vpravdû já sám jsem
pracoval s ve‰kerou mocí a
s ve‰ker˘mi schopnostmi, jeÏ
jsem mûl, abych vás uãil pfiiká-
záním BoÏím a abych po celé
zemi zjednal mír, aby nebylo
válek ani svárÛ, ani krádeÏí ani
plenûní ani vraÏdûní ani Ïádné
nepravosti;

15 A kdokoli se dopustil ne-
pravosti, toho jsem apotrestal
podle zloãinu, jehoÏ se dopus-
til, podle zákona, jenÏ nám byl
dán na‰imi otci.

16 Nyní, pravím vám, protoÏe
v‰ichni lidé nejsou spravedlní,
není Ïádoucí, abyste mûli krále
nebo více králÛ, ktefií by pano-
vali nad vámi.

17 NeboÈ vizte, kolik anepra-
vosti zpÛsobí jeden bzlovoln˘
král, ano, jak veliké zniãení!

18 Ano, vzpomeÀte na krále
Noéma, na jeho azlovolnost a
na jeho ohavnosti, a také na
zlovolnost a na ohavnosti jeho
lidu. Vizte, jak veliké zniãení
na nû pfii‰lo; a také byli pro své
nepravosti uvedeni do bporoby.

19 A kdyby jejich v‰emoudr˘
Stvofiitel nezakroãil, a to pro je-
jich upfiímné pokání, museli by
nevyhnutelnû zÛstati v porobû
aÏ doposud.

20 Ale vizte, on je vysvobodil,
protoÏe se pfied ním apokofiili; a
protoÏe k nûmu bmocnû volali,
vysvobodil je z poroby; a tak
Pán pÛsobí svou mocí ve v‰ech
pfiípadech mezi dûtmi lidsk˘mi

11a Mos. 29:25–27.
b Ex. 18:13–24.

13a Mos. 23:8, 13–14.
b Sl. Morm. 1:17–18.

15a Alma 1:32–33.

17a Alma 46:9–10.
b Mos. 23:7–9.

18a Mos. 11:1–15.
b 1. Sam. 8:10–18;

Mos. 12:1–8;

Eter 6:22–23.
20a Mos. 21:13–15.

b Ex. 2:22–24;
Alma 43:49–50.
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a vztahuje rámû cmilosrdenství
k tûm, ktefií v nûho vkládají svou
ddÛvûru.
21 A vizte, nyní, pravím vám,

nemÛÏete svrhnouti z trÛnu
zlovolného krále, ledaÏe by to
bylo velik˘mi sváry a prolitím
mnoha krve.

22 NeboÈ vizte, má své apfiátele
mezi zlovoln˘mi a drÏí kolem
sebe své stráÏe; a roztrhá záko-
ny tûch, ktefií pfied ním vládli
ve spravedlivosti; a po‰lapává
nohama pfiikázání BoÏí;
23 A nafiizuje zákony a vysílá

je mezi svÛj lid, ano, zákony po
zpÛsobu své vlastní azlovol-
nosti; a kdokoli neposlouchá
jeho zákony, toho dá zniãiti; a
proti tûm, ktefií se proti nûmu
vzboufií, vy‰le svá vojska do
války, a pokud mÛÏe, tak je zni-
ãí; a tak nespravedliv˘ král
pfievrací cesty ve‰keré spra-
vedlivosti.

24 A nyní vizte, pravím vám,
není radno, aby na vás pfii‰ly
takové ohavnosti.

25 TudíÏ, zvolte hlasem tohoto
lidu soudce, abyste mohli b˘ti
souzeni podle zákonÛ, jeÏ vám
byly dány na‰imi otci, jeÏ jsou
správné a jeÏ jim byly dány
rukou Pánû.

26 Nyní, není obvyklé, aby hlas
lidu poÏadoval nûco, co by se
protivilo tomu, co je správné; ale
je obvyklé, aby men‰í ãást lidu
poÏadovala to, co správné není;
tudíÏ toto budete dodrÏovati

a uãiníte to sv˘m zákonem –
fiíditi své záleÏitosti hlasem lidu.

27 A apfiijde-li ãas, kdy hlas
lidu zvolí nepravost, bude to
ãas, kdy na vás pfiijdou soudy
BoÏí; ano, bude to ãas, kdy vás
nav‰tíví velik˘m zniãením, tak
jak tuto zemi doposud nav‰tû-
voval.

28 A nyní, jestliÏe máte soudce,
a oni vás nesoudí podle zákona,
kter˘ byl dán, mÛÏete je dáti
souditi vy‰‰ím soudcem.

29 JestliÏe va‰i vy‰‰í soudcové
nesoudí spravedliv˘m soudem,
necháte shromáÏditi mal˘ poãet
sv˘ch niÏ‰ích soudcÛ a ti budou
souditi va‰e vy‰‰í soudce podle
hlasu lidu.

30 A pfiikazuji vám, abyste
ãinili tyto vûci v bázni Pánû; a
pfiikazuji vám, abyste tyto vûci
ãinili, a Ïe nemáte míti krále;
takÏe bude-li se tento lid do-
pou‰tûti hfiíchÛ a nepravostí,
budou zodpovûdûny na jejich
vlastní hlavû.

31 NeboÈ vizte, pravím vám,
hfiíchy mnoha lidí byly zpÛsobe-
ny nepravostí jejich králÛ; tudíÏ
jejich nepravosti jsou zodpovû-
dûny na hlavû jejich králÛ.

32 A nyní, pfieji si, aby jiÏ
nebylo této anerovnosti v této
zemi, zvlá‰tû mezi tímto m˘m
lidem; ale pfieji si, aby tato zemû
byla zemí b svobody a aby
ckaÏd˘ ãlovûk mohl stejnû po-
Ïívati sv˘ch práv a v˘sad tak
dlouho, jak Pán bude pokládati

20c Ezech. 33:11, 15–16;
Mos. 26:30.

d pp DÛvûra,
dÛvûfiovati.

22a 1. Král. 12:8–14.

23a pp Zlovolnost,
zlovoln˘.

27a Alma 10:19.
32a Alma 30:11.

b 2. Nefi 1:7; 10:11.

pp Svoboda,
svobodn˘.

c Alma 27:9.
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za vhodné, abychom Ïili a
mûli v dûdictví tuto zemi, ano,
dokonce tak dlouho, dokud
kdokoli z na‰eho potomstva
bude na tváfii této zemû.
33 A mnohé dal‰í vûci jim král

Mosiá‰ napsal, odhaluje jim
v‰echny zkou‰ky a starosti spra-
vedlivého krále, ano, v‰echno
trápení du‰e pro jejich lid a také
v‰echna reptání lidu pfied sv˘m
králem; a to v‰e jim vysvûtlil.

34 A fiekl jim, Ïe tyto vûci by
nemûly b˘ti; ale Ïe toto bfiemeno
by mûlo pfiipadnouti na ve‰ker˘
lid, aby kaÏd˘ ãlovûk nesl
svÛj díl.

35 A také jim odhalil ve‰keré
nev˘hody, se kter˘mi by se po-
t˘kali, kdyby nad nimi panoval
nespravedliv˘ král;

36 Ano, ve‰keré jeho nepravos-
ti a ohavnosti a ve‰keré války
a sváry a krveprolití a krádeÏe
a plenûní a dopou‰tûní se smil-
stva a v‰elik˘ch nepravostí, jeÏ
ani nemohou b˘ti vypoãteny –
a fiekl jim, Ïe tyto vûci by nemûly
b˘ti, Ïe v˘slovnû odporují
pfiikázáním BoÏím.

37 A nyní, stalo se poté, co král
Mosiá‰ vyslal tyto vûci mezi lid,
Ïe byli pfiesvûdãeni o pravdi-
vosti jeho slov.

38 TudíÏ upustili od svého
pfiání míti krále a poãali se pfie-
velice starati, aby kaÏd˘ ãlovûk
v celé zemi mûl stejnou pfiíleÏi-
tost; ano, a kaÏd˘ ãlovûk vyjád-
fiil ochotu zodpovídati za své
vlastní hfiíchy.

39 TudíÏ, stalo se, Ïe se shro-

máÏdili ve skupinách v celé
zemi, aby hlasovali o tûch, ktefií
mají b˘ti jejich soudci, ktefií by
je soudili podle azákona, jenÏ
jim byl dán; a nesmírnû se ra-
dovali ze bsvobody, jeÏ jim byla
udûlena.

40 A jejich láska k Mosiá‰ovi
zesílila; ano, váÏili si ho více
neÏli kteréhokoli jiného ãlovûka;
neboÈ na nûho nepohlíÏeli jako
na tyrana, kter˘ usiluje o zisk,
ano, o onen mamon, kter˘ kazí
du‰i; neboÈ on od nich nevymá-
hal bohatství, ani ho netû‰ilo
prolévání krve; ale zjednal
v zemi amír a umoÏnil svému
lidu, aby byl vysvobozen ze
v‰emoÏné poroby; tudíÏ váÏili si
ho, ano, nesmírnû, nezmûrnû.

41 A stalo se, Ïe urãili asoudce,
aby nad nimi panovali, neboli
aby je soudili podle zákona; a
toto uãinili v celé zemi.

42 A stalo se, Ïe Alma byl ur-
ãen za prvního hlavního soudce,
jsa také vysok˘m knûzem, neboÈ
jeho otec mu onen úfiad pfiedal
a svûfiil mu správu ve‰ker˘ch
záleÏitostí církve.

43 A nyní, stalo se, Ïe Alma
akráãel po cestách Pánû a zacho-
vával pfiikázání jeho a soudil
spravedliv˘m soudem; a v zemi
byl trval˘ mír.

44 A tak poãala vláda soudcÛ
po celé zemi Zarahemla, mezi
v‰emi lidmi, ktefií se naz˘vali
Nefité; a Alma byl prvním
hlavním soudcem.

45 A nyní, stalo se, Ïe jeho otec
zemfiel, jsa stár osmdesát a dva

39a Alma 1:14.
b pp Svoboda,

svobodn˘.

40a pp Mírotvorce.
41a Mos. 29:11.

43a pp Kráãeti, kráãeti
s Bohem.
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roky, byv Ïiv, aby plnil pfiiká-
zání BoÏí.
46 A stalo se, Ïe Mosiá‰ také

zemfiel, v tfiicátém a tfietím roce
své vlády, jsa astár ‰edesát a tfii
léta; coÏ celkem ãiní pût set a

devût let od doby, kdy Lehi
opustil Jeruzalém.

47 A tak skonãila vláda králÛ
nad lidem Nefiov˘m; a tak
skonãily dny Almovy, jenÏ byl
zakladatelem jejich církve.

Kniha Almova

SYNA ALMY

Zpráva Almy, kter˘ byl synem Almov˘m a kter˘ byl prvním
hlavním soudcem nad lidem Nefiov˘m, a také vysok˘m

knûzem nad Církví. Obsahuje zprávu o vládû soudcÛ a o válkách a
o svárech mezi lidem. A také zprávu o válce mezi Nefity a Lamanity
podle záznamu Almy, prvního hlavního soudce.

KAPITOLA 1

Nehor uãí fale‰n˘m naukám, zaklá-
dá církev, zavádí knûÏskou lstivost
a zabíjí Gedeona – Nehor je za své
zloãiny popraven – Mezi lidem se
‰ífií knûÏské lstivosti a pronásledo-
vání – KnûÏí si sami vydûlávají na
Ïivobytí, lidé se starají o chudé a
Církev vzkvétá. Kolem roku 91–
88 pfi. Kr.

NYNÍ, stalo se, Ïe v prvním
roce vlády soudcÛ nad

lidem Nefiov˘m, od nynûj‰ka
nadále, kdyÏ král Mosiá‰ aode-
‰el cestou v‰eho pozemského a
dobojoval dobr˘ boj, kráãeje
pfied Bohem zpfiíma, nezanechal
nikoho, kdo by vládl na jeho
místû; nicménû ustanovil bzáko-
ny, jeÏ byly lidem uznány; tudíÏ

byli povinni fiíditi se zákony,
jeÏ vydal.

2 A stalo se, Ïe v prvním roce
vlády Almy na soudcovské
stolici byl pfied nûho pfiedveden
amuÏ, aby byl souzen, muÏ,
kter˘ byl statn˘ a byl znám svou
velikou silou.

3 A obcházel mezi lidem, káÏe
jim to, co avydával za slovo BoÏí,
bztrhávaje církev; oznamuje
lidu, Ïe kaÏd˘ knûz a uãitel by
se mûl státi coblíben˘m; a Ïe
by dnemûli pracovati sv˘ma
vlastníma rukama, ale Ïe by
mûli b˘ti podporováni lidem.

4 A on také lidu dosvûdãoval,
Ïe ve‰keré lidstvo má b˘ti
spaseno posledního dne a Ïe se
nemusejí báti ani chvûti, ale Ïe
mohou pozdvihnouti hlavu a
radovati se; neboÈ Pán stvofiil

46a Mos. 6:4.
[alma]
1 1a Mos. 29:46.

b Jarom 1:5;

Alma 4:16;
Hel. 4:22.

2a Alma 1:15.
3a Ezech. 13:3.

b pp Antikrist.
c Luká‰ 6:26;

1. Nefi 22:23.
d Mos. 18:24, 26; 27:5.



Alma 1:5–17 218

v‰echny lidi, a také v‰echny lidi
vykoupil; a nakonec v‰ichni lidé
mají míti vûãn˘ Ïivot.
5 A stalo se, Ïe uãil tûmto

vûcem natolik, Ïe mnozí jeho
slovÛm uvûfiili, dokonce tak
mnozí, Ïe ho poãali podporovati
a dávati mu peníze.

6 A on poãal b˘ti pov˘‰en
v p˘‰e srdce svého a nositi
velice drahocenn˘ odûv, ano, a
dokonce poãal podle svého
kázání zakládati acírkev.

7 A stalo se, jak tak chodil, aby
kázal tûm, ktefií vûfiili v jeho
slovo, Ïe potkal muÏe, kter˘
náleÏel k církvi BoÏí, ano, a to
jednoho z jejich uãitelÛ; a poãal
se s ním ostfie sváfiiti, aby mohl
svésti lid církve; ale onen muÏ
mu odporoval, napomínaje ho
aslovy BoÏími.
8 Nyní, onen muÏ se jmenoval

aGedeon; a byl to ten, kter˘
byl nástrojem v rukou BoÏích
pfii vysvobození lidu Limhiova
z poroby.

9 Nyní, protoÏe mu Gedeon
odporoval slovy BoÏími, roz-
hnûval se na Gedeona a tasil
meã svÛj a poãal ho bíti. Nyní,
Gedeon, jsa se‰l˘ pokroãil˘m
vûkem, tudíÏ nebyl schopen
odolávati jeho ranám, tudíÏ byl
meãem azabit.

10 A onen muÏ, kter˘ ho zabil,
byl jat lidem církve a byl pfied-
veden pfied Almu, aby byl asou-
zen podle zloãinÛ, jeÏ spáchal.

11 A stalo se, Ïe stanul pfied

Almou a obhajoval se s velikou
smûlostí.

12 Ale Alma mu pravil: Viz,
toto je poprvé, co byla mezi
tento lid uvedena aknûÏská lsti-
vost. A viz, ty nejsi vinen pouze
knûÏskou lstivostí, ale snaÏil
ses ji prosaditi meãem; a kdyby
mezi tímto lidem byla knûÏská
lstivost prosazena, vedlo by to
k jeho naprostému zniãení.
13 A ty jsi prolil krev spraved-

livého muÏe, ano, muÏe, kter˘
mezi tímto lidem vykonal mno-
ho dobra; a kdybychom tû u‰et-
fiili, aodplatou by na nás pfii‰la
jeho krev.

14 TudíÏ jsi odsouzen k smrti
podle zákona, jeÏ nám dal
Mosiá‰, ná‰ poslední král; a
tento zákon byl tímto lidem
uznán; tudíÏ tento lid se musí
tímto azákonem fiíditi.
15 A stalo se, Ïe ho jali; a jme-

noval se aNehor; a odnesli ho na
vrchol pahorku Manti a tam ho
pfiimûli, nebo spí‰e sám pfiiznal
mezi nebesy a zemí, Ïe to, ãemu
uãil lid, je proti slovu BoÏímu;
a tam utrpûl potupnou bsmrt.

16 Nicménû toto neukonãilo
‰ífiení knûÏské lstivosti po zemi;
neboÈ bylo mnoho tûch, ktefií
milovali marné vûci svûta a ktefií
chodili, káÏíce fale‰né nauky;
a toto ãinili kvÛli abohatství a
poctû.

17 Nicménû ze strachu ze zá-
kona se neopovaÏovali alháti,
pokud by to bylo známo, neboÈ

6a 1. Nefi 14:10.
7a pp Slovo BoÏí.
8a Mos. 20:17; 22:3.
9a Alma 6:7.

10a Mos. 29:42.
12a 2. Nefi 26:29.

pp KnûÏská lstivost.
13a pp Odplata.
14a pp Trest smrti.
15a Alma 1:2.

b Deut. 13:1–9.
16a pp Bohatství;

Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

17a pp âestnost, ãestn˘;
Lhaní.
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lháfii byli trestáni; tudíÏ pfied-
stírali, Ïe káÏí podle své víry; a
nyní, zákon nemohl nad nik˘m
míti moc pro bjeho víru.

18 A ze strachu ze zákona se
neopovaÏovali akrásti, neboÈ
takoví byli trestáni; ani se neo-
povaÏovali loupiti ani vraÏditi,
neboÈ ten, kdo bzavraÏdil, byl
potrestán csmrtí.

19 Ale stalo se, Ïe ti, ktefií
nenáleÏeli k církvi BoÏí, poãali
pronásledovati ty, ktefií k církvi
BoÏí náleÏeli a ktefií na sebe
vzali jméno Kristovo.

20 Ano, pronásledovali je a
suÏovali je v‰elik˘mi slovy, a to
pro jejich pokoru; protoÏe nebyli
py‰ní ve sv˘ch vlastních oãích a
protoÏe si navzájem udíleli slo-
vo BoÏí bez apenûz a bez ceny.

21 Nyní, mezi lidem církve
byl pfiísn˘ zákon, Ïe nikdo, kdo
náleÏí k církvi, nesmí povstati a
apronásledovati ty, ktefií k církvi
nenáleÏejí, a Ïe ani mezi nimi
samotn˘mi nemá b˘ti proná-
sledování.
22 Nicménû, byli mezi nimi

mnozí, ktefií poãali b˘ti py‰ní a
poãali se prudce sváfiiti se sv˘mi
protivníky, dokonce aÏ k ranám;
ano, bili se spolu pûstmi.

23 Nyní, toto bylo v druhém
roce vlády Almovy a bylo to pfií-
ãinou veliké strasti pro církev;
ano, bylo to pfiíãinou veliké
zkou‰ky pro církev.

24 NeboÈ srdce mnoh˘ch bylo
zatvrzelé a jejich jména byla
avymazána, takÏe na nû nebylo
mezi lidem BoÏím jiÏ více pa-
matováno. A také mnozí sami
bode‰li z prostfiedku jejich.

25 Nyní, toto byla veliká
zkou‰ka pro ty, ktefií stáli pevnû
ve vífie; nicménû byli stálí a neo-
chvûjní v zachovávání pfiikázání
BoÏích a atrpûlivû sná‰eli pro-
následování, jeÏ se na nû kupilo.

26 A kdyÏ knûÏí zanechali své
apráce, aby lidu udíleli slovo
BoÏí, lidé také zanechali své
práce, aby slovu BoÏímu naslou-
chali. A kdyÏ jim knûÏí poskytli
slovo BoÏí, v‰ichni se opût pilnû
navrátili ke své práci; a knûz se
nevyvy‰oval nad své poslucha-
ãe, neboÈ kazatel nebyl lep‰í
neÏli posluchaã, ani uãitel nebyl
o nic lep‰í neÏli Ïák; a tak si byli
v‰ichni rovni a v‰ichni pracova-
li, kaÏd˘ ãlovûk bpodle své síly.
27 A audíleli ze jmûní svého,

kaÏd˘ ãlovûk podle toho, co
mûl, bchud˘m a potfiebn˘m a
nemocn˘m a suÏovan˘m; a ne-
nosili drah˘ odûv, pfiesto v‰ak
byli upravení a vzhlední.

28 A tak uspofiádali záleÏitosti
církve; a tak poãali opût míti
trval˘ mír, pfiese v‰echna svá
pronásledování.

29 A nyní, pro pevnost církve
poãali b˘ti nesmírnû abohatí a
mûli hojnost v‰ech vûcí, jichÏ jim

17b Alma 30:7–12;
âl. v. 1:11.

18a pp KrádeÏ, krásti.
b pp VraÏda, vraÏditi.
c pp Trest smrti.

20a Iz. 55:1–2.
21a pp Pronásledování,

pronásledovati.

24a Ex. 32:33; Mos. 26:36;
Alma 6:3.
pp Vylouãení.

b Alma 46:7.
pp Odpadlictví.

25a pp Trpûlivost.
26a Mos. 18:24, 26;

27:3–5.

b Mos. 4:27;
NaS 10:4.

27a pp AlmuÏna, dávání
almuÏny.

b Luká‰ 18:22;
Mos. 4:26;
NaS 42:29–31.

29a pp Bohatství.



Alma 1:30–2:3 220

bylo zapotfiebí – hojnost stád a
dobytka, i krmného dobytka
v‰eho druhu, a také hojnost obilí
a zlata a stfiíbra a drahocenn˘ch
vûcí a hojnost bhedvábí a jemnû
tkaného plátna a v‰elikého
dobrého prostého sukna.

30 A tak za tûchto apfiízniv˘ch
okolností neodehnali nikoho,
kdo byl bnah˘ nebo kdo byl
hladov˘ nebo kdo Ïíznil nebo
kdo byl nemocen nebo o koho
nebylo postaráno; a neulpívali
srdcem sv˘m na bohatství; tudíÏ
byli ‰tûdfií ke v‰em, jak ke
star˘m, tak k mlad˘m, jak
k poroben˘m, tak k svobodn˘m,
jak k muÏÛm, tak k Ïenám, aÈ jiÏ
mimo církev nebo z církve,
cnehledíce na osobu toho, kdo
byl potfiebn˘.
31 A tak se jim dafiilo a stali se

mnohem bohat‰ími neÏli ti, ktefií
k jejich církvi nenáleÏeli.

32 NeboÈ ti, ktefií k jejich církvi
nenáleÏeli, si libovali v kouzel-
nictví a v amodláfiství nebo
v b zahálce a ve c Ïvanûní a
v dzávidûní a ve svárech; nosíce
drah˘ odûv; jsouce epov˘‰eni
v p˘‰e sv˘ch vlastních oãí; pro-
následujíce, lhouce, kradouce,
loupíce, páchajíce smilstva a
vraÏdy a v‰eliké zlovolnosti;
nicménû zákon byl uplatÀo-
ván na v‰echny ty, ktefií ho
pfiestoupili, nakolik to jen bylo
moÏné.
33 A stalo se, Ïe kdyÏ byl takto

na nû uplatÀován zákon a kdyÏ

kaÏd˘ ãlovûk trpûl podle toho,
co uãinil, zklidnili se a neopova-
Ïovali se dopou‰tûti se Ïádn˘ch
zlovolností, pokud by to bylo
známo; tudíÏ, mezi lidem Nefio-
v˘m byl velik˘ mír aÏ do pátého
roku vlády soudcÛ.

KAPITOLA 2

Amlici usiluje o to, aby byl králem,
a je hlasem lidu zavrÏen – Jeho
následovníci ho dosazují za krále –
Amlicité vedou válku proti NefitÛm
a jsou poraÏeni – Lamanité a
Amlicité spojují síly a jsou poraÏeni
– Alma zabíjí Amliciho. Kolem
roku 87 pfi. Kr.

A stalo se na poãátku pátého
roku jejich vlády, Ïe mezi lidem
vyvstal svár; neboÈ jist˘ muÏ,
kter˘ se jmenoval Amlici, jsa
muÏem velice vychytral˘m, ano,
moudr˘m muÏem co do moud-
rosti svûta, jsa podle fiádu ono-
ho muÏe, kter˘ zabil meãem
aGedeona a kter˘ byl podle
zákona popraven –

2 Nyní, tento Amlici k sobû
svou vychytralostí odvedl mno-
ho lidí; dokonce tolik, Ïe poãali
b˘ti velmi mocní; a poãali usi-
lovati o ustanovení Amliciho
za krále nad lidem.

3 Nyní, toto vzbudilo neklid
mezi lidem církve, a také mezi
v‰emi tûmi, ktefií nebyli odve-
deni Amliciov˘m pfiesvûdãová-
ním; neboÈ vûdûli, Ïe podle

29b Alma 4:6.
30a Jákob 2:17–19.

b pp Chudí.
c Alma 16:14;

NaS 1:35.

32a pp Modláfiství.
b pp Lenost, lín˘.
c pp Zlé fieãi.
d pp Závidûti, závist.
e Jákob 2:13;

Alma 31:25;
Morm. 8:28.
pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

2 1a Alma 1:8.
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jejich zákona musejí takové vûci
b˘ti ustanoveny ahlasem lidu.

4 TudíÏ, kdyby bylo moÏné,
aby Amlici získal hlas lidu,
on, jsa zlovoln˘ ãlovûk, by je
apfiipravil o jejich práva a v˘sa-
dy církve; neboÈ jeho zámûrem
bylo zniãiti církev BoÏí.
5 A stalo se, Ïe se lidé shromáÏ-

dili po celé zemi, kaÏd˘ ãlovûk
podle svého názoru, aÈ jiÏ byl
pro Amliciho nebo proti nûmu,
do oddûlen˘ch skupin, majíce
mezi sebou mnoho rozepfií a
podivn˘ch asvárÛ.

6 A tak se shromáÏdili, aby
v oné záleÏitosti odevzdali svÛj
hlas; a ten byl pfiedloÏen soud-
cÛm.

7 A stalo se, Ïe hlas lidu vyznûl
proti Amlicimu, takÏe králem
nad lidem uãinûn nebyl.

8 Nyní, to zpÛsobilo mnoho
radosti v srdci tûch, ktefií byli
proti nûmu; ale Amlici podnûco-
val ty, ktefií mu byli naklonûni,
aby se hnûvali na ty, ktefií mu
naklonûni nebyli.

9 A stalo se, Ïe se shromáÏdili
a vysvûtili Amliciho za svého
krále.

10 Nyní, kdyÏ byl Amlici nad
nimi uãinûn králem, pfiikázal
jim, aby pozvedli zbranû proti
sv˘m bratfiím; a toto uãinil, aby
si je mohl podrobiti.

11 Nyní, lidé Amliciovi byli
rozeznáváni jménem Amlicio-
v˘m, jsouce naz˘váni aAmlicité;
a zbytek se naz˘val bNefité
neboli lid BoÏí.

12 TudíÏ lid NefitÛ si byl
vûdom zámûru AmlicitÛ, a tudíÏ
se pfiipravoval na setkání s nimi;
ano, vyzbrojili se meãi a d˘kami
a luky a ‰ípy a kameny a praky a
v‰elik˘mi aváleãn˘mi zbranûmi
v‰eho druhu.

13 A tak byli pfiipraveni na
setkání s Amlicity v dobû jejich
pfiíchodu. A podle svého poãtu
mûli urãené velitele a vy‰‰í
velitele a hlavní velitele.

14 A stalo se, Ïe Amlici vyzbro-
jil své muÏe v‰elik˘mi váleãn˘-
mi zbranûmi v‰eho druhu; a
také urãil nad lidmi vládce
a vÛdce, aby je vedli do války
proti jejich bratfiím.

15 A stalo se, Ïe Amlicité do‰li
na pahorek Amnihu, kter˘ je na
v˘chod od afieky Sidon, jeÏ pro-
téká kolem bzemû Zarahemla, a
tam poãali vésti válku s Nefity.

16 Nyní, Alma, jsa ahlavním
soudcem a správcem lidu Nefi-
ova, vy‰el tudíÏ s lidem sv˘m,
ano, se sv˘mi veliteli a s hlav-
ními veliteli, ano, v ãele sv˘ch
vojsk do boje proti AmlicitÛm.

17 A poãali Amlicity pobíjeti
na pahorku v˘chodnû od Sido-
nu. A Amlicité bojovali s Nefity
s velikou silou, tak velikou,
Ïe mnozí Nefité pfied Amlicity
padli.

18 Nicménû Pán posílil ruku
NefitÛ tak, Ïe Amlicity pobíjeli
ve velikém krveprolití, takÏe
ti pfied nimi poãali prchati.

19 A stalo se, Ïe Nefité Amlicity
po cel˘ onen den pronásledovali

3a Mos. 29:25–27;
Alma 4:16.

4a Alma 10:19; Hel. 5:2.
5a 3. Nefi 11:29.

11a Alma 3:4.
b Jákob 1:13–14;

Mos. 25:12;
Alma 3:11.

12a Mos. 10:8; Hel. 1:14.
15a Alma 3:3.

b Omni 1:13–15.
16a Mos. 29:42.
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a pobíjeli je ve velikém krvepro-
lití, tak velikém, Ïe z AmlicitÛ
bylo apobito dvanáct tisíc pût
set tfiicet a dvû du‰e; a z NefitÛ
bylo pobito ‰est tisíc pût set
‰edesát a dvû du‰e.

20 A stalo se, Ïe kdyÏ Alma
nemohl Amlicity déle pronásle-
dovati, dal, aby jeho lidé rozbili
své stany v aúdolí Gedeon,
kteréÏto údolí bylo pojmenová-
no po onom Gedeonovi, kter˘
byl zabit meãem rukou bNeho-
rovou; a v tomto údolí Nefité
rozbili své stany na noc.
21 A Alma vyslal vyzvûdaãe,

aby sledovali zbytek AmlicitÛ,
aby mohl zvûdûti jejich plány
a jejich úklady, aby se jim mohl
brániti, aby mohl zachovati
svÛj lid od zniãení.

22 Nyní, ti, které vyslal, aby
pozorovali tábor AmlicitÛ, se
jmenovali Zeram a Amnor a
Manti a Limher; toto byli ti, ktefií
vy‰li se sv˘mi muÏi pozorovati
tábor AmlicitÛ.

23 A stalo se, Ïe se nazítfií
vrátili do tábora NefitÛ ve veli-
kém spûchu, jsouce pfievelice
ohromeni a zasaÏeni velik˘m
strachem, a pravili:

24 Vizte, sledovali jsme tábor
aAmlicitÛ a k svému velikému
ohromení jsme uvidûli v zemi
Minon, nad zemí Zarahemla,
smûrem k zemi bNefi, poãetné
zástupy LamanitÛ; a vizte,
Amlicité se k nim pfiipojili;

25 A útoãí v této zemi na na‰e
bratfií; a ti pfied nimi prchají
se sv˘mi stády a se sv˘mi

manÏelkami a se sv˘mi dûtmi
k na‰emu mûstu; a pokud si
nepospí‰íme, oni se zmocní na-
‰eho mûsta a na‰i otcové a na‰e
manÏelky a na‰e dûti budou
pobiti.

26 A stalo se, Ïe lid NefiÛv
vzal své stany a ‰el z údolí
Gedeon k svému mûstu, coÏ
bylo mûsto aZarahemla.
27 A vizte, jak pfiecházeli fieku

Sidon, pfii‰li na nû Lamanité
a Amlicité, jsouce témûfi tak
apoãetní jako písek mofisk˘, aby
je zniãili.

28 Nicménû Nefité, aposíleni
rukou Pánû, protoÏe se k nûmu
vroucnû modlili, aby je vysvo-
bodil z rukou jejich nepfiátel,
proto Pán vysly‰el jejich volání a
posílil je, a Lamanité a Amlicité
pfied nimi padali.

29 A stalo se, Ïe Alma se bil
s Amlicim meãem tváfií v tváfi;
a udatnû spolu bojovali.
30 A stalo se, Ïe Alma, jsa

muÏem BoÏím a byv naplnûn
velikou avírou, zvolal fika: Ó
Pane, buì milosrdn˘ a u‰etfii
Ïivot mÛj, abych mohl b˘ti ná-
strojem v rukou tv˘ch, abych
zachránil a zachoval lid tento.

31 Nyní, kdyÏ Alma pronesl
tato slova, bojoval opût s Amli-
cim; a byl posílen natolik, Ïe
Amliciho meãem zabil.

32 A také bojoval s králem
LamanitÛ; ale král LamanitÛ
pfied Almou uprchl a vyslal své
stráÏe, aby s Almou bojovaly.

33 Ale Alma se sv˘mi stráÏemi
bojoval proti stráÏím krále

19a Alma 3:1–2, 26; 4:2.
20a Alma 6:7.

b Alma 1:7–15; 14:16.

24a Alma 3:4, 13–18.
b 2. Nefi 5:8.

26a Omni 1:14, 18.

27a Jarom 1:6.
28a Deut. 31:6.
30a pp Vûfiiti, víra.
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LamanitÛ, dokud je nepobil a
nezahnal zpût.
34 A tak ãistil zemi, nebo spí‰e

bfieh, kter˘ byl na západ od fieky
Sidon, házeje tûla LamanitÛ,
ktefií byli pobiti, do vod Sidonu,
aby tak jeho lidé mûli místo,
kde by mohli pfiejíti a bojovati
s Lamanity a Amlicity na západ-
ní stranû fieky Sidon.

35 A stalo se, Ïe kdyÏ v‰ichni
pfie‰li fieku Sidon, Ïe Lamanité
a Amlicité pfied nimi poãali pr-
chati, pfiestoÏe byli tak poãetní,
Ïe nemohli b˘ti spoãítáni.

36 A prchali pfied Nefity do
pustiny, jeÏ byla na západû a
na severu, daleko za hranicemi
zemû; a Nefité je udatnû proná-
sledovali a pobíjeli je.

37 Ano, napadali je ze v‰ech
stran a pobíjeli je a hnali, dokud
nebyli rozpt˘leni na západû a
na severu a dokud nedosáhli
pustiny, jeÏ se naz˘vala Her-
mounts; a byla to ona ãást pus-
tiny, jeÏ byla zamofiena divou
a dravou zvûfií.

38 A stalo se, Ïe mnozí v pus-
tinû na své rány zemfieli a byli
seÏráni onou zvûfií a také supy
z oblohy; a jejich kosti byly nale-
zeny a byly nakupeny na zemi.

KAPITOLA 3

Amlicité se oznaãili znamením
podle prorockého slova – Lamanité
byli prokleti za svou vzpouru –
Lidé na sebe sami pfiivádûjí své
vlastní prokletí – Nefité poráÏejí

dal‰í lamanitské vojsko. Kolem roku
87–86 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe Nefité, ktefií ne-
byli váleãn˘mi zbranûmi azabiti,
pohfibiv‰e ty, ktefií zabiti byli –
nyní, poãet zabit˘ch nebyl
spoãítán, protoÏe jejich poãet byl
tak velik˘ – poté, co dokonãili
pohfibívání sv˘ch mrtv˘ch,
navrátil se kaÏd˘ do své zemû
a do svého domu a k své man-
Ïelce a k sv˘m dûtem.

2 Nyní, mnohé Ïeny a dûti byly
pobity meãem, a také mnoho
jejich stád a jejich dobytka; a
byla zniãena i mnohá jejich obil-
ná pole, neboÈ byla po‰lapána
zástupy muÏÛ.

3 A nyní, v‰ichni Lamanité a
Amlicité, ktefií byli pobiti na
bfiehu fieky Sidon, byli naházeni
do avod Sidonu; a vizte, jejich
kosti jsou v hlubinách bmofi-
sk˘ch, a je jich mnoho.

4 A aAmlicité se od NefitÛ
odli‰ovali, neboÈ se na ãele
boznaãili ãervenou barvou jako
Lamanité; nicménû si hlavy
jako Lamanité neoholili.

5 Nyní, hlavy LamanitÛ byly
oholeny; a byli anazí, aÏ na kÛÏi,
kterou mûli ovázánu okolo
beder sv˘ch, a také své odûní,
kter˘m byli opásáni, a své luky
a své ‰ípy a své kameny a své
praky a tak dále.

6 A kÛÏe LamanitÛ byla tmavá,
podle znamení, jeÏ bylo vloÏeno
na jejich otce, coÏ bylo aprokletí
na nich za jejich pfiestupky a
za jejich vzpouru proti jejich

3 1a Alma 2:19; 4:2.
3a Alma 2:15.

b Alma 44:22.

4a Alma 2:11.
b Alma 3:13–19.

5a Enos 1:20; Mos. 10:8;

Alma 42:18–21.
6a 2. Nefi 5:21; 26:33.

pp Proklíti, prokletí.
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bratfiím, ktefií sestávali z Nefiho,
Jákoba a Jozefa a Sama, ktefií
byli spravedlní a svatí muÏi.
7 A jejich bratfií usilovali o

to, aby byli zniãeni, tudíÏ byli
prokleti; a Pán BÛh na nû vloÏil
aznamení, ano, na Lamana a
Lemuela a také na syny Izmae-
lovy a na izmaelitské Ïeny.
8 A to bylo uãinûno, aby jejich

símû bylo odli‰eno od semene
jejich bratfií, aby tak Pán BÛh
mohl zachovati lid svÛj, aby se
anemísil a nevûfiil v nesprávné
btradice, jeÏ by vedly k jeho
zniãení.
9 A stalo se, Ïe kaÏd˘, kdo

smísil své símû se semenem
LamanitÛ, pfiivodil totéÏ pro-
kletí na své símû.

10 TudíÏ, kdokoli se dal Lama-
nity svésti, byl naz˘ván oním
jménem a bylo na nûj vloÏeno
znamení.

11 A stalo se, Ïe v‰ichni ti, ktefií
nevûfiili v atradici LamanitÛ, ale
vûfiili onûm záznamÛm, jeÏ byly
pfiineseny z Jeruzaléma, a také
v tradici sv˘ch otcÛ, která byla
správná, ktefií vûfiili v pfiikázání
BoÏí a zachovávali je, byli
od oné doby nadále naz˘váni
Nefity neboli lidem Nefiov˘m –

12 A jsou to oni, kdo vedli
záznamy, jeÏ jsou apravdou o je-
jich lidu, a také o lidu LamanitÛ.
13 Nyní , vrát íme se opût

k AmlicitÛm, neboÈ na nû bylo
také vloÏeno aznamení; ano,
oni na sebe vloÏili znamení

sami, ano, a to ãervené znamení
na ãelo.

14 Tak je naplnûno slovo BoÏí,
neboÈ toto jsou slova, jeÏ pravil
Nefimu: Viz, Lamanity jsem
proklel a vloÏím na nû znamení,
aby oni a símû jejich byli od této
doby nadále a na vûky od tebe
a od semene tvého oddûleni,
ledaÏe budou ãiniti pokání ze
zlovolnosti své a aobrátí se ke
mnû, abych k nim mohl b˘ti
milosrdn˘.

15 A opût: VloÏím znamení na
toho, kdo smísí símû své s bratfií-
mi tv˘mi, aby i on byl proklet.

16 A opût: VloÏím znamení na
toho, kdo bojuje proti tobû a
semeni tvému.

17 A opût, pravím, ten, kdo
se od tebe odvrátí, nebude jiÏ
naz˘ván semenem tv˘m; a já
budu od nynûj‰ka nadále a na
vûky Ïehnati tobû a v‰em, ktefií
budou naz˘váni semenem
tv˘m; a toto byly pfiísliby Pánû
Nefimu a semeni jeho.

18 Nyní, Amlicité nevûdûli,
Ïe naplÀují slova BoÏí, kdyÏ se
poãali oznaãovati na ãele; nic-
ménû vy‰li v otevfiené avzpoufie
proti Bohu; tudíÏ bylo nezbytné,
aby na nû padlo prokletí.

19 Nyní, chtûl bych, abyste
pochopili, Ïe oni pfiivodili sami
na sebe ono aprokletí; a zrovna
tak kaÏd˘ ãlovûk, jenÏ je proklet,
pfiivádí sám na sebe své vlastní
odsouzení.

20 Nyní, stalo se, Ïe nemnoho

7a 1. Nefi 12:23.
8a pp ManÏelství, Ïeniti

se, vdávati se –
ManÏelství s osobou
jiné víry.

b Mos. 10:11–18;
Alma 9:16.

11a Alma 17:9–11.
12a Mos. 1:6; Eter 4:6–11.
13a Alma 3:4.

14a 2. Nefi 30:4–6.
18a 4. Nefi 1:38.

pp Vzpoura.
19a 2. Nefi 5:21–25;

Alma 17:15.
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dnÛ po bitvû, kterou vedli
Lamanité a Amlicité v zemi
Zarahemla, pfii‰lo na lid NefiÛv
dal‰í vojsko LamanitÛ, na astej-
ném místû, kde se první vojsko
stfietlo s Amlicity.

21 A stalo se, Ïe bylo vysláno
vojsko, aby je ze své zemû
vyhnalo.

22 Nyní, Alma sám, jsa suÏo-
ván azranûním, nevy‰el tento-
kráte do bitvy proti LamanitÛm;

23 Ale vyslal proti nim poãetné
vojsko; a oni ‰li a pobili mnoho
LamanitÛ a zbytek vyhnali za
hranice své zemû.

24 A pak se opût vrátili a poãali
zjednávati v zemi mír a po nûja-
kou dobu nebyli sv˘mi nepfiáteli
obtûÏováni.

25 Nyní, v‰echny tyto vûci se
staly, ano, v‰echny tyto války a
sváry byly zapoãaty a ukonãeny
v pátém roce vlády soudcÛ.

26 A v jediném roce byly tisíce
a desítky tisícÛ du‰í poslány
do vûãného svûta, aby sklidily
aodmûnu svou podle skutkÛ
sv˘ch, aÈ byly dobré, nebo aÈ
byly zlé, aby sklidily vûãné ‰tûstí
nebo vûãnou bídu, podle onoho
ducha, kterého chtûly poslou-
chati, aÈ jiÏ to byl duch dobr˘,
nebo zl˘.
27 NeboÈ kaÏd˘ ãlovûk obdrÏí

amzdu od toho, koho chce bpo-
slouchati, a to podle slov ducha
proroctví; tudíÏ nechÈ se stane
podle pravdy. A tak konãí pát˘
rok vlády soudcÛ.

KAPITOLA 4

Alma kfití tisíce obrácen˘ch – Do
Církve vstupuje nepravost a pokrok
Církve je pozdrÏen – Nefia je jme-
nován hlavním soudcem – Alma
se jako vysok˘ knûz oddává sluÏbû.
Kolem roku 86–83 pfi. Kr.

Nyní, stalo se v ‰estém roce vlá-
dy soudcÛ nad lidem Nefiov˘m,
Ïe v azemi Zarahemla nebylo
Ïádn˘ch svárÛ ani válek;

2 Ale lidé se souÏili, ano, velice
se souÏili nad aztrátou sv˘ch
bratfií, a také nad ztrátou sv˘ch
stád a dobytka, a také nad
ztrátou sv˘ch polí s obilím, jeÏ
Lamanité po‰lapali a zniãili
nohama.

3 A tak veliké byly jejich strasti,
Ïe kaÏdá du‰e mûla pfiíãinu
truchliti; a vûfiili, Ïe to jsou sou-
dy BoÏí seslané na nû pro jejich
zlovolnost a jejich ohavnosti;
tudíÏ byli probuzeni, aby se roz-
pomenuli na svou povinnost.

4 A poãali církev vésti fiádnûji;
ano, a mnozí byli apokfitûni ve
vodách Sidonu a byli pfiipojeni
k církvi BoÏí; ano, byli pokfitûni
rukou Almy, kter˘ byl vysvû-
cen na bvysokého knûze nad
lidem církve rukou svého otce
Almy.

5 A stalo se v sedmém roce
vlády soudcÛ, Ïe okolo tfií tisíc
pûti set du‰í se pfiipojilo k acírkvi
BoÏí a bylo pokfitûno. A tak
skonãil sedm˘ rok vlády soudcÛ

20a Alma 2:24.
22a Alma 2:29–33.
26a pp Skutky.
27a Mos. 2:31–33;

Alma 5:41–42.

b ¤ím. 6:16;
Hel. 14:29–31.
pp Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n .̆

4 1a Omni 1:12–19.

2a Alma 2:19; 3:1–2, 26.
4a Mos. 18:10–17.

b Mos. 29:42.
5a Mos. 25:18–23;

3. Nefi 26:21.
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nad lidem Nefiov˘m; a po celou
tu dobu byl trval˘ mír.
6 A stalo se v osmém roce

vlády soudcÛ, Ïe lidé církve
poãali b˘ti py‰ní pro své ne-
smírné abohatství a své bjemné
hedvábí a své jemnû tkané plát-
no a pro svá mnohá stáda a
dobytek a své zlato a své stfiíbro
a v‰eliké drahocenné vûci, jeÏ
získali svou pfiiãinlivostí; a pro
v‰echny tyto vûci byli pov˘‰eni
v p˘‰e oãí sv˘ch, neboÈ poãali
nositi velice drah˘ odûv.
7 Nyní, toto bylo pfiíãinou

veliké strasti pro Almu, ano, a
pro mnohé lidi, které Alma
avysvûtil, aby byli uãiteli a
knûÏími a star‰ími nad církví;
ano, mnozí z nich byli tuze za-
rmouceni pro zlovolnost, jeÏ,
jak vidûli, poãala b˘ti mezi
jejich lidmi.

8 NeboÈ vidûli a pohlíÏeli
s velik˘m zármutkem na to, Ïe
lidé církve poãali b˘ti pov˘‰eni
v ap˘‰e oãí sv˘ch a poãali ulpí-
vati srdcem sv˘m na bohatství a
na marn˘ch vûcech svûta, Ïe po-
ãali opovrhovati jeden druh˘m
a poãali pronásledovati ty, ktefií
bnevûfiili podle jejich vlastní
vÛle a libosti.

9 A tak v tomto osmém roce
vlády soudcÛ poãaly b˘ti mezi
lidmi církve veliké asváry; ano,
vyvstala bzávidûní a rozbroje a
zá‰È a pronásledování a p˘cha,
která dokonce pfiesahovala

p˘chu tûch, ktefií k církvi BoÏí
nenáleÏeli.

10 A tak skonãil osm˘ rok vlá-
dy soudcÛ; a zlovolnost církve
byla velik˘m kamenem úrazu
pro ty, ktefií k církvi nenáleÏeli;
a tak církev poãala ochabovati
ve svém rozvoji.

11 A stalo se na poãátku devá-
tého roku, Ïe Alma vidûl zlo-
volnost církve, a také vidûl, Ïe
apfiíklad církve poãíná vésti ty,
ktefií jsou nevûfiící, od jedné ne-
pravosti k druhé, a tak pfiivádí
zniãení lidu.

12 Ano, vidûl mezi lidmi veli-
kou nerovnost, nûktefií se po-
vy‰ovali v p˘‰e své a pohrdali
druh˘mi a obraceli se zády
k apotfiebn˘m a nah˘m a k tûm,
ktefií byli bhladoví, a k tûm, ktefií
Ïíznili, a k tûm, ktefií byli ne-
mocní a suÏovaní.

13 Nyní, toto bylo velikou pfií-
ãinou k bûdování mezi lidem,
zatímco jiní se poniÏovali pomá-
hajíce tûm, kter˘m bylo jejich
pomoci zapotfiebí, a tak arozdá-
vajíce ze svého jmûní chud˘m
a potfiebn˘m, sytíce hladové a
trpíce v‰elik˘mi bstrastmi cpro
Krista, kter˘ pfiijde podle ducha
proroctví;

14 Tû‰íce se na onen den, audr-
Ïujíce si tak odpu‰tûní hfiíchÛ
sv˘ch; jsouce naplnûni velikou
bradostí ze vzkfií‰ení mrtv˘ch,
podle vÛle a moci JeÏí‰e Krista a
jeho vysvobozením z pout smrti.

6a pp Bohatství.
b Alma 1:29.

7a pp Pravomoc.
8a pp Dom˘‰livost,

marnivost, p˘cha.
b Alma 1:21.

9a pp Svár.

b pp Závidûti, závist.
11a 2. Sam. 12:14;

Alma 39:11.
12a Iz. 3:14; Jákob 2:17.

b Mos. 4:26.
13a pp AlmuÏna, dávání

almuÏny.

b pp Protivenství.
c 2. Kor. 12:10.

14a Mos. 4:12;
Alma 5:26–35.
pp Ospravedlnûní,
ospravedlniti.

b pp Radost.
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15 A nyní, stalo se, Ïe Alma,
spatfiiv strasti pokorn˘ch násle-
dovníkÛ BoÏích a pronásledová-
ní, jeÏ na nû kupil zbytek lidu
jeho, a vida ve‰kerou anerovnost
jejich, se velice zarmoutil; nic-
ménû Duch Pánû ho neopustil.

16 A vybral si mezi star‰ími
církve jednoho moudrého muÏe
a dal mu moc podle ahlasu lidu,
aby mohl míti moc nafiizovati
bzákony podle zákonÛ, jeÏ byly
dány, a uplatÀovati je podle
zlovolnosti a zloãinÛ lidu.
17 Nyní, tento muÏ se jmenoval

Nefia a byl jmenován ahlavním
soudcem; a usedl na soudcov-
skou stolici, aby soudil lid a
vládl mu.

18 Nyní, Alma mu nedal úfiad
vysokého knûze nad církví, ale
podrÏel si úfiad vysokého knûze
pro sebe; ale pfiedal Nefiaovi
soudcovskou stolici.

19 A to uãinil, aby asám mohl
vyjíti mezi svÛj lid, neboli mezi
lid NefiÛv, aby mu mohl kázati
bslovo BoÏí, aby jej cpodnûcoval
k d rozpomenutí se na jeho
povinnost a aby mohl slovem
BoÏím odstraniti ve‰kerou p˘-
chu a vychytralost a ve‰keré
sváry, jeÏ mezi jeho lidem byly,
nevida Ïádn˘ jin˘ zpÛsob, jak
by jej mohl napraviti, neÏli
pfiemoci jej jasn˘m esvûdectvím
proti nûmu.

20 A tak na poãátku devátého
roku vlády soudcÛ nad lidem
Nefiov˘m pfiedal Alma soud-

covskou stolici aNefiaovi a
omezil se cele na bvysoké knûÏ-
ství svatého fiádu BoÏího a na
svûdectví o slovu, podle ducha
zjevení a proroctví.

Slova, jeÏ Alma, vysok˘ knûz
podle svatého fiádu BoÏího,
promlouval k lidu v jejich mûs-
tech a vesnicích po celé zemi.

ObsaÏeno v kapitole 5.

KAPITOLA 5

Aby lidé dosáhli spasení, musejí
ãiniti pokání a zachovávati pfiiká-
zání, b˘ti znovuzrozeni, oãistiti
svÛj ‰at skrze krev Kristovu, b˘ti
pokorní a odloÏiti p˘chu a závist a
konati díla spravedlivosti – Dobr˘
Past˘fi svolává svÛj lid – Ti, ktefií
konají zlá díla, jsou dûtmi ìáblo-
v˘mi – Alma svûdãí o pravdivosti
své nauky a pfiikazuje lidem, aby
ãinili pokání – Jména spravedliv˘ch
budou zapsána v knize Ïivota.
Kolem roku 83 pfi. Kr.

Nyní, stalo se, Ïe Alma poãal
apromlouvati k lidu slovo bBoÏí,
nejprve v zemi Zarahemla a
odtud po celé zemi.

2 A toto jsou slova, jeÏ pro-
mlouval k lidu v církvi, jeÏ byla
zfiízena ve mûstû Zarahemla, po-
dle jeho vlastního záznamu, fika:

3 Já, Alma, byv avysvûcen ot-
cem sv˘m Almou, abych byl
bvysok˘m knûzem nad církví

15a NaS 38:27; 49:20.
16a Alma 2:3–7.

b Alma 1:1, 14, 18.
17a Alma 50:37.
19a Alma 7:1.

b Alma 31:5;

NaS 11:21–22.
c Enos 1:23.
d Mos. 1:17; Hel. 12:3.
e pp Svûdectví.

20a Alma 8:12.
b Mos. 29:42;

Alma 5:3, 44, 49.
5 1a Alma 4:19.

b Alma 5:61.
3a pp Vysvûcení,

vysvûtiti.
b Alma 4:4, 18, 20.
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BoÏí, neboÈ on mûl moc a cpra-
vomoc od Boha ãiniti tyto vûci,
vizte, pravím vám, Ïe poãal zfii-
zovati církev v dzemi, jeÏ byla na
hranicích Nefi; ano, v zemi, jeÏ
byla naz˘vána zemí Mormon;
ano, a kfitil bratfií své ve vodách
Mormonu.

4 A vizte, pravím vám, milosr-
denstvím a mocí BoÏí byli
avysvobozeni z rukou lidu krále
Noéma.
5 A vizte, poté byli v pustinû

uvedeni do aporoby rukou La-
manitÛ; ano, pravím vám, byli
v zajetí a Pán je opût vysvobo-
dil z bporoby mocí svého slova;
a my jsme byli pfiivedeni do této
zemû a také zde jsme poãali
zfiizovati církev BoÏí, po celé
této zemi.

6 A nyní vizte, pravím vám,
bratfií moji, vám, ktefií náleÏíte
k této církvi, uchovali jste si
dostateãnû v pamûti zajetí otcÛ
sv˘ch? Ano, a uchovali jste si
dostateãnû v pamûti milosrden-
ství jeho a shovívavost jeho
s nimi? A nadto, uchovali jste
si dostateãnû v pamûti, Ïe on
vysvobodil du‰e jejich z pekla?

7 Vizte, on promûnil srdce
jejich; ano, probudil je z hlubo-
kého spánku a oni se probudili
k Bohu. Vizte, byli uprostfied
temnoty; nicménû du‰e jejich
byly osvíceny svûtlem vûãného
slova; ano, byli obvinuti apouty

smrti a bfietûzy pekla a oãekáva-
lo je vûãné zniãení.

8 A nyní, ptám se vás, bratfií
moji, byli zniãeni? Vizte, pravím
vám, nikoli, nebyli.

9 A opût se ptám, byla ona
pouta smrti pfietrÏena a ony
fietûzy pekla, jeÏ je obvinovaly,
byly uvolnûny? Pravím vám,
ano, byly uvolnûny a du‰e jejich
se rozepjala a oni opûvovali vy-
kupující lásku. A pravím vám,
Ïe jsou spaseni.

10 A nyní, ptám se vás, za ja-
k˘ch podmínek jsou aspaseni?
Ano, jak˘ mûli dÛvod doufati
ve spasení? Co je pfiíãinou toho,
Ïe jsou uvolnûni z pout smrti,
ano, a také z fietûzÛ pekla?

11 Vizte, já vám to mohu fiíci –
coÏpak otec mÛj Alma nevûfiil
ve slova, jeÏ byla promlouvána
ústy aAbinadiov˘mi? A nebyl
snad ten svat˘m prorokem?
CoÏpak nepromlouval slova
BoÏí a coÏpak jim otec mÛj Alma
nevûfiil?

12 A podle víry jeho byla
v srdci jeho zpÛsobena mocná
apromûna. Vizte, pravím vám,
Ïe toto v‰e je pravda.

13 A vizte, on akázal slovo
va‰im otcÛm, a v jejich srdci
byla také zpÛsobena mocná
zmûna, a oni se pokofiili a vloÏili
svou bdÛvûru v pravého a cÏi-
vého Boha. A vizte, byli vûrní
do dkonce; tudíÏ byli spaseni.

3c Mos. 18:13;
3. Nefi 11:25.

d Mos. 18:4;
3. Nefi 5:12.

4a Mos. 23:1–3.
5a Mos. 23:37–39;

24:8–15.
b Mos. 24:17.

7a Mos. 15:8.
b Alma 12:11;

NaS 138:23.
10a pp Plán vykoupení;

Spasení.
11a Mos. 17:1–4.
12a pp Obrácení,

obrácen˘.

13a Mos. 18:7.
b pp DÛvûra,

dÛvûfiovati.
c Morm. 9:28;

NaS 20:19.
d pp Vytrvati.
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14 A nyní vizte, ptám se vás,
bratfií moji v církvi, jste du-
chovnû azrozeni z Boha? Pfiijali
jste obraz jeho do své tváfie?
ProÏili jste tuto mocnou bzmûnu
v srdci svém?

15 Prokazujete víru ve vykou-
pení tím, kdo vás astvofiil?
Hledíte vpfied okem víry a
pohlíÏíte na toto smrtelné tûlo
jako na pozvednuté do nesmr-
telnosti a na tuto poru‰itelnost
jako na bpozvednutou do nepo-
ru‰itelnosti, abyste stanuli pfied
Bohem a byli csouzeni podle
skutkÛ, jeÏ byly vykonány ve
smrtelném tûle?

16 Pravím vám, mÛÏete si
pfiedstaviti, Ïe sly‰íte hlas Pánû
pravící vám v onen den: Pojìte
ke mnû, vy apoÏehnaní, neboÈ
vizte, díla va‰e byla díly spra-
vedlivosti na tváfii zemû?

17 Nebo si pfiedstavujete, Ïe
budete moci v onen den Pánu
lháti a budete moci afiíci – Pane,
díla na‰e byla spravedliv˘mi
díly na tváfii zemû – a Ïe on vás
spasí?
18 Nebo jinak, mÛÏete si pfied-

staviti sami sebe pfiivedené pfied
soudní dvÛr BoÏí s du‰í svou
naplnûnou vinou a v˘ãitkami
svûdomí, majíce vzpomínku na
ve‰kerou svou vinu, ano, doko-
nalou avzpomínku na ve‰kerou

svou zlovolnost, ano, vzpo-
mínku na to, Ïe jste se vzpírali
pfiikázáním BoÏím?

19 Pravím vám, mÛÏete onoho
dne vzhlédnouti k Bohu s ãist˘m
srdcem a s ãist˘ma rukama?
Pravím vám, mÛÏete vzhléd-
nouti, majíce aobraz Boha vyryt
v tváfii své?

20 Pravím vám, mÛÏete si
mysleti, Ïe budete spaseni, kdyÏ
jste dovolili, abyste se stali
apoddan˘mi ìábla?
21 Pravím vám, onoho dne po-

znáte, Ïe nemÛÏete b˘ti aspase-
ni; neboÈ Ïádn˘ ãlovûk nemÛÏe
b˘ti spasen, ledaÏe b‰at jeho je
omyt dobûla; ano, ‰at jeho musí
b˘ti cãi‰tûn, dokud není oãi‰tûn
od ve‰keré poskvrny, krví toho,
o nûmÏ promlouvali na‰i otco-
vé, kter˘ pfiijde, aby vykoupil
lid svÛj z hfiíchÛ jeho.

22 A nyní, ptám se vás, bratfií
moji, jak se bude kter˘koli z vás
cítiti, jestliÏe stanete pfied stolicí
BoÏí, majíce ‰at svÛj poskvrnûn˘
akrví a v‰elikou b‰pinavostí?
Vizte, ãím proti vám budou tyto
vûci svûdãiti?

23 Vizte, nebudou snad asvûd-
ãiti, Ïe jste vraÏedníky, ano,
a také Ïe jste vinni v‰elikou
zlovolností?

24 Vizte, bratfií moji, domní-
váte se, Ïe nûkdo takov˘ mÛÏe

14a Mos. 27:24–27;
Alma 22:15.
pp Znovuzrozen,
zrozen z Boha.

b ¤ím. 8:11–17;
Mos. 5:2;
MojÏ. 6:65.
pp Obrácení,
obrácen˘.

15a pp Stvofiení, stvofiiti.

b pp Vzkfií‰ení.
c pp Soud, poslední.

16a Mat. 25:31–46.
17a 3. Nefi 14:21–23.
18a Ezech. 20:43;

2. Nefi 9:14;
Mos. 3:25;
Alma 11:43.

19a 1. Jan. 3:1–3.
20a Mos. 2:32.

21a pp Spasení.
b 1. Nefi 12:10;

Alma 13:11–13;
3. Nefi 27:19–20.

c pp âistota, ãist˘,
neãist˘.

22a Iz. 59:3.
b pp ·pína, ‰pinavost.

23a Iz. 59:12.
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míti místo, na které by usedl
v království BoÏím s aAbraha-
mem, s Izákem a s Jákobem a
také se v‰emi svat˘mi proroky,
jejichÏ ‰at je oãi‰tûn a je bez
poskvrny, ãist˘ a bíl˘?
25 Pravím vám, nikoli; ledaÏe

uãiníte z na‰eho Stvofiitele lháfie
od poãátku neboli ledaÏe se
domníváte, Ïe je od poãátku
lháfiem, nemÛÏete se domnívati,
Ïe takoví mohou míti místa
v království nebeském; ale
budou vyvrÏeni, neboÈ jsou
adûtmi království ìáblova.
26 A nyní vizte, pravím vám,

bratfií moji, jestliÏe jste zakusili
apromûnu srdce a jestliÏe se vám
chtûlo zpívati bpíseÀ vykupitel-
ské lásky, chtûl bych se zeptati,
ccítíte se tak nyní?
27 Kráãeli jste, uchovávajíce se

abez úhony pfied Bohem? Mohli
byste sami sobû fiíci, kdybyste
v tuto dobu byli povoláni
k smrti, Ïe jste byli dostateãnû
bpokorní? Îe ‰at vá‰ byl oãi‰tûn
a vybûlen krví Krista, kter˘
pfiijde, aby cvykoupil lid svÛj
z hfiíchÛ jeho?

28 Vizte, odloÏili jste ap˘chu?
Pravím vám, jestliÏe ne, pak
nejste pfiipraveni setkati se
s Bohem. Vizte, musíte se pfii-
praviti rychle; neboÈ království
nebeské bude brzy na dosah,

a takov˘ ãlovûk nemá vûãn˘
Ïivot.

29 Vizte, pravím, je mezi vámi
nûkdo, kdo neodloÏil azávist?
Pravím vám, Ïe takov˘ ãlovûk
není pfiipraven; a chtûl bych, aby
se pfiipravil rychle, neboÈ ta ho-
dina je skoro na dosah a on neví,
kdy nadejde ãas; neboÈ takov˘
ãlovûk není shledán nevinn˘m.

30 A opût, pravím vám, je mezi
vámi nûkdo, kdo se avysmívá
bratru svému nebo na nûj kupí
pronásledování?

31 Bûda takovému, neboÈ není
pfiipraven, a na dosah je ãas,
kdy bude museti ãiniti pokání,
jinak nemÛÏe b˘ti spasen!

32 Ano, a bûda vám v‰em
aãinitelÛm nepravosti; ãiÀte po-
kání, ãiÀte pokání, neboÈ Pán
BÛh to pravil!

33 Vizte, on nabízí pozvání
av‰em lidem, neboÈ brámû mi-
losrdenství je k nim vztaÏeno
a on praví: âiÀte pokání a já
vás pfiijmu.

34 Ano, on praví: aPojìte ke
mnû a pojíte z bovoce stromu
Ïivota; ano, budete cvolnû jísti
a píti z dchleba a z vod Ïivota;
35 Ano, pojìte ke mnû a

pfiiná‰ejte díla spravedlivosti
a nebudete poraÏeni a do ohnû
uvrÏeni –

36 NeboÈ vizte, je na dosah

24a Luká‰ 13:28.
25a 2. Nefi 9:9.
26a pp Obrácení,

obrácen˘.
b Alma 26:13.
c Mos. 4:12;

NaS 20:31–34.
27a pp Ospravedlnûní,

ospravedlniti.
b pp Pokora, pokorn˘,

pokofiiti se.
c pp Vykoupení,

vykoupen˘,
vykoupiti.

28a pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

29a pp Závidûti, závist.
30a pp Zlé fieãi.
32a Îalmy 5:6.
33a Alma 19:36;

3. Nefi 18:25.
b Jákob 6:5;

3. Nefi 9:14.
34a 2. Nefi 26:24–28;

3. Nefi 9:13–14.
b 1. Nefi 8:11; 15:36.
c 2. Nefi 9:50–51;

Alma 42:27.
d pp Chléb Ïivota.
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ãas, kdy kaÏd˘, kdo anepfiiná‰í
dobré ovoce, neboli kaÏd˘, kdo
neãiní díla spravedlivosti, bude
míti pfiíãinu nafiíkati a truchliti.

37 Ó vy, ãinitelé nepravosti;
vy, ktefií jste nadutí v amarn˘ch
vûcech svûta, vy, ktefií jste vy-
znali, Ïe jste poznali cesty spra-
vedlivosti, nicménû jste se‰li
bz cesty jako covce nemající pas-
t˘fie, pfiestoÏe vás past˘fi dvolal
a stále vás volá, ale vy nechcete
ehlas jeho poslouchati!
38 Vizte, pravím vám, Ïe vás

volá dobr˘ apast˘fi; ano, a sv˘m
vlastním jménem vás naz˘vá,
jeÏ je jméno Kristovo; a nebu-
dete-li bposlouchati hlas cdob-
rého past˘fie, djména, jímÏ jste
naz˘váni, vizte, nejste ovcemi
dobrého past˘fie.

39 A nyní, nejste-li ovcemi
dobrého past˘fie, z jakého astáda
jste? Vizte, pravím vám, Ïe
bìábel je past˘fi vá‰ a vy jste
z jeho stáda; a nyní, kdo to
mÛÏe popfiíti? Vizte, pravím
vám, kdo to popírá, je clháfiem
a ddítûtem ìáblov˘m.

40 NeboÈ vám pravím, Ïe v‰e,
co je adobré, pochází od Boha, a
v‰e, co je zlé, pochází od ìábla.
41 TudíÏ, pfiiná‰í-li ãlovûk

adobré skutky, poslouchá hlasu

dobrého past˘fie a následuje
ho; ale kdo pfiiná‰í skutky zlé,
ten se stává bdítûtem ìáblov˘m,
neboÈ poslouchá hlasu jeho a
následuje ho.

42 A kdo tak ãiní, musí obdrÏe-
ti amzdu svou od nûj; tudíÏ jako
bmzdu svou obdrÏí csmrt, co
do vûcí t˘kajících se spravedli-
vosti, jsa mrtev pro v‰echna
dobrá díla.

43 A nyní, bratfií moji, chtûl
bych, abyste mne vyslechli, ne-
boÈ mluvím ze v‰ech sil du‰e
své; neboÈ vizte, promlouval
jsem k vám jasnû, abyste nemoh-
li chybovati, neboli promlouval
jsem podle pfiikázání BoÏích.

44 NeboÈ jsem povolán, abych
takto mluvil, podle asvatého
fiádu BoÏího, jenÏ je v Kristu
JeÏí‰i; ano, je mi pfiikázáno,
abych stál a dosvûdãil tomuto
lidu vûci, jeÏ promlouvali otco-
vé na‰i o tom, co pfiijde.

45 A to není v‰e. Nedomníváte
se, Ïe avím o tûchto vûcech sám
od sebe? Vizte, svûdãím vám, Ïe
vím, Ïe tyto vûci, o nichÏ jsem
mluvil, jsou pravdivé. A jak
myslíte, Ïe vím o jistotû jejich?

46 Vizte, pravím vám, Ïe mi
byly aoznámeny Svat˘m Du-
chem BoÏím. Vizte, po mnoho

36a Mat. 3:10; 7:15–20;
3. Nefi 14:19;
NaS 97:7.

37a pp Marnost, marn˘.
b 2. Nefi 12:5; 28:14;

Mos. 14:6.
c Mat. 9:36.
d Pfiísl. 1:24–27;

Iz. 65:12.
e Jer. 26:4–5;

Alma 10:6.
38a pp Dobr˘ past˘fi.

b Lev. 26:14–20;

NaS 101:7.
c 3. Nefi 15:24; 18:31.
d Mos. 5:8;

Alma 34:38.
39a Mat. 6:24;

Luká‰ 16:13.
b Mos. 5:10.

pp ëábel.
c 1. Jan. 2:22.
d 2. Nefi 9:9.

40a Omni 1:25;
Eter 4:12;
Moroni 7:12, 15–17.

41a 3. Nefi 14:16–20.
pp Skutky.

b Mos. 16:3–5;
Alma 11:23.

42a Alma 3:26–27;
NaS 29:45.

b ¤ím. 6:23.
c Hel. 14:16–18.

pp Smrt, duchovní.
44a Alma 13:6.
45a pp Svûdectví.
46a 1. Kor. 2:9–16.
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dnÛ jsem se bpostil a modlil,
abych mohl poznati tyto vûci
sám za sebe. A nyní opravdu
vím sám za sebe, Ïe jsou pravdi-
vé; neboÈ Pán BÛh mi je projevil
sv˘m Svat˘m Duchem; a toto je
duch czjevení, kter˘ je ve mnû.
47 A nadto, pravím vám, Ïe mi

takto bylo zjeveno, Ïe slova, jeÏ
promlouvali otcové na‰i, jsou
pravdivá, a to podle ducha pro-
roctví, jenÏ je ve mnû a jenÏ je
také projevem Ducha BoÏího.

48 Pravím vám, Ïe vím sám
za sebe, Ïe v‰e, co vám povím
o tom, co pfiijde, je pravdivé; a
pravím vám, Ïe vím, Ïe pfiijde
JeÏí‰ Kristus, ano, Syn, Jednoro-
zen˘ OtcÛv, pln milosti a milosr-
denství a pravdy. A vizte, to je
ten, kdo pfiijde, aby sÀal hfiíchy
svûta, ano, hfiíchy kaÏdého
ãlovûka, kter˘ neochvûjnû vûfií
ve jméno jeho.

49 A nyní, pravím vám, Ïe
toto je afiád, podle nûhoÏ jsem
povolán, ano, abych kázal mi-
lovan˘m bratfiím sv˘m, ano, a
kaÏdému, kdo v zemi pfieb˘vá;
ano, abych kázal v‰em, jak sta-
r˘m, tak mlad˘m, jak porobe-
n˘m, tak svobodn˘m; ano,
pravím vám, letit˘m a také tûm
stfiedního vûku i dorÛstajícímu
pokolení; ano, abych k nim
volal, Ïe musejí ãiniti pokání a
b˘ti bznovuzrozeni.

50 Ano, tak praví Duch: âiÀte
pokání, v‰echny konãiny zemû,
neboÈ království nebeské bude
brzy na dosah; ano, Syn BoÏí
pfiijde v aslávû své, ve své moci,
majestátnosti, síle a panování.
Ano, milovaní bratfií moji, pra-
vím vám, Ïe Duch praví: Vizte,
sláva bKrále ve‰keré zemû; a
také Krále nebe velmi brzy
zazáfií mezi v‰emi dûtmi lid-
sk˘mi.

51 A Duch mi také praví,
ano, volá ke mnû mocn˘m
hlasem fika: Jdi a povûz lidu
tomuto – ãiÀte pokání, neboÈ
nebudete-li ãiniti pokání, nemÛ-
Ïete nikterak zdûditi království
anebeské.
52 A opût, pravím vám, Duch

praví: Vizte, asekera je pfiiloÏena
ke kofieni stromu; tudíÏ kaÏd˘
strom, kter˘ nenese dobré
ovoce, bude bporaÏen a uvrÏen
do ohnû, ano, do ohnû, kter˘
nemÛÏe b˘ti stráven, dokonce
ohnû neuhasitelného. Vizte a
pamatujte, Svat˘ to pravil.

53 A nyní, milovaní bratfií
moji, pravím vám, mÛÏete od-
porovati tûmto slovÛm; ano,
mÛÏete tyto vûci odkládati stra-
nou a apo‰lapávati Svatého no-
hama; ano, mÛÏete b˘ti nadutí
v bp˘‰e srdce svého; ano, budete
nadále neustále nositi cdraho-
cenn˘ odûv a ulpívati srdcem

46b pp Postiti se, pÛst.
c pp Zjevení.

49a pp KnûÏství;
Povolání, povolan˘
Bohem, povolati.

b pp Znovuzrozen,
zrozen z Boha.

50a pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista; Sláva.

b Îalmy 24; Mat. 2:2;
Luká‰ 23:2;
2. Nefi 10:14;
NaS 38:21–22;
128:22–23;
MojÏ. 7:53.
pp JeÏí‰ Kristus;
Království BoÏí neboli
království nebeské.

51a pp Nebe.
52a Luká‰ 3:9; NaS 97:7.

b Jákob 5:46; 6:7;
3. Nefi 27:11–12.

53a 1. Nefi 19:7.
b pp Dom˘‰livost,

marnivost, p˘cha.
c 2. Nefi 28:11–14;

Morm. 8:36–39.
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sv˘m na marn˘ch vûcech svûta,
na dbohatství svém?
54 Ano, budete se neustále

domnívati, Ïe jste lep‰í neÏli
druzí; ano, budete neustále
pronásledovati bratfií své, ktefií
se pokofiují a kráãejí podle
svatého fiádu BoÏího, jímÏ byli
pfiivedeni do církve této, byv‰e
aposvûceni Svat˘m Duchem, a
pfiiná‰ejí skutky, jeÏ jsou hodné
ku pokání –
55 Ano, budete se neustále

obraceti zády k achud˘m a
k potfiebn˘m a odpírati jim
jmûní své?
56 A koneãnû, vy v‰ichni, ktefií

budete setrvávati ve zlovolnosti
své, pravím vám, Ïe to jste vy,
ktefií budete poraÏeni a uvrÏeni
do ohnû, ledaÏe budete rychle
ãiniti pokání.

57 A nyní, pravím vám, vám
v‰em, ktefií si pfiejete následova-
ti hlas adobrého past˘fie, vyjdûte
od zlovoln˘ch a boddûlte se a
nedot˘kejte se neãist˘ch vûcí je-
jich; a vizte, jména jejich budou
cvymazána, aby jména zlovol-
n˘ch nebyla poãítána mezi jmé-
na spravedliv˘ch, aby se mohlo
naplniti slovo BoÏí, jeÏ praví:
Jména zlovoln˘ch nebudou
smí‰ena se jmény lidu mého;
58 NeboÈ jména spravedliv˘ch

budou zapsána v aknize Ïivota,
a tûm udûlím dûdictví na pravici
své. A nyní, bratfií moji, máte
proti tomuto co fiíci? Pravím
vám, nezáleÏí na tom, zda proti

tomu mluvíte, neboÈ slovo BoÏí
se musí naplniti.

59 NeboÈ je mezi vámi nûjak˘
past˘fi, mající mnoho ovcí, a
nehlídá je, aby nepfii‰li vlci
a nepoÏrali stádo jeho? A hle,
kdyÏ se do stáda dostane vlk,
coÏpak ho nevyÏene ven? Ano,
a nakonec, mÛÏe-li, ho zniãí.
60 A nyní, pravím vám, Ïe vás

volá dobr˘ past˘fi; a budete-li
hlas jeho poslouchati, pfiivede
vás do stáda svého a budete
ovcemi jeho; a pfiikazuje vám,
abyste nestrpûli, aby se mezi
vás dostal drav˘ vlk, abyste
nebyli zniãeni.

61 A nyní já, Alma, pfiikazuji
vám fieãí atoho, jenÏ pfiikazuje
mnû, abyste peãlivû zachová-
vali slova, jeÏ jsem k vám pro-
mlouval.

62 Promlouvám cestou pfiíkazu
k vám, ktefií náleÏíte k církvi; a
k tûm, ktefií k církvi nenáleÏejí,
promlouvám cestou vyzvání
fika: Pojìte a buìte pokfitûni ku
pokání, abyste také vy mohli
pojísti z ovoce astromu Ïivota.

KAPITOLA 6

Církev v Zarahemle je oãi‰tûna a
uvedena do pofiádku – Alma jde
kázati do Gedeonu. Kolem roku 83
pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe poté, co
Alma ustal promlouvati k lidu
církve, jeÏ byla zaloÏena ve mûs-

53d Îalmy 62:11;
NaS 56:16–18.

54a pp Posvûcení.
55a Îalmy 109:15–16;

Jákob 2:17;

Hel. 6:39–40.
57a pp Dobr˘ past˘fi.

b Ezdr. 6:21; 9:1;
Neh. 9:2; 2. Tes. 3:6;
NaS 133:5, 14.

c Deut. 29:20;
Moroni 6:7; NaS 20:8.

58a pp Kniha Ïivota.
61a Alma 5:44.
62a 1. Nefi 8:10; 11:21–23.
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tû Zarahemla, avysvûtil knûze a
bstar‰í vkládáním crukou sv˘ch
podle fiádu BoÏího, aby pfiedse-
dali církvi a dbdûli nad ní.

2 A stalo se, Ïe kaÏd˘, kdo ne-
náleÏel k církvi a kdo ãinil poká-
ní z hfiíchÛ sv˘ch, byl apokfitûn
ku pokání a byl pfiijat do církve.

3 A také, stalo se, Ïe kaÏd˘, kdo
k církvi náleÏel, ale kdo apokání
ze zlovolnosti své neãinil a
nepokofioval se pfied Bohem –
mám na mysli ty, ktefií byli
pov˘‰eni v bp˘‰e srdce svého –
ti byli zavrÏeni a jména jejich
byla cvymazána, aby nebyla
poãítána mezi jména spraved-
liv˘ch.
4 A tak poãali zjednávati pofiá-

dek církve ve mûstû Zarahemla.
5 Nyní, chtûl bych, abyste

rozumûli, Ïe slovo BoÏí bylo
pfiístupno v‰em, takÏe Ïádn˘
nebyl pfiipraven o v˘sadu shro-
maÏìovati se, aby sly‰eli slovo
BoÏí.

6 Nicménû dûtem BoÏím bylo
pfiikázáno, aby se ãasto shro-
maÏìovaly a spojovaly se
v apÛstu a v mocné modlitbû
za blaho du‰í tûch, ktefií Boha
neznali.
7 A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ

Alma dal tato nafiízení, ode‰el
od nich, ano, od církve, jeÏ byla
ve mûstû Zarahemla, a pfie‰el
na v˘chod od fieky Sidon do
aúdolí Gedeon, kde bylo vysta-
vûno mûsto, které se naz˘valo
mûstem Gedeon, jeÏ bylo v údolí,

které se naz˘valo Gedeon, jsouc
pojmenováno po onom muÏi,
jenÏ byl bzabit meãem rukou
Nehorovou.

8 A Alma ‰el a poãal slovo BoÏí
oznamovati církvi, která byla
zaloÏena v údolí Gedeon, podle
zjevení o pravdivosti slova, jeÏ
promlouvali otcové jeho, a
podle ducha proroctví, kter˘ byl
v nûm, podle asvûdectví o JeÏí‰i
Kristu, Synu BoÏím, kter˘ pfii-
jde, aby vykoupil l id svÛj
z hfiíchÛ jeho, a podle svatého
fiádu, jímÏ byl povolán. A tak
jest psáno. Amen.

Slova Almova, která promlou-
val k lidu v Gedeonu, podle jeho
vlastního záznamu.

ObsaÏeno v kapitole 7.

KAPITOLA 7

Kristus se narodí Marii – Uvolní
pouta smrti a ponese hfiíchy svého
lidu – Ti, ktefií ãiní pokání a jsou
pokfitûni a zachovávají pfiikázání,
budou míti vûãn˘ Ïivot – ·pinavost
nemÛÏe zdûditi království BoÏí – Je
poÏadována pokora, víra, nadûje a
pravá láska. Kolem roku 83 pfi. Kr.

Vizte, milovaní bratfií moji,
vida, Ïe mi bylo umoÏnûno pfii-
jíti k vám, tudíÏ pokusím se vás
aosloviti fieãí svou; ano, sv˘mi
vlastními ústy, vida, Ïe je to
poprvé, co k vám promlouvám

6 1a pp Vysvûcení,
vysvûtiti.

b pp Star‰í.
c pp Ruce, jejich

vkládání.
d NaS 52:39.

2a pp Kfiest, kfitíti.
3a Mos. 26:6.

b pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

c Ex. 32:33; Mos. 26:36;
Alma 1:24; 5:57–58.

pp Vylouãení.
6a pp Postiti se, pÛst.
7a Alma 2:20.

b Alma 1:9.
8a Zjev. 19:10.

7 1a Alma 4:19.
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slovy úst sv˘ch, byv zcela
upoután k bstolici soudcovské
a byv velmi zamûstnán, takÏe
jsem k vám nemohl pfiijíti.
2 A dokonce ani nyní, v tuto

dobu, bych nemohl pfiijíti, kdy-
by nebylo toho, Ïe soudcovská
stolice byla apfiedána jinému,
aby vládl na mém místû; a Pán
ve velikém milosrdenství dal,
abych pfii‰el za vámi.

3 A vizte, pfii‰el jsem s velik˘mi
nadûjemi a s velik˘m pfiáním,
abych shledal, Ïe jste se pfied
Bohem pokofiili a Ïe jste nadále
úpûnlivû prosili o milost jeho,
abych shledal, Ïe jste pfied ním
bez úhony, a abych shledal,
Ïe nejste v onûch hrozn˘ch
rozpacích, ve kter˘ch byli bratfií
na‰i v Zarahemle.

4 Ale velebeno buì jméno
BoÏí, Ïe mi dal poznati, ano, dal
mi pfievelikou radost z poznání,
Ïe jsou opût upevnûni na cestû
spravedlivosti jeho.

5 A vûfiím, podle Ducha BoÏí-
ho, kter˘ je ve mnû, Ïe také
budu míti radost z vás; nicménû,
nepfieji si, aby radost má z vás
pfii‰la skrze mnoho strastí a
zármutku, jeÏ jsem mûl kvÛli
bratfiím v Zarahemle, neboÈ
vizte, radost má z nich pfiichází
aÏ poté, co jsem se prodral
mnohou strastí a zármutkem.

6 Ale vizte, vûfiím, Ïe nejste ve
stavu tak veliké nevíry, jako
byli bratfií va‰i; vûfiím, Ïe nejste

pov˘‰eni v p˘‰e srdce svého;
ano, vûfiím, Ïe jste neulpûli
srdcem sv˘m na bohatství a
na marn˘ch vûcech svûta; ano,
vûfiím, Ïe neuctíváte amodly, ale
Ïe uctíváte pravého a bÏivého
Boha a Ïe vyhlíÏíte se stálou
vírou odpu‰tûní hfiíchÛ sv˘ch,
jeÏ pfiijde.

7 NeboÈ vizte, pravím vám, Ïe
má pfiijíti mnoho vûcí; a vizte,
jedna vûc je dÛleÏitûj‰í neÏli
v‰echny ostatní – neboÈ vizte,
není daleko aãas, kdy Vykupitel
bude Ïíti mezi lidem sv˘m a
pfiijde mezi nûj.

8 Vizte, nepravím, Ïe pfiijde
mezi nás v dobû, kdy bude
pfieb˘vati ve smrtelném stánku
svém; neboÈ vizte, Duch mi
nefiekl, Ïe tomu tak bude. Nyní,
co se t˘ãe této vûci, nevím; ale
tolik vím, Ïe Pán BÛh má moc
ãiniti v‰echny vûci podle slova
svého.

9 Ale vizte, Duch mi pravil
tolik fika: Volej k lidu tomuto
fika – âiÀte apokání a pfiipra-
vujte cestu Pánû a kráãejte po
stezkách jeho, jeÏ jsou pfiímé;
neboÈ vizte, království nebeské
je na dosah a Syn BoÏí bpfiijde
na tváfi zemû.

10 A vizte, anarodí se bMarii,
v Jeruzalémû, coÏ je czemû pra-
otcÛ na‰ich, a ona bude dpan-
nou, drahocennou a vyvolenou
nádobou, jeÏ bude zastínûna
a epoãne mocí Ducha Svatého a

1b Mos. 29:42.
2a Alma 4:16–18.
6a 2. Nefi 9:37;

Hel. 6:31.
b Dan. 6:26.

7a Alma 9:26.
9a Mat. 3:2–4;

Alma 9:25.
b Mos. 3:5; 7:27; 15:1–2.

10a Iz. 7:14;
Luká‰ 1:27.

b Mos. 3:8.
pp Maria, matka
JeÏí‰ova.

c 1. Par. 9:3;
2. Par. 15:9;
1. Nefi 1:4;
3. Nefi 20:29.

d 1. Nefi 11:13–21.
e Mat. 1:20;

Mos. 15:3.
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porodí syna, ano, dokonce
Syna BoÏího.
11 A on pÛjde, trpû bolesti a

astrasti a poku‰ení v‰eho druhu;
a to se stane, aby se naplnilo
slovo, jeÏ praví, Ïe na sebe vez-
me bolesti a nemoci lidu svého.
12 A vezme na sebe asmrt, aby

mohl uvolniti pouta smrti, jeÏ
spoutávají lid jeho; a vezme na
sebe slabosti jejich, aby nitro
jeho mohlo b˘t i naplnûno
milosrdenstvím podle tûla, aby
poznal podle tûla, jak bpomoci
lidu svému podle slabostí jeho.
13 Nyní, Duch azná v‰echny

vûci; nicménû Syn BoÏí bude
trpûti podle tûla, aby na sebe
mohl bvzíti hfiíchy lidu svého,
aby mohl vymazati pfiestupky
jeho podle moci vysvobození
svého; a nyní vizte, toto je
svûdectví, které je ve mnû.

14 Nyní, pravím vám, Ïe mu-
síte ãiniti pokání a b˘ti aznovu-
zrozeni; neboÈ Duch praví, Ïe
nejste-li znovuzrozeni, nemÛÏe-
te zdûditi království nebeské;
tudíÏ pojìte a buìte pokfitûni
ku pokání, abyste mohli b˘ti
omyti z hfiíchÛ sv˘ch, abyste
mohli míti víru v Beránka BoÏí-
ho, kter˘ snímá hfiíchy svûta a
kter˘ má moc spasiti a oãistiti
od ve‰keré nespravedlivosti.

15 Ano, pravím vám, pojìte a
nebojte se a odloÏte kaÏd˘ hfiích,
kter˘ vás snadno aobkliãuje a
kter˘ vás svazuje aÏ ke zniãení,
ano, pojìte a vyjdûte a ukaÏte

svému Bohu, Ïe jste ochotni
ãiniti pokání z hfiíchÛ sv˘ch a
vstoupiti s ním do smlouvy, Ïe
budete zachovávati pfiikázání
jeho, a dosvûdãete mu to dnes
tím, Ïe vejdete do vod kfitu.

16 A kdokoli toto uãiní a bude
zachovávati pfiikázání BoÏí od té
doby nadále, ten si vzpomene,
Ïe mu pravím, ano, vzpomene
si, Ïe jsem mu pravil, Ïe bude
míti Ïivot vûãn˘, podle svûdec-
tví Svatého Ducha, kter˘ ve
mnû svûdãí.

17 A nyní, milovaní bratfií moji,
vûfiíte tûmto vûcem? Vizte, pra-
vím vám, ano, já vím, Ïe jim
vûfiíte; a to, Ïe vím, Ïe jim vûfiíte,
je projevem Ducha, kter˘ je ve
mnû. A nyní, protoÏe víra va‰e
v to je silná, ano, v ony vûci,
o nichÏ jsem mluvil, veliká je
radost moje.

18 NeboÈ jak jsem vám pravil
od poãátku, Ïe jsem si velmi
pfiál, abyste nebyli v onom stavu
rozpakÛ jako bratfií va‰i, tak
tedy jsem shledal, Ïe pfiání má
byla uspokojena.

19 NeboÈ pociÈuji, Ïe jste na
stezkách spravedlivosti; pociÈu-
ji, Ïe jste na stezce, jeÏ vede do
království BoÏího; ano, pociÈuji,
Ïe ãiníte astezky jeho pfiímé.
20 PociÈuji, Ïe vám bylo ozná-

meno svûdectvím slova jeho, Ïe
on nemÛÏe akráãeti po kfiiv˘ch
stezkách; ani se neodchyluje od
toho, co pravil; ani nástinem se
neobrací zprava doleva neboli

11a Iz. 53:3–5;
Mos. 14:3–5.

12a 2. Nefi 2:8;
Alma 12:24–25.
pp UkfiiÏování.

b ÎidÛm 2:18; 4:15;

NaS 62:1.
13a pp BÛh, BoÏstvo.

b Mos. 15:12.
pp Usmífiení, usmífiiti.

14a pp Znovuzrozen,
zrozen z Boha.

15a 2. Nefi 4:18.
19a Mat. 3:3.
20a 1. Nefi 10:19;

Alma 37:12;
NaS 3:2.
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od toho, co je správné, k tomu,
co je ‰patné; tudíÏ cesta jeho je
jeden vûãn˘ kolobûh.
21 A on nepfieb˘vá v anesva-

t˘ch chrámech; aniÏ do králov-
ství BoÏího mÛÏe b˘ti pfiijata
‰pinavost nebo nûco, co je neãis-
té; tudíÏ pravím vám, Ïe pfiijde
ãas, ano, a bude to posledního
dne, kdy ten, kdo je b‰pinav˘,
zÛstane ve ‰pinavosti své.
22 A nyní, milovaní bratfií moji,

fiekl jsem vám tyto vûci, abych
vás probudil k vûdomí povin-
nosti va‰í vÛãi Bohu, abyste
pfied ním mohli kráãeti bez
úhony a abyste mohli kráãeti
podle svatého fiádu BoÏího,
podle nûhoÏ jste byli pfiijati.

23 A nyní, chtûl bych, abyste
byli apokorní a poddajní a jemní;
aby se s vámi dalo snadno
vycházeti; abyste byli plni trpû-
livosti a shovívavosti; jsouce
umírnûní ve v‰ech vûcech; jsou-
ce pilní v zachovávání pfiikázání
BoÏích za v‰ech dob; Ïádajíce
v‰eho, ãeho je vám zapotfiebí,
jak vûcí duchovních, tak ãas-
n˘ch; vÏdy Bohu vzdávajíce
díky za v‰e, co dostáváte.

24 A hleìte, abyste mûli avíru,
nadûji a pravou lásku, a pak
budete vÏdy opl˘vati dobr˘mi
skutky.

25 A kéÏ vám Pán Ïehná a
uchovává ‰at vá‰ bez poskvrny,
abyste nakonec mohli b˘ti pfii-
vedeni, abyste usedli s Abraha-
mem, Izákem a Jákobem a se

svat˘mi proroky, ktefií byli jiÏ
od té doby, co poãal svût, majíce
‰at svÛj abez poskvrny, tak
jako je bez poskvrny ‰at jejich,
v království nebeském, a jiÏ
nikdy z nûho nevy‰li.

26 A nyní, milovaní bratfií moji,
promlouval jsem k vám tato
slova podle Ducha, kter˘ svûdãí
ve mnû; a du‰e má se pfievelice
raduje z oné nesmírné píle a
pozornosti, kterou jste vûnovali
mému slovu.

27 A nyní, kéÏ od nynûj‰ka
nadále a na vûky spoãívá na vás
apokoj BoÏí, a na domech va‰ich
a zemích va‰ich a na stádech va-
‰ich a dobytku va‰em a na v‰em,
co vlastníte, na Ïenách va‰ich a
dûtech va‰ich, podle víry va‰í a
dobr˘ch skutkÛ va‰ich. A tak
jsem promluvil. Amen.

KAPITOLA 8

Alma káÏe a kfití v Meleku –
V Ammonia je odmítán a odchází –
Andûl mu pfiikazuje, aby se vrátil a
hlásal lidu pokání – Pfiijímá ho
Amulek a spolu káÏí v Ammonia.
Kolem roku 82 pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe Alma se
vrátil ze azemû Gedeon, pouãiv
lid z Gedeonu o mnoha vûcech,
jeÏ nemohou b˘ti napsány, a
zjednav fiád v církvi podle toho,
jak pfiedtím uãinil v zemi Zara-
hemla, ano, vrátil se do svého
vlastního domu v Zarahemle,

21a 1. Kor. 3:16–17; 6:19;
Mos. 2:37;
Alma 34:36.

b 1. Nefi 15:33–35;
2. Nefi 9:16;

Morm. 9:14;
NaS 88:35.

23a pp Pokora, pokorn˘,
pokofiiti se.

24a 1. Kor. 13:1–13;

Eter 12:30–35;
Moroni 7:33–48.

25a 2. Petr. 3:14.
27a pp Pokoj.
8 1a Alma 2:20; 6:7.
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aby si odpoãinul od prací, jeÏ
vykonával.
2 A tak skonãil devát˘ rok vlá-

dy soudcÛ nad lidem Nefiov˘m.
3 A stalo se na poãátku desáté-

ho roku vlády soudcÛ nad lidem
Nefiov˘m, Ïe Alma odtud ode-
‰el a vydal se na cestu do zemû
Melek pfii západním bfiehu afieky
Sidon, na západ pfii hranicích
pustiny.

4 A poãal uãiti lid v zemi Melek
podle asvatého fiádu BoÏího,
kter˘m byl povolán; a poãal
uãiti lid po celé zemi Melek.
5 A stalo se, Ïe k nûmu pfiichá-

zeli lidé od v‰ech hranic zemû,
jeÏ byla na stranû pustiny. A byli
kfitûni po celé zemi;

6 TakÏe kdyÏ dokonãil svou
práci v Meleku, ode‰el odtud a
‰el tfii dny cesty na sever od
zemû Melek; a do‰el do mûsta,
jeÏ se naz˘valo Ammonia.
7 Nyní, mezi lidem Nefiov˘m

byl zvyk naz˘vati jejich zemû
a jejich mûsta a jejich vesnice,
ano, dokonce i v‰echny jejich
vesniãky, po tom, kdo je první
vlastnil; a tak tomu bylo i se
zemí Ammonia.

8 A stalo se, Ïe kdyÏ Alma
pfii‰el do mûsta Ammonia, poãal
jim kázati slovo BoÏí.

9 Nyní, Satan získal velikou
avládu nad srdcem lidí mûsta
Ammonia; tudíÏ slova Almova
nechtûli poslouchati.
10 Nicménû Alma se velice

anamáhal v duchu, bpot˘kaje se

s Bohem v cmocné modlitbû,
aby vylil Ducha svého na lidi,
ktefií byli ve mûstû; aby také
dal, aby je mohl pokfitíti ku
pokání.

11 Nicménû oni zatvrdili srdce
své fikouce mu: Viz, my víme,
Ïe jsi Alma; a my víme, Ïe jsi
vysok˘ knûz nad církví, kterou
jsi zaloÏil v mnoha ãástech zemû
podle va‰í tradice; a my nejsme
z tvé církve a nevûfiíme v tak
po‰etilé tradice.

12 A nyní, my víme, ponûvadÏ
nejsme z tvé církve, my víme, Ïe
nad námi nemá‰ Ïádnou moc;
a soudcovskou stolici jsi pfiedal
aNefiaovi; tudíÏ nejsi na‰ím
hlavním soudcem.

13 Nyní, kdyÏ lidé toto pravili
a odporovali v‰em jeho slovÛm
a spílali mu a plivali na nûho
a dali ho vyvrhnouti ze svého
mûsta, on odtud ode‰el a vydal
se na cestu k mûstu, které se
naz˘valo Aron.

14 A stalo se, Ïe jak tam puto-
val, jsa ztíÏen zármutkem a
prodíraje se asouÏením a úzkostí
du‰e pro zlovolnost lidí, ktefií
byli ve mûstû Ammonia, stalo
se, jak byl takto ztíÏen zármut-
kem, vizte, ukázal se mu bandûl
Pánû fika:

15 PoÏehnan˘ jsi, Almo; tudíÏ
pozdvihni hlavu svou a raduj
se, neboÈ má‰ velikou pfiíãinu
radovati se; neboÈ jsi byl vûrn˘
v zachovávání pfiikázání BoÏích
od doby, kdy jsi od nûho obdrÏel

3a Alma 16:6–7.
4a NaS 107:2–4.

pp Melchisedechovo
knûÏství.

9a 2. Nefi 28:19–22;

NaS 10:20.
10a Alma 17:5.

b Enos 1:1–12.
c 3. Nefi 27:1.

pp Modlitba.

12a Alma 4:20.
14a pp Protivenství.

b Alma 10:7–10, 20.
pp Andûlé.
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první poselství své. Viz, já jsem
ten, kter˘ ti je apfiedal.
16 A viz, jsem vyslán, abych ti

pfiikázal, aby ses vrátil do mûsta
Ammonia a abys opût kázal
lidem tohoto mûsta; ano, kaÏ
jim. Ano, povûz jim, Ïe nebu-
dou-li ãiniti pokání, Pán BÛh
je azniãí.
17 NeboÈ viz, oni nyní pfiem˘‰-

lejí, jak by mohli zniãiti svobodu
lidu tvého (neboÈ tak praví Pán),
coÏ je v rozporu s ustanoveními
a soudy a pfiikázáními, jeÏ dal
lidu svému.

18 Nyní, stalo se, Ïe poté, co
Alma obdrÏel od andûla Pánû
poselství své, rychle se navrátil
do zemû Ammonia. A vstoupil
do mûsta jinou cestou, ano,
cestou, jeÏ je na jih od mûsta
Ammonia.

19 A kdyÏ vstoupil do mûsta,
byl vyhladovûl˘ a pravil jedno-
mu muÏi: Dá‰ pokornému slu-
Ïebníku BoÏímu nûco k jídlu?

20 A ten muÏ mu pravil: Já
jsem Nefita a vím, Ïe ty jsi svat˘
prorok BoÏí, neboÈ ty jsi ten
muÏ, o nûmÏ mi aandûl pravil
ve vidûní: Ty ho pfiijme‰. TudíÏ,
pojì se mnou do mého domu
a já ti dám ze svého jídla; a já
vím, Ïe bude‰ pro mne a pro
mÛj dÛm poÏehnáním.
21 A stalo se, Ïe ho onen muÏ

pfiijal do svého domu; a onen
muÏ se jmenoval aAmulek; a
pfiinesl chléb a maso a pfiedloÏil
je Almovi.

22 A stalo se, Ïe Alma pojedl

chléb a byl nasycen; a apoÏehnal
Amulekovi a jeho domu a vzdal
díky Bohu.

23 A poté, co se najedl a byl
nasycen, pravil Amulekovi: Já
jsem Alma a jsem avysok˘m
knûzem nad církví BoÏí v celé
zemi.

24 A viz, byl jsem povolán ká-
zati slovo BoÏí mezi ve‰ker˘m
tímto lidem podle ducha zjevení
a proroctví; a byl jsem v této
zemi a oni mne nepfiijali, ale
avyvrhli mne a já jsem se chystal
obrátiti se k této zemi na vûky
zády.

25 Ale viz, bylo mi pfiikázáno,
abych se vrátil zpût a proroko-
val tomuto lidu, ano, a svûdãil
proti nûmu o jeho nepravostech.

26 A nyní, Amuleku, protoÏe
jsi mne nasytil a vzal k sobû,
jsi poÏehnán; neboÈ jsem byl vy-
hladovûl˘, neboÈ jsem se mnoho
dnÛ postil.

27 A Alma zÛstal u Amuleka
mnoho dnÛ, neÏli poãal kázati
lidu.

28 A stalo se, Ïe nepravosti lidu
se je‰tû prohloubily.

29 I pfii‰lo k Almovi slovo
fikoucí: Jdi; a fiekni také slu-
Ïebníku mému Amulekovi:
Vyjdûte a prorokujte lidem tûm-
to fikouce – âiÀte apokání, neboÈ
tak praví Pán, nebudete-li ãiniti
pokání, nav‰tívím lid tento
v hnûvu svém; ano, a prudk˘
hnûv svÛj neodvrátím.

30 A Alma vy‰el, a také Amu-
lek, mezi lid, aby mu hlásali

15a Mos. 27:11–16.
16a Alma 9:12, 18, 24.
20a Alma 10:7–9.
21a pp Amulek.

22a Alma 10:11.
23a Alma 5:3, 44, 49;

13:1–20.
24a Alma 8:13.

29a Alma 9:12, 18.
pp Pokání.
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slova BoÏí; a aby byli naplnûni
Duchem Svat˘m.
31 A byla jim dána taková

amoc, Ïe nemohli b˘ti drÏeni
v Ïaláfiích; ani nebylo moÏné,
aby je nûkdo zabil; nicménû
bmoci své nepouÏívali, dokud
nebyli svázáni pouty a uvrÏeni
do vûzení. Nyní, toto se stalo,
aby na nich Pán mohl ukázati
moc svou.
32 A stalo se, Ïe vy‰li a poãali

lidu kázati a prorokovati podle
ducha a moci, jeÏ jim Pán dal.

Slova Almova a také slova
Amulekova, jeÏ byla oznamo-
vána lidu, kter˘ byl v zemi
Ammonia. A jsou také uvrÏeni
do vûzení a vysvobozeni zázraã-
nou mocí BoÏí, jeÏ v nich byla,
podle záznamu Almova.

ObsaÏeno v kapitolách 9 aÏ 14 vãetnû.

KAPITOLA 9

Alma pfiikazuje lidu Ammonia, aby
ãinil pokání – Pán bude v posled-
ních dnech k LamanitÛm milosrdn˘
– JestliÏe Nefité opustí svûtlo, bu-
dou zniãeni Lamanity – Brzy pfiijde
Syn BoÏí – Vykoupí ty, ktefií ãiní
pokání, jsou pokfitûni a mají víru
v jeho jméno. Kolem roku 82 pfi. Kr.

A opût, protoÏe mnû, Almovi,
BÛh pfiikázal, abych vzal Amu-
leka a ‰el kázati opût tûmto
lidem neboli lidem, ktefií byli
ve mûstû Ammonia, stalo se, Ïe

kdyÏ jsem jim poãal kázati, po-
ãali se se mnou sváfiiti fikouce:

2 Kdo jsi? Domnívá‰ se, Ïe
uvûfiíme svûdectví a jednoho
muÏe, i kdyÏ nám bude kázati,
Ïe zemû pomine?

3 Nyní, oni nerozumûli slovÛm,
jeÏ pravili; neboÈ nevûdûli, Ïe
zemû pomine.

4 A také pravili: Nebudeme vû-
fiiti tv˘m slovÛm, i kdybys mûl
prorokovati, Ïe toto veliké mûs-
to bude v ajediném dni zniãeno.
5 Nyní, oni nevûdûli, Ïe BÛh

mÛÏe ãiniti tak podivuhodná
díla, neboÈ byli tvrdo‰íjn˘m
lidem zatvrzelého srdce.

6 A pravili: aKdo je BÛh, Ïe
bnepo‰le mezi tento lid více
pravomoci neÏli jediného muÏe,
aby mu oznamoval pravdu o
tak velik˘ch a podivuhodn˘ch
vûcech?

7 A vystoupili, aby na mne
vztáhli ruce; ale vizte, neuãinili
tak. A já jsem smûle stál, abych
jim oznamoval, ano, smûle jsem
jim svûdãil fika:

8 Vizte, ó vy zlovolné a zvrá-
cené apokolení, jak jste mohli
zapomenouti na tradici otcÛ
sv˘ch; ano, jak brzy jste zapo-
mnûli na pfiikázání BoÏí.

9 Nevzpomínáte si, Ïe otec ná‰
Lehi byl vyveden z Jeruzaléma
arukou BoÏí? Nevzpomínáte si,
Ïe on je v‰echny vedl pustinou?

10 A tak brzy jste zapomnûli,
kolikráte vysvobodil otce na‰e
z rukou nepfiátel jejich a zacho-
val je od zniãení, dokonce rukou
jejich vlastních bratfií?

31a 1. Nefi 1:20.
b Alma 14:17–29.

9 2a Deut. 17:6.

4a Alma 16:9–10.
6a Ex. 5:2; Mos. 11:27;

MojÏ. 5:16.

b Alma 10:12.
8a Alma 10:17–25.
9a 1. Nefi 2:1–7.
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11 Ano, a kdyby nebylo ne-
smírné moci jeho a milosrden-
ství jeho a shovívavosti jeho
s námi, byli bychom museli
nevyhnutelnû b˘ti odfiíznuti
z tváfie zemû dávno pfied touto
dobou, a snad bychom byli
vydáni stavu anekoneãné bídy
a bûdy.

12 Vizte, nyní, pravím vám, Ïe
on vám pfiikazuje, abyste ãinili
pokání; a nebudete-li ãiniti po-
kání, nemÛÏete nikterak zdûditi
království BoÏí. Ale vizte, to
není v‰e – on vám pfiikázal,
abyste ãinili pokání, nebo vás
zcela avyhladí s tváfie zemû; ano,
on vás nav‰tíví v hnûvu svém
a v bprudkém hnûvu svém se
neodvrátí.

13 Vizte, nepamatujete si na
slova, jeÏ pravil Lehimu fika:
aNakolik budete zachovávati
pfiikázání má, bude se vám
v zemi dafiiti? A opût se praví:
Nakolik pfiikázání má zachová-
vati nebudete, budete z pfií-
tomnosti Pánû odfiíznuti.
14 Nyní, chtûl bych, abyste si

pamatovali, Ïe nakolik Lamani-
té pfiikázání BoÏí nezachovávali,
byli z pfiítomnosti Pánû aodfiíz-
nuti. Nyní vidíme, Ïe slovo Pánû
bylo v této vûci potvrzeno, a
Lamanité byli odfiíznuti z pfií-
tomnosti jeho, od poãátku pfie-
stupkÛ sv˘ch v této zemi.
15 Nicménû pravím vám, Ïe

to bude pro nû v den soudu

asnesitelnûj‰í neÏli pro vás, zÛ-
stanete-li v hfií‰ích sv˘ch, ano, a
dokonce to bude pro nû v tomto
Ïivotû mnohem snesitelnûj‰í
neÏli pro vás, ledaÏe budete
ãiniti pokání.

16 NeboÈ je mnoho pfiíslibÛ,
jeÏ jsou anabídnuty LamanitÛm;
neboÈ to je kvÛli btradicím
otcÛ jejich, které zpÛsobily, Ïe
zÛstali ve svém stavu cnevûdo-
mosti; tudíÏ Pán k nim bude
milosrdn˘ a dprodlouÏí bytí
jejich v zemi.

17 A v urãité dobû budou apfii-
vedeni k tomu, aby vûfiili v slovo
jeho a aby poznali nesprávnost
tradic otcÛ sv˘ch; a mnozí
z nich budou spaseni, neboÈ
Pán bude milosrdn˘ ke v‰em,
ktefií bvz˘vají jméno jeho.

18 Ale vizte, pravím vám, Ïe
budete-li setrvávati ve zlovol-
nosti své, dny va‰e v zemi pro-
dlouÏeny nebudou, neboÈ na
vás budou vysláni aLamanité;
a nebudete-li ãiniti pokání, pfii-
jdou v dobû, kterou neznáte, a
budete nav‰tíveni bnaprost˘m
zniãením; a bude to podle
prudkého chnûvu Pánû.

19 NeboÈ on nestrpí, abyste
Ïili v nepravostech sv˘ch a
abyste tak niãili lid jeho. Pravím
vám: Nikoli; spí‰e by strpûl,
aby Lamanité azniãili ve‰ker˘
lid jeho, kter˘ se naz˘vá lidem
Nefiov˘m, kdyby se snad stalo,
Ïe by bupadli v hfiíchy a pfiestup-

11a Mos. 16:11.
12a Alma 8:16; 10:19,

23, 27.
b Alma 8:29.

13a 2. Nefi 1:20; Mos. 1:7;
Alma 37:13.

14a 2. Nefi 5:20–24;

Alma 38:1.
15a Mat. 11:22, 24.
16a Alma 17:15.

b Mos. 18:11–17.
c Mos. 3:11.
d Hel. 15:10–12.

17a Enos 1:13.

b Alma 38:5; NaS 3:8.
18a Alma 16:2–3.

b Alma 16:9.
c Alma 8:29.

19a 1. Nefi 12:15, 19–20;
Alma 45:10–14.

b Alma 24:30.
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ky, obdrÏev‰e tolik svûtla a tolik
poznání od Pána, svého Boha;
20 Ano, byv‰e tak velice oblí-

ben˘m lidem Pánû; ano, byv‰e
poÏehnáni nad kaÏd˘ jin˘
národ, pokolení, jazyky nebo
lidi; byv‰e aobeznámeni s ve‰-
ker˘mi vûcmi podle pfiání sv˘ch
a víry své a modliteb o tom, co
bylo a co je a co pfiijde;

21 Byv‰e nav‰tûvováni Du-
chem BoÏím; hovofiíce s andûly
a byv‰e oslovováni hlasem
Pánû; a vlastníce ducha proroc-
tví a ducha zjevení a také mnohé
dary, dar promlouvání jazyky a
dar kázání a dar Ducha Svatého
a dar apfiekládání;

22 Ano, a byv‰e Bohem avysvo-
bozeni ze zemû Jeruzalém ru-
kou Pánû; byv‰e zachraÀováni
pfied hladem a nemocí a v‰eli-
k˘mi chorobami v‰eho druhu;
byv‰e posilováni v bitvû, aby
nemohli b˘ti zniãeni; byv‰e ãas
od ãasu bvyvádûni z poroby a
byv‰e udrÏováni a zachovává-
ni aÏ do nynûj‰ka; a bylo jim
Ïehnáno, aÏ byli bohatí v‰eli-
k˘mi vûcmi –

23 A nyní vizte, pravím vám,
Ïe kdyby se tento lid, kter˘
obdrÏel tak mnohá poÏehnání
z ruky Pánû, dopou‰tûl pfie-
stupkÛ proti svûtlu a poznání,
které má, pravím vám, Ïe kdyby
tomu tak bylo, Ïe by upadl
v pfiestupek, bylo by to mnohem

asnesitelnûj‰í pro Lamanity neÏli
pro nûj.

24 NeboÈ vizte, apfiísliby Pánû
jsou nabídnuty LamanitÛm, ale
nevztahují se na vás, dopou‰tí-
te-li se pfiestupku; neboÈ neslíbil
Pán v˘slovnû a nestanovil pev-
nû, Ïe budete-li se proti nûmu
boufiiti, budete zcela vyhlazeni
s tváfie zemû?

25 A nyní, z této pfiíãiny, abyste
nebyli zniãeni, vyslal Pán andûla
svého, aby nav‰tívil mnohé
z lidu jeho a oznámil jim, Ïe
musejí vyjíti a volati mocnû
k lidu tomuto fikouce: âiÀte
apokání, neboÈ království nebes-
ké je blízko, na dosah;

26 A po anemnoha dnech pfiijde
Syn BoÏí v slávû své; a sláva jeho
bude slávou bJednorozeného
Otcova, plného cmilosti, ne-
strannosti a pravdy, plného
trpûlivosti, dmilosrdenství a sho-
vívavosti, rychlého evysly‰eti
volání lidu svého a odpovídati
na modlitby jeho.

27 A vizte, on pfiijde, aby avy-
koupil ty, ktefií budou bpokfitûni
ku pokání skrze víru ve jméno
jeho.

28 TudíÏ, pfiipravujte cestu
Pánû, neboÈ je na dosah ãas,
kdy v‰ichni lidé sklidí odmûnu
za askutky své podle toho, jaké
byly – jestliÏe byly spravedlivé,
bsklidí spasení du‰e své, podle
moci JeÏí‰e Krista a jeho vysvo-

20a pp Zjevení.
21a Omni 1:20;

Mos. 8:13–19;
28:11–17.

22a 2. Nefi 1:4.
b Mos. 27:16.

23a Mat. 11:22–24.
24a 2. Nefi 30:4–6;

NaS 3:20.
25a Alma 7:9;

Hel. 5:32.
26a Alma 7:7.

b pp Jednorozen˘.
c pp Milost.
d pp Milosrdenství,

milosrdn˘.

e Deut. 26:7.
27a pp Vykoupení,

vykoupen˘,
vykoupiti.

b pp Kfiest, kfitíti.
28a NaS 1:10; 6:33.

b Îalmy 7:17.
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bozením; a jestliÏe byly zlé,
sklidí czatracení du‰e své, podle
moci a zajetí ìáblova.
29 Nyní vizte, toto je hlas

andûla volajícího k lidu.
30 A nyní, amilovaní bratfií

moji, neboÈ jste bratfiími m˘mi a
mûli byste b˘ti milováni a mûli
byste pfiiná‰eti skutky hodné
ku pokání, protoÏe se srdce va‰e
hrubû zatvrdilo proti slovu
BoÏímu a protoÏe jste bztrace-
n˘m a padl˘m lidem.
31 Nyní, stalo se, Ïe kdyÏ jsem

já, Alma, promluvil tato slova,
vizte, lidé se na mne rozhnûvali,
protoÏe jsem jim fiekl, Ïe jsou
atvrdo‰íjn˘m lidem zatvrzelého
srdce.
32 A také proto, Ïe jsem jim

fiekl, Ïe jsou ztracen˘m a pad-
l˘m lidem, se na mne hnûvali a
snaÏili se na mne vztáhnouti
ruce, aby mne uvrhli do vûzení.

33 Ale stalo se, Ïe Pán nestrpûl,
aby mne tehdy jali a uvrhli do
vûzení.

34 A stalo se, Ïe Amulek ‰el
a pfiedstoupil a poãal jim také
kázati. A nyní, v‰echna aAmu-
lekova slova zapsána nejsou,
nicménû ãást jeho slov je zapsá-
na v této knize.

KAPITOLA 10

Lehi je potomek ManassesÛv –
Amulek vypráví o andûlovû pfiíka-
zu, aby se postaral o Almu – Mod-
litby spravedliv˘ch zpÛsobují, Ïe

lid je u‰etfien – Nespravedliví zá-
koníci a soudcové kladou základy
zniãení lidu. Kolem roku 82 pfi. Kr.

Nyní, toto jsou a slova, jeÏ
bAmulek kázal lidu, kter˘ byl
v zemi Ammonia, fika:

2 Já jsem Amulek; jsem syn
GidonÛv, kter˘ byl synem
Izmaelov˘m, jenÏ byl potom-
kem Aminadiov˘m; a to byl
tent˘Ï Aminadi, kter˘ vyloÏil
nápis, jenÏ byl na zdi chrámu,
kter˘ byl napsán prstem BoÏím.

3 A Aminadi byl potomkem
Nefiov˘m, kter˘ byl synem
Lehiov˘m, kter˘ vy‰el ze zemû
Jeruzalém, kter˘ byl potom-
kem aManassesov˘m, kter˘ byl
synem bJozefov˘m, kter˘ byl
cprodán do Egypta rukou bratfií
sv˘ch.

4 A vizte, i já jsem muÏ nema-
lého vûhlasu mezi v‰emi tûmi,
ktefií mne znají; ano, a vizte,
mám mnoho pfiíbuzn˘ch a
a pfiátel a také jsem dosáhl
velikého bohatství pfiiãinlivou
rukou svou.

5 Nicménû pfies to v‰echno
jsem nikdy mnoho nevûdûl o
cestách Pánû a atajemstvích jeho
a podivuhodné moci jeho. Pravil
jsem, Ïe jsem nikdy mnoho o
tûchto vûcech nevûdûl; ale vizte,
m˘lím se, neboÈ jsem vidûl
mnohé z tajemství jeho a z podi-
vuhodné moci jeho; ano, a to
v zachování Ïivota lidu tohoto.

6 Nicménû, zatvrzoval jsem
srdce své, neboÈ na mne bylo

28c pp Zatracení.
30a 1. Jan. 4:11.

b Alma 12:22.
31a 2. Nefi 25:28;

Mos. 3:14.

34a Alma 10.
10 1a Alma 9:34.

b Alma 8:21–29.
3a Gen. 41:51;

1. Par. 9:3.

b pp Jozef, syn
JákobÛv.

c Gen. 37:29–36.
4a Alma 15:16.
5a pp Tajemství BoÏí.
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mnohokráte avoláno, a já jsem
nechtûl bsly‰eti; tudíÏ jsem vûdûl
o vûcech tûchto, a pfiece jsem vû-
dûti nechtûl; tudíÏ, nadále jsem
se boufiil proti Bohu v zlovol-
nosti srdce svého, aÏ do ãtvrtého
dne tohoto sedmého mûsíce,
kter˘ je v desátém roce vlády
soudcÛ.

7 KdyÏ jsem putoval, abych
nav‰tívil velice blízkého pfiíbuz-
ného, vizte, ukázal se mi aandûl
Pánû a pravil: Amuleku, vraÈ se
do svého vlastního domu, neboÈ
má‰ nasytiti proroka Pánû; ano,
svatého muÏe, kter˘ je vyvole-
n˘m muÏem BoÏím; neboÈ se
bpostil mnoho dnÛ pro hfiíchy
lidu tohoto a je vyhladovûl˘ a
ty ho má‰ cpfiijmouti do domu
svého a nasytiti ho a on poÏehná
tobû a domu tvému; a poÏehná-
ní Pánû spoãine na tobû a na
domû tvém.

8 A stalo se, Ïe jsem poslechl
hlasu andûla a vracel jsem se
k domu svému. A jak jsem tam
‰el, na‰el jsem onoho amuÏe,
o nûmÏ mi andûl pravil: Ty ho
má‰ pfiijmouti do domu svého –
a vizte, byl to tent˘Ï muÏ, kter˘
k vám promlouval o vûcech
BoÏích.

9 A andûl mi pravil, Ïe to je
asvat˘ muÏ; proãeÏ vím, Ïe to
je svat˘ muÏ, protoÏe tak pravil
andûl BoÏí.
10 A opût, já vím, Ïe vûci, o

nichÏ svûdãil, jsou pravdivé;
neboÈ vizte, pravím vám, Ïe

jakoÏe Ïije Pán, právû tak vyslal
aandûla svého, aby mi tyto vûci
ukázal; a to uãinil, zatímco
tento Alma bdlel v domû mém.

11 NeboÈ vizte, on apoÏehnal
domu mému, poÏehnal mnû a
Ïenám m˘m a dûtem m˘m a
otci mému a pfiíbuzn˘m m˘m;
ano, dokonce ve‰kerému pfií-
buzenstvu mému poÏehnal a
poÏehnání Pánû spoãinulo na
nás podle slov, jeÏ promluvil.

12 A nyní, kdyÏ Amulek pro-
mluvil tato slova, lidé poãali
Ïasnouti vidouce, Ïe je avíce
neÏ jeden svûdek, kter˘ svûdãí
o vûcech, z nichÏ byli obvinûni,
a také o vûcech, jeÏ pfiijdou,
podle ducha proroctví, kter˘
byl v nich.

13 Nicménû byli mezi nimi
nûktefií, ktefií je zam˘‰leli vy-
sl˘chati, aby je lstiv˘mi apro-
stfiedky sv˘mi mohli chytiti za
slova jejich, aby proti nim na‰li
svûdectví, aby je mohli vydati
soudcÛm sv˘m, aby byli souze-
ni podle zákona a aby byli zabiti
nebo uvrÏeni do vûzení podle
zloãinu, kter˘ by odhalili nebo
o kterém by proti nim svûdãili.

14 Nyní, byli to oni muÏové,
ktefií se je snaÏili zniãiti, ktefií
byli azákoníky, ktefií byli najati
nebo urãeni lidem, aby slouÏi-
li zákonu v dobách soudních
jednání, neboli pfii soudních
jednáních o zloãinech lidu pfied
soudci.

15 Nyní, tito zákoníci byli

6a Alma 5:37.
b NaS 39:9.

7a Alma 8:20.
b Alma 5:46; 6:6.

pp Postiti se, pÛst.

c Skut. 10:30–35.
8a Alma 8:19–21.
9a pp Svat˘.

10a Alma 11:30–31.
b Alma 8:27.

11a Alma 8:22.
12a Alma 9:6.
13a Alma 11:21.
14a Alma 10:24;

11:20–21; 14:18.
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uãeni ve ve‰keré vychytralosti
a lstivosti lidu; a to jim mûlo
umoÏniti, aby byli dovední
v povolání svém.

16 A stalo se, Ïe poãali vysl˘-
chati Amuleka, aby ho tak
pfiimûli, aby odporoval slovÛm
sv˘m, neboli aby protifieãil slo-
vÛm, jeÏ promluví.

17 Nyní, oni nevûdûli , Ïe
Amulek mÛÏe poznati plány
jejich. Ale stalo se, Ïe jak ho
poãali vysl˘chati, on avytu‰il
my‰lenky jejich a pravil jim:
Ó, vy zlovolné a zvrácené bpo-
kolení, zákoníci a pokrytci,
vÏdyÈ vy kladete základy ìá-
blovy; vÏdyÈ vy kladete cpasti
a nástrahy, abyste chytili svaté
BoÏí.
18 âiníte plány, abyste apfievra-

celi cesty spravedliv˘ch a abyste
na hlavu svou pfiivodili hnûv
BoÏí, aÏ k naprostému zniãení
lidu tohoto.

19 Ano, správnû pravil Mosiá‰,
kter˘ byl posledním králem
na‰ím, kdyÏ se chystal pfiedati
království, nemaje nikoho, komu
by ho pfiedal, zafiizuje, aby si
tento lid vládl sv˘m vlastním
hlasem – ano, správnû pravil,
Ïe pfiijde-li ãas, kdy si hlas
tohoto lidu azvolí nepravost, to
jest, pfiijde-li ãas, kdy tento lid
upadne v pfiestupek, bude zral˘
ke zniãení.

20 A nyní, pravím vám, Ïe Pán
soudí nepravosti va‰e správnû;

správnû volá k lidem tûmto
hlasem aandûlÛ sv˘ch: âiÀte
pokání, ãiÀte pokání, neboÈ
království nebeské je na dosah.

21 Ano, správnû volá hlasem
andûlÛ sv˘ch: aSestoupím mezi
lid svÛj s nestranností a sprave-
dlností v rukou sv˘ch.

22 Ano, pravím vám, Ïe kdyby
nebylo amodliteb spravedli-
v˘ch, ktefií jsou nyní v zemi,
byli byste právû nyní nav‰tíveni
naprost˘m zniãením; nicménû,
nebylo by to bpotopou, jako
byli nav‰tíveni lidé za dnÛ
Noémov˘ch, ale bylo by to
hladem, a morem a meãem.

23 Ale amodlitbami spravedli-
v˘ch jste u‰etfieni; tudíÏ nyní,
budete-li vyvrhovati spraved-
livé z prostfiedku svého, pak
Pán nepozdrÏí ruku svou; ale
vyjde proti vám v prudkém
hnûvu svém; pak budete stíháni
hladem, a morem a meãem; a
ten bãas bude brzy na dosah,
ledaÏe budete ãiniti pokání.

24 A nyní, stalo se, Ïe se lidé
na Amuleka je‰tû více rozhnû-
vali a zvolali fikouce: Tento
muÏ spílá zákonÛm na‰im, jeÏ
jsou spravedlné, a moudr˘m
zákoníkÛm na‰im, které jsme si
vybrali.

25 Ale Amulek vztáhl ruku
svou a je‰tû mocnûji k nim zvo-
lal fika: Ó, vy zlovolné a zvráce-
né pokolení, proã získal Satan
tak velikou vládu nad srdcem

17a Alma 12:3; 20:18, 32;
NaS 6:16.

b Mat. 3:7;
Alma 9:8.

c NaS 10:21–27.
18a Skut. 13:10.

19a Mos. 29:27;
Alma 2:3–7; Hel. 5:2.

20a Alma 8:14–16; 13:22.
21a Mos. 13:34.
22a Jakub 5:16;

Mos. 27:14–16.

b Gen. 8:21;
3. Nefi 22:8–10.
pp Potopa v dobû
Noémovû.

23a pp Modlitba.
b Alma 34:32–35.



Alma 10:26–11:4 246

va‰ím? Proã se mu chcete pod-
dati, aby nad vámi mûl moc,
aby azaslepil oãi va‰e, takÏe
nechcete rozumûti slovÛm, jeÏ
jsou promlouvána podle prav-
dy své?

26 NeboÈ vizte, svûdãil jsem
snad proti zákonu va‰emu? Vy
nerozumíte; pravíte, Ïe jsem
mluvil proti zákonu va‰emu; ale
já jsem proti nûmu nemluvil, ale
mluvil jsem ve prospûch zákona
va‰eho, k odsouzení va‰emu.

27 A nyní vizte, pravím vám,
základy zniãení tohoto lidu
poãíná klásti nespravedlivost
azákoníkÛ va‰ich a soudcÛ
va‰ich.
28 A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ

Amulek promluvil tato slova,
lidé proti nûmu zvolali fikouce:
Nyní víme, Ïe tento muÏ je dítû-
tem ìáblov˘m, neboÈ nám alhal;
neboÈ mluvil proti na‰emu
zákonu. A nyní praví, Ïe proti
nûmu nemluvil.

29 A opût, spílal zákoníkÛm
na‰im a soudcÛm na‰im.

30 A stalo se, Ïe si zákoníci
zamanuli v srdci, Ïe si tyto vûci
budou proti nûmu pamatovati.

31 A byl mezi nimi jeden, kter˘
se jmenoval Zezrom. Nyní, to
on v prvé fiadû aobviÀoval
Amuleka a Almu, jsa mezi nimi
jedním z nejvût‰ích odborníkÛ,
maje do ãinûní mnoho záleÏi-
tostí mezi lidem.

32 Nyní, zámûrem tûchto zá-
koníkÛ bylo dosáhnouti zisku; a
dosahovali zisku podle zamûst-
nanosti své.

KAPITOLA 11

Je vysvûtlen nefitsk˘ penûÏní sy-
stém – Amulek se sváfií se Zezro-
mem – Kristus nespasí lid v jeho
hfií‰ích – Pouze ti, ktefií dûdí
království nebeské, jsou spaseni –
V‰ichni lidé vstanou v nesmrtel-
nost – Po vzkfií‰ení není Ïádné
smrti. Kolem roku 82 pfi. Kr.

Nyní, v zákonû Mosiá‰ovû
bylo, Ïe kaÏd˘ muÏ, kter˘ je
soudcem zákona, nebo ti, ktefií
jsou urãeni, aby byli soudci,
mají dostávati mzdu podle ãasu,
kdy pracují, aby soudili ty, ktefií
pfied nû byli pfiedvedeni, aby
byli souzeni.

2 Nyní, jestliÏe jeden ãlovûk
dluÏil druhému a nechtûl splati-
ti, co dluÏil, byla na nûj podána
stíÏnost soudci; a soudce pouÏil
pravomoci a vyslal úfiedníky,
aby pfied nûho byl onen ãlovûk
pfiedveden; a soudil toho ãlovû-
ka podle zákona a dÛkazÛ, které
proti nûmu byly vzneseny, a tak
byl tento ãlovûk donucen spla-
titi, co dluÏil, anebo byl zbaven
majetku, anebo byl vyvrÏen
z prostfiedku lidu jako zlodûj
a lupiã.
3 A tento soudce dostal svou

mzdu podle svého ãasu – sénin
zlata za den nebo sénum stfiíbra,
coÏ se rovná séninu zlata; a to je
podle zákona, jenÏ byl dán.

4 Nyní, toto jsou názvy rÛz-
n˘ch kouskÛ jejich zlata a jejich
stfiíbra podle jejich hodnoty. A
tyto názvy dali Nefité, neboÈ

25a 2. Kor. 4:4;
Alma 14:6.

27a Luká‰ 11:45–52.
28a Alma 14:2.

31a Alma 11:20–36.
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nepoãítali podle ÎidÛ, ktefií
byli v Jeruzalémû; ani nemûfiili
podle ÎidÛ; ale mûnili své
poãítání a mûfiení podle názorÛ
a okolností lidu v kaÏdém
pokolení aÏ do vlády soudcÛ,
a tehdy to bylo austanoveno
králem Mosiá‰em.
5 Nyní, toto poãítání je takto –

sénin zlata, séon zlata, ‰am zlata
a limna zlata.

6 Sénum stfiíbra, amnor stfiíbra,
ezrom stfiíbra a onti stfiíbra.

7 Sénum stfiíbra se rovnal sé-
ninu zlata nebo mífie jeãmene a
také mífie kaÏdého druhu obilí.

8 Nyní, mnoÏství séonu zlata
bylo dvojnásobkem hodnoty
séninu.

9 A ‰am zlata byl dvojnásob-
kem hodnoty séonu.

10 A limna zlata mûla hodnotu
v‰ech tûchto.

11 A amnor stfiíbra byl stejnû
velik˘ jako dva sénumy.

12 A ezrom stfiíbra byl stejnû
velik˘ jako ãtyfii sénumy.

13 A onti byl stejnû velik˘ jako
v‰echny tyto.

14 Nyní, toto je hodnota men-
‰ích ãástek jejich poãítání –

15 ·iblon je polovina sénumu;
tudíÏ, jeden ‰iblon za polovinu
míry jeãmene.

16 A ‰iblum je polovina ‰iblo-
nu.

17 A léjach je polovina ‰iblu-
mu.

18 Nyní, toto je jejich ãástka,
podle jejich poãítání.

19 Nyní, ántion zlata se rovná
tfiem ‰iblonÛm.

20 Nyní, bylo to pouze za úãe-
lem toho, aby dosáhli zisku,
protoÏe dostávali svou mzdu
podle své zamûstnanosti, tudíÏ
podnûcovali lid k pozdviÏením
a v‰elik˘m nepokojÛm a zlo-
volnosti, aby byli více zamûst-
náni, aby azískali peníze podle
pfiípadÛ, které pfied nû byly
pfiedvedeny; tudíÏ podnûcovali
lid proti Almovi a Amulekovi.

21 A tento Zezrom poãal vy-
sl˘chati Amuleka fika: Odpoví‰
mi na nûkolik otázek, na které
se tû zeptám? Nyní, Zezrom
byl muÏ, kter˘ byl odborníkem
v anástrojích ìáblov˘ch, aby
mohl niãiti to, co je dobré; tudíÏ,
pravil Amulekovi: Odpoví‰ mi
na otázky, které ti poloÏím?

22 A Amulek mu pravil: Ano,
bude-li to podle aDucha Pánû,
jenÏ je ve mnû; neboÈ nefieknu
niãeho, co by bylo proti Duchu
Pánû. A Zezrom mu pravil:
Viz, zde je ‰est ontiÛ stfiíbra, a
ty v‰echny ti dám, popfie‰-li
jsoucnost Nejvy‰‰í Bytosti.

23 Nyní, Amulek pravil: Ó, ty
adítû pekla, proã mne bpokou‰í‰?
CoÏpak neví‰, Ïe spravedliví
se takov˘m poku‰ením nepod-
dávají?

24 Ty vûfií‰, Ïe není Ïádného
Boha? Pravím ti: Nikoli, ty ví‰,
Ïe je BÛh, ale ty více miluje‰
amamon neÏli jeho.
25 A nyní, ty jsi mi lhal pfied

Bohem. Pravil jsi mi – Viz,
tûchto ‰est ontiÛ, které mají ve-
likou cenu, ti dám – kdyÏ jsi mûl
v srdci svém, Ïe si je ponechá‰;

11 4a Mos. 29:40–44.
20a Alma 10:32.
21a Alma 10:13.

22a pp Duch Svat˘.
23a Alma 5:41.

b pp Pokou‰eti,

poku‰ení.
24a 1. Tim. 6:10;

Tit. 1:11.
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a jedin˘m pfiáním tv˘m bylo,
abych popfiel pravého a Ïivého
Boha, abys mûl pfiíãinu mne zni-
ãiti. A nyní viz, za toto veliké
zlo bude‰ míti odmûnu svou.
26 A Zezrom mu pravil: Ty

praví‰, Ïe je prav˘ a Ïiv˘ BÛh?
27 A Amulek pravil: Ano, je

prav˘ a Ïiv˘ BÛh.
28 Nyní Zezrom pravil: Je více

neÏli jeden BÛh?
29 A on odpovûdûl: Ne.
30 Nyní, Zezrom mu opût

pravil: Jak ví‰ o tûchto vûcech?
31 A on pravil: aAndûl mi je

oznámil.
32 A Zezrom opût pravil: Kdo je

ten, kter˘ pfiijde? Je to Syn BoÏí?
33 A on mu pravil: Ano.
34 A Zezrom opût pravil: Spasí

lid svÛj av hfií‰ích jeho? A
Amulek odpovûdûl a pravil mu:
Pravím ti, nespasí, neboÈ je
nemoÏné, aby popfiel slovo své.

35 Nyní Zezrom pravil lidu:
Hleìte, aÈ si tyto vûci zapama-
tujete; neboÈ on pravil, Ïe je
jen jeden BÛh; nicménû praví,
Ïe pfiijde Syn BoÏí, ale lid svÛj
nespasí – jako kdyby mûl pra-
vomoc pfiikazovati Bohu.

36 Nyní, Amulek mu opût
praví: Viz, ty jsi lhal, neboÈ
fiíká‰, Ïe jsem promlouval, jako
kdybych mûl pravomoc pfiika-
zovati Bohu, protoÏe jsem
pravil, Ïe nespasí lid svÛj v hfií-
‰ích jeho.

37 A opût ti pravím, Ïe ho
v ahfií‰ích jeho spasiti nemÛÏe;
neboÈ já nemohu popfiíti slovo
jeho a on pravil, Ïe bÏádná
neãistá vûc nemÛÏe zdûditi
ckrálovství nebeské; tudíÏ, jak
mÛÏete b˘ti spaseni, ledaÏe
zdûdíte království nebeské?
TudíÏ nemÛÏete b˘ti spaseni
v hfií‰ích sv˘ch.

38 Nyní, Zezrom mu opût pra-
ví: Je Syn BoÏí oním skuteãn˘m
Vûãn˘m Otcem?

39 A Amulek mu pravi l :
Ano, on je skuteãn˘m aVûãn˘m
Otcem nebe a zemû a bv‰ech
vûcí, jeÏ na nich jsou; on je po-
ãátek i konec, první i poslední;

40 A pfii jde na a svût, aby
bvykoupil svÛj lid; a cvezme na
sebe pfiestupky tûch, ktefií vûfií
ve jméno jeho; a to jsou ti, ktefií
budou míti vûãn˘ Ïivot, a k ni-
komu jinému spasení nepfiijde.

41 TudíÏ zlovolní zÛstanou,
jako kdyby nebylo uãinûno
aÏádného vykoupení, kromû
toho, Ïe budou uvolnûna pouta
smrti; neboÈ viz, pfiijde den,
kdy bv‰ichni vstanou z mrtv˘ch
a stanou pfied Bohem a budou
csouzeni podle skutkÛ sv˘ch.
42 Nyní, je smrt, jeÏ se naz˘vá

smrtí ãasnou; a smrt Kristova
uvolní apouta této ãasné smrti,
takÏe v‰ichni budou pozvednuti
z této ãasné smrti.
43 Duch a tûlo budou opût

31a Alma 10:7–10.
34a Hel. 5:10–11.
37a 1. Kor. 6:9–10.

b 1. Nefi 15:33;
Alma 40:26;
3. Nefi 27:19.
pp BezboÏn˘.

c pp Království BoÏí

neboli království
nebeské.

39a Iz. 9:6.
b Kol. 1:16; Mos. 4:2.

40a pp Svût.
b ¤ím. 11:26–27.
c Ex. 34:6–7; Iz. 53:5;

1. Jan. 2:2;

Mos. 14:5; 15:12;
NaS 19:16–19.

41a Alma 12:18;
NaS 88:33.

b Zjev. 20:12–13;
Alma 42:23.

c pp Soud, poslední.
42a Alma 12:16.
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aspojeny ve své dokonalé po-
dobû; jak konãetina, tak kloub
budou znovuzfiízeny do své
vlastní schránky, tak jako jsme
nyní v tuto dobu; a budeme
pfiedvedeni, abychom stáli pfied
Bohem, vûdouce tak, jako víme
nyní, a budeme míti jasnou
bvzpomínku na ve‰kerou svou
cvinu.
44 Nyní, toto znovuzfiízení

pfiijde ke v‰em, jak k star˘m,
tak k mlad˘m, jak k poroben˘m,
tak k svobodn˘m, jak k muÏÛm,
tak k Ïenám, jak k zlovoln˘m,
tak ke spravedliv˘m; a dokon-
ce ani jeden vlas z hlavy jejich
nebude ztracen; ale v‰e bude
aznovuzfiízeno do své dokona-
lé schránky, jako je to nyní
neboli v tûle, a budou pfiedve-
deni a vyzváni, aby se zodpo-
vídali pfied stolicí Krista Syna
a Boha bOtce a Svatého Ducha,
coÏ jest cjeden Vûãn˘ BÛh, aby
byli dsouzeni podle skutkÛ
sv˘ch, aÈ byly dobré, nebo aÈ
byly zlé.
45 Nyní, viz, mluvil jsem k tobû

o smrti smrtelného tûla a také
o avzkfií‰ení smrtelného tûla.
Pravím ti, Ïe toto smrtelné tûlo
bude bpozvednuto jako ctûlo
nesmrtelné, to je ze smrti, a to
z první smrti, k Ïivotu, takÏe
oni jiÏ dnemohou zemfiíti; duch
jejich se spojí s tûlem jejich,
aby nikdy nebyli rozdûleni; a
tak se celek stane educhovním

a nesmrteln˘m, takÏe oni jiÏ více
nespatfií poru‰itelnost.

46 Nyní, kdyÏ Amulek dokon-
ãil tato slova, lidé opût poãali
Ïasnouti a také Zezrom se poãal
chvûti. A tak skonãila slova
Amulekova, neboli toto je v‰e,
co jsem napsal.

KAPITOLA 12

Alma se pfie se Zezromem – Tajem-
ství BoÏí mohou b˘ti dána pouze
vûrn˘m – Lidé jsou souzeni podle
toho, ãemu vûfií, podle sv˘ch my‰le-
nek, slov a skutkÛ – Zlovolní vytrpí
duchovní smrt – Tento smrteln˘
Ïivot je zku‰ebním stavem – Plán
vykoupení umoÏÀuje vzkfií‰ení a,
skrze víru, odpu‰tûní hfiíchÛ – Ka-
jícní mají nárok na milosrdenství
skrze Jednorozeného Syna. Kolem
roku 82 pfi. Kr.

Nyní, Alma, vida, Ïe slova
Amulekova umlãela Zezroma,
neboÈ vidûl, Ïe Amulek ho pfii-
stihl, kdyÏ alhal a klamal, aby ho
zniãil, a vida, Ïe se poãal chvûti
pfii bvûdomí své viny, otevfiel
ústa svá a poãal k nûmu pro-
mlouvati a utvrzovati slova
Amulekova a vysvûtlovati dal‰í
vûci, neboli odhalovati písma
nad to, co uãinil Amulek.

2 Nyní, slova, jeÏ Alma pro-
mlouval k Zezromovi, sly‰eli
i lidé okolo; neboÈ zástup byl
velik˘, a on mluvil takto:

43a 2. Nefi 9:13;
Alma 40:23.

b 2. Nefi 9:14;
Mos. 3:25; Alma 5:18.

c pp Vina.
44a Alma 41:12–15.

b pp BÛh, BoÏstvo –

BÛh Otec.
c 3. Nefi 11:27, 36.

pp BÛh, BoÏstvo.
d Zjev. 20:12–13.

45a Alma 40:23;
NaS 88:16.

b pp Vzkfií‰ení.

c pp Nesmrtelnost,
nesmrteln˘.

d Zjev. 21:4;
NaS 63:49; 88:116.

e 1. Kor. 15:44.
12 1a Alma 11:20–38.

b pp Svûdomí.
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3 Nyní, Zezrome, vidí‰, Ïe jsi
byl pfiistiÏen pfii lhaní a vychy-
tralosti, neboÈ jsi nelhal jen li-
dem, ale lhal jsi Bohu; neboÈ viz,
on zná v‰echny amy‰lenky tvé
a ty vidí‰, Ïe Duchem jeho nám
byly my‰lenky tvé oznámeny;
4 A ty vidí‰, Ïe my víme, Ïe

plán tvÛj byl velmi lstiv˘, podle
lstivosti ìáblovy, abys obelhá-
val a oklamával lid tento, abys je
mohl postaviti proti nám, aby
nám spílali a vyvrhli nás –

5 Nyní, toto byl plán aprotiv-
níka tvého a on v tobû pouÏil
moci své. Nyní, chtûl bych, aby
sis zapamatoval, Ïe to, co fiíkám
tobû, fiíkám v‰em.
6 A vizte, pravím vám v‰em,

Ïe toto byla léãka protivníka,
kterou nastraÏil, aby polapil lid
tento, aby si vás mohl podma-
niti, aby vás mohl obvinouti
afietûzy sv˘mi, aby vás mohl
spoutati aÏ k vûãnému zniãení,
podle moci zajetí svého.

7 Nyní, kdyÏ Alma promluvil
tato slova, Zezrom se poãal
chvûti je‰tû více, neboÈ byl stále
více pfiesvûdãen o moci BoÏí; a
také byl pfiesvûdãen, Ïe Alma a
Amulek ho znají, neboÈ byl
pfiesvûdãen, Ïe znají my‰lenky
a zámûry srdce jeho; neboÈ jim
byla dána moc, aby poznali tyto
vûci podle ducha proroctví.

8 A Zezrom se jich poãal pilnû

vyptávati, aby se dozvûdûl více
o království BoÏím. A pravil
Almovi: Co znamená to, co pra-
vil Amulek o vzkfií‰ení mrtv˘ch,
Ïe v‰ichni vstanou z mrtv˘ch,
jak spravedlní, tak nespravedl-
ní, a budou pfiedvedeni, aby
stáli pfied Bohem, aby byli sou-
zeni podle skutkÛ sv˘ch?

9 A nyní, Alma mu poãal tyto
vûci objasÀovati fika: Mnoh˘m
je dáno znáti atajemství BoÏí;
nicménû mají pfiísn˘ pfiíkaz,
aby nesdûlovali tajemství tato,
bleda podle té ãásti slova jeho,
kterou on poskytuje dûtem lid-
sk˘m podle pozornosti a píle,
kterou mu vûnují.

10 A tudíÏ, ten, kdo bude
azatvrzovati srdce své, obdrÏí
bmen‰í ãást slova; a tomu, kdo
cnebude zatvrzovati srdce své,
tomu bude ddávána vût‰í ãást,
aÏ mu bude dáno znáti tajemství
BoÏí a aÏ je pozná v plnosti.

11 A ti, ktefií budou zatvrzovati
srdce své, tûm je dávána men‰í
aãást slova, aÏ bnevûdí niãeho o
tajemstvích jeho; a pak jsou
zajati ìáblem a vedeni podle
vÛle jeho do záhuby. Nyní, to je
to, co je mínûno onûmi cfietûzy
dpekla.
12 A Amulek jasnû promlouval

o asmrti a o pozvednutí z této
smrtelnosti do stavu nesmrtel-
nosti a o pfiedvedení pfied stolici

3a Jákob 2:5;
Alma 10:17;
NaS 6:16.

5a pp ëábel.
6a Alma 5:7–10.
9a Alma 26:22.

pp Tajemství BoÏí.
b Jan 16:12;

Alma 29:8;

3. Nefi 26:8–11;
Eter 4:7.

10a 2. Nefi 28:27;
Eter 4:8.

b NaS 93:39.
c pp Pokora, pokorn˘,

pokofiiti se.
d 2. Nefi 28:30;

NaS 50:24.

11a Mat. 25:29.
b pp Odpadlictví.
c Jan 8:34;

2. Nefi 28:19.
d Pfiísl. 9:18;

2. Nefi 2:29.
pp Peklo.

12a Alma 11:41–45.
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BoÏí, abychom byli bsouzeni
podle skutkÛ sv˘ch.
13 JestliÏe jsme tady zatvrdili

srdce své, ano, jestliÏe jsme
zatvrdili srdce své proti slovu
natolik, Ïe se v nás nenachází,
pak bude ná‰ stav hrozn˘, neboÈ
pak budeme odsouzeni.

14 NeboÈ aslova na‰e nás od-
soudí, ano, ve‰keré skutky na‰e
nás odsoudí; nebudeme shle-
dáni bez poskvrny; a my‰lenky
na‰e nás také odsoudí; a v tomto
hrozném stavu se neodváÏíme
vzhlédnouti k Bohu svému; a
byli bychom radûji, kdybychom
mohli pfiikázati skalám a bho-
rám, aby na nás padly a cukryly
nás pfied pfiítomností jeho.
15 Ale to nemÛÏe b˘ti; my

musíme vystoupiti a stanouti
pfied ním v jeho slávû a v jeho
síle, a v jeho moci, majestátnosti
a panování, a pfiiznati k vûãné
ahanbû své, Ïe v‰echny bsoudy
jeho jsou spravedlné; Ïe on je
spravedln˘ ve v‰ech dílech
sv˘ch a Ïe je milosrdn˘ k dûtem
lidsk˘m a Ïe má ve‰kerou moc
spasiti kaÏdého ãlovûka, kter˘
vûfií ve jméno jeho a nese ovoce
hodné pokání.

16 A nyní viz, pravím ti, Ïe pak
pfiijde smrt, a to druhá asmrt,
coÏ je smrt duchovní; pak nasta-
ne ãas, kdy kaÏd˘, kdo zemfie
v hfií‰ích sv˘ch co do ãasné

bsmrti, czemfie také smrtí du-
chovní; ano, zemfie co do vûcí
t˘kajících se spravedlivosti.

17 Pak nadejde ãas, kdy muka
jejich budou jako ajezero ohnû
a síry, jehoÏ plamen stoupá
vzhÛru na vûky vûkÛ; a pak na-
stane ãas, kdy budou spoutáni
k vûãnému zniãení podle moci
a zajetí Satanova, protoÏe on si
je podrobil podle vÛle své.

18 Pak, pravím ti, budou, jako
by nebylo uãinûno aÏádného vy-
koupení; neboÈ nebudou moci
b˘ti vykoupeni podle BoÏí
spravedlnosti; a nebudou moci
bzemfiíti, neboÈ jiÏ nebude poru-
‰itelnosti.

19 Nyní, stalo se, Ïe kdyÏ Alma
ustal promlouvati tato slova, lid
poãal je‰tû více Ïasnouti;

20 Ale byl tam jist˘ Antiona,
kter˘ byl mezi nimi hlavním
vládcem, a ten vystoupil a pra-
vil mu: Co jsi to pravil o tom,
Ïe ãlovûk vstane z mrtv˘ch a
bude promûnûn z tohoto smr-
telného stavu do anesmrtelné-
ho, takÏe du‰e nebude moci
nikdy zemfiíti?

21 Co znamená písmo, jeÏ pra-
ví, Ïe BÛh umístil na v˘chodû
zahrady aEden bcherubíny a
plamenn˘ meã, aby tam na‰i
první rodiãe nevstoupili a ne-
pojedli z ovoce stromu Ïivota a
neÏili na vûky? A tak vidíme,

12b pp Soud, poslední.
14a Mat. 12:36;

Jakub 3:6;
Mos. 4:29–30.

b Ozeá‰ 10:8;
2. Nefi 26:5.

c Job 34:22;
2. Nefi 12:10.

15a Mos. 3:25.

b 2. Petr. 2:9.
pp Spravedlnost.

16a pp Smrt, duchovní.
b Alma 11:40–45.
c 1. Nefi 15:33;

Alma 40:26.
17a Zjev. 19:20; 21:8;

Mos. 3:27.
18a Alma 11:41.

b Zjev. 21:4;
Alma 11:45;
NaS 63:49.

20a pp Nesmrtelnost,
nesmrteln˘.

21a pp Eden.
b Gen. 3:24; Alma 42:2;

MojÏ. 4:31.
pp Cherubíni.
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Ïe nebylo nikterak moÏné, aby
Ïili na vûky.
22 Nyní, Alma mu pravil: To

jsem se právû chystal vysvûtliti.
Nyní, vidíme, Ïe Adam apadl
tím, Ïe pojedl ze zakázaného
bovoce, podle slova BoÏího; a
tak vidíme, Ïe pádem jeho se
ve‰keré lidstvo stalo cztracen˘m
a padl˘m lidem.

23 A nyní viz, pravím ti, Ïe
kdyby bylo moÏné, aby Adam
tenkráte apojedl z ovoce stromu
Ïivota, nebylo by Ïádné smrti,
a slovo by bylo prázdné a uãi-
nilo by z Boha lháfie, neboÈ on
pravil: bJestliÏe pojí‰, zajisté
zemfie‰.

24 A my vidíme, Ïe asmrt pfii-
chází na lidstvo, ano, ta smrt, o
níÏ mluvil Amulek, jeÏ je smrtí
ãasnou; nicménû bãlovûku byla
dána doba, v níÏ mÛÏe ãiniti
pokání; tudíÏ tento Ïivot se
stal stavem zku‰ebním; dobou
cpfiípravy na setkání s Bohem;
dobou pfiípravy na onen neko-
neãn˘ stav, o nûmÏ jsme mlu-
vili, jenÏ nastane po vzkfií‰ení
mrtv˘ch.
25 Nyní, kdyby nebylo aplánu

vykoupení, kter˘ byl ustanoven
od zaloÏení svûta, nemohlo by
b˘ti Ïádného bvzkfií‰ení mrt-
v˘ch; ale byl ustanoven plán
vykoupení, kter˘ ono vzkfií‰ení

mrtv˘ch, o nûmÏ bylo promlou-
váno, uskuteãní.

26 A nyní viz, kdyby bylo
moÏné, aby na‰i první rodiãe
mohli jíti a pojísti ze astromu
Ïivota, byli by na vûky bídní,
nemajíce Ïádného pfiípravného
stavu; a tak by byl bplán vykou-
pení zmafien a slovo BoÏí by
bylo prázdné, nemajíc Ïádného
úãinku.

27 Ale viz, tak tomu nebylo; ale
lidem bylo aurãeno, Ïe musejí
zemfiíti; a po smrti musejí pfiijíti
k bsoudu, vpravdû k témuÏ sou-
du, o nûmÏ jsme mluvili, kter˘
je koncem.

28 A poté, co BÛh urãil, Ïe na
ãlovûka pfiijdou tyto vûci, viz,
pak vidûl, Ïe je Ïádoucí, aby ãlo-
vûk vûdûl o vûcech, jeÏ jim urãil;

29 TudíÏ vyslal aandûly, aby
s lidmi hovofiili, a oni jim dali
uzfiíti ze slávy jeho.

30 A oni poãali od té doby
nadále vz˘vati jméno jeho; tudíÏ
BÛh s lidmi ahovofiil a obezná-
mil je s bplánem vykoupení,
kter˘ byl pfiipraven od czaloÏení
svûta; a s tímto je seznamoval
podle víry jejich a pokání jejich
a podle svat˘ch skutkÛ jejich.
31 ProãeÏ, dal lidem apfiikázání,

protoÏe oni nejprve pfiestoupili
bprvní pfiikázání co do vûcí, jeÏ
jsou ãasné, a stali se jako boho-

22a pp Pád Adama a Evy.
b Gen. 3:6;

2. Nefi 2:15–19;
Mos. 3:26.

c Mos. 16:4–5.
23a Alma 42:2–9.

b Gen. 2:17.
24a pp Smrt, tûlesná.

b 2. Nefi 2:21;
MojÏ. 5:8–12.

c Alma 34:32–35.

25a pp Plán vykoupení.
b 2. Nefi 2:8;

Alma 7:12; 42:23.
26a Gen. 2:9;

1. Nefi 15:36;
Alma 32:40.

b Alma 34:8–16;
42:6–28;
MojÏ. 6:59–62.

27a Job 7:1;
ÎidÛm 9:27;

NaS 42:48.
b pp Soud, poslední.

29a Moroni 7:25, 31;
NaS 29:42.

30a MojÏ. 5:4–5; 6:51.
b pp Plán vykoupení.
c Mos. 18:13;

Alma 13:3, 5, 7–8.
31a pp Pfiikázání BoÏí.

b Gen. 2:16–17;
2. Nefi 2:18–19.
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vé, crozeznávajíce dobro od zla,
uved‰e se do stavu, kdy mohli
djednati, neboli byv‰e uvedeni
do stavu, kdy mohli jednati
podle své vÛle a libosti, aÈ bu-
dou ãiniti zlo, nebo aÈ budou
ãiniti dobro –
32 TudíÏ BÛh, aseznámiv je

s plánem vykoupení, jim dal
pfiikázání, Ïe nemají ãiniti zlo,
jehoÏ potrestáním je druhá
bsmrt, coÏ je smrt vûãná co do
vûcí t˘kajících se spravedlivosti;
neboÈ nad takov˘mi nemÛÏe
míti plán vykoupení Ïádné
moci, neboÈ skutky cspravedlnos-
ti nemohou b˘ti zniãeny, podle
nejvy‰‰í dobrotivosti BoÏí.

33 Ale BÛh volal k lidem ve
jménu Syna svého (a toto byl
plán vykoupení, kter˘ byl usta-
noven) fika: Budete-li ãiniti po-
kání a nebudete-li zatvrzovati
srdce své, pak k vám budu mi-
losrdn˘, skrze Jednorozeného
Syna svého;
34 TudíÏ, kaÏd˘, kdo ãiní poká-

ní a nezatvrzuje srdce své, bude
míti nárok na amilosrdenství
skrze Jednorozeného Syna mé-
ho, na bodpu‰tûní hfiíchÛ sv˘ch;
a tito vejdou v codpoãinutí mé.
35 A kaÏd˘, kdo bude zatvrzo-

vati srdce své a bude ãiniti ne-
pravost, vizte, pfiísahám v hnûvu
svém, Ïe ten v odpoãinutí mé
nevejde.

36 A nyní, bratfií moji, vizte,
pravím vám, Ïe budete-li za-

tvrzovati srdce své, nevejdete
v odpoãinutí Pánû; tudíÏ ne-
pravost va‰e ho popouzí, takÏe
sesílá na vás hnûv svÛj, jako pfii
aprvním popuzení, ano, podle
slova svého pfii posledním po-
puzení, stejnû jako pfii prvním,
k vûãnému bzniãení du‰e va‰í;
tudíÏ, podle slova jeho, k po-
slední smrti, stejnû jako k první.

37 A nyní, bratfií moji, vidouce,
Ïe známe tyto vûci, a ony jsou
pravdivé, ãiÀme pokání a neza-
tvrzujme srdce své, abychom
anepopouzeli Pána Boha své-
ho, aby na nás neuvalil hnûv
svÛj pro tato jeho druhá pfiiká-
zání, jeÏ nám dal; ale vejdûme
v bodpoãinutí BoÏí, jeÏ je podle
slova jeho pfiipraveno.

KAPITOLA 13

MuÏi jsou povoláváni jako vysocí
knûÏí pro svou nesmírnou víru a
dobré skutky – Mají uãiti pfiikázá-
ním – Skrze spravedlivost jsou
posvûceni a vcházejí v odpoãinutí
Pánû – Melchisedech byl jedním
z nich – Andûlé oznamují radostné
zvûsti po celé zemi – Zjeví vlast-
ní pfiíchod Krista. Kolem roku
82 pfi. Kr.

A opût, bratfií moji, chtûl bych
upnouti mysl va‰i na onu dobu,
kdy Pán BÛh dal sv˘m dûtem
tato pfiikázání; a chtûl bych,
abyste si pamatovali, Ïe Pán

31c Gen. 3:22–23;
MojÏ. 4:11.

d 2. Nefi 2:16.
pp Svoboda jednání.

32a MojÏ. 5:4–9.
b pp Smrt, duchovní.
c Mos. 15:27;

Alma 34:15–16; 42:15.
34a pp Milosrdenství,

milosrdn˘.
b pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.
c pp Odpoãinouti,

odpoãinutí,
spoãinouti.

36a Jákob 1:7–8;
Alma 42:6, 9, 14.

b pp Zatracení.
37a 1. Nefi 17:30;

Jákob 1:8;
Hel. 7:18.

b Alma 13:6–9.
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BÛh avysvûcoval knûze podle
svého svatého fiádu, kter˘ byl
podle fiádu jeho Syna, aby uãili
lid tûmto vûcem.

2 A tito knûÏí byli vysvûcováni
podle afiádu jeho Syna takov˘m
bzpÛsobem, aby lid vûdûl, jak˘m
zpÛsobem vyhlíÏeti jeho Syna
pro vykoupení.
3 A toto je zpÛsob, jak˘m byli

vysvûcováni – byv‰e apovoláni
a bpfiipravováni od czaloÏení
svûta podle dpfiedzvûdûní BoÏího
na základû své nesmírné víry
a dobr˘ch skutkÛ; ponejprve
byv‰e ponecháni ezvoliti si dob-
ro, nebo zlo; tudíÏ zvoliv‰e si
dobro a projevujíce pfievelikou
fvíru, jsou gpovoláni svat˘m
povoláním, ano, oním svat˘m
povoláním, jeÏ bylo pro takové
pfiipraveno s pfiípravn˘m vy-
koupením a podle nûj.

4 A tak byli apovoláni k tomuto
svatému povolání na základû
své víry, zatímco jiní odmítali
Ducha BoÏího na základû tvr-
dosti srdce svého a zaslepenosti
mysli své, zatímco kdyby toho
nebylo, mohli by míti stejnû veli-
kou bv˘sadu jako bratfií jejich.
5 Neboli zkrátka, ponejprve

byli ve astejném postavení jako
bratfií jejich; tak bylo toto svaté
povolání pfiipraveno od zalo-
Ïení svûta pro takové, ktefií

nebudou zatvrzovati srdce své,
jsa v usmífiení a skrze usmífiení
Jednorozen˘m Synem, kter˘
byl pfiipraven –

6 A tak jsouce povoláni tímto
svat˘m povoláním a vysvûceni
do vysokého knûÏství svatého
fiádu BoÏího, aby uãili dûti lid-
ské pfiikázáním jeho, aby i ony
mohly vejíti v aodpoãinutí jeho –
7 Toto vysoké knûÏství je podle

fiádu Syna jeho, kter˘Ïto fiád byl
od zaloÏení svûta; neboli jin˘mi
slovy je abez poãátku dnÛ ãi
konce rokÛ, jsa pfiipraven od
vûãnosti do ve‰keré vûãnosti
podle bjeho pfiedzvûdûní v‰ech
vûcí –

8 Nyní, byli avysvûceni tímto
zpÛsobem – jsouce povoláni
svat˘m povoláním a vysvûceni
svat˘m obfiadem a berouce na
sebe vysoké knûÏství svatého
fiádu, kteréÏto povolání a obfiad
a vysoké knûÏství je bez poãátku
ãi konce –

9 Tak se stávají avysok˘mi knû-
Ïími na vûky, podle fiádu Syna,
Jednorozeného Otcova, jenÏ je
bez poãátku dnÛ ãi konce rokÛ,
jenÏ je pln bmilosti, nestrannosti
a pravdy. A tak tomu jest.
Amen.

10 Nyní, jak jsem pravil o
svatém fiádu neboli o tomto
avysokém knûÏství, bylo mnoho

13 1a Abr. 2:9, 11.
2a NaS 107:2–4.

b Alma 13:16.
3a NaS 127:2.

pp Pfiedustanovení;
Vyvolení, vyvolen˘,
vyvoliti.

b NaS 138:55–56.
c Alma 12:25, 30.

pp Pfiedsmrteln˘ Ïivot.
d NaS 38:2.

e pp Svoboda jednání.
f pp Vûfiiti, víra.
g pp KnûÏství; Povolání,

povolan˘ Bohem,
povolati.

4a Eter 12:10.
b 1. Nefi 17:32–35.

5a 2. Nefi 26:28.
6a Alma 12:37; 16:17.

pp Odpoãinouti,
odpoãinutí, spoãinouti.

7a ÎidÛm 7:3.
b pp BÛh, BoÏstvo.

8a NaS 84:33–42.
pp Melchisedechovo
knûÏství.

9a pp Vysok˘ knûz.
b 2. Nefi 2:6.

pp Milost.
10a NaS 84:18–22.
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tûch, ktefií byli vysvûceni a stali
se vysok˘mi knûÏími BoÏími; a
bylo to na základû nesmírné
víry jejich a bpokání jejich a spra-
vedlivosti jejich pfied Bohem,
neboÈ si zvolili ãiniti pokání a
ãiniti spravedlivost radûji neÏli
zahynouti;
11 TudíÏ byli povoláni podle

tohoto svatého fiádu a byli apo-
svûceni a b‰at jejich byl omyt
dobûla krví Beránkovou.
12 Nyní, oni, byv‰e aposvûceni

bDuchem Svat˘m, uãiniv‰e ‰at
svÛj bíl˘m, jsouce pfied Bohem
cãistí a bez poskvrny, nemohli
pohlíÏeti na dhfiích, leda s eod-
porem; a bylo mnoho tûch, pfie-
velice mnoho, ktefií byli uãinûni
ãist˘mi a ve‰li v odpoãinutí
Pána svého Boha.

13 A nyní, bratfií moji, chtûl
bych, abyste se pokofiili pfied
Bohem a nesli aovoce hodné
pokání, abyste i vy mohli vejíti
v ono odpoãinutí.

14 Ano, pokofite se tak jako
lid za dnÛ aMelchisedecha,
kter˘ byl také vysok˘m knû-
zem podle téhoÏ fiádu, o nûmÏ
jsem mluvil, kter˘ také vzal
na sebe vysoké knûÏství na
vûky.

15 A byl to tent˘Ï Melchise-
dech, kterému aAbraham platil
bdesátky; ano, dokonce otec

ná‰ Abraham platil desátky,
jeden desát˘ díl ze v‰eho, co
vlastnil.

16 Nyní, tyto aobfiady byly
tímto zpÛsobem dány, aby tak
lid mohl vyhlíÏeti Syna BoÏího,
a to bylo bpfiedobrazem fiádu
jeho neboli to byl fiád jeho, a to
bylo uãinûno, aby mohli k nûmu
vyhlíÏeti pro odpu‰tûní hfiíchÛ
sv˘ch, aby mohli vejíti v odpo-
ãinutí Pánû.

17 Nyní, tento Melchisedech
byl králem nad zemí Sálem; a
lid jeho zesílil v nepravosti a
v ohavnosti; ano, v‰ichni se‰li
z cesty; byli plni v‰eliké zlo-
volnosti;

18 Ale Melchisedech, projeviv
mocnou víru a obdrÏev úfiad
vysokého knûÏství podle asva-
tého fiádu BoÏího, kázal svému
lidu pokání. A vizte, oni pokání
ãinili; a Melchisedech zjednal
v zemi mír za sv˘ch dnÛ; tudíÏ
byl naz˘ván kníÏetem pokoje,
neboÈ byl králem Sálemu; a
vládl pod otcem sv˘m.

19 Nyní, byli amnozí pfied
ním, a také byli mnozí potom,
ale bÏádn˘ nebyl vût‰í; tudíÏ,
zmínili se o nûm podrobnûji.

20 Nyní, nemusím tuto vûc
opakovati; to, co jsem fiekl,
mÛÏe postaãiti. Vizte, apísma
jsou pfied vámi; budete-li je

10b pp Pokání.
11a MojÏ. 6:59–60.

b 1. Nefi 12:10;
Alma 5:21–27;
3. Nefi 27:19–20.

12a ¤ím. 8:1–9.
pp Posvûcení.

b pp Duch Svat˘.
c pp âistota, ãist˘,

neãist˘.

d Mos. 5:2; Alma 19:33.
e Pfiísl. 8:13;

Alma 37:29.
13a Luká‰ 3:8.
14a NaS 84:14.

pjs, Gen. 14:25–40.
pp Melchisedech.

15a pp Abraham.
b Gen. 14:18–20;

Mal. 3:8–10.

pp Desátek.
16a pp Obfiady.

b pp Symbolika.
18a pp Melchisedechovo

knûÏství.
19a Hel. 8:18;

NaS 84:6–16;
107:40–55.

b NaS 107:1–4.
20a pp Písma.
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bpfiekrucovati, bude to k va‰í
vlastní zkáze.

21 A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ jim
Alma pravil tato slova, vztáhl
k nim svou ruku a zvolal moc-
n˘m hlasem fika: Nyní je ãas
ãiniti apokání, neboÈ den spase-
ní se blíÏí;

22 Ano, a hlas Pánû to aústy
andûlÛ oznamuje v‰em náro-
dÛm; ano, oznamuje to, aby
mohly míti radostné zvûsti
veliké radosti; ano, hlásá tyto
radostné zvûsti mezi ve‰ker˘m
sv˘m lidem, ano, dokonce i tûm,
ktefií jsou rozpt˘leni do ‰iroka
po tváfii zemû; proãeÏ ony pfii‰ly
k nám.

23 A jsou nám oznámeny
ajasn˘mi slovy, abychom mohli
porozumûti, takÏe nemÛÏeme
chybovati; a to proto, Ïe jsme
btuláky v cizí zemi; tudíÏ jsme
tak vysoce oblíbeni, neboÈ nám
jsou tyto radostné zvûsti ozna-
movány ve v‰ech ãástech na‰í
vinice.
24 NeboÈ vizte, aandûlé je

v této dobû oznamují mnoh˘m
v na‰í zemi; a to proto, aby
pfiipravili srdce dûtí lidsk˘ch na
to, aby pfiijaly slovo jeho v dobû
pfiíchodu jeho v slávû jeho.
25 A nyní my jen ãekáme

na to, aÏ usly‰íme radostnou
novinu, jeÏ nám bude oznámena
ústy andûlÛ, o pfiíchodu jeho;

neboÈ onen ãas pfiijde, anevíme
jak brzy. KéÏ by BÛh dal, aby
to bylo za dnÛ m˘ch; ale aÈ to
bude dfiíve ãi pozdûji, budu se
z toho radovati.
26 A aspravedln˘m a svat˘m li-

dem to bude ústy andûlÛ v dobû
pfiíchodu jeho oznámeno, aby se
slova otcÛ na‰ich mohla naplniti
podle toho, co o nûm pro-
mlouvali, coÏ bylo podle ducha
proroctví, jenÏ byl v nich.

27 A nyní, bratfií moji, apfieji si
z celé hloubky srdce svého, ano,
s velikou úzkostí aÏ k bolesti,
abyste poslouchali slova moje
a odvrhli hfiíchy své a neodklá-
dali den pokání svého;

28 Ale abyste se pokofiili pfied
Pánem a vz˘vali svaté jméno
jeho a abdûli a modlili se stále,
abyste nebyli bpokou‰eni nad
to, co mÛÏete snésti, a tak abyste
byli vedeni Svat˘m Duchem,
stávajíce se pokorn˘mi, cmír-
n˘mi, poddajn˘mi, trpûliv˘mi,
pln˘mi lásky a ve‰keré shoví-
vavosti;

29 aMajíce víru v Pána; majíce
nadûji, Ïe obdrÏíte Ïivot vûãn˘;
majíce vÏdy blásku BoÏí v srdci
svém, abyste mohli b˘ti posled-
ního dne pozvednuti a abyste
mohli vejíti v codpoãinutí jeho.
30 A kéÏ vám Pán udûlí poká-

ní, abyste na sebe nepfiivodili
hnûv jeho, abyste nebyli spoutá-

20b 2. Petr. 3:16;
Alma 41:1.

21a pp Pokání.
22a Alma 10:20.
23a 2. Nefi 25:7–8;

31:3; 32:7;
Jákob 4:13;
Eter 12:39.

b Jákob 7:26.
24a Alma 10:10; 39:19.
25a 1. Nefi 10:4;

3. Nefi 1:13.
26a Amos 3:7;

Luká‰ 2:8–11.
27a Mos. 28:3.
28a pp Bdíti, stráÏní;

Modlitba.
b 1. Kor. 10:13.
c pp Mírnost, mírn˘;

Trpûlivost.
29a Alma 7:24.

b NaS 20:31; 76:116.
pp Pravá láska.

c NaS 84:24.
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ni fietûzy apekla, abyste nevytr-
pûli druhou bsmrt.

31 A Alma k lidu promlouval
mnohem více slov, jeÏ nejsou
v této knize napsána.

KAPITOLA 14

Alma a Amulek jsou uvûznûni a biti
– Vûfiící a jejich svatá písma jsou
upáleni v ohni – Tito muãedníci
jsou pfiijati Pánem v slávû – VûzeÀ-
ské zdi pukají a padají – Alma a
Amulek jsou vysvobozeni a jejich
pronásledovatelé jsou zabiti. Kolem
roku 82–81 pfi. Kr.

A stalo se, poté, co ustal k lidem
promlouvati, Ïe mnozí z nich
v slova jeho uvûfiili a poãali ãini-
ti pokání a zkoumati apísma.
2 Ale vût‰í ãást z nich si pfiála,

aby mohli Almu a Amuleka
zniãiti; neboÈ se na Almu hnû-
vali pro apfiímost jeho slov, jeÏ
pravil Zezromovi; a také pravili,
Ïe jim Amulek blhal a spílal
zákonu jejich a také zákoníkÛm
jejich a soudcÛm jejich.

3 A oni se také hnûvali na
Almu a Amuleka; a protoÏe tak
zpfiíma svûdãili proti zlovol-
nosti jejich, snaÏili se jich tajnû
zbaviti.
4 Ale stalo se, Ïe se jich nezba-

vili; ale jali je a svázali je siln˘mi
provazy a dovedli je pfied hlav-
ního soudce zemû.
5 A lidé pfiedstoupili a svûdãili

proti nim – svûdãíce, Ïe spílali
zákonu, a jejich zákoníkÛm a

soudcÛm zemû a také v‰ech lidí,
ktefií jsou v zemi; a také Ïe
svûdãili, Ïe je jen jeden BÛh a Ïe
vy‰le Syna svého mezi lidi, ale
ten Ïe je nespasí; a mnoh˘mi
takov˘mi vûcmi lidé svûdãili
proti Almovi a Amulekovi.
Nyní, toto se stalo pfied hlav-
ním soudcem zemû.

6 A stalo se, Ïe Zezrom uÏasl
nad slovy, jeÏ byla vyfiãena;
a on také vûdûl o zaslepenosti
mysli, kterou mezi lidem zpÛso-
bil sv˘mi lÏiv˘mi slovy; a jeho
du‰i poãalo adrásati bvûdomí
jeho vlastní viny; ano, poãal
b˘ti obklopen bolestmi pekla.

7 A stalo se, Ïe poãal volati
k lidem fika: Vizte, já jsem avinen
a muÏi tito jsou pfied Bohem bez
poskvrny. A poãal je od té doby
nadále hájiti; ale oni mu spíla-
li fikouce: Jsi také posedl˘
ìáblem? A plivali na nûho a
bvyvrhli ho z prostfiedku svého,
a totéÏ uãinili v‰em tûm, ktefií
vûfiili slovÛm, jeÏ Alma a Amu-
lek promlouvali; a vyvrhli je a
vyslali muÏe, aby je kamenovali.

8 A pfiivedli dohromady jejich
manÏelky a dûti a kaÏdého, kdo
vûfiil, nebo byl uãen, aby vûfiil,
ve slovo BoÏí, a dali, aby byli
uvrÏeni do ohnû; a také vynesli
záznamy jejich, jeÏ obsahovaly
písma svatá, a také je vrhli do
ohnû, aby byly spáleny a zniãe-
ny ohnûm.

9 A stalo se, Ïe vzali Almu a
Amuleka a dovedli je na místo
muãednictví, aby byli svûdky

30a pp Peklo; Zatracení.
b pp Smrt, duchovní.

14 1a 2. Král. 22:8–13.
pp Písma.

2a Alma 12:3–7.
b Alma 10:27.

6a Alma 15:5.
b pp Svûdomí.

7a Alma 11:21–37.
b Alma 15:1.
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zniãení tûch, ktefií byli stravo-
váni ohnûm.
10 A kdyÏ Amulek vidûl bolesti

Ïen a dûtí, jeÏ byly stravovány
v ohni, byl také trápen bolestí;
a pravil Almovi: Jak mÛÏeme
pfiihlíÏeti tomuto stra‰livému
v˘jevu? TudíÏ, vztáhnûme ruku
a pouÏijme amoci BoÏí, jeÏ je
v nás, a zachraÀme je pfied
plameny.

11 Ale Alma mu pravil: Duch
mnû brání, takÏe nesmím vztáh-
nouti ruku; neboÈ viz, Pán je
v aslávû pfiijímá k sobû; a trpí,
aby oni toto ãinili, neboli aby
jim lidé toto ãinili podle tvrdosti
srdce svého, aby bsoudy, jeÏ
na nich vykoná v hnûvu svém,
byly spravedlné; a ckrev dnevin-
n˘ch stane posledního dne proti
nim jako svûdectví, ano, a bude
proti nim mocnû volati.
12 Nyní Amulek pravil Almo-

vi: Viz, moÏná nás upálí také.
13 A Alma pravil: BudiÏ podle

vÛle Pánû. Ale viz, dílo na‰e
není dokonãeno; tudíÏ nás
neupálí.

14 Nyní, stalo se, Ïe kdyÏ tûla
tûch, ktefií byli uvrÏeni do ohnû,
byla strávena, a taktéÏ záznamy,
jeÏ tam byly vrÏeny s nimi, pfii-
‰el hlavní soudce zemû a stanul
pfied Almou a Amulekem, za-
tímco byli spoutáni; a udefiil je
rukou do tváfie a pravil jim: Po
tom, co jste vidûli, budete opût
kázati lidu tomuto, Ïe bude
uvrÏen do ajezera ohnû a síry?

15 Vizte, vidíte, Ïe jste nemûli
moc zachrániti ty, ktefií byli
uvrÏeni do ohnû; ani BÛh je ne-
zachránil, aãkoli byli va‰í víry.
A soudce je opût udefiil do tváfie
a zeptal se: Co za sebe fieknete?

16 Nyní, tento soudce byl po-
dle fiádu a víry aNehora, kter˘
zabil Gedeona.

17 A stalo se, Ïe Alma a Amu-
lek mu neodpovûdûli niãeho;
a on je opût udefiil a pfiedal je
úfiedníkÛm, aby byli uvrÏeni
do vûzení.

18 A kdyÏ byli uvrÏeni ve
vûzení po tfii dny, pfii‰lo mnoho
azákoníkÛ a soudcÛ a knûÏí a
uãitelÛ, ktefií byli vyznání Neho-
rova; a pfii‰li do vûzení podívati
se na nû a vysl˘chali je ohlednû
mnoha slov; ale oni jim nic
neodpovídali.

19 A stalo se, Ïe pfied nimi
stanul soudce a pravil: Proã ne-
odpovídáte na slova tûchto lidí?
CoÏ nevíte, Ïe mám moc vydati
vás plamenÛm? A pfiikázal
jim, aby promluvili; ale oni nic
neodpovûdûli.

20 A stalo se, Ïe oni ode‰li a ‰li
cestou svou, ale pfii‰li opût
nazítfií; a soudce je také opût
udefiil do tváfie. A mnozí také
pfiistoupili a bili je fikouce: Po-
stavíte se opût a budete souditi
tento lid a odsuzovati zákon
ná‰? JestliÏe máte tak velikou
moc, proã se anevysvobodíte?

21 A mnoho takov˘ch vûcí jim
pravili a skfiípali zuby proti

10a Alma 8:30–31.
11a pp Sláva.

b Îalmy 37:8–13;
Alma 60:13;
NaS 103:3.

pp Spravedlnost.
c pp Muãednictví,

muãedník.
d Mos. 17:10.

14a Alma 12:17.

16a Alma 1:7–15.
18a Alma 10:14; 11:20.
20a Mat. 27:39–43.
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nim a plivali na nû a pravili: Jak
budeme vypadati, aÏ budeme
zatraceni?
22 A mnoho takov˘ch vûcí,

ano, v‰eliké takové vûci jim
pravili; a tak se jim vysmívali
po mnoho dnÛ. A odepfieli jim
jídlo, aby hladovûli, a vodu, aby
Ïíznili; a také jim vzali ‰aty, tak-
Ïe byli nazí; a takto byli svázáni
siln˘mi provazy a upoutáni ve
vûzení.

23 A stalo se poté, co takto
trpûli po mnoho dnÛ (a bylo to
dvanáctého dne v desátém
mûsíci v desátém roce vlády
soudcÛ nad lidem Nefiov˘m),
Ïe do vûzení, kde byli Alma
a Amulek svázáni provazy, pfii-
‰el hlavní soudce nad zemí
Ammonia a mnozí uãitelé jejich
a zákoníci jejich.

24 A hlavní soudce stanul pfied
nimi a opût je udefiil a pravil jim:
Máte-li moc BoÏí, vysvoboìte
se z tûchto pout a pak uvûfiíme,
Ïe Pán zniãí tento lid podle
va‰ich slov.

25 A stalo se, Ïe v‰ichni pfied-
stoupili a bili je, pravíce tatáÏ
slova, aÏ do posledního; a kdyÏ
k nim promluvil poslední, byla
na Almovi a Amulekovi amoc
BoÏí a oni vstali a stanuli na
nohou.

26 A Alma zvolal fika: Jak
dlouho máme trpûti tyto veliké
astrasti, ó Pane? Ó Pane, dej
nám sílu podle víry na‰í, jeÏ je
v Kristu, dokonce aÏ k vysvo-
bození na‰emu. A pfietrhali
provazy, kter˘mi byli svázáni;

a kdyÏ to lidé vidûli, poãali
prchati, neboÈ na nû pfii‰el
strach ze zniãení.

27 A stalo se, Ïe strach jejich
byl tak velik˘, Ïe padli k zemi
a nedosáhli v˘chodu avûzení; a
zemû se mocnû otfiásla a zdi
vûzení se rozpukly vedví, takÏe
padly k zemi; a pád jejich zabil
hlavního soudce a zákoníky
a knûze a uãitele, ktefií Almu a
Amuleka bili.

28 A Alma a Amulek vy‰li
z vûzení a nebylo jim ublíÏeno;
neboÈ Pán jim udûlil moc podle
víry jejich, jeÏ byla v Kristu.
A pfiímo vy‰li z vûzení; a byli
auvolnûni ze sv˘ch pout; a vû-
zení padlo k zemi a kaÏdá du‰e
za zdmi jeho, kromû Almy a
Amuleka, byla zabita; a oni ve‰li
pfiímo do mûsta.

29 Nyní, lidé, usly‰ev‰e velik˘
hluk, sebûhli se v zástupech,
aby toho zvûdûli pfiíãinu; a kdyÏ
uvidûli Almu a Amuleka, jak
pfiicházejí z vûzení, a Ïe zdi
jeho padly k zemi, byli zasaÏeni
velik˘m strachem a prchali
z pfiítomnosti Almy a Amuleka,
tak jako koza prchá s mláìaty
sv˘mi pfiede dvûma lvy; a tak
prchali z pfiítomnosti Almy a
Amuleka.

KAPITOLA 15

Alma a Amulek jdou do Sidomu a
zakládají církev – Alma uzdravuje
Zezroma, kter˘ se pfiipojuje k Církvi
– Mnozí jsou pokfitûni a Církvi

25a Alma 8:31.
26a Jakub 5:10–11;

Mos. 17:10–20;

NaS 121:7–8.
27a Skut. 16:26;

Eter 12:13.

28a Jákob 4:6;
3. Nefi 28:19–22.
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se dafií – Alma a Amulek jdou do
Zarahemly. Kolem roku 81 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe Almovi a Amule-
kovi bylo pfiikázáno, aby z toho
mûsta ode‰li; a oni ode‰li a do‰li
aÏ do zemû Sidom; a vizte, tam
na‰li ve‰ker˘ lid, kter˘ ode‰el
ze zemû aAmmonia, kter˘ byl
bvyvrÏen a kamenován, protoÏe
vûfiil slovÛm Almov˘m.
2 A oni jim nyní vyprávûli v‰e,

co se stalo jejich amanÏelkám a
dûtem, a také o sobû a o své
bmoci k vysvobození.

3 A také Zezrom leÏel v Sidomu
nemocn˘ se spalující horeãkou,
která byla zpÛsobena velik˘m
souÏením jeho mysli na základû
jeho azlovolnosti, neboÈ se do-
mníval, Ïe Almy a Amuleka jiÏ
není; a domníval se, Ïe byli za-
biti pro jeho nepravost. A tento
velik˘ hfiích a mnoho jeho dal-
‰ích hfiíchÛ drásalo jeho mysl, aÏ
pfievelice ztûÏkla, nemaje Ïád-
ného vysvobození; tudíÏ poãal
b˘ti sÏírán páliv˘m Ïárem.
4 Nyní, kdyÏ usly‰el, Ïe Alma

a Amulek jsou v zemi Sidom,
jeho srdce nabylo odvahy a on
jim ihned poslal vzkaz Ïádaje
je, aby za ním pfii‰li.
5 A stalo se, Ïe ‰li hned, upo-

slechnuv‰e vzkazu, kter˘ jim
poslal; a ‰li do domu k Zezro-
movi; a na‰li ho na loÏi nemoc-
ného, byl velmi zuboÏen˘ se
spalující horeãkou; a také jeho
mysl byla nesmírnû tûÏká pro
jeho nepravosti; a kdyÏ je uvi-

dûl, vztáhl ruku a prosil je, aby
ho uzdravili.

6 A stalo se, Ïe Alma mu pra-
vil, uchopiv ho za ruku: aVûfií‰
v moc Kristovu ke spasení?

7 A on odpovûdûl a pravil:
Ano, vûfiím v‰em slovÛm, jimÏ
jsi uãil.

8 A Alma pravil: Vûfií‰-li ve
vykoupení Krista, mÛÏe‰ b˘ti
auzdraven.
9 A on pravil: Ano, vûfiím

podle slov tv˘ch.
10 A pak Alma zvolal k Pánu

fika: Ó Pane, ná‰ BoÏe, buì
milosrdn˘ k tomuto muÏi a
auzdrav jej podle víry jeho, jeÏ
je v Kristu.

11 A kdyÏ Alma pravil tato
slova, Zezrom avyskoãil na nohy
a poãal choditi; a to se stalo
k velikému úÏasu ve‰kerého
lidu; a známost o tom se roz‰í-
fiila po celé zemi Sidom.

12 A Alma pokfitil Zezroma
Pánu; a on poãal od té doby
nadále kázati lidu.

13 A Alma zaloÏil v zemi
Sidom církev a vysvûtil knûze
a uãitele v zemi, aby kfitili
Pánu kaÏdého, kdo si pfiál b˘ti
pokfitûn.

14 A stalo se, Ïe jich bylo mno-
ho; neboÈ se shlukovali z celé
krajiny okolo Sidomu a byli
kfitûni.

15 Ale co se t˘ká lidí, ktefií
byli v zemi Ammonia, ti pfiesto
zÛstali tvrdo‰íjn˘m lidem zatvr-
zelého srdce; a neãinili pokání
ze sv˘ch hfiíchÛ, pfiipisujíce moc

15 1a Alma 16:2–3, 9, 11.
b Alma 14:7.

2a Alma 14:8–14.
b Alma 14:28.

3a Alma 14:6–7.
6a Marek 9:23.
8a pp Uzdravování,

uzdravovati.

10a Marek 2:1–12.
11a Skut. 3:1–11.
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Almovu a Amulekovu ìáblovi;
neboÈ byli vyznání aNehorova
a nevûfiili v pokání ze sv˘ch
hfiíchÛ.

16 A stalo se, Ïe Alma a Amu-
lek, Amulek aopustiv pro slovo
BoÏí ve‰keré své zlato a stfiíbro
a své drahocenné vûci, jeÏ byly
v zemi Ammonia, byv bzavrÏen
tûmi, ktefií kdysi byli jeho pfiá-
teli, a také sv˘m otcem a sv˘mi
pfiíbuzn˘mi;
17 TudíÏ, Alma, zaloÏiv v Sido-

mu církev, vida veliké azadrÏení,
ano, vida, Ïe lidé byli zadrÏeni
co do p˘chy svého srdce a poãali
se bpokofiovati pfied Bohem a
poãali se shromaÏìovati ve
sv˘ch svatyních, aby pfied oltá-
fiem cuctívali Boha, dbdíce a
modlíce se neustále, aby byli
vysvobozeni od Satana a od
esmrti a od zniãení –
18 Nyní, jak jsem pravil, Alma

spatfiiv v‰echny tyto vûci, tudíÏ
vzal Amuleka a pfie‰el do zemû
Zarahemla a vzal ho do svého
vlastního domu a pomáhal mu
v jeho souÏení a posiloval ho
v Pánu.

19 A tak skonãil desát˘ rok
vlády soudcÛ nad lidem Nefio-
v˘m.

KAPITOLA 16

Lamanité niãí lid Ammonia –
Zoram vede Nefity k vítûzství nad
Lamanity – Alma a Amulek a
mnoho jin˘ch káÏí slovo – Uãí, Ïe

se Kristus po svém vzkfií‰ení ukáÏe
NefitÛm. Kolem roku 81–77 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe v jedenáctém
roce vlády soudcÛ nad lidem
Nefiov˘m, pátého dne druhého
mûsíce, poté, co byl v zemi
Zarahemla velik˘ mír, poté, co
nebylo válek ani svárÛ po urãit˘
poãet let, aÏ do pátého dne dru-
hého mûsíce v jedenáctém roce,
bylo po celé zemi sly‰eti volání
o válce.

2 NeboÈ vizte, vojska LamanitÛ
pfie‰la pfies hranice zemû ze
strany pustiny aÏ do mûsta
aAmmonia a poãala pobíjeti lid
a niãiti mûsto.
3 A nyní, stalo se, Ïe neÏli

Nefité staãili sebrati dostateãné
vojsko, aby je vyhnali ze zemû,
oni azniãili lid, kter˘ byl ve
mûstû Ammonia, a také nûkteré
okolo hranic Noé, a jiné zajali a
odvedli do pustiny.

4 Nyní, stalo se, Ïe Nefité si
pfiáli získati ty, ktefií byli uneseni
jako zajatci do pustiny.

5 TudíÏ, ten, kter˘ byl urãen
za hlavního velitele nad vojsky
NefitÛ (a jmenoval se Zoram a
mûl dva syny, Lehiho a Ahu) –
nyní, Zoram a jeho dva synové,
vûdouce, Ïe Alma je vysok˘m
knûzem nad církví, a usly‰ev‰e,
Ïe má ducha proroctví, tudíÏ
‰li za ním a pfiáli si od nûho
zvûdûti, kam by Pán chtûl, aby
v pustinû ‰li pfii hledání sv˘ch
bratfií, ktefií byli zajati Lamanity.

6 A stalo se, Ïe Alma se ohled-

15a Alma 1:2–15.
16a Luká‰ 14:33;

Alma 10:4.
b pp Pronásledování,

pronásledovati.

17a Alma 16:21.
b pp Pokora, pokorn˘,

pokofiiti se.
c pp Uctívání, uctívati.
d pp Bdíti, stráÏní;

Modlitba.
e pp Smrt, duchovní.

16 2a Alma 15:1, 15–16.
3a Alma 9:18.
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nû této vûci atázal Pána. A Alma
se vrátil a pravil jim: Vizte,
Lamanité pfiejdou fieku Sidon
v jiÏní pustinû daleko za hrani-
cemi zemû Manti. A vizte, tam
je potkáte, na v˘chod od fieky
Sidon, a tam vám Pán vydá
va‰e bratfií, ktefií byli zajati
Lamanity.

7 A stalo se, Ïe Zoram a jeho
synové pfie‰li pfies fieku Sidon
se sv˘mi vojsky a pochodovali
daleko za hranice Manti do jiÏní
pustiny, která byla na v˘chod-
ním bfiehu fieky Sidon.

8 A vpadli na vojska LamanitÛ
a Lamanité byli rozpt˘leni a za-
hnáni do pustiny; a oni si vzali
své bratfií, ktefií byli zajati Lama-
nity, a ani jediná du‰e z tûch,
ktefií byli zajati, nebyla ztrace-
na. A byli pfiivedeni sv˘mi bra-
tfiími, aby vlastnili své vlastní
zemû.

9 A tak skonãil jedenáct˘ rok
soudcÛ, Lamanité byli vyhnáni
ze zemû a lid Ammonia byl
azniãen; ano, kaÏdá Ïivá du‰e
z AmmoniaitÛ byla bzniãena a
taktéÏ jejich veliké mûsto, o
nûmÏ pravili, Ïe ho BÛh pro jeho
velikost nemÛÏe zniãiti.

10 Ale vizte, v ajediném dni
bylo zpusto‰eno; a mrtvoly byly
znetvofieny psy a divou zvûfií
z pustiny.

11 Nicménû po mnoha dnech
byla jejich mrtvá tûla nahroma-
dûna na tváfii zemû a byla
pokryta mûlkou pokr˘vkou. A
nyní, tak velik˘ byl z toho

zápach, Ïe po mnoho let do ze-
mû Ammonia nevkroãili lidé,
aby ji vlastnili. A byla nazvána
Pustotou NehorÛ; neboÈ byli
vyznání aNehorova, ti, ktefií byli
zabiti; a jejich zemû zÛstaly pusté.

12 A Lamanité se nevrátili,
aby válãili proti NefitÛm, do
ãtrnáctého roku vlády soudcÛ
nad lidem Nefiov˘m. A tak po
tfii roky mûl lid NefiÛv v celé
zemi trval˘ mír.

13 A Alma a Amulek chodili
káÏíce lidem pokání v jejich
achrámech a v jejich svatyních,
a také v jejich bsynagogách, kte-
ré byly postaveny po zpÛsobu
ÎidÛ.

14 A tolika, kolik jich chtûlo
sly‰eti jejich slova, neustále udí-
leli slovo BoÏí bez jakéhokoli
astranûní osobám.
15 A takto ‰li Alma a Amulek

a také mnoho dal‰ích, ktefií byli
pro toto dílo vybráni, aby kázali
slovo po celé zemi. A zakládání
církve se roz‰ífiilo po celé zemi,
v celé krajinû okolo, mezi ve‰-
ker˘m lidem NefitÛ.

16 A nebylo mezi nimi aÏádné
nerovnosti; Pán vyléval Ducha
svého na celou tváfi zemû, aby
pfiipravil mysl dûtí lidsk˘ch
neboli aby pfiipravil bsrdce
jejich na to, aby pfiijaly slovo, jeÏ
mezi nimi bude uãeno v dobû
pfiíchodu jeho –

17 Aby nebyli proti slovu
zatvrzelí, aby nebyli nevûfiící
a nepokraãovali ke zkáze, ale
aby slovo pfiijali s radostí a byli

6a Alma 43:23–24.
9a Alma 8:16; 9:18–24;

Morm. 6:15–22.
b Alma 25:1–2.

10a Alma 9:4.
11a Alma 1:15; 24:28–30.
13a 2. Nefi 5:16.

b Alma 21:4–6, 20.

14a Alma 1:30.
16a Mos. 18:19–29;

4. Nefi 1:3.
b pp Zlomené srdce.
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jako avûtev naroubováni na
prav˘ bvinn˘ kmen, aby mohli
vejíti v codpoãinutí Pána, svého
Boha.

18 Nyní, oni aknûÏí, ktefií
chodili mezi lidem, kázali proti
ve‰kerému lhaní a bklamání a
czávidûní a rozbrojÛm a zá‰ti
a spílání a krádeÏi, loupení,
plenûní, vraÏdûní, páchání ci-
zoloÏství a v‰eliké nestoudnosti
volajíce, Ïe tyto vûci nemají
b˘ti –
19 A vykládali o tom, co musí

zakrátko pfiijíti; ano, vykládali
o apfiíchodu Syna BoÏího, o utr-
pení jeho a o smrti a také o
vzkfií‰ení mrtv˘ch.
20 A mnozí z lidu se vyptávali

na místo, kam má Syn BoÏí
pfiijíti; a byli pouãeni, Ïe se jim
aukáÏe bpo svém vzkfií‰ení; a
tomu lid naslouchal s velikou
radostí a s potû‰ením.

21 A nyní, poté, co byla církev
zaloÏena v celé zemi – dosáh-
nuv‰i avítûzství nad ìáblem, a
slovo BoÏí bylo kázáno v ãistotû
své v celé zemi a Pán na lid vylé-
val svá poÏehnání – tak skonãil
ãtrnáct˘ rok vlády soudcÛ nad
lidem Nefiov˘m.

Zpráva o synech Mosiá‰ov˘ch,
ktefií pro slovo BoÏí odmítli své
právo na království a vy‰li do
zemû Nefi kázati LamanitÛm;

jejich utrpení a vysvobození –
podle záznamu Almova.
ObsaÏeno v kapitolách 17 aÏ 27 vãetnû.

KAPITOLA 17

Synové Mosiá‰ovi mají ducha
proroctví a zjevení – Jdou rÛzn˘mi
cestami oznamovati slovo Lamani-
tÛm – Ammon jde do zemû Izmael
a stává se sluÏebníkem krále Lamo-
niho – Ammon zachraÀuje králova
stáda a zabíjí jeho nepfiátele u
vod Sebusu. Ver‰e 1–3 kolem roku
77 pfi. Kr.; ver‰ 4 kolem rokÛ 91–
77 pfi. Kr.; a ver‰e 5–39 kolem
roku 91 pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe jak Alma
putoval ze zemû Gedeon na
jih dále do zemû Manti, vizte,
k svému úÏasu se asetkal se
bsyny Mosiá‰ov˘mi putujícími
smûrem k zemi Zarahemla.

2 Nyní, tito synové Mosiá‰ovi
byli s Almou v dobû, kdy se mu
apoprvé ukázal andûl; tudíÏ
Alma se pfievelice radoval, Ïe
vidí své bratfií; a co je‰tû pfiidalo
na jeho radosti, Ïe to byli stále
jeho bratfií v Pánu; ano, zesílili
v poznání pravdy; neboÈ to byli
muÏi zdravého rozumu a bzkou-
mali pilnû písma, aby znali
slovo BoÏí.

3 Ale to není v‰e; vûnovali se
velice modlitbû a apÛstu; tudíÏ
mûli ducha proroctví a ducha

17a Jákob 5:24.
b pp Vinice Pánû.
c Alma 12:37; 13:10–13.

18a Alma 15:13.
b pp Klam, klamati.
c pp Závidûti, závist.

19a pp JeÏí‰ Kristus –

Proroctví o narození
a smrti JeÏí‰e
Krista.

20a 2. Nefi 26:9;
3. Nefi 11:7–14.

b 1. Nefi 12:4–6.
21a Alma 15:17.

17 1a Alma 27:16.
b Mos. 27:34.

2a Mos. 27:11–17.
b pp Písma.

3a pp Modlitba; Postiti
se, pÛst.
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zjevení, a kdyÏ buãili, uãili
s mocí a pravomocí BoÏí.

4 A uãili slovu BoÏímu mezi
Lamanity po dobu ãtrnácti let,
majíce velik˘ aúspûch v bpfiivá-
dûní mnoh˘ch k poznání prav-
dy; ano, mocí jejich slov byli
mnozí pfiivedeni pfied oltáfi BoÏí,
aby vz˘vali jméno jeho a cvy-
znali pfied ním hfiíchy své.

5 Nyní, toto jsou okolnosti,
jeÏ je provázely pfii jejich puto-
vání, neboÈ mûli mnohé strasti;
vytrpûli mnoho, jak na tûle, tak
v mysli, hladem, Ïízní a úna-
vou, a také velik˘m azápolením
v duchu.

6 Nyní, taková byla jejich
putování: aOpustiv‰e svého otce
Mosiá‰e v prvním roce soudcÛ;
bodmítnuv‰e království, jeÏ jim
jejich otec touÏil pfiedati, a také
lid byl stejného sm˘‰lení;
7 Nicménû, ode‰li ze zemû

Zarahemla a vzali si své meãe
a svá kopí a své luky a své ‰ípy
a své praky; a to uãinili, aby
si mohli obstarávati potravu,
zatímco budou v pustinû.

8 A tak ode‰li do pustiny
s poãtem tûch, které si vybrali,
aby vy‰li do zemû Nefi kázati
LamanitÛm slovo BoÏí.

9 A stalo se, Ïe putovali mnoho
dnÛ pustinou a velice se postili
a velice se amodlili, aby jim Pán
udûlil ãást Ducha svého, aby
‰el s nimi a zÛstával s nimi, aby
mohli b˘ti bnástrojem v rukou

BoÏích a aby pfiivedli, kdyby to
bylo moÏné, své bratfií Lamanity
k poznání pravdy, k poznání
pokleslosti ctradic jejich otcÛ,
které byly nesprávné.

10 A stalo se, Ïe Pán je ana-
v‰tívil bDuchem sv˘m a pravil
jim: Buìte cutû‰eni. A oni byli
utû‰eni.

11 A Pán jim také pravil: Jdûte
mezi Lamanity, bratfií své, a
utvrzujte slovo mé; av‰ak máte
b˘ti atrpûliví v utrpení a v stras-
tech, abyste jim ukázali dobr˘
pfiíklad ve mnû, a já z vás uãiním
nástroj v rukou sv˘ch ke spasení
mnoha du‰í.

12 A stalo se, Ïe srdce synÛ
Mosiá‰ov˘ch a také tûch, ktefií
byli s nimi, nabyla odvahy, aby
‰li k LamanitÛm oznamovati
jim slovo BoÏí.

13 A stalo se, Ïe kdyÏ dosáhli
hranice zemû LamanitÛ, aroz-
dûlili se a roze‰li se dÛvûfiujíce
v Pána, Ïe se opût setkají na
konci své bÏnû; neboÈ se domní-
vali, Ïe veliká je práce, kterou
na sebe vzali.

14 A zajisté byla veliká; neboÈ
na sebe vzali, Ïe budou kázati
slovo BoÏí adivokému a zatvr-
zelému a krutému lidu; lidu,
kter˘ se tû‰il z vraÏdûní NefitÛ
a z jejich olupování a plenûní;
a jejich srdce ulpívalo na bo-
hatství neboli na zlatû a stfiíbfie
a drah˘ch kamenech; av‰ak
usilovali o získání tûchto vûcí

3b pp Uãitel, uãiti –
Uãení s Duchem.

4a Alma 29:14.
b pp Misionáfiská práce.
c pp Vyznání, vyznati.

5a Alma 8:10.
6a Mos. 28:1, 5–9.

b Mos. 29:3.
9a Alma 25:17.

pp Modlitba.
b Mos. 23:10;

Alma 26:3.
c Alma 3:10–12.

10a NaS 5:16.

b pp Duch Svat˘.
c Alma 26:27.

11a Alma 20:29.
pp Trpûlivost.

13a Alma 21:1.
b Mat. 9:37.

14a Mos. 10:12.



265 Alma 17:15–27

vraÏdûním a plenûním, aby pro
nû nemuseli pracovati sv˘ma
vlastníma rukama.
15 Tedy byli velice lín˘m

lidem, mnozí z nich uctívali
modly a aprokletí BoÏí padlo na
nû kvÛli btradicím jejich otcÛ;
pfiesto se pfiísliby Pánû vzta-
hovaly na nû pod podmínkou
pokání.
16 TudíÏ, toto bylo apfiíãinou,

proã na sebe synové Mosiá‰ovi
vzali onu práci, aby je snad
pfiivedli ku pokání; aby je snad
pfiivedli k poznání plánu vy-
koupení.

17 TudíÏ, oddûlili se jeden od
druhého a ‰li mezi nû, kaÏd˘
sám, podle slova a moci BoÏí,
jeÏ jim byla dána.

18 Nyní, Ammon, jsa mezi
nimi vÛdcem, neboli spí‰e on
jim slouÏil, je opustil, apoÏehnav
j i m p o d l e j e j i c h r Û z n ˘ c h
pÛsobi‰È, udûliv jim slovo BoÏí,
neboli poslouÏiv jim pfied sv˘m
odchodem; a tak se vydali rÛz-
n˘mi cestami po zemi.

19 A Ammon ‰el do zemû
Izmael, do zemû naz˘vající se
po synech aIzmaelov˘ch, ktefií
se také stali Lamanity.

20 A jak Ammon vstoupil
do zemû Izmael, Lamanité ho
jali a svázali ho, tak jak bylo
jejich zvykem svazovati v‰ech-
ny Nefity, ktefií jim padli do
rukou, a dovésti je pfied krále;
a tak bylo ponecháno na libosti
krále, aby je zabil nebo aby
je podrÏel v zajetí nebo aby je
uvrhl do vûzení nebo aby je

vyhnal ze zemû podle své vÛle
a libosti.
21 A tak byl Ammon doveden

pfied krále, kter˘ byl nad zemí
Izmael; a jmenoval se Lamoni;
a byl potomkem Izmaelov˘m.
22 A král se Ammona otázal,

zda si pfieje dlíti v zemi mezi
Lamanity neboli mezi jeho
lidem.

23 A Ammon mu pravil: Ano,
pfieji si dlíti nûjakou dobu mezi
tímto lidem; ano, a moÏná aÏ
do dne, kdy zemfiu.

24 A stalo se, Ïe králi Lamoni-
mu se Ammon velice zalíbil a
dal mu uvolniti pouta; a chtûl,
aby si Ammon vzal jednu z jeho
dcer za manÏelku.

25 Ale Ammon mu pravil: Ne,
ale budu tv˘m sluÏebníkem.
TudíÏ Ammon se stal sluÏební-
kem krále Lamoniho. A stalo se,
Ïe byl postaven mezi jiné slu-
Ïebníky, aby hlídal stáda Lamo-
niova, podle zvyku LamanitÛ.

26 A kdyÏ byl ve sluÏbách
krále tfii dny, jak tak ‰el s lama-
nitsk˘mi sluÏebníky a s jejich
stády k místu vody, které se
naz˘valo voda Sebus, a v‰ichni
Lamanité tam honívají svá
stáda, aby mûla vodu –

27 TudíÏ, jak Ammon a slu-
Ïebníci královi hnali svá stáda
k tomuto místu vody, vizte,
urãit˘ poãet LamanitÛ, ktefií
byli se sv˘mi stády u vody,
se postavil a rozhánûl stáda
Ammonova a sluÏebníkÛ krá-
lov˘ch a rozehnali je natolik, Ïe
se rozprchla mnoha smûry.

15a Alma 3:6–19;
3. Nefi 2:15–16.

b Alma 9:16–24; 18:5.

16a Mos. 28:1–3.
18a pp PoÏehnání,

poÏehnan˘,

poÏehnati.
19a 1. Nefi 7:4–6.
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28 Nyní, sluÏebníci královi
poãali reptati fikouce: Nyní nás
král zabije, jako zabil na‰e bratfií,
protoÏe jejich stáda byla roze-
hnána zlovolností tûchto muÏÛ.
A poãali pfievelice plakati fikou-
ce: Vizte, na‰e stáda jsou jiÏ
rozehnána.

29 Nyní, plakali ze strachu, Ïe
budou zabiti. Nyní, kdyÏ to
Ammon vidûl, srdce se mu vze-
dmulo radostí; neboÈ, pravil,
ukáÏi tûmto sv˘m spolusluÏeb-
níkÛm svou moc neboli moc,
jeÏ je ve mnû, v tom, Ïe navrátím
tato stáda králi, abych si získal
srdce tûchto sv˘ch spoluslu-
ÏebníkÛ, abych je mohl vésti
k tomu, aby uvûfiili v má slova.

30 A nyní, takové byly my‰-
lenky Ammonovy, kdyÏ vidûl
strasti tûch, které naz˘val sv˘mi
bratfiími.

31 A stalo se, Ïe je lákal sv˘mi
slovy fika: Bratfií moji, buìte
dobré mysli a pojìme hledati
ona stáda a shromáÏdíme je a
pfiivedeme je zpût k místu vody;
a tak zachováme stáda králi a
on nás nezabije.

32 A stalo se, Ïe ‰li hledati
stáda a následovali Ammona a
velmi hbitû spûchali a dobûhli
králova stáda a opût je shro-
máÏdili u místa vody.

33 A oni muÏové se opût posta-
vili, aby jejich stáda rozehnali;
ale Ammon pravil sv˘m bra-
tfiím: Obklopte stáda kolem
dokola, aby se nerozprchla; a já
pÛjdu a budu bojovati s tûmi
muÏi, ktefií rozhánûjí na‰e stáda.

34 TudíÏ uã in i l i , j ak j im

Ammon pfiikázal, a on ‰el a
postavil se, aby bojoval s tûmi,
ktefií stáli u vod Sebusu; a co do
poãtu jich bylo nemálo.

35 TudíÏ se Ammona nebáli,
neboÈ se domnívali, Ïe jedin˘
z jejich muÏÛ by ho mohl zabíti
podle své libosti, neboÈ nevû-
dûli, Ïe Pán pfiislíbil Mosiá‰ovi,
Ïe avysvobodí jeho syny z jejich
rukou; ani o Pánu niãeho nevû-
dûli; tudíÏ mûli potû‰ení z niãení
sv˘ch bratfií; a z tohoto dÛvodu
se postavili, aby rozhánûli stáda
králova.

36 Ale aAmmon se postavil a
poãal po nich vrhati kameny
sv˘m prakem; ano, s velikou
mocí vrhal kameny mezi nû; a
tak jich burãit˘ poãet zabil, takÏe
poãali Ïasnouti nad jeho mocí;
nicménû se hnûvali pro pobití
sv˘ch bratfií a byli odhodláni,
Ïe on padne; tudíÏ, vidouce, Ïe
ho cnemohou zasáhnouti sv˘mi
kameny, vy‰li s kyji, aby ho
zabili.

37 Ale vizte, kaÏdému muÏi,
kter˘ pozvedl svÛj kyj, aby
Ammona udefiil , uÈal paÏi
meãem sv˘m; neboÈ odporoval
jejich ranám tím, Ïe jim sekal
do paÏe ostfiím svého meãe,
takÏe poãali Ïasnouti a poãali
pfied ním prchati; ano, a nebylo
jich co do poãtu málo; a on je
silou paÏe své pfiinutil prchati.

38 Nyní, ‰est z nich bylo sko-
leno prakem, ale meãem sv˘m
nezabil Ïádného, aÏ na jejich
vÛdce; a uÈal jim tolik paÏí,
kolik jich bylo proti nûmu po-
zdviÏeno, a bylo jich nemálo.

35a Mos. 28:7;
Alma 19:22–23.

36a Eter 12:15.
b Alma 18:16.

c Alma 18:3.
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39 A kdyÏ je zahnal daleko,
vrátil se a oni napojili svá stáda
a vrátili je na pastviny královy a
pak ‰li za králem nesouce paÏe,
jeÏ byly uÈaty meãem Ammo-
nov˘m, tûch, ktefií se ho snaÏili
zabíti; a byly pfiineseny ke králi
na svûdectví o tom, co uãinili.

KAPITOLA 18

Král Lamoni se domnívá, Ïe Am-
mon je Velik˘ Duch – Ammon
pouãuje krále o stvofiení, o BoÏím
jednání s lidmi a o vykoupení, jeÏ
pfiichází skrze Krista – Lamoni
vûfií a padá k zemi jakoby mrtv˘.
Kolem roku 90 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe král Lamoni dal
sv˘m sluÏebníkÛm pfiedstoupiti
a svûdãiti o v‰em, co v této vûci
vidûli.
2 A kdyÏ v‰ichni svûdãili o

tom, co vidûli, a on se dozvûdûl
o vûrnosti Ammonovû pfii chrá-
nûní jeho stád, a také o jeho
veliké moci v boji s tûmi, ktefií
se ho snaÏili zabíti, byl pfievelice
uÏasl˘ a pravil: Zajisté on je více
neÏli ãlovûk. Vizte, není oním
Velik˘m Duchem, jenÏ sesílá na
tento lid takové veliké tresty za
jejich vraÏdy?

3 A oni králi odpovûdûli a pra-
vili: Zda je Velik˘m Duchem,
nebo ãlovûkem, nevíme; ale tolik
víme, Ïe anemÛÏe b˘ti zabit ne-
pfiáteli králov˘mi; ani nemohou
rozehnati králova stáda, kdyÏ
on je s námi, díky jeho obratnos-
ti a veliké síle; tudíÏ, my víme,
Ïe je králi pfiítelem. A nyní, ó

králi, my nevûfiíme, Ïe nûjak˘
ãlovûk má tak velikou moc,
neboÈ víme, Ïe on nemÛÏe b˘ti
zabit.

4 A nyní, kdyÏ král usly‰el
tato slova, pravil jim: Nyní já
vím, Ïe je Velik˘m Duchem; a
on sestoupil v tuto dobu, aby
zachoval vá‰ Ïivot, abych vás
anezabil, jako jsem to uãinil va-
‰im bratfiím. Nyní, on je onen
Velik˘ Duch, o nûmÏ mluvili
na‰i otcové.

5 Nyní, toto byla tradice Lamo-
niova, kterou získal od svého
otce, Ïe je aVelik˘ Duch. Ale
pfiestoÏe vûfiili ve Velikého
Ducha, domnívali se, Ïe v‰e, co
oni ãiní, je správné; nicménû,
Lamoni se poãal pfievelice báti,
s obavou, Ïe ãinil zlo, kdyÏ
zabíjel své sluÏebníky;

6 NeboÈ zabil mnohé z nich,
protoÏe jejich bratfií rozhánûli
jejich stáda u místa vody; a tak,
protoÏe jejich stáda byla roze-
hnána, byli zabiti.

7 Nyní, zvyklostí tûchto Lama-
nitÛ bylo státi u vod Sebusu,
aby rozhánûli stáda lidí, aby si
tak zahnali mnohá zvífiata, jeÏ
byla rozehnána, do své vlastní
zemû, neboÈ taková byla mezi
nimi zvyklost plenûní.

8 A stalo se, Ïe král Lamoni se
vyptával sv˘ch sluÏebníkÛ fika:
Kde je tento muÏ, kter˘ má tak
velikou moc?

9 A oni mu pravili: Viz, krmí
tvé konû. Nyní, král pfiikázal
sv˘m sluÏebníkÛm pfied dobou
napájení jejich stád, aby pfiipra-
vili jeho konû a vozy a doprová-

18 3a Alma 17:34–38.
4a Alma 17:28–31.

5a Alma 19:25–27.
pp BÛh, BoÏstvo.
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zeli ho do zemû Nefi; neboÈ otec
LamoniÛv, kter˘ byl králem
nad celou zemí, vyhlásil v zemi
Nefi velikou hostinu.
10 Nyní, kdyÏ král Lamoni

usly‰el, Ïe Ammon pfiipravuje
jeho konû a jeho vozy, byl
je‰tû více uÏasl˘ nad vûrností
Ammonovou fika: Zajisté mezi
v‰emi m˘mi sluÏebníky nebylo
sluÏebníka, kter˘ by byl tak
vûrn˘ jako tento muÏ; neboÈ on
dokonce pamatuje na v‰echna
má pfiikázání, aby je provedl.

11 Nyní s jistotou vím, Ïe je
Velik˘m Duchem, a pfiál bych
si, aby ke mnû pfii‰el, ale neod-
vaÏuji se.

12 A stalo se, Ïe kdyÏ Ammon
pfiipravil konû a vozy pro krále
a pro jeho sluÏebníky, ‰el ke
králi a uvidûl, Ïe tváfi králova
se zmûnila; tudíÏ se chystal
odejíti z jeho pfiítomnosti.

13 A jeden z králov˘ch sluÏeb-
níkÛ mu pravil: Rabbana, coÏ
pfieloÏeno je mocn˘ nebo velik˘
král, protoÏe povaÏovali své
krále za mocné; a tak mu pravil:
Rabbana, král si pfieje, abys
zÛstal.

14 TudíÏ Ammon se otoãil ke
králi a pravil mu: Co chce‰,
abych pro tebe uãinil, ó králi?
A král mu neodpovídal po dobu
jedné hodiny podle jejich ãasu,
neboÈ nevûdûl, co mu má fiíci.

15 A stalo se, Ïe mu Ammon
opût pravil: âeho si ode mne Ïá-
dá‰? Ale král mu neodpovûdûl.

16 A stalo se, Ïe Ammon, jsa
naplnûn Duchem BoÏím, tudíÏ
vycítil amy‰lenky královy. A

pravil mu: Je to proto, Ïe jsi
sly‰el, Ïe jsem bránil tvé slu-
Ïebníky a tvá stáda a zabil jsem
sedm z bratfií prakem a meãem a
uÈal paÏe dal‰ích, abych ubránil
tvá stáda a tvé sluÏebníky; viz, je
toto pfiíãinou tvého podivu?

17 Pravím ti, ãím to je, Ïe tvÛj
podiv je tak velik˘? Viz, já jsem
ãlovûk a jsem tv˘m sluÏební-
kem; tudíÏ, cokoli si pfieje‰, co
je správné, to uãiním.

18 Nyní, kdyÏ král usly‰el tato
slova, opût se podivoval, neboÈ
vidûl, Ïe Ammon umí arozeznati
jeho my‰lenky; ale pfiesto král
Lamoni otevfiel ústa svá a pravil
mu: Kdo jsi? Jsi onen Velik˘
Duch, kter˘ bzná v‰echny vûci?

19 Ammon odpovûdûl a pravil
mu: Nejsem.

20 A král pravil: Jak zná‰ my‰-
lenky mého srdce? MÛÏe‰ smûle
mluviti a povûdûti mi o tûchto
vûcech; a také mi mÛÏe‰ povû-
dûti, jakou mocí jsi zabíjel bratfií
mé, ktefií rozhánûli má stáda, a
utínal jim paÏe –

21 A nyní, jestliÏe mi poví‰ o
tûchto vûcech, cokoli si bude‰
pfiáti, já ti dám; a kdyby toho
bylo zapotfiebí, stfieÏil bych tû
sv˘mi vojsky; ale já vím, Ïe ty
jsi mocnûj‰í neÏli oni v‰ichni;
nicménû, cokoli si ode mne
bude‰ pfiáti, to ti dám.

22 Nyní Ammon, jsa moudr˘,
av‰ak nikoli zákefin˘, pravil
Lamonimu: Bude‰ poslouchati
slova moje, jestliÏe ti povím,
jakou mocí ãiním tyto vûci? A to
je to, ãeho si od tebe pfieji.

23 A král mu odpovûdûl a

16a Alma 12:3. 18a pp Rozeznávání, dar. b pp BÛh, BoÏstvo.
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pravil: Ano, uvûfiím v‰em tv˘m
slovÛm. A byl tedy chycen
obratností.
24 A Ammon k nûmu poãal

asmûle promlouvati a pravil mu:
Vûfií‰, Ïe jest BÛh?
25 A on odpovûdûl a pravil

mu: Nevím, co to znamená.
26 A nato Ammon pravil:

Vûfií‰, Ïe je Velik˘ Duch?
27 A on pravil: Ano.
28 A Ammon pravil: On je

Bohem. A Ammon mu opût
pravil: Vûfií‰, Ïe onen Velik˘
Duch, kter˘ je BÛh, stvofiil
v‰echny vûci, jeÏ jsou na nebi
a na zemi?

29 A on pravil: Ano, vûfiím, Ïe
stvofiil v‰echny vûci, jeÏ jsou na
zemi; ale nebesa neznám.

30 A Ammon mu pravil: Ne-
besa jsou místem, kde pfieb˘vá
BÛh a v‰ichni jeho svatí andûlé.

31 A král Lamoni pravil: Je to
nad zemí?

32 A Ammon pravil: Ano, a
on shlíÏí dolÛ na v‰echny dûti
lidské; a zná v‰echny amy‰lenky
a zámûry srdce; neboÈ rukou
jeho byli v‰ichni od poãátku
stvofieni.
33 A král Lamoni pravil: Vûfiím

v‰em tûmto vûcem, jeÏ jsi pro-
mlouval. Jsi vyslán od Boha?

34 A Ammon mu pravil: Já
jsem ãlovûk; a aãlovûk byl na
poãátku stvofien podle obrazu
BoÏího a já jsem povolán Sva-
t˘m Duchem jeho, abych tûmto
vûcem buãil tento lid, aby mohli

b˘ti pfiivedeni k poznání toho,
co je spravedlné a pravdivé;

35 A ãást onoho aDucha pfie-
b˘vá ve mnû, coÏ mi dává
bpoznání a také moc podle mé
víry a pfiání, jeÏ jsou v Bohu.

36 Nyní, kdyÏ Ammon pravil
tato slova, poãal u stvofiení
svûta a také u stvofiení Adama a
povûdûl mu v‰e o pádu ãlovûka
a avyprávûl mu o záznamech a
svat˘ch bpísmech lidu, jeÏ byly
oznamovány cproroky aÏ do
doby, kdy jejich otec Lehi opus-
til Jeruzalém, a vykládal mu je.

37 A také jim vyprávûl (tedy
králi a jeho sluÏebníkÛm) o
ve‰kerém putování jejich otcÛ
pustinou, a o ve‰kerém jejich
utrpení hladem a Ïízní, a o jejich
útrapách a tak dále.

38 A také jim vyprávûl o
vzpourách Lamana a Lemuela a
synÛ Izmaelov˘ch, ano, o ve‰ke-
r˘ch jejich vzpourách jim povû-
dûl; a vysvûtloval jim v‰echny
záznamy a písma od doby, kdy
Lehi opustil Jeruzalém, aÏ do
této nynûj‰í doby.

39 Ale to není v‰e; neboÈ on
jim vysvûtlil aplán vykoupení,
kter˘ byl pfiipraven od zaloÏení
svûta; a také jim oznámil pfií-
chod Krista, a v‰echna díla Pánû
jim oznámil.

40 A stalo se, Ïe poté, co pravil
v‰echny tyto vûci a vysvûtlil
je králi, král uvûfiil v‰em jeho
slovÛm.

41 A poãal volati k Pánu fika:

24a Alma 38:12.
32a Amos 4:13;

3. Nefi 28:6;
NaS 6:16.

34a Mos. 7:27;
Eter 3:13–16.

b pp Uãitel, uãiti –
Uãení s Duchem.

35a pp Inspirace,
inspirovati, vnuknutí.

b pp Poznání, znalost.
36a Mos. 1:4;

Alma 22:12; 37:9.
b pp Písma.
c Skut. 3:18–21.

39a pp Plán vykoupení.
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Ó Pane, buì milosrdn˘; podle
hojného amilosrdenství svého,
které jsi mûl s lidem Nefiov˘m,
mûj i se mnou a s lidem m˘m.

42 A nyní, kdyÏ toto pravil,
padl k zemi, jako kdyby byl
mrtev.

43 A stalo se, Ïe jeho sluÏebníci
ho vzali a donesli ho k jeho
manÏelce a poloÏili ho na loÏe; a
on leÏel, jako kdyby byl mrtev,
po dobu dvou dnÛ a dvou nocí;
a jeho manÏelka a jeho synové
a jeho dcery nad ním truchlili
po zpÛsobu LamanitÛ a velice
bûdovali nad jeho ztrátou.

KAPITOLA 19

Lamoni dostává svûtlo vûãného
Ïivota a vidí Vykupitele – Jeho dÛm
upadá do vytrÏení a mnozí vidí an-
dûly – Ammon je zázraãnû zacho-
ván – Kfití mnohé a zakládá mezi
nimi církev. Kolem roku 90 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe po dvou dnech a
dvou nocích se chystali vzíti
jeho tûlo a poloÏiti ho do hrobu,
kter˘ zhotovili k pohfibívání
sv˘ch mrtv˘ch.

2 Nyní, královna usly‰ev‰i o
vûhlasu Ammonovû, tudíÏ, vy-
slala posly a pfiála si, aby k ní
pfii‰el.

3 A stalo se, Ïe Ammon uãinil,
jak mu bylo pfiikázáno, a ‰el ke
královnû a pfiál si zvûdûti, co by
chtûla, aby uãinil.

4 A ona mu pravila: SluÏebníci
mého muÏe mi oznámili, Ïe jsi
aprorok svatého Boha a Ïe má‰

moc ãiniti mnohá mocná díla
v jeho jménu;

5 TudíÏ, je-li tomu tak, chtûla
bych, abys ‰el a podíval se na
mého manÏela, neboÈ leÏí na
loÏi jiÏ dva dny a dvû noci; a
nûktefií fiíkají, Ïe není mrtev,
ale jiní fiíkají, Ïe je mrtev a Ïe
zapáchá a Ïe by mûl b˘ti uloÏen
do hrobu; ale co mne se t˘ãe,
mnû nezapáchá.

6 Nyní, právû toto si Ammon
pfiál , neboÈ vûdûl , Ïe král
Lamoni je v moci BoÏí; vûdûl,
Ïe se z jeho mysli snímá temn˘
azávoj nevíry a bsvûtlo, jeÏ
osvûcuje jeho mysl, coÏ je svûtlo
slávy BoÏí, coÏ je podivuhodné
svûtlo dobrotivosti jeho – ano,
toto svûtlo naplÀuje jeho du‰i
takovou radostí, poté, co oblak
temnoty byl rozpt˘len, Ïe se
v jeho du‰i rozsvûcuje svûtlo
vûãného Ïivota, ano, on vûdûl,
Ïe toto pfiemohlo jeho pfiiroze-
nou schránku a on je unesen
v Bohu –

7 TudíÏ, to, co si královna pfiála
od nûho, bylo jeho jedin˘m
pfiáním. TudíÏ, ‰el se podívati
na krále, tak jak si to královna
od nûho pfiála; a uvidûl krále a
poznal, Ïe není mrtev.

8 A pravil královnû: Není mr-
tev, ale spí v Bohu a nazítfií opût
vstane; tudíÏ nepohfibívejte ho.

9 A Ammon jí pravil: Vûfií‰
tomu? A ona mu pravila: Ne-
mám Ïádného svûdectví leda
tvé slovo a slovo na‰ich sluÏeb-
níkÛ; nicménû vûfiím, Ïe se stane
tak, jak jsi pravil.

41a pp Milosrdenství,
milosrdn˘.

19 4a pp Prorok.

6a 2. Kor. 4:3–4.
pp Závoj.

b pp Svûtlo, svûtlo
Kristovo.
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10 A Ammon jí pravil: PoÏeh-
naná jsi pro svou nesmírnou
víru; pravím ti, Ïeno, mezi ve‰-
ker˘m lidem NefitÛ nebylo tak
veliké avíry.
11 A stalo se, Ïe od té doby

bdûla u loÏe svého manÏela
aÏ do oné doby nazítfií, kdy
Ammon urãil, Ïe vstane.

12 A stalo se, Ïe vstal podle
slov Ammonov˘ch; a jak vstal,
vztáhl ruku svou k Ïenû a pra-
vil: Velebeno buì jméno BoÏí
a poÏehnaná jsi ty.

13 NeboÈ tak jistû, jakoÏe ty
Ïije‰, viz, vidûl jsem Vykupitele
svého; a on pfiijde a azrodí se
z bÏeny a vykoupí v‰echny lidi,
ktefií vûfií ve jméno jeho. Nyní,
kdyÏ pravil tato slova, jeho
srdce se v nûm vzedmulo a on
opût klesl radostí; a královna
také klesla, jsouc pfiemoÏena
Duchem.

14 Nyní Ammon, vida, Ïe se
Duch Pánû podle jeho amodliteb
vylil na Lamanity, jeho bratfií,
ktefií byli pfiíãinou tak mnohého
truchlení mezi Nefity, neboli
mezi ve‰ker˘m lidem BoÏím pro
své nepravosti a své btradice,
padl na kolena a poãal vylévati
du‰i v modlitbû a díkÛvzdání
Bohu za to, co pro jeho bratfií
uãinil; a byl také pfiemoÏen
cradostí; a tak v‰ichni tfii dklesli
k zemi.

15 Nyní , kdyÏ sluÏebníci
královi uvidûli, Ïe oni padli,
poãali také volati k Bohu, neboÈ

bázeÀ Pánû pfii‰la také na nû,
neboÈ to byli aoni, ktefií stanuli
pfied králem a svûdãili mu o
veliké moci Ammonovû.

16 A stalo se, Ïe vz˘vali jméno
Pánû ze v‰ech sil, dokonce aÏ
v‰ichni padli k zemi, kromû
jedné z lamanitsk˘ch Ïen, která
se jmenovala Abi‰, byv‰i obrá-
cena k Pánu jiÏ mnoho let na
základû pozoruhodného vidûní
svého otce –

17 Tak, byv‰i obrácena k Pánu
a nikdy to nikomu nesdûliv‰i,
tudíÏ, kdyÏ vidûla, Ïe v‰ichni
sluÏebníci Lamoniovi padli
k zemi a také její paní, královna,
a král a Ammon leÏeli nataÏeni
na zemi, vûdûla, Ïe to je moc
BoÏí; a domnívajíc se, Ïe tato
pfiíleÏitost, to, Ïe oznámí lidu,
co se stalo mezi nimi, a Ïe oni
spatfií tento v˘jev, je apohne
k tomu, aby uvûfiili v moc BoÏí,
tudíÏ bûÏela od domu k domu
oznamujíc to lidu.

18 A oni se poãali shromaÏìo-
vati v domû královû. A pfii‰el
jich zástup a k svému úÏasu
spatfiili krále a královnu a jejich
sluÏebníky nataÏené na zemi a
v‰ichni tam leÏeli, jako by byli
mrtví; a také uvidûli Ammona,
a vizte, byl to Nefita.
19 A nyní, lidé poãali mezi

sebou reptati; nûktefií fiíkali, Ïe
to je veliké zlo, které pfii‰lo na
nû neboli na krále a jeho dÛm,
protoÏe strpûl, aby onen Nefita
azÛstal v zemi.

10a Luká‰ 7:9.
pp Vûfiiti, víra.

13a pp JeÏí‰ Kristus –
Proroctví o narození
a smrti JeÏí‰e Krista.

b 1. Nefi 11:13–21.
14a NaS 42:14.

b Mos. 1:5.
c pp Radost.
d Alma 27:17.

15a Alma 18:1–2.
17a Mos. 27:14.
19a Alma 17:22–23.
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20 Ale jiní je kárali fikouce:
Král pfiivodil toto zlo na svÛj
dÛm, protoÏe zabil své sluÏeb-
níky, kter˘m byla rozehnána
jejich stáda u avod Sebusu.
21 A ti byli zase káráni tûmi

muÏi, ktefií stáli u vod Sebusu
a arozhánûli stáda, jeÏ patfiila
králi, neboÈ se na Ammona hnû-
vali pro poãet sv˘ch bratfií, které
zabil u vod Sebusu, zatímco
bránil stáda králova.

22 Nyní, jeden z nich, jehoÏ
bratr byl azabit meãem Ammo-
nov˘m, jsa na Ammona ne-
smírnû rozhnûván, tasil meã
svÛj a vystoupil, aby ho nechal
padnouti na Ammona, aby ho
zabil; a jak pozvedl meã, aby ho
udefiil, vizte, padl mrtev.

23 Nyní vidíme, Ïe Ammon
nemohl b˘ti zabit, neboÈ aPán
pravil Mosiá‰ovi, otci jeho:
U‰etfiím ho a stane se mu podle
víry tvé – tudíÏ, Mosiá‰ ho
bsvûfiil Pánu.

24 A stalo se, Ïe kdyÏ zástup
spatfiil, Ïe onen muÏ, kter˘ po-
zvedl meã, aby Ammona zabil,
padl mrtev, padl na nû na
v‰echny strach a neodvaÏovali
se vztáhnouti ruce, aby se dotkli
jeho nebo kohokoli z tûch, ktefií
padli; a poãali se mezi sebou
opût podivovati, co mÛÏe b˘ti
pfiíãinou této veliké moci nebo
co v‰echny tyto vûci mohou
znamenati.

25 A stalo se, Ïe mezi nimi
byli mnozí, ktefií pravili, Ïe
Ammon je aVelik˘ Duch, a jiní

pravili, Ïe je Velik˘m Duchem
vyslán;

26 Ale jiní je v‰echny kárali
fikouce, Ïe je to netvor, kterého
vyslali Nefité, aby je tr˘znil.

27 A byli nûktefií, ktefií pravili,
Ïe Ammon je vyslán Velik˘m
Duchem, aby je suÏoval pro
jejich nepravosti; a Ïe to je
onen Velik˘ Duch, kter˘ byl
vÏdy pfii Nefitech, kter˘ je vÏdy
vysvobodil z jejich rukou; a
pravili, Ïe právû tento Velik˘
Duch zniãil tolik jejich bratfií,
LamanitÛ.

28 A tak se svár mezi nimi ne-
smírnû vyostfiil. A zatímco se tak
sváfiili, pfii‰la ona asluÏebnice,
která zpÛsobila, aby zástup byl
shromáÏdûn, a kdyÏ vidûla ten
svár, kter˘ byl mezi zástupem,
byla nesmírnû zarmoucena, aÏ
k slzám.
29 A stalo se, Ïe ‰la a vzala

královnu za ruku, aby ji snad
zvedla ze zemû; a jakmile se do-
tkla její ruky, ona vstala a posta-
vila se na nohy a zvolala siln˘m
hlasem fikouc; Ó veleben˘ JeÏí‰i,
jenÏ jsi mne spasil ze astra‰ného
pekla! Ó veleben˘ BoÏe, bbuì
milosrdn˘ k tomuto lidu!

30 A kdyÏ toto pravila, sepjala
ruce, jsouc naplnûna radostí, a
promlouvajíc mnohá slova, jimÏ
nebylo rozumûti; a kdyÏ to uãi-
nila, vzala za ruku krále Lamo-
niho a vizte, on vstal a postavil
se na nohy.

31 A ihned, vida svár mezi
sv˘m lidem, ‰el a poãal je kárati

20a Alma 17:26; 18:7.
21a Alma 17:27; 18:3.
22a Alma 17:38.
23a Mos. 28:7;

Alma 17:35.
b pp DÛvûra,

dÛvûfiovati.
25a Alma 18:2–5.

28a Alma 19:16.
29a 1. Nefi 14:3.

b pp Milosrdenství,
milosrdn˘.
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a uãiti je aslovÛm, jeÏ sly‰el z úst
Ammonov˘ch; a tolik, kolik jich
jeho slova sly‰elo, uvûfiilo a byli
obráceni k Pánu.

32 Ale byli mezi nimi mnozí,
ktefií nechtûli jeho slova sly‰eti;
tudíÏ ti ‰li svou cestou.

33 A stalo se, Ïe kdyÏ Ammon
vstal, Ïe jim také slouÏil, a taktéÏ
v‰ichni sluÏebníci Lamoniovi; a
v‰ichni oznamovali lidu totéÏ –
Ïe se jejich srdce azmûnilo; Ïe jiÏ
nemají touhu ãiniti bzlo.

34 A vizte, mnozí lidem ozna-
movali, Ïe vidûli aandûly a ho-
vofiili s nimi; a tak jim povídali
vûci o Bohu a o spravedlivosti
jeho.

35 A stalo se, Ïe byli mnozí,
ktefií uvûfiili v jejich slova; a
tolik, kolik jich uvûfiilo, bylo
apokfitûno; a stali se spravedli-
v˘m lidem a byla mezi nimi
zaloÏena církev.
36 A tak poãalo dílo Pánû mezi

Lamanity; tak na nû Pán poãal
vylévati Ducha svého; a vidíme,
Ïe rámû jeho je vztaÏeno ke
av‰em lidem, ktefií budou ãiniti
pokání a vûfiiti ve jméno jeho.

KAPITOLA 20

Pán posílá Ammona do Middoni,
aby vysvobodil své uvûznûné
bratfií – Ammon a Lamoni se set-
kávají s Lamoniov˘m otcem, kter˘
je králem nad celou zemí – Ammon
donucuje starého krále, aby sou-
hlasil s propu‰tûním jeho bratfií.
Kolem roku 90 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe kdyÏ v oné zemi
zaloÏili církev, král Lamoni si
pfiál, aby s ním Ammon ‰el do
zemû Nefi, aby ho mohl ukázati
svému otci.

2 A k Ammonovi pfii‰el hlas
Pánû fika: Nevyjde‰ do zemû
Nefi, neboÈ viz, král ti bude
usilovati o Ïivot; ale pÛjde‰
do zemû Middoni; neboÈ viz,
bratr tvÛj Aron a také Muloki a
Amma jsou ve vûzení.

3 Nyní, stalo se, Ïe kdyÏ to
Ammon usly‰el, pravil Lamo-
nimu: Viz, mÛj bratr a bratfií
jsou ve vûzení v Middoni a já
jdu, abych je vysvobodil.

4 Nyní Lamoni pravil Ammo-
novi: Vím, Ïe v asíle Pánû mÛÏe‰
ãiniti v‰echny vûci. Ale viz,
pÛjdu s tebou do zemû Middoni;
neboÈ král zemû Middoni, kter˘
se jmenuje Antiomno, je m˘m
pfiítelem; tudíÏ pÛjdu do zemû
Middoni, abych zalichotil králi
zemû, a on propustí tvé bratfií
z bvûzení. Nyní Lamoni mu
pravil: Kdo ti povûdûl, Ïe tvoji
bratfií jsou ve vûzení?

5 A Ammon mu pravil: Nikdo
mi to nepovûdûl, leda BÛh; a
pravil mi – Jdi a vysvoboì
bratfií své, neboÈ jsou ve vûzení
v zemi Middoni.

6 N y n í , k d y Ï t o L a m o n i
usly‰el, nechal své sluÏebníky
pfiipraviti své akonû a své vozy.
7 A pravil Ammonovi: Pojì,

pojedu s tebou do zemû Mid-
doni a poprosím tam krále, aby
propustil tvé bratfií z vûzení.

31a Alma 18:36–39.
33a pp Znovuzrozen,

zrozen z Boha.
b Mos. 5:2; Alma 13:12.

34a pp Andûlé.
35a pp Kfiest, kfitíti.
36a 2. Nefi 26:33;

Alma 5:33.

20 4a Alma 26:12.
b Alma 20:28–30.

6a Alma 18:9–10.
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8 A stalo se, Ïe kdyÏ tam
Ammon s Lamonim cestovali,
potkali Lamoniova otce, kter˘
byl králem anad celou zemí.

9 A vizte, otec LamoniÛv mu
pravil: Proã jsi nepfii‰el na
ahostinu onoho velikého dne,
kdy jsem pofiádal hostinu pro
své syny a pro svÛj lid?

10 A také pravil: Kam jde‰
s tímto Nefitou, kter˘ je jedním
z dûtí alháfie?
11 A stalo se, Ïe Lamoni mu

vylíãil, kam jde, neboÈ se bál,
Ïe ho urazí.

12 A také mu povûdûl v‰e,
co bylo pfiíãinou toho, Ïe zÛstal
ve svém vlastním království a
Ïe nepfii‰el k svému otci na
hostinu, kterou pfiipravil.

13 A nyní, kdyÏ mu Lamoni
vylíãil v‰echny tyto vûci, vizte,
k jeho úÏasu se na nûho otec
rozhnûval a pravil: Lamoni, ty
jde‰ vysvoboditi tyto Nefity,
ktefií jsou syny lháfie. Viz, on
oloupil na‰e otce; a nyní mezi
nás pfiicházejí i jeho dûti, aby
nás svou lstivostí a sv˘m lhaním
oklamaly, aby nás opût mohly
oloupiti o ná‰ majetek.

14 Nyní, otec LamoniÛv mu
pfiikázal, aby Ammona zabil
meãem. A také mu pfiikázal,
aby nejezdil do zemû Middoni,
ale aby se s ním vrátil do zemû
aIzmael.
15 Ale Lamoni mu pravil: Ne-

zabiji Ammona, ani se nevrátím
do zemû Izmael, ale pÛjdu do
zemû Middoni, abych mohl
osvoboditi bratfií Ammonovy,

neboÈ já vím, Ïe to jsou sprave-
dlní muÏi a svatí proroci pravé-
ho Boha.

16 Nyní, kdyÏ jeho otec usly‰el
tato slova, rozhnûval se na nûho
a tasil meã svÛj, aby ho srazil
k zemi.
17 Ale pfiedstoupil Ammon a

pravil mu: Viz, ty svého syna
nezabije‰; nicménû by bylo
alépe, aby padl on neÏli ty, neboÈ
viz, on ãinil bpokání ze sv˘ch
hfiíchÛ; ale kdybys padl ty
v tuto dobu ve svém hnûvu, tvá
du‰e by nemohla b˘ti spasena.

18 A opût, je Ïádoucí, aby
ses zdrÏel; neboÈ kdybys azabil
svého syna, kter˘ je nevinn˘,
jeho krev by kfiiãela ze zemû
k Pánu, jeho Bohu, aby na tebe
pfii‰la odplata; a moÏná bys
ztratil bdu‰i svou.

19 Nyní, kdyÏ mu Ammon
pravil tato slova, on mu odpovû-
dûl fika: Vím, Ïe kdybych zabil
svého syna, prolil bych nevin-
nou krev; neboÈ to ty se snaÏí‰
ho zniãiti.

20 A vztáhl ruku svou, aby
Ammona zabil. Ale Ammon
odolal jeho ranám a také udefiil
jeho paÏi , takÏe j i nemohl
pouÏívati.

21 Nyní, kdyÏ král vidûl, Ïe ho
Ammon mÛÏe zabíti, poãal
Ammona prositi, aby jeho Ïivot
u‰etfiil.

22 Ale Ammon pozvedl meã
svÛj a pravil mu: Viz, srazím tû,
ledaÏe dovolí‰, aby moji bratfií
byli propu‰tûni z vûzení.

23 Nyní král, strachuje se,

8a Alma 22:1.
9a Alma 18:9.

10a Mos. 10:12–17.

14a Alma 17:19.
17a Alma 48:23.

b Alma 19:12–13.

18a pp VraÏda, vraÏditi.
b NaS 42:18.



275 Alma 20:24–21:1

aby neztratil svÛj Ïivot, pravil:
JestliÏe mne u‰etfií‰, dám ti, o
cokoli poÏádá‰, aÏ do poloviny
království.
24 Nyní, kdyÏ Ammon vidûl,

Ïe na starého krále zapÛsobil
podle svého pfiání, pravil mu:
JestliÏe dá‰, aby moji bratfií byli
propu‰tûni z vûzení, a také aby
si Lamoni mohl ponechati své
království a aby nebyl u tebe
v nemilosti, ale dá‰, aby si mohl
ãiniti podle sv˘ch vlastních pfiá-
ní, v aãemkoli si usmyslí, pak tû
u‰etfiím; jinak tû srazím k zemi.

25 Nyní, kdyÏ Ammon pravil
tato slova, král se poãal radovati
ze svého Ïivota.

26 A kdyÏ vidûl, Ïe Ammon
nemá Ïádnou touhu zniãiti ho,
a kdyÏ také vidûl onu velikou
lásku, kterou chová k jeho synu
Lamonimu, uÏasl nesmírnû a
pravil: ProtoÏe toto je v‰e, co si
pfieje‰, abych uvolnil tvé bratfií
a strpûl, aby si mÛj syn Lamoni
ponechal své království, viz,
dám, aby si mÛj syn ponechal
své království od nynûj‰ka a
na vûky; a nebudu mu více
vládnouti –

27 A také dám, aby tvoji bratfií
byli propu‰tûni z vûzení, a ty
a tvoji bratfií mÛÏete pfiijíti
za mnou do mého království;
neboÈ si budu velmi pfiáti tebe
vidûti. NeboÈ král byl velice
uÏasl˘ ze slov, jeÏ on promlou-
val, a také ze slov, jeÏ promlou-
val jeho syn Lamoni, tudíÏ si
apfiál uãiti se jim.
28 A stalo se, Ïe Ammon a

Lamoni pokraãovali v cestû své

do zemû Middoni. A Lamoni
na‰el pfiízeÀ v oãích krále zemû;
tudíÏ byli bratfií Ammonovi
vyvedeni z vûzení.

29 A kdyÏ se s nimi Ammon
setkal, byl nesmírnû zarmoucen,
neboÈ vizte, byli nazí a jejich
kÛÏe byla pfievelice rozedfiena,
protoÏe byli svázáni siln˘mi
provazy. A také trpûli hladem,
Ïízní a v‰emi druhy strastí;
nicménû byli ve v‰ech sv˘ch
utrpeních atrpûliví.
30 A jak se tak stalo, byl to

jejich údûl padnouti do rukou
zatvrzelej‰ího a tvrdo‰íjnûj‰ího
lidu; tudíÏ oni nechtûli poslou-
chati slova jejich a vyvrhovali
je a bili je a hnali je od domu
k domu a z místa na místo, aÏ
dorazili do zemû Middoni; a
tam byli jati a uvrÏeni do vûzení
a svázáni asiln˘mi provazy a
drÏeni ve vûzení po mnoho dnÛ,
a byli vysvobozeni Lamonim a
Ammonem.

Zpráva o kázání Arona a Mulo-
kiho a jejich bratfií LamanitÛm.
ObsaÏeno v kapitolách 21 aÏ 26 vãetnû.

KAPITOLA 21

Aron uãí Amalekity o Kristu a o
jeho usmífiení – Aron a jeho bratfií
jsou uvûznûni v Middoni – Po
svém vysvobození uãí v synagogách
a obracejí mnohé – Lamoni udûluje
lidu v zemi Izmael náboÏenskou
svobodu. Kolem roku 90–77 pfi. Kr.

Nyní, kdyÏ se Ammon a jeho

24a Alma 21:21–22.
27a pp Pokora, pokorn˘,

pokofiiti se.
29a Alma 17:11.

30a Alma 26:29.
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bratfií na hranicích zemû Lama-
nitÛ arozdûlili, vizte, Aron se
vydal na cestu do zemû, kterou
Lamanité naz˘vali Jeruzalém,
naz˘vajíce ji po rodné zemi
sv˘ch otcÛ; a byla daleko u
hranic Mormonu.

2 Nyní, Lamanité a Amalekité
a lid aAmulonÛv vystavûli
veliké mûsto, jeÏ se naz˘valo
Jeruzalém.

3 Nyní, Lamanité sami byli
dosti zatvrzelí, ale Amalekité
a Amulonité byli je‰tû zatvr-
zelej‰í; proto zpÛsobovali, Ïe
Lamanité zatvrzovali srdce své
a Ïe zesilovali v zlovolnosti a
v ohavnostech sv˘ch.

4 A stalo se, Ïe Aron pfii‰el do
mûsta Jeruzaléma a nejprve po-
ãal kázati AmalekitÛm. A poãal
jim kázati v jejich synagogách,
neboÈ oni vystavûli synagogy
podle afiádu NehorÛ; neboÈ
mnozí z AmalekitÛ a AmulonitÛ
byli podle fiádu NehorÛ.
5 Proto, kdyÏ Aron vstoupil

do jedné z jejich synagog, aby
kázal lidem, a kdyÏ k nim pro-
mlouval, vizte, tu povstal jeden
Amalekita a poãal se s ním
sváfiiti fika: O ãem to svûdãí‰?
Vidûl jsi nûjakého aandûla? Proã
se andûlé neukazují nám? Viz,
coÏ není tento lid stejnû dobr˘
jako tvÛj lid?
6 Také fiíká‰, Ïe nebudeme-li

ãiniti pokání, zahyneme. Jak
zná‰ my‰lenku a zámûr na‰eho
srdce? Jak ví‰, Ïe máme pfiíãinu
ãiniti pokání? Jak ví‰, Ïe nejsme
spravedliv˘ lid? Viz, vystavûli

jsme svatynû a shromaÏìujeme
se, abychom uctívali Boha. My
vûfiíme, Ïe BÛh spasí v‰echny
lidi.

7 Nyní mu Aron pravil: Vûfií‰,
Ïe pfiijde Syn BoÏí, aby vykoupil
lidstvo z jeho hfiíchÛ?

8 A onen muÏ mu pravil: My
nevûfiíme, Ïe nûco takového ví‰.
My nevûfiíme v tyto po‰etilé
tradice. Nevûfiíme, Ïe ví‰ o
avûcech, jeÏ pfiijdou, ani nevûfií-
me, Ïe tvoji otcové a také Ïe na‰i
otcové vûdûli o vûcech, jeÏ pro-
mlouvali o tom, co má pfiijíti.

9 Nyní jim Aron poãal odkr˘-
vati písma ohlednû pfiíchodu
Krista a také ohlednû vzkfií‰ení
mrtv˘ch, a Ïe pro lidstvo ne-
mÛÏe b˘ti aÏádného vykoupe-
ní, leda skrze smrt a utrpení
Kristovo a busmífiení jeho krví.

10 A stalo se, Ïe kdyÏ jim poãal
tyto vûci vysvûtlovati, rozhnû-
vali se na nûho a poãali se mu
vysmívati; a nechtûli poslou-
chati slova, jeÏ promlouval.

11 Proto kdyÏ vidûl, Ïe nechtûjí
jeho slova poslouchati, ode‰el
z jejich synagogy a pfie‰el do
vesnice, která se naz˘vala Ani-
-Anti, a tam nalezl Mulokiho
kázajícího jim slovo; a také
Ammu a jeho bratfií. A sváfiili
se s mnoh˘mi o slovo.

12 A stalo se, Ïe vidûli, Ïe lid
se bude zatvrzovati srdce své,
proto ode‰li a pfie‰li do zemû
Middoni. A kázali slovo mno-
h˘m, a málo jich uvûfiilo ve
slova, kter˘m uãili.

13 Nicménû Aron a urãit˘

21 1a Alma 17:13, 17.
2a Mos. 24:1;

Alma 25:4–9.

4a Alma 1:2–15.
5a Mos. 27:11–15.
8a Jákob 7:1–8.

9a Mos. 5:8;
Alma 38:9.

b pp Usmífiení, usmífiiti.
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poãet jeho bratfií byli jati a uvr-
Ïeni do vûzení a zbytek jich
uprchl ze zemû Middoni do
krajin okolo.
14 A ti, ktefií byli uvrÏeni do

vûzení, mnoho avytrpûli a byli
vysvobozeni rukou Lamonio-
vou a Ammonovou a byli nasy-
ceni a o‰aceni.
15 A ‰li opût oznamovati slovo

a tak byli poprvé vysvobozeni
z vûzení; a tak trpûli.

16 A ‰li tam, kam je vedl
aDuch Pánû, káÏíce slovo BoÏí
v kaÏdé synagoze AmalekitÛ
nebo v kaÏdém shromáÏdûní
LamanitÛ, kam byli vpu‰tûni.
17 A stalo se, Ïe jim Pán poãal

Ïehnati natolik, Ïe pfiivedli
mnohé k poznání pravdy; ano,
apfiesvûdãili mnohé o jejich hfií-
‰ích a o tradicích jejich otcÛ,
které nebyly správné.
18 A stalo se, Ïe Ammon a

Lamoni se vráti l i ze zemû
Middoni do zemû Izmael, coÏ
byla zemû jejich dûdictví.

19 A král Lamoni nestrpûl,
aby mu Ammon slouÏil, neboli
aby byl jeho sluÏebníkem.

20 Ale dal v zemi Izmael
postaviti synagogy; a dal shro-
máÏditi svÛj lid neboli lid, kter˘
byl pod jeho vládou.

21 A radoval se z nich a uãil je
mnoha vûcem. A také jim ozná-
mil, Ïe jsou lidem, kter˘ je pod
ním, a Ïe jsou lidem svobod-
n˘m, Ïe jsou osvobozeni od
útlaku krále, jeho otce; neboÈ
mu jeho otec dovolil, Ïe mÛÏe

vládnouti nad sv˘m lidem,
kter˘ je v zemi Izmael, a v celé
okolní zemi.

22 A také jim oznámil, Ïe mo-
hou asvobodnû uctívati Pána,
svého Boha, podle svého pfiání,
aÈ jsou kdekoli, je-li to v zemi,
která je pod vládou krále
Lamoniho.

23 A Ammon kázal lidu krále
Lamoniho; a stalo se, Ïe je uãil
v‰emu o vûcech t˘kajících se
spravedlivosti. A nabádal je
dennû s ve‰kerou pílí; a oni
dbali jeho slova a byli horliví
v zachovávání pfiikázání BoÏích.

KAPITOLA 22

Aron uãí Lamoniova otce o stvofiení,
o pádu Adamovû a o plánu vykou-
pení skrze Krista – Král a cel˘ jeho
dÛm je obrácen – Je vysvûtleno
rozdûlení zemû mezi Nefity a La-
manity. Kolem roku 90–77 pfi. Kr.

Nyní, zatímco Ammon takto
neustále uãil lid LamoniÛv, my
se vrátíme ke zprávû o Aronovi
a o jeho bratfiích; neboÈ poté, co
ode‰el ze zemû Middoni, byl
aveden Duchem do zemû Nefi,
dokonce do domu krále, kter˘
byl nad celou zemí bkromû zemû
Izmael; a byl to otec LamoniÛv.

2 A stalo se, Ïe ‰el k nûmu do
královského paláce se sv˘mi
bratfiími a poklonil se králi a
pravil mu: Viz, ó králi, my jsme
oni bratfií Ammonovi, které jsi
avysvobodil z vûzení.

14a Alma 20:29.
16a Alma 22:1.
17a NaS 18:44.
22a NaS 134:1–4;

âl. v. 1:11.
pp Svoboda,
svobodn˘.

22 1a Alma 21:16–17.

b Alma 21:21–22.
2a Alma 20:26.
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3 A nyní, ó králi, u‰etfií‰-li ná‰
Ïivot, budeme tv˘mi sluÏební-
ky. A král jim pravil: PovstaÀte,
neboÈ vám dopfiávám Ïivot a
nestrpím, abyste byli m˘mi slu-
Ïebníky; ale budu trvati na tom,
abyste mne pouãovali; neboÈ
mne v mysli ponûkud rozru‰uje
velkorysost a velikost slov tvého
bratra Ammona; a pfiej i s i
zvûdûti dÛvod, proã nepfii‰el
z Middoni s tebou.

4 A Aron pravil králi: Viz,
Duch Pánû ho povolal jinou
cestou; ode‰el do zemû Izmael,
aby uãil lid LamoniÛv.

5 Nyní jim král pravil: Co jste
to pravili o Duchu Pánû? Vizte,
právû to mne znepokojuje.

6 A také, co to Ammon pravil –
aJestliÏe budete ãiniti pokání,
budete spaseni, a jestliÏe pokání
ãiniti nebudete, budete posled-
ního dne zavrÏeni?
7 A Aron mu odpovûdûl a

pravil mu: Vûfií‰, Ïe jest BÛh? A
král mu pravil: Vím, Ïe Amale-
kité fiíkají, Ïe jest BÛh, a já jsem
jim dovolil, aby si stavûli svaty-
nû, aby se mohli shromaÏìovati,
aby ho uctívali. A jestliÏe ty nyní
praví‰, Ïe jest BÛh, viz, auvûfiím.

8 A nyní, kdyÏ to Aron sly‰el,
jeho srdce se poãalo radovati a
pravil: Viz, tak jistû, jakoÏe ty
Ïije‰, ó králi, jest BÛh.

9 A král pravil: Jest BÛh onen
aVelik˘ Duch, kter˘ pfiivedl na‰e
otce ze zemû Jeruzalém?
10 A Aron mu pravil: Ano, on

je oním Velik˘m Duchem a on
astvofiil v‰echny vûci jak na nebi,
tak na zemi. Vûfií‰ tomu?

11 A on pravil: Ano, vûfiím, Ïe
Velik˘ Duch stvofiil v‰echny
vûci, a pfieji si, abys mi o v‰ech
tûchto vûcech povûdûl, a já tv˘m
slovÛm auvûfiím.
12 A stalo se, Ïe kdyÏ Aron

vidûl, Ïe král bude vûfiiti jeho
slovÛm, poãal od stvofiení
Adama, apfiedãítaje králi písma –
jak BÛh stvofiil ãlovûka podle
svého vlastního obrazu a Ïe mu
BÛh dal pfiikázání a Ïe kvÛli
pfiestupku ãlovûk padl.

13 A Aron mu vysvûtloval
písma od astvofiení Adama a
vyloÏil mu pád ãlovûka a jeho
tûlesn˘ stav a také bplán vy-
koupení, kter˘ byl pfiipraven
cod zaloÏení svûta skrze Krista
pro v‰echny ty, ktefií budou
vûfiiti ve jméno jeho.

14 A protoÏe ãlovûk apadl,
nemohl se o nic sám bzaslouÏiti;
ale utrpení a smrt Kristova
cusmifiují jeho hfiíchy skrze víru
a pokání a tak dále; a Ïe on zlo-
mí pouta smrti, aby dhrob nemûl
Ïádného vítûzství a aby byl
osten smrti pohlcen v nadûjích
slávy; a Aron vysvûtloval králi
v‰echny tyto vûci.

15 A stalo se, Ïe poté, co mu
Aron vysvûtlil tyto vûci, král
pravil: aCo mám ãiniti, abych
mohl míti tento vûãn˘ Ïivot, o
nûmÏ jsi mluvil? Ano, co mám
ãiniti, abych mohl b˘ti bzrozen

6a Alma 20:17–18.
7a NaS 46:13–14.
9a Alma 18:18–28.

10a pp Stvofiení, stvofiiti.
11a pp Vûfiiti, víra.
12a 1. Nefi 5:10–18;

Alma 37:9.
13a Gen. 1:26–28.

b pp Plán vykoupení.
c 2. Nefi 9:18.

14a pp Pád Adama a Evy.
b 2. Nefi 25:23;

Alma 42:10–25.
c Alma 34:8–16.

pp Usmífiení, usmífiiti.
d Iz. 25:8; 1. Kor. 15:55.

15a Skut. 2:37.
b Alma 5:14, 49.
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z Boha, aby byl tento zlovoln˘
duch vykofienûn z mé hrudi, a
abych pfiijal jeho Ducha, abych
mohl b˘ti naplnûn radostí a
abych nebyl posledního dne
zavrÏen? Viz, pravil, vzdám se
cv‰eho, co mám, ano, opustím
své království, abych mohl
obdrÏeti tuto velikou radost.
16 Ale Aron mu pravil: JestliÏe

si to apfieje‰, jestliÏe se skloní‰
pfied Bohem, ano, jestliÏe bude‰
ãiniti pokání ze v‰ech sv˘ch
hfiíchÛ a skloní‰ se pfied Bohem
a bude‰ ve vífie vz˘vati jméno
jeho vûfie, Ïe obdrÏí‰ , pak
obdrÏí‰ bnadûji, kterou si pfieje‰.
17 A stalo se, Ïe kdyÏ Aron

pravil tato slova, král se asklonil
pfied Pánem na kolena; ano,
dokonce padl na zem a mocnû
bzvolal fika:

18 Ó BoÏe, Aron mi fiekl, Ïe
jest BÛh; a jestliÏe jest BÛh a
jestliÏe ty jsi BÛh, kéÏ by ses mi
dal poznati, a já odloÏím v‰ech-
ny hfiíchy své, abych tû poznal
a abych mohl b˘ti pozvednut
z mrtv˘ch a b˘ti spasen po-
sledního dne. A nyní, kdyÏ král
pravil tato slova, byl sraÏen,
jako by byl mrtev.

19 A stalo se, Ïe jeho sluÏební-
ci bûÏeli a povûdûli královnû
v‰e, co se stalo králi. A ona
pfii‰la ke králi; a kdyÏ ho vidûla
leÏícího, jako by byl mrtev, a
také Arona a jeho bratfií, jak
stojí, jako by oni byli pfiíãinou
jeho pádu, rozhnûvala se na nû
a pfiikázala, aby je její sluÏebníci

neboli sluÏebníci královi jali a
zabili.

20 Nyní, sluÏebníci vidûli pfií-
ãinu králova pádu, tudíÏ se
neodvaÏovali vloÏiti na Arona
a jeho bratfií ruce; a prosili
královnu fikouce: Proã nám
pfiikazuje‰, abychom tyto muÏe
zabili, kdyÏ viz, jeden z nich je
amocnûj‰í neÏli my v‰ichni?
TudíÏ padneme pfied nimi.

21 Nyní, kdyÏ královna vidûla
strach sluÏebníkÛ, poãala se
také nesmírnû strachovati, aby
na ni nepfii‰lo nûjaké zlo. A
pfiikázala sv˘m sluÏebníkÛm,
aby ‰li a svolali lid, aby mohli
Arona a jeho bratfií zabíti.

22 Nyní, kdyÏ Aron vidûl
odhodlání královnino, a protoÏe
také znal tvrdost v srdci lidu,
bál se, Ïe se jich shromáÏdí
zástup a Ïe mezi nimi bude veli-
k˘ svár a nepokoj; tudíÏ vztáhl
ruku a pozvedl krále ze zemû a
pravil mu: VstaÀ. A on se posta-
vil na nohy, obdrÏev sílu svou.

23 Nyní, toto se stalo za pfií-
tomnosti královny a mnoh˘ch
ze sluÏebníkÛ. A kdyÏ to vidûli,
velice se divili a poãali se báti. A
král pfiedstoupil a poãal je apo-
uãovati. A pouãoval je natolik,
Ïe cel˘ jeho dÛm byl bobrácen
k Pánu.
24 Nyní, na pfiikázání královni-

no se shromáÏdil zástup a po-
ãala v nûm b˘ti veliká reptání
kvÛli Aronovi a jeho bratfiím.

25 Ale král se postavil mezi nû
a pouãoval je. A byli upokojeni

15c Mat. 13:44–46;
19:16–22.

16a pp Obrácení,
obrácen˘.

b Eter 12:4.
17a NaS 5:24.

b pp Modlitba.
20a Alma 18:1–3.

23a pp Kázati; SlouÏiti,
sluÏba; Uãitel, uãiti.

b pp Obrácení,
obrácen˘.
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vÛãi Aronovi a tûm, ktefií byli
s ním.

26 A stalo se, Ïe kdyÏ král
vidûl, Ïe lidé jsou upokojeni,
nechal Arona a jeho bratfií vy-
stoupiti uprostfied zástupu a
kázati jim slovo.

27 A stalo se, Ïe král vyslal
aprovolání po celé zemi, mezi
ve‰ker˘ svÛj lid, kter˘ byl v celé
jeho zemi a kter˘ byl ve v‰ech
krajinách okolo, coÏ hraniãilo
aÏ s mofiem na v˘chodû a na
západû a coÏ bylo oddûleno od
zemû bZarahemla úzk˘m pru-
hem pustiny, kter˘ se táhl od
mofie v˘chodního aÏ k mofii
západnímu a kolem hranic mofi-
ského pobfieÏí a hranic pustiny,
jeÏ byla na severu u zemû Zara-
hemla, pfies hranice Manti u
pramene fieky Sidon, a táhl se od
v˘chodu na západ – a tak byli
Lamanité a Nefité oddûleni.
28 Nyní, ona a l ínûj‰í ãást

LamanitÛ Ïila v pustinû a dleli
ve stanech; a byli roz‰ífieni po
pustinû na západû, v zemi Nefi;
ano, a také na západ od zemû
Zarahemla, u hranic s pobfieÏím,
a na západû v zemi Nefi, na mís-
tû prvního dûdictví sv˘ch otcÛ,
tady na hranicích s pobfieÏím.

29 A také bylo mnoho Lamani-
tÛ u pobfieÏí na v˘chodû, kam je
zahnali Nefité. A tak byli Nefité
témûfi obklopeni Lamanity; nic-
ménû Nefité obsadili v‰echny
severní ãásti zemû hraniãící
s pustinou, u pramene fieky
Sidon, od v˘chodu na západ

kolem okraje pustiny; na severu,
aÏ dosáhli zemû, kterou nazvali
aHojnost.
30 A ta hraniãila se zemí,

kterou nazvali aPustota, protoÏe
sahala tak daleko na sever, Ïe
dosahovala aÏ do oné zemû,
která b˘vala zalidnûna a která
byla zniãena, o jejichÏ bkostech
jsme mluvili a kterou objevil
lid ZarahemlÛv, jsouc místem
jejich cprvního pfiistání.
31 A odtamtud pfii‰li do jiÏní

pustiny. Tak se zemû na severu
naz˘vala aPustota a zemû na
jihu se naz˘vala Hojnost, jsouc
pustinou, která je plná v‰elik˘ch
divok˘ch zvífiat v‰eho druhu,
z nichÏ ãást pfii‰la za potravou
ze zemû severní.

32 A nyní, pro Nefitu to byla
jen avzdálenost pÛldruhého dne
cesty po hranici Hojnosti a zemû
Pustoty od v˘chodního mofie
k západnímu; a tak byly zemû
Nefi a zemû Zarahemla témûfi
obklopeny vodou a mezi zemí
severní a zemí jiÏní byla malá
búÏina zemû.

33 A stalo se, Ïe Nefité osídlili
zemi Hojnost od v˘chodního
mofie aÏ k západnímu, a tak
Nefité ve své moudrosti odfiízli
sv˘mi stráÏemi a sv˘mi vojsky
Lamanity na jihu, aby ti tak
nezískali více vlastnictví na
severu a nemohli zemi severní
obsaditi.

34 TudíÏ Lamanité nemohli
míti více vlastnictví jinde neÏli
v zemi Nefi a v pustinû okolo.

27a Alma 23:1–4.
b Omni 1:13–17.

28a 2. Nefi 5:22–25.
29a Alma 52:9; 63:5.

30a Alma 50:34;
Morm. 4:1–3.

b Mos. 8:7–12;
28:11–19.

c Hel. 6:10.
31a Hel. 3:5–6.
32a Hel. 4:7.

b Alma 50:34.
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Nyní, to byla moudrost NefitÛ –
jelikoÏ Lamanité byli jejich ne-
pfiátelé, nechtûli jim trpûti, aby je
suÏovali ze v‰ech stran, a také
aby mûli zemi, kam by mohli
uprchnouti podle sv˘ch pfiání.
35 A nyní já, dopovûdûv toto,

se vracím opût ke zprávû o Am-
monovi a Aronovi, Omnerovi a
Himnim a o jejich bratfiích.

KAPITOLA 23

Je vyhlá‰ena náboÏenská svoboda –
Lamanité v sedmi zemích a mûstech
jsou obráceni – Naz˘vají se Anti-
-Nefi-Lehité a jsou osvobozeni od
prokletí – Amalekité a Amulonité
odmítají pravdu. Kolem roku 90–
77 pfi. Kr.

Vizte, nyní, stalo se, Ïe král
LamanitÛ vyslal mezi ve‰ker˘
svÛj lid aprohlá‰ení, aby nevklá-
dali ruce své na Ammona nebo
Arona nebo Omnera nebo Him-
niho ani na Ïádného z jejich
bratfií, ktefií pÛjdou káÏíce slovo
BoÏí, aÈ budou na jakémkoli
místû v kterékoli ãásti jejich
zemû.

2 Ano, vyslal mezi nû ustano-
vení, aby na nû nevkládali ruce
své, aby je svázali nebo je uvrhli
do vûzení; ani aby po nich
neplivali nebo je bili nebo je
vyvrhovali ze sv˘ch synagog
nebo je biãovali; ani aby je ne-
kamenovali, ale Ïe mají míti
voln˘ pfiístup do jejich domÛ,
a také do jejich chrámÛ a do
jejich svatyÀ.

3 A tak mohli jíti a kázati
slovo podle pfiání svého, neboÈ
král byl obrácen k Pánu, i cel˘
jeho dÛm; tudíÏ vyslal po zemi
prohlá‰ení k svému lidu, aby
slovo BoÏí nemûlo Ïádné pfie-
káÏky, ale aby se mohlo ‰ífiiti
po celé zemi, aby jeho lid mohl
b˘ti pfiesvûdãen o zlovoln˘ch
atradicích sv˘ch otcÛ a aby
mohli b˘ti pfiesvûdãeni, Ïe jsou
v‰ichni bratfií a Ïe nemají vraÏ-
diti ani pleniti ani krásti ani
cizoloÏiti ani páchati Ïádnou
zlovolnost.

4 A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ král
vyslal toto prohlá‰ení, Aron
a jeho bratfií chodili od mûsta
k mûstu a od jednoho domu
uctívání ke druhému, zakláda-
jíce církve a vysvûcujíce knûze
a uãitele v zemi mezi Lamanity,
aby mezi nimi kázali a uãili
slovo BoÏí; a tak poãali míti
velik˘ úspûch.

5 A tisíce byly pfiivedeny
k poznání Pána, ano, tisíce byly
pfiivedeny k tomu, aby vûfiily
v atradice NefitÛ; a byli uãeni
bzáznamÛm a proroctvím, jeÏ
byly pfiedávány aÏ do této
nynûj‰í doby.

6 A tak j i s tû , jakoÏe Ïi je
Pán, tak jistû tolik, kolik uvû-
fiilo, neboli tolik, kolik bylo
pfiivedeno k poznání pravdy
kázáním Ammona a jeho bratfií
podle ducha zjevení a proroc-
tví a moci BoÏí pÛsobící skrze
nû zázraky – ano, pravím vám,
jakoÏe Ïije Pán, tolik LamanitÛ,
kolik uvûfiilo v jejich kázání

23 1a Alma 22:27.
3a Alma 26:24.

5a Alma 37:19.
b Alma 63:12.

pp Písma.
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a bylo aobráceno k Pánu, bnikdy
neodpadlo.
7 NeboÈ se stali spravedliv˘m

lidem; sloÏili zbranû své vzpou-
ry, takÏe jiÏ nikdy více proti
Bohu nebojovali, ani proti Ïád-
nému ze sv˘ch bratfií.

8 Nyní, toto jsou ati, ktefií byli
obráceni k Pánu:

9 Lid LamanitÛ, kter˘ byl
v zemi Izmael;

10 A také z lidu LamanitÛ,
kter˘ byl v zemi Middoni;

11 A také z lidu LamanitÛ,
kter˘ byl v mûstû Nefi;

12 A také z lidu LamanitÛ,
kter˘ byl v zemi a·ilom a kter˘
byl v zemi ·emlon a v mûstû
Lemuel a v mûstû ·imnilom.
13 A toto jsou jména mûst

LamanitÛ, jeÏ byla aobrácena
k Pánu; a toto jsou ti, ktefií slo-
Ïili zbranû své vzpoury, ano,
v‰echny své váleãné zbranû; a
ti v‰ichni byli Lamanité.

14 A Amalekité aobráceni ne-
byli, pouze jedin˘; ani Ïádn˘
z bAmulonitÛ; ale zatvrzovali
srdce své, a také srdce Lamani-
tÛ v oné ãásti zemû, kde dleli,
ano, a ve v‰ech sv˘ch vesnicích
a ve v‰ech sv˘ch mûstech.

15 TudíÏ, vyjmenovali jsme
v‰echna mûsta LamanitÛ, v kte-
r˘ch pokání ãinili a do‰li po-
znání pravdy a byli obráceni.

16 A nyní, stalo se, Ïe král a ti,
ktefií byli obráceni, si pfiáli, aby
mûli jméno, aby tím mohli b˘ti
odli‰eni od sv˘ch bratfií; tudíÏ

se král radil s Aronem a s mno-
h˘mi jejich knûÏími o jménu,
které by na sebe mûli vzíti, aby
mohli b˘ti odli‰eni.

17 A stalo se, Ïe se nazvali
aAnti-Nefi-Lehité; a byli naz˘-
váni tímto jménem a nebyli jiÏ
naz˘váni Lamanity.

18 A poãali b˘ti velmi praco-
vit˘m lidem; ano, byli pfiátel‰tí
k NefitÛm; tudíÏ navázali s nimi
pfiátelství a aprokletí BoÏí je jiÏ
nepronásledovalo.

KAPITOLA 24

Lamanité vycházejí proti lidu Bo-
Ïímu – Anti-Nefi-Lehité se radují
v Kristu a jsou nav‰tûvováni andûly
– Volí si radûji vytrpûti smrt neÏli
se brániti – Dal‰í Lamanité jsou
obráceni. Kolem roku 90–77 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe Amalekité a
Amulonité a Lamanité, ktefií byli
v zemi Amulon, a také v zemi
Helam, a ktefií byli v zemi
aJeruzalém, a zkrátka v celé
okolní zemi, ktefií nebyli obrá-
ceni a nevzali na sebe jméno
bAnti-Nefi-LehitÛ, byli podnû-
cováni Amalekity a Amulonity
k hnûvu vÛãi sv˘m bratfiím.
2 A jejich nenávist vÛãi nim

nesmírnû zesílila, dokonce na-
tolik, Ïe se poãali boufiiti proti
svému králi, natolik, Ïe nechtûli,
aby byl jejich králem; tudíÏ
pozvedli zbranû proti lidu
Anti-Nefi-LehitÛ.

6a pp Obrácení,
obrácen˘.

b Alma 27:27.
8a Alma 26:3, 31.

12a Mos. 22:8, 11.

13a Alma 53:10.
14a Alma 24:29.

b Mos. 23:31–39.
17a pp Anti-Nefi-Lehité.
18a 1. Nefi 2:23;

2. Nefi 30:5–6;
3. Nefi 2:14–16.

24 1a Alma 21:1.
b Alma 25:1, 13.
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3 Nyní král pfiedal království
svému synovi a pojmenoval ho
Anti-Nefi-Lehi.
4 A krá l zemfiel v témÏe

roce, kdy Lamanité poãali ãiniti
pfiípravy na válku proti lidu
BoÏímu.

5 Nyní, kdyÏ Ammon a jeho
bratfií a v‰ichni ti, ktefií pfii‰li
s ním, vidûli pfiípravy LamanitÛ
na to, aby zniãili své bratfií, vy‰li
do zemû Midian a tam se
Ammon setkal se v‰emi sv˘mi
bratfiími; a odtamtud pfii‰li do
zemû Izmael, aby se mohli apo-
raditi s Lamonim a také s jeho
bratrem Anti-Nefi-Lehim, co by
mûli ãiniti, aby se ubránili proti
LamanitÛm.

6 Nyní, nebylo jediné du‰e
mezi ve‰ker˘m lidem, kter˘ byl
obrácen k Pánu, k terá by
pozvedla zbranû proti sv˘m
bratfiím; nikoli, neãinili ani
Ïádné váleãné pfiípravy; ano,
a také jim jejich král pfiikázal,
Ïe tak ãiniti nemají.

7 Nyní, toto jsou slova, jeÏ
k lidu pravil v této vûci: Dûkuji
svému Bohu, mÛj milovan˘
lide, Ïe k nám ná‰ velik˘ BÛh
v dobrotivosti své vyslal tyto
na‰e bratfií Nefity, aby nám
kázali a aby nás pfiesvûdãili o
atradicích na‰ich zlovoln˘ch
otcÛ.

8 A vizte, dûkuji svému veliké-
mu Bohu, Ïe nám dal díl svého
Ducha, aby obmûkãil na‰e srdce,
takÏe jsme s tûmito bratfiími
Nefity navázali pfiátelství.

9 A vizte, dûkuji také svému

Bohu, Ïe navazováním tohoto
pfiátelství jsme byli pfiesvûdãeni
o sv˘ch ahfií‰ích a o mnoh˘ch
vraÏdách, jeÏ jsme spáchali.

10 A také dûkuji svému Bohu,
ano, svému velikému Bohu, Ïe
nám dal, abychom mohli z tûch-
to vûcí ãiniti pokání, a také Ïe
nám aodpustil ty na‰e mnohé
hfiíchy a vraÏdy, jeÏ jsme spá-
chali, a sÀal z na‰eho srdce bvinu
skrze zásluhy svého Syna.

11 A nyní vizte, bratfií moji,
vzhledem k tomu, Ïe to je v‰e, co
jsme mohli uãiniti (protoÏe jsme
byli nejztracenûj‰ími z ve‰kerého
lidstva), ãiniti pokání ze v‰ech
sv˘ch hfiíchÛ a mnoh˘ch vraÏd,
jeÏ jsme spáchali, a pohnouti
Boha, aby je avyÀal z na‰eho
srdce, neboÈ to bylo v‰e, co jsme
mohli uãiniti, ãiniti pfied Bohem
dostateãné pokání, aby sÀal
poskvrnûní na‰e –

12 Nyní, moji nejmilovanûj‰í
bratfií, vzhledem k tomu, Ïe BÛh
sÀal na‰e poskvrnûní a na‰e
meãe se zaleskly, pak tedy jiÏ
neposkvrÀme meãe své krví
bratfií sv˘ch.

13 Vizte, pravím vám: Nikoli,
pozdrÏme meãe své, aby nebyly
poskvrnûny krví bratfií na‰ich;
neboÈ moÏná, Ïe kdybychom
své meãe opût poskvrnili, ne-
mohly by jiÏ b˘ti doãista aomyty
skrze krev Syna na‰eho velikého
Boha, která bude prolita na
usmífiení hfiíchÛ na‰ich.

14 A velik˘ BÛh k nám byl
milosrdn˘ a oznámil nám tyto
vûci, abychom nezahynuli; ano,

5a Alma 27:4–13.
7a Mos. 1:5.
9a NaS 18:44.

10a Dan. 9:9.
b pp Vina.

11a Iz. 53:4–6.

13a Zjev. 1:5.
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oznámil nám tyto vûci pfiedem,
protoÏe miluje na‰i adu‰i, stejnû
jako miluje na‰e dûti; tudíÏ,
v milosrdenství svém nás na-
v‰tûvuje andûly sv˘mi, aby
bplán spasení mohl b˘ti ozná-
men nám, stejnû jako budoucím
pokolením.
15 Ó, jak milosrdn˘ je ná‰

BÛh! A nyní vizte, vzhledem
k tomu, Ïe to je v‰e, co jsme
mohli uãiniti, aby nám byla od-
Àata na‰e poskvrnûní, a na‰e
meãe se lesknou, ukryjme je, aby
si udrÏely lesk svÛj jako svûdec-
tví na‰emu Bohu posledního
dne neboli toho dne, kdy bude-
me pfiivedeni, abychom pfied
ním stanuli a byli souzeni, Ïe
jsme neposkvrnili meãe své krví
bratfií sv˘ch od doby, kdy nám
udûlil slovo své, a tak nás oãistil.

16 A nyní, bratfií moji, jestliÏe
na‰i bratfií usilují o na‰e zniãení,
vizte, ukryjeme meãe své, ano,
vpravdû, pohfibíme je hluboko
do zemû, aby si udrÏely lesk
svÛj jako svûdectví posledního
dne, Ïe jsme jich nikdy nepou-
Ïili; a jestliÏe nás na‰i bratfií
zniãí, vizte, apÛjdeme k svému
Bohu a budeme spaseni.

17 A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ
král ustal takto promlouvati a
ve‰ker˘ lid byl shromáÏdûn,
vzali své meãe a ve‰keré zbranû,
kter˘ch se pouÏívalo k prolé-
vání lidské krve, a apohfibili je
hluboko do zemû.
18 A toto uãinili, protoÏe to

bylo z jejich pohledu svûdectví
Bohu a také lidem, Ïe jiÏ anikdy

opût nepouÏijí zbraní k prolé-
vání lidské krve; a toto uãinili
dotvrzujíce Bohu a ãiníce s ním
bsmlouvu, Ïe neÏli by prolili
krev sv˘ch bratfií, radûji se
cvzdají svého vlastního Ïivota;
a neÏli by bratrovi vzali, radû-
ji mu dají; a neÏli by strávili
své dny v neãinnosti, radûji
budou hojnû pracovati rukama
sv˘ma.

19 A tak vidíme, Ïe kdyÏ byli
tito Lamanité pfiivedeni k tomu,
aby vûfiili a aby poznali pravdu,
byli apevní a radûji by trpûli aÏ
k smrti, neÏli by spáchali hfiích;
a tak vidíme, Ïe pohfibili své
zbranû míru, neboli pohfibili
váleãné zbranû pro mír.

20 A stalo se, Ïe jejich bratfií
Lamanité ãinili pfiípravy na vál-
ku a pfii‰li do zemû Nefi, aby
zniãili krále a aby na jeho místo
dosadili jiného, a také aby zniãili
v zemi lid Anti-Nefi-LehitÛ.
21 Nyní, kdyÏ lidé vidûli, Ïe

proti nim pfiicházejí, vy‰li jim
v ústrety a apadli pfied nimi
na zem a poãali vz˘vati jméno
Pánû; a tak byli v této poloze,
kdyÏ je Lamanité poãali napa-
dati a poãali je pobíjeti meãem.

22 A tak , aniÏ se se tka l i
s jak˘mkoli odporem, zabili jich
tisíc a pût; a my víme, Ïe oni
jsou poÏehnáni, neboÈ ode‰li
pfieb˘vati se sv˘m Bohem.

23 Nyní, kdyÏ Lamanité vidûli,
Ïe jejich bratfií pfied meãem
nebudou prchati a ani nebudou
uh˘bati napravo nebo nalevo,
ale Ïe se budou pokládati a

14a pp Du‰e – Cena du‰í.
b pp Plán vykoupení.

16a Alma 40:11–15.

17a Hel. 15:9.
18a Alma 53:11.

b pp Smlouva.

c pp ObûÈ.
19a pp Vûfiiti, víra.
21a Alma 27:3.
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ahynouti a Ïe chválí Boha do-
konce pfiímo v okamÏiku smrti
meãem –
24 Nyní, kdyÏ toto Lamanité

vidûli, austali je pobíjeti; a bylo
mnoho tûch, jejichÏ srdce se
bpohnulo pro ty z jejich bratfií,
ktefií padli meãem, neboÈ ãinili
pokání z vûcí, jeÏ uãinili.
25 A stalo se, Ïe odhodili

své váleãné zbranû a jiÏ se jich
nechtûli opût chopiti, neboÈ mûli
v˘ãitky z vraÏd, které spáchali;
a sníÏili se tak jako jejich bratfií,
spoléhajíce na milosrdenství
tûch, jejichÏ paÏe byly pozdvi-
Ïeny, aby je zabily.

26 A stalo se, Ïe se jich k lidu
BoÏímu onoho dne pfiipojilo
více, neÏli byl poãet tûch, ktefií
byli zabiti; a ti, ktefií byli zabiti,
byli spravedliví lidé, tudíÏ
nemáme Ïádného dÛvodu po-
chybovati, Ïe byli aspaseni.
27 A nebyl mezi nimi zabit

jedin˘ zlovoln˘ ãlovûk; ale více
neÏli tisíc jich bylo pfiivedeno
k poznání pravdy; tak vidíme,
Ïe Pán pracuje mnoha azpÛsoby
ke spasení svého lidu.

28 Nyní, nejvût‰í poãet onûch
LamanitÛ, ktefií pobili tak mno-
hé z jejich bratfií, byli Amalekité
a Amulonité, a nejvíce jich bylo
podle afiádu bNehorÛ.
29 Nyní, mezi tûmi, ktefií se

pfiipojili k lidu Pánû, nebyli
aÏádní, ktefií byli Amalekité
nebo Amulonité nebo ktefií

byli z fiádu Nehorova, ale byli
to pfiímí potomci Lamanovi a
Lemuelovi.

30 A takto mÛÏeme jasnû
rozeznati, Ïe poté, co byl lid
jednou aosvícen Duchem BoÏím
a mûl velké b poznání vûcí
pfiíslu‰ejících spravedlivosti, a
pak cupadl v hfiích a pfiestupek,
stává se zatvrzelej‰ím, a tak
je jeho stav dhor‰í, neÏli kdyby
tyto vûci nikdy nepoznal.

KAPITOLA 25

Lamanitské útoky se ‰ífií – símû
knûÏí Noémov˘ch hyne, jak proro-
koval Abinadi – Mnoho LamanitÛ
je obráceno a pfiipojuje se k lidu
Anti-Nefi-LehitÛ – Vûfií v Krista a
zachovávají zákon MojÏí‰Ûv. Kolem
roku 90–77 pfi. Kr.

A vizte, nyní stalo se, Ïe tito
Lamanité se hnûvali více, pro-
toÏe zabili své bratfií; tudíÏ
pfiísahali NefitÛm pomstu; a
v té dobû se jiÏ nepokou‰eli
zabíjeti lid aAnti-Nefi-LehitÛ.

2 Ale vzali své zbranû a pfie‰li
hranice zemû Zarahemla a
napadli lid, kter˘ byl v zemi
Ammonia, a azniãili ho.

3 A poté svedli s Nefity mnoho
bitev, v kter˘ch byli odraÏeni
a pobiti.
4 A mezi tûmi Lamanity, ktefií

byli zabiti, bylo témûfi ve‰keré
asímû Amulonovo a jeho bratfií,

23a Alma 26:32.
24a Alma 25:1.

b pp Soucit.
26a Zjev. 14:13.
27a Iz. 55:8–9;

Alma 37:6–7.
28a Alma 21:4.

b Alma 1:15; 2:1, 20.
29a Alma 23:14.
30a Mat. 12:45.

b ÎidÛm 10:26;
Alma 47:36.

c 2. Nefi 31:14;
Alma 9:19.

pp Odpadlictví.
d 2. Petr. 2:20–21.

25 1a pp Anti-Nefi-Lehité.
2a Alma 8:16; 16:9.
4a Mos. 23:35.
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ktefií byli knûÏími Noémov˘-
mi, a bylo zabito rukou NefitÛ;
5 A zbytek, uprchnuv do v˘-

chodní pustiny a uchvátiv moc
a pravomoc nad Lamanity, dal,
aby mnozí Lamanité azahynuli
ohnûm pro svou víru –

6 NeboÈ mnozí z anich, utrpûv-
‰e velikou ztrátu a vytrpûv‰e
tolik strastí, poãali b˘ti podnû-
cováni k rozpomenutí se na
bslova, jeÏ jim v jejich zemi kázal
Aron a jeho bratfií; tudíÏ pfie-
stávali vûfiiti ctradicím sv˘ch
otcÛ a poãali vûfiiti v Pána a v to,
Ïe on dal NefitÛm velikou moc;
a tak byli mnozí z nich v pustinû
obráceni.

7 A stalo se, Ïe oni vládcové,
ktefií byli zbytkem dûtí aAmu-
lonov˘ch, dali, aby byli busmr-
ceni, ano, v‰ichni ti, ktefií vûfiili
v tyto vûci.

8 Nyní toto muãednictví zpÛ-
sobilo, Ïe mnozí z jejich bratfií
byli podníceni k hnûvu; a v pus-
tinû poãal b˘ti svár; a Lamanité
poãali a‰tváti símû Amulonovo
a jeho bratfií a poãali je zabíjeti; a
oni prchali do v˘chodní pustiny.

9 A vizte, jsou ‰tváni Lamanity
je‰tû dnes. Tak se naplnila slova
Abinadiova, jeÏ promlouval o
semeni knûÏí, ktefií dali, aby
vytrpûl smrt ohnûm.

10 NeboÈ on jim pravil: Co
amnû uãiníte, bude pfiedobra-
zem vûcí, jeÏ pfiijdou.

11 A nyní, Abinadi byl první,
kdo vytrpûl asmrt ohnûm pro

svou víru v Boha; nyní, toto mûl
na mysli, Ïe mnozí vytrpí smrt
ohnûm, stejnû jako vytrpûl on.

12 A pravil knûÏím Noémo-
v˘m, Ïe jejich símû zpÛsobí,
Ïe mnozí budou usmrceni po-
dobn˘m zpÛsobem, jako byl
usmrcen on, a Ïe bude do ‰iroka
rozpt˘leno a pobito, tak jako
jsou ovce nemající past˘fie hná-
ny a zabity divou zvûfií; a nyní
vizte, tato slova se potvrdila,
neboÈ byli hnáni Lamanity a
byli ‰tváni a byli biti.

13 A stalo se, kdyÏ Lamanité
vidûli, Ïe nemohou Nefity pfie-
moci, Ïe se vrátili opût do své
vlastní zemû; a mnozí z nich
pfie‰li, aby dleli v zemi Izmael
a v zemi Nefi, a pfiipojili se
k lidu BoÏímu, kter˘m byl lid
aAnti-Nefi-LehitÛ.
14 A oni také apohfibili své

váleãné zbranû podle toho, jak
uãinili jejich bratfií, a poãali b˘ti
spravedliv˘m lidem; a kráãeli
po cestách Pánû a hledûli za-
chovávati jeho pfiikázání a jeho
ustanovení.

15 Ano, a zachovávali zákon
MojÏí‰Ûv; neboÈ bylo nezbytné,
aby je‰tû zachovávali zákon
MojÏí‰Ûv, neboÈ nebyl zcela na-
plnûn. Ale nehledû na azákon
MojÏí‰Ûv oãekávali pfiíchod
Krista chápajíce, Ïe zákon
MojÏí‰Ûv je bpfiedobrazem pfií-
chodu jeho, a vûfiíce, Ïe musejí
dodrÏovati ony cvnûj‰í úkony
do té doby, kdy se jim zjeví.

5a Mos. 17:15.
6a tj. LamanitÛ.

b Alma 21:9.
c Alma 26:24.

7a Alma 21:3;
24:1, 28–30.

b pp Muãednictví,
muãedník.

8a Mos. 17:18.
10a Mos. 13:10.
11a Mos. 17:13.
13a Alma 23:16–17.

14a Alma 24:15; 26:32.
15a Jákob 4:5;

Jarom 1:11.
pp Zákon MojÏí‰Ûv.

b Mos. 3:14–15; 16:14.
c Mos. 13:29–32.
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16 Nyní, nedomnívali se, Ïe
aspasení pfiichází bzákonem
MojÏí‰ov˘m; ale zákon MojÏí-
‰Ûv slouÏil k tomu, aby posilo-
val jejich víru v Krista; a tak si
skrze víru udrÏovali cnadûji ve
vûãné spasení, spoléhajíce na
ducha proroctví, kter˘ promlou-
val o onûch vûcech, jeÏ pfiijdou.

17 A nyní vizte, Ammon a
Aron a Omner a Himni a jejich
bratfií se nesmírnû radovali
z úspûchu, kter˘ mûli mezi
Lamanity, vidouce, Ïe Pán jim
dal podle amodliteb jejich a Ïe
jim také potvrdil své slovo do
poslední ãárky.

KAPITOLA 26

Ammon jásá v Pánu – Vûrní jsou
Pánem posilováni a je jim dáno
poznání – Vírou mohou lidé pfii-
vésti tisíce du‰í ku pokání – BÛh
má ve‰kerou moc a obsáhne v‰ech-
ny vûci. Kolem roku 90–77 pfi. Kr.

A nyní, toto jsou slova Ammo-
nova k jeho bratfiím, která praví
toto: Bratfii moji a bratfií moji,
vizte, pravím vám, jak˘ velik˘
dÛvod máme radovati se; neboÈ
mohli jsme se snad domnívati,
kdyÏ jsme avy‰li ze zemû Zara-
hemla, Ïe BÛh nám dá tak veliká
poÏehnání?

2 A nyní, ptám se, jaká veliká
poÏehnání na nás vloÏil? MÛÏete
to vypovûdûti?

3 Vizte, odpovím za vás; vÏdyÈ
na‰i bratfií Lamanité byli v tem-
notû, ano, dokonce v nejtemnûj‰í
propasti, ale vizte, akolik jich
je pfiivedeno k tomu, aby uvi-
dûli podivuhodné svûtlo BoÏí!
A to je ono poÏehnání, jeÏ na
nás bylo vloÏeno, Ïe jsme byli
uãinûni bnástrojem v rukou
BoÏích, abychom uskuteãnili
toto veliké dílo.

4 Vizte, atisíce se jich radují a
byly pfiivedeny do stáda BoÏího.

5 Vizte, apole bylo zralé a vy
jste poÏehnáni, neboÈ jste se
rozmáchli bsrpem a Ïali jste
v síle své, ano, po cel˘ den jste
pracovali; a vizte mnoÏství
csnopÛ sv˘ch! A budou shro-
máÏdûny v obilnicích, takÏe
nepfiijdou nazmar.

6 Ano, posledního dne nebu-
dou pobity boufií; ano, ani
nebudou rozmetány vichfiicí; ale
aÏ aboufie pfiijde, budou shro-
máÏdûny na svém místû, takÏe
k nim boufie nepronikne; ano,
ani nebudou hnány prudk˘mi
vûtry tam, kamkoli je nepfiítel
chce nésti.

7 Ale vizte, jsou v rukou Pána
aÏnû a jsou jeho; a on je bpozved-
ne posledního dne.

8 Velebeno buì jméno na‰eho
Boha; apûjme k chvále jeho, ano,
vzdejme bdíky svatému jménu
jeho, neboÈ on koná spravedli-
vost na vûky.

9 NeboÈ kdybychom nebyli

16a Mos. 12:31–37;
13:27–33.

b 2. Nefi 11:4.
c 1. Tes. 5:8–9.

17a Alma 17:9.
26 1a Mos. 28:9;

Alma 17:6–11.

3a Alma 23:8–13.
b 2. Kor. 4:5;

Mos. 23:10.
4a Alma 23:5.
5a Jan 4:35–37; NaS 4:4.

b Joel 3:13.
c NaS 33:7–11; 75:2, 5.

6a Hel. 5:12;
3. Nefi 14:24–27.

7a pp ÎeÀ.
b Mos. 23:22;

Alma 36:28.
8a NaS 25:12.

b pp DíkÛvzdání, díky.
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pfii‰li ze zemû Zarahemla, tito
na‰i vroucnû milovaní bratfií,
ktefií nás tak vroucnû milují, by
stále je‰tû byli tr˘znûni anená-
vistí vÛãi nám, ano, a také by
byli Bohu cizinci.
10 A stalo se, Ïe kdyÏ Ammon

pravil tato slova, jeho bratr
Aron ho pokáral fika: Ammone,
obávám se, Ïe ses nechal radostí
unésti k vychloubání.

11 Ale Ammon mu pravil:
aNevychloubám se svou vlastní
silou ani svou vlastní moudros-
tí; ale viz, bradost má je úplná,
ano, srdce mé pfietéká radostí a
já se budu radovati ze svého
Boha.

12 Ano, já vím, Ïe nejsem nic;
co do síly své jsem slab˘; tudíÏ
se nebudu avychloubati sám
sebou, ale budu se vychloubati
sv˘m Bohem, neboÈ v bsíle jeho
mohu ãiniti v‰echny vûci; ano,
vizte, mnohé mocné zázraky
jsme vykonali v této zemi,
zaãeÏ budeme chváliti jméno
jeho na vûky.

13 Vizte, kolik tisíc na‰ich
bratfií oprostil od bolestí apekla;
a oni jsou vedeni k tomu, aby
bopûvovali vykupující lásku, a
to díky moci slova jeho, jeÏ
je v nás, tudíÏ nemáme velik˘
dÛvod radovati se?
14 Ano, máme dÛvod chváliti

ho na vûky, neboÈ on jest BÛh
Nejvy‰‰í a uvolnil bratfií na‰e
z afietûzÛ pekla.

15 Ano, byli obklopeni vûãnou
temnotou a zkázou; ale vizte,
on je pfiivedl do vûãného asvûtla
svého, ano, do vûãného spasení,
a jsou obklopeni nesmírnou
‰tûdrostí lásky jeho; ano, a my
jsme byli pfii konání tohoto
velikého a podivuhodného díla
nástrojem v rukou jeho.

16 TudíÏ, ajásejme, ano, bude-
me bjásati v Pánu; ano, budeme
se radovati, neboÈ na‰e radost
je úplná; ano, budeme chváliti
svého Boha na vûky. Vizte, kdo
mÛÏe pfiespfiíli‰ jásati v Pánu?
Ano, kdo toho mÛÏe fiíci pfies-
pfiíli‰ o veliké moci jeho a o cmi-
losrdenství jeho a o shovívavosti
jeho k dûtem lidsk˘m? Vizte,
pravím vám, nemohu fiíci ani
nejmen‰í ãást toho, co cítím.

17 Kdo se mohl domnívati, Ïe
by BÛh ná‰ byl tak milosrdn˘,
Ïe by nás vytrhl ze stra‰ného,
hfií‰ného a zkaÏeného stavu
na‰eho?

18 Vizte, my jsme chodili
dokonce ve hnûvu s mocn˘mi
hrozbami, abychom azniãili cír-
kev jeho.

19 Ó pak, proã nás nevydal
stra‰livé zkáze, ano, proã na nás
nenechal padnouti meã sprave-
dlnosti své a neodsoudil nás
k vûãnému zoufalství?
20 Ó, du‰e má jako by pfii té

my‰lence prchala. Vizte, on na
nás neuplatnil spravedlnost
svou, ale ve velikém milosrden-

9a Mos. 28:1–2.
11a 2. Kor. 7:14.

b NaS 18:14–16.
pp Radost.

12a Jer. 9:24;
Alma 29:9.

b Îalmy 18:33–41;

Filip. 4:13;
1. Nefi 17:3.

13a pp Peklo.
b Alma 5:26.

14a Alma 12:11.
15a pp Svûtlo, svûtlo

Kristovo.

16a ¤ím. 15:17;
1. Kor. 1:31.

b 2. Kor. 10:15–18;
NaS 76:61.

c Îalmy 36:6–7.
18a Mos. 27:8–10.
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ství svém nás pfienesl pfies onu
vûãnou apropast smrti a bídy
aÏ ke spasení du‰e na‰í.
21 A nyní vizte, bratfií moji,

kter˘ apfiirozen˘ ãlovûk zná
tyto vûci? Pravím vám, není
nikoho, kdo bzná tyto vûci, leda
kajícní.

22 Ano, ten, kdo ãiní apokání a
prokazuje bvíru a pfiiná‰í dobré
skutky a modlí se neustále bez
ustání – takovému je dáno znáti
ctajemství BoÏí; ano, takovému
bude dáno, aby zjevoval vûci,
jeÏ nikdy nebyly zjeveny; ano,
a takovému bude dáno, aby
pfiivedl tisíce du‰í ku pokání,
tak jako bylo dáno nám, aby-
chom pfiivedli tyto bratfií své
ku pokání.
23 Nyní, pamatujete si, bratfií

moji, Ïe jsme pravili sv˘m bra-
tfiím v zemi Zarahemla: Jdeme
do zemû Nefi kázati sv˘m bra-
tfiím LamanitÛm, a oni se nám
posmû‰nû smáli?

24 NeboÈ, pravili nám: Vy se
domníváte, Ïe mÛÏete pfiivésti
Lamanity k poznání pravdy?
Domníváte se, Ïe mÛÏete Lama-
nity pfiesvûdãiti o nesprávnosti
atradic jejich otcÛ, kdyÏ jsou
takov˘m btvrdo‰íjn˘m lidem;
jejichÏ srdce se tû‰í z prolévání
krve; jejichÏ dny byly proÏívány
v nejhrub‰ích nepravostech;
jejichÏ cesty byly od poãátku
cestami pfiestupníka? Nyní,
bratfií moji, vy si pamatujete, Ïe
takováto byla jejich fieã.

25 A nadto pravili: Pozvednû-
me proti nim zbranû, abychom
v zemi zniãili je i jejich nepra-
vost, aby nás nepfiemohli a
nezniãili nás.

26 Ale vizte, milovaní bratfií
moji, nepfii‰li jsme do pustiny
se zámûrem své bratfií niãiti, ale
se zámûrem, abychom mohli
spasiti nûkolik málo z jejich
du‰í.

27 Nyní, kdyÏ na‰e srdce bylo
skleslé a my jsme byli hotovi
vrátiti se nazpût, vizte, Pán nás
autû‰il a pravil: Jdûte mezi bratfií
své Lamanity a sná‰ejte s btrpû-
livostí cstrasti své, a já vám dám
úspûch.

28 A nyní vizte, pfii‰li jsme a
byli jsme mezi nimi; a byli jsme
trpûliví v utrpení svém a vytrpû-
li jsme v‰echna strádání; ano,
putovali jsme od domu k domu,
spoléhajíce na milosrdenství
svûta – nejen na milosrdenství
svûta, ale na milosrdenství BoÏí.

29 A vstupovali jsme do domÛ
jejich a uãili jsme je, a uãili jsme
je na ulicích jejich; ano, a uãili
jsme je na pahorcích jejich; a
také jsme vstupovali do chrámÛ
jejich a synagog jejich a uãili
jsme je; a byli jsme vyvrhováni
a zesmû‰Àováni a popliváváni a
biti do tváfie; a byli jsme kame-
nováni a zajímáni a svazováni
siln˘mi provazy a uvrhováni do
vûzení; a skrze moc a moudrost
BoÏí jsme byli opût vysvobozo-
váni.

20a 2. Nefi 1:13;
Hel. 3:29–30.

21a pp Pfiirozen˘ ãlovûk.
b 1. Kor. 2:9–16;

Jákob 4:8.

22a Alma 36:4–5.
pp Pokání.

b pp Vûfiiti, víra.
c pp Tajemství BoÏí.

24a Mos. 10:11–17.

b Mos. 13:29.
27a Alma 17:9–11.

b pp Trpûlivost.
c Alma 20:29–30.

pp Protivenství.
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30 A vytrpûli jsme v‰eliké
strasti a to v‰e proto, abychom
snad mohli b˘ti prostfiedkem ke
spasení nûjaké du‰e; a domníva-
li jsme se, Ïe aradost na‰e bude
úplná, jestliÏe budeme moci
b˘ti prostfiedkem ke spasení
nûkter˘ch.

31 Nyní vizte, mÛÏeme pohléd-
nouti a spatfiiti plody práce
své; a je jich málo? Pravím vám:
Nikoli, je jich amnoho; ano, my
mÛÏeme dosvûdãiti upfiímnost
jejich skrze lásku jejich k bratfiím
jejich a také k nám.
32 NeboÈ vizte, radûji by aobû-

tovali svÛj Ïivot , neÏli by
dokonce vzali Ïivot nepfiíteli
svému; a pro lásku k bratfiím
sv˘m bpohfibili své váleãné
zbranû hluboko do zemû.

33 A nyní vizte, pravím vám,
bylo v celé této zemi nûkdy tak
veliké lásky? Vizte, pravím vám:
Nikoli, nebylo, dokonce ani
mezi Nefity.

34 NeboÈ vizte, ti by pozvedli
zbranû proti bratfiím sv˘m;
nestrpûli by, aby byli zabiti. Ale
vizte, kolik z nich poloÏilo
Ïivot svÛj; a my víme, Ïe ode‰li
k svému Bohu, pro svou lásku
a pro svou nenávist k hfiíchu.

35 Nyní, coÏ nemáme dÛvod
k radosti? Ano, pravím vám,
nikdy nebyli lidé, ktefií by mûli
tak velik˘ dÛvod k radosti jako
my, od poãátku svûta; ano, a
radost má je unesena aÏ k vy-
chloubání v mém Bohu; neboÈ
on má ve‰kerou amoc, ve‰kerou

moudrost a ve‰keré porozumû-
ní; on bobsáhne v‰echny vûci a
je cmilosrdnou Bytostí aÏ ke
spasení tûch, ktefií budou ãiniti
pokání a vûfiiti ve jméno jeho.

36 Nyní, je-li toto vychlou-
bání, pak se takto budu vy-
chloubati; neboÈ toto je Ïivot
mÛj a svûtlo mé, radost má
a spasení mé a vykoupení mé
z vûãné bûdy. Ano, velebeno
je jméno Boha mého, kter˘
pamatuje na tento lid, kter˘ je
avûtví stromu Izraele, která se
ztratila z kmene svého v cizí
zemi; ano, pravím, poÏehnáno
budiÏ jméno Boha mého, kter˘
pamatuje na nás, btuláky v cizí
zemi.

37 Nyní, bratfií moji, vidíme,
Ïe BÛh pamatuje na kaÏd˘ alid,
aÈ je v kterékoli zemi; ano, on
poãítá lid svÛj a nitro milosr-
denství jeho je nad celou zemí.
Nyní, toto je radost má a veliké
díkÛvzdání mé; ano, a budu
vzdávati díky svému Bohu na
vûky. Amen.

KAPITOLA 27

Pán pfiikazuje Ammonovi, aby vy-
vedl lid Anti-Nefi-LehitÛ do bezpeãí
– Pfii setkání s Almou vyãerpává
Ammonova radost jeho sílu –
Nefité dávají Anti-Nefi-LehitÛm
zemi Jer‰on – Jsou nazváni lidem
Ammonov˘m. Kolem roku 90–77
pfi. Kr.

Nyní, stalo se, Ïe kdyÏ tito

30a NaS 18:15–16.
31a Alma 23:8–13.
32a Alma 24:20–24.

b Alma 24:15.
35a pp Moc.

b NaS 88:41.
c pp Milosrdenství,

milosrdn˘.
36a Gen. 49:22–26;

Jákob 2:25; 5:25.

b Jákob 7:26.
37a Skut. 10:34–35;

2. Nefi 26:33.
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Lamanité, ktefií vy‰li do války
proti NefitÛm, po svém velikém
úsilí zniãiti je, zjistili, Ïe je marné
o jejich zniãení usilovati, vrátili
se opût do zemû Nefi.
2 A stalo se, Ïe Amalekité se

pro své ztráty nesmírnû hnûvali.
A kdyÏ vidûli, Ïe nemohou
usilovati o odplatu na Nefitech,
poãali podnûcovati lid k hnûvu
prot i je j i ch a bratfi ím, l idu
bAnti-Nefi-LehitÛ; tudíÏ, poãali
je opût niãiti.

3 Nyní, tento lid aopût odmítl
vzíti zbranû své a strpûli, aby
byli pobíjeni podle pfiání ne-
pfiátel sv˘ch.

4 Nyní, kdyÏ Ammon a jeho
bratfií vidûli toto dílo zkázy mezi
tûmi, které tak vroucnû milovali,
a mezi tûmi, ktefií tak vroucnû
milovali je – neboÈ, chovali se
k nim, jako kdyby to byli andûlé
vyslaní Bohem, aby je zachrá-
nili pfied vûãn˘m zniãením –
tudíÏ, kdyÏ Ammon a jeho
bratfií vidûli toto veliké dílo
zkázy, byli pohnuti soucitem a
apravili králi:
5 ShromáÏdûme tento lid Pánû

a sejdûme do zemû Zarahemla
k sv˘m bratfiím NefitÛm a
uprchnûme z rukou sv˘ch ne-
pfiátel, abychom nebyli zniãeni.
6 Ale král jim pravil: Vizte,

Nefité nás zniãí pro mnohé
vraÏdy a hfiíchy, kter˘ch jsme se
na nich dopustili.
7 A Ammon pravil: PÛjdu a

otáÏi se Pána, a jestliÏe nám
fiekne: Sejdûte k bratfiím sv˘m,
pÛjdete?

8 A král mu pravil : Ano,
jestliÏe nám Pán fiekne: Jdûte,
sejdeme k sv˘m bratfiím a bu-
deme jejich otroky, dokud jim
nenahradíme ony mnohé vraÏ-
dy a hfiíchy, jichÏ jsme se na nich
dopustili.

9 Ale Ammon mu pravil: Je to
proti zákonu na‰ich bratfií, kter˘
byl ustanoven m˘m otcem, aby
mezi nimi bylo jak˘chkoli aotro-
kÛ; tudíÏ sejdûme a spoléhejme
na milosrdenství sv˘ch bratfií.

10 Ale král mu pravil: OtaÏ
se Pána, a jestliÏe nám fiekne:
Jdûte, pÛjdeme; jinak zahyneme
v zemi.

11 A stalo se, Ïe Ammon ‰el
a tázal se Pána a Pán mu pravil:

12 Vyveì tento lid ze zemû
této, aby nezahynul; neboÈ
Satan má velikou vládu nad
srdcem AmalekitÛ, ktefií pod-
nûcují Lamanity k hnûvu proti
bratfiím jejich, aby je zabíjeli;
tudíÏ odejdi ze zemû této; a
poÏehnan˘ je tento lid v tomto
pokolení, neboÈ ho zachovám.

13 A nyní, stalo se, Ïe Ammon
‰el a povûdûl králi v‰echna
slova, jeÏ mu pravil Pán.

14 A shromáÏdili v‰echen svÛj
lid, ano, v‰echen lid Pánû, a
shromáÏdili v‰echna svá stáda a
dobytek a ode‰li ze zemû a pfii‰li
do pustiny, která oddûlovala
zemi Nefi od zemû Zarahemla, a
pfie‰li do blízkosti hranic zemû.

15 A stalo se, Ïe jim Ammon
pravil: Vizte, já a moji bratfií
pÛjdeme do zemû Zarahemla
a vy zÛstanete tady, dokud se

27 2a Alma 43:11.
b Alma 25:1.

pp Anti-Nefi-Lehité.
3a Alma 24:21–26.

4a Alma 24:5.
9a Mos. 2:13; 29:32, 38, 40.
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nevrátíme; a my vyzkou‰íme
srdce sv˘ch bratfií, zda chtûjí,
abyste pfii‰li do jejich zemû.
16 A stalo se, Ïe kdyÏ Ammon

‰el do zemû, on a jeho bratfií
potkali Almu na amístû, o nûmÏ
se jiÏ mluvilo; a vizte, bylo to
radostné setkání.
17 Nyní, aradost Ammonova

byla tak veliká, Ïe byl aÏ napl-
nûn; ano, byl tak pohlcen radostí
ze svého Boha, Ïe bjeho síla byla
vyãerpána; a copût padl k zemi.

18 Nyní, nebyla to pfieveliká
radost? Vizte, to je radost, které
se nedostává nikomu, leda ãlo-
vûku, kter˘ v opravdové kajíc-
nosti a pokofie hledá ‰tûstí.

19 Nyní, radost Almova pfii
setkání s jeho bratfiími byla
skuteãnû veliká a taktéÏ i radost
Aronova, Omnerova a Himniho;
ale vizte, jejich radost nebyla
taková, Ïe by pfiesahovala
jejich síly.

20 A nyní, stalo se, Ïe Alma
vedl své bratfií zpût do zemû
Zarahemla; a to do svého vlast-
ního domu. A ‰li a povûdûli
ahlavnímu soudci v‰e, co se jim
pfiihodilo v zemi Nefi mezi jejich
bratfiími Lamanity.
21 A stalo se, Ïe hlavní soudce

vyslal po celé zemi prohlá‰ení,
Ïádaje o hlas lidu ohlednû
pfiijetí jejich bratfií, kter˘mi byl
lid Anti-Nefi-LehitÛ.

22 A stalo se, Ïe pfii‰el hlas lidu
fika: Viz, vzdáme se zemû Jer-
‰on, která je na v˘chodû u mofie
a která sousedí se zemí Hojnosti,
coÏ je na jihu zemû Hojnosti;
a tato zemû Jer‰on je zemí,

kterou dáme sv˘m bratfiím jako
dûdictví.

23 A viz, postavíme vojska svá
mezi zemi Jer‰on a zemi Nefi,
abychom ochraÀovali své bratfií
v zemi Jer‰on; a toto ãiníme pro
své bratfií pro jejich strach po-
zvednouti zbranû proti sv˘m
bratfiím, aby se nedopustili hfií-
chu; a tento jejich velik˘ strach
pfii‰el pro jejich tûÏké pokání,
které ãinili pro své mnohé vraÏ-
dy a svou stra‰nou zlovolnost.

24 A nyní viz, toto chceme
uãiniti pro své bratfií, aby mohli
dûdiãnû vlastniti zemi Jer‰on;
a budeme je stfieÏiti pfied jejich
nepfiáteli sv˘mi vojsky pod
podmínkou, Ïe nám budou dá-
vati ãást svého jmûní, aby nám
vypomohli, abychom mohli
udrÏovati svá vojska.

25 Nyní, stalo se, Ïe kdyÏ to
Ammon usly‰el, vrátil se k lidu
Anti-Nefi-LehitÛ, a s ním také
Alma, do pustiny, kde oni roz-
bili své stany, a oznámil jim
v‰echny tyto vûci. A Alma jim
také vyprávûl o svém aobrácení
s Ammonem a Aronem a sv˘mi
bratfiími.

26 A stalo se, Ïe to mezi nimi
zpÛsobilo velikou radost. A ‰li
do zemû Jer‰on a pfiijali zemi
Jer‰on za vlastní; a Nefité je
naz˘vali lid AmmonÛv; tudíÏ
vÏdy poté byli odli‰ováni tímto
jménem.

27 A byli mezi lidem Nefio-
v˘m, a také byli poãítáni mezi
lid, kter˘ byl z církve BoÏí. A
také se odli‰ovali svou horlivos-
tí vÛãi Bohu, a také vÛãi lidem;

16a Alma 17:1–4.
17a pp Radost.

b 1. Nefi 1:7.
c Alma 19:14.

20a Alma 4:16–18.
25a Mos. 27:10–24.
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neboÈ byli dokonale apoctiví a
pfiímí ve v‰ech vûcech; a byli
bpevní ve vífie Kristovû aÏ do
konce.
28 A na prolévání krve sv˘ch

bratfií pohlíÏeli s nejvût‰ím od-
porem; a nikdy nemohli b˘ti
pfiesvûdãeni k tomu, aby po-
zvedli zbranû proti sv˘m bra-
tfiím; a nikdy nepohlíÏeli na
smrt ani s nejmen‰í mírou hrÛ-
zy, pro svou nadûji v Krista a
ve vzkfií‰ení a pro svÛj pohled
na nû; tudíÏ smrt pro nû byla
pohlcena vítûzstvím Kristov˘m
nad ní.

29 TudíÏ, radûji by vytrpûli
asmrt tím nejkrutûj‰ím a nejbo-
lestnûj‰ím zpÛsobem, jak˘ by
jim jejich bratfií mohli zpÛsobiti,
neÏli by vzali meã nebo d˘ku,
aby je udefiili.
30 A tak byli horliv˘m a milo-

van˘m lidem, vysoce oblíben˘m
lidem Pánû.

KAPITOLA 28

Lamanité jsou poraÏeni v stra‰livé
bitvû – Desítky tisíc jsou zabity –
Zlovolní jsou vydáni stavu neko-
neãné bûdy; spravedliví dosahují
nikdy nekonãícího ‰tûstí. Kolem
roku 77–76 pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe poté, co se
lid AmmonÛv zabydlel v zemi
aJer‰on, a také co byla v zemi
Jer‰on zaloÏena církev a co byla
kolem zemû Jer‰on rozestavûna
vojska NefitÛ, ano, na v‰ech hra-
nicích okolo zemû Zarahemla;

vizte, vojska LamanitÛ násle-
dovala své bratfií do pustiny.

2 A tak nastala stra‰livá bitva;
ano, dokonce taková, jakou
nikdo mezi ve‰ker˘m lidem
v zemi nepoznal od doby, kdy
Lehi opustil Jeruzalém; ano,
a desítky tisíc LamanitÛ byly
zabity a do ‰iroka rozpt˘leny.

3 Ano, a také mezi lidem Nefi-
ov˘m bylo stra‰livé krveprolití;
nicménû Lamanité byli azahnáni
a rozpt˘leni a lid NefiÛv se opût
vrátil do své zemû.

4 A nyní, byla to doba, kdy
bylo po celé zemi sly‰eti veliké
truchlení a bûdování, mezi
ve‰ker˘m lidem Nefiov˘m –

5 Ano, pláã vdov, truchlících
pro svého manÏela, a také
otcÛ, truchlících pro své syny, a
dcery pro bratra, ano, bratra
pro otce; a tak byl sly‰eti truch-
liv˘ pláã mezi nimi v‰emi,
truchlení pro jejich pfiíbuzné,
ktefií byli zabiti.

6 A nyní, zajisté to byl den pln˘
smutku; ano, ãas váÏnosti a ãas
mnohého apÛstu a modlitby.
7 A tak konãí patnáct˘ rok vlá-

dy soudcÛ nad lidem Nefiov˘m;
8 A toto je zpráva o Ammonovi

a jeho bratfiích, o jejich putování
po zemi Nefi, o jejich utrpení
v zemi, o jejich úzkostech a o
jejich strastech a o jejich ane-
pfiedstavitelné radosti a o pfiijetí
a bezpeãí bratfií v zemi Jer‰on.
A nyní, kéÏ Pán, Vykupitel
v‰ech lidí, na vûky poÏehná
jejich du‰i.

9 A toto je zpráva o válkách a

27a pp âestnost, ãestn˘.
b Alma 23:6.

29a Alma 24:20–23.

28 1a Alma 27:22; 30:1, 19.
3a Alma 30:1.
6a Alma 30:2.

8a Alma 27:16–19.
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svárech mezi Nefity, a také o
válkách mezi Nefity a Lamanity;
a patnáct˘ rok vlády soudcÛ je
ukonãen.
10 A doba od prvního do pat-

náctého roku pfiinesla zniãení
mnoha tisíc ÏivotÛ; ano, pfiinesla
stra‰liv˘ v˘jev krveprolití.

11 A tûla mnoha tisíc jsou
uloÏena hluboko v zemi, za-
tímco tûla mnoha tisíc atlejí
v hromadách na tváfii zemû;
ano, a mnohé tisíce btruchlí nad
ztrátou sv˘ch pfiíbuzn˘ch, pro-
toÏe, podle pfiíslibÛ Pánû, mají
dÛvod se báti, Ïe jsou vydáni
stavu nekoneãné bûdy.
12 Zatímco mnohé tisíce ji-

n˘ch vpravdû truchlí nad ztrá-
tou sv˘ch pfiíbuzn˘ch, a pfiece
se radují a tû‰í v nadûji, a
dokonce vûdí, podle apfiíslibÛ
Pánû, Ïe ti budou pozdviÏeni,
aby pfieb˘vali na pravici Boha
ve stavu nikdy nekonãícího
‰tûstí.

13 A tak vidíme, jak veliká je
anerovnost ãlovûka kvÛli hfiíchu
a pfiestupku a moci ìáblovû,
která pfiichází lstiv˘mi bplány,
které vymyslel, aby polapil
srdce lidí.
14 A tak vidíme veliké povo-

lání lidí pilnû pracovati na
avinicích Pánû; a tak vidíme ve-
lik˘ dÛvod ke smutku, a také
k radosti – ke smutku kvÛli
smrti a kvÛli zniãení mezi lidmi
a k radosti kvÛli bsvûtlu Kristo-
vu k Ïivotu.

KAPITOLA 29

Alma si pfieje hlásati pokání
s andûlskou horlivostí – Pán dává
uãitele v‰em národÛm – Alma se
raduje z Pánova díla a z úspûchu
Ammona a jeho bratfií. Kolem roku
76 pfi. Kr.

Ó, kéÏ bych byl andûlem a
dostalo se mi pfiání srdce mého,
abych mohl jíti a promlouvati
pozounem BoÏím, hlasem, kter˘
by zachvíval zemí, a hlásati
pokání v‰em lidem!

2 Ano, oznámil bych kaÏdé
du‰i, jakoby hlasem hromov˘m,
pokání a plán vykoupení, Ïe
mají ãiniti pokání a ajíti k Bohu
svému, aby na celé tváfii zemû
jiÏ nebylo smutku.

3 Ale vizte, jsem ãlovûk a ve
svém pfiání hfie‰ím; neboÈ mám
b˘ti spokojen s vûcmi, jeÏ mi
Pán udûlil.

4 Nemám ve sv˘ch pfiáních
mafiiti pevné ustanovení spra-
vedlného Boha, neboÈ vím,
Ïe dává lidem podle apfiání
jejich, aÈ jiÏ je to k smrti, nebo
k Ïivotu; ano, já vím, Ïe udílí
lidem, ano, ustanovuje jim
ustanovení, která jsou nemûni-
telná, podle bvÛle jejich, aÈ
jiÏ jsou ke spasení, nebo ke
zniãení.

5 Ano, a já vím, Ïe dobro a zlo
pfiedstoupilo pfied v‰echny lidi;
ten, kdo nerozezná dobro od
zla, je bez viny; ale ten, kdo

11a Alma 16:11.
b Alma 48:23;

NaS 42:45–46.
12a Alma 11:41.
13a 1. Nefi 17:35.

b 2. Nefi 9:28.
14a pp Vinice Pánû.

b pp Svûtlo, svûtlo
Kristovo.

29 2a Omni 1:26;

3. Nefi 21:20.
4a Îalmy 37:4.

b pp Svoboda jednání.
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arozezná dobro a zlo, tomu je
dáno podle pfiání jeho, aÈ jiÏ
si pfieje dobro, nebo zlo, Ïivot,
nebo smrt, radost, nebo v˘ãitky
bsvûdomí.

6 Nyní vida, Ïe vím tyto vûci,
proã bych si mûl pfiáti více neÏli
vykonávati dílo, k nûmuÏ jsem
byl povolán?
7 Proã bych si mûl pfiáti ,

abych byl andûlem, abych mohl
promlouvati ke v‰em konãinám
zemû?

8 NeboÈ vizte, Pán dává av‰em
národÛm z jejich vlastního
národa a bjazyka, aby uãili slovu
jeho, ano, v moudrosti, v‰e, co
cuznává za vhodné, Ïe by mûly
míti; tudíÏ vidíme, Ïe Pán radí
v moudrosti podle toho, co je
spravedlné a pravdivé.

9 Vím, co mi Pán pfiikázal,
a raduji se z toho. aNeraduji se
ohlednû sebe, ale raduji se
z toho, co mi Pán pfiikázal; ano,
a toto je má chlouba, Ïe snad
mohu b˘ti nástrojem v rukou
BoÏích, abych pfiivedl nûjakou
du‰i ku pokání; a toto je radost
moje.

10 A vizte, kdyÏ vidím, Ïe
mnozí z bratfií m˘ch jsou vprav-
dû kajícní a jdou k Pánu, svému
Bohu, pak je du‰e má naplnûna
radostí; pak si vzpomínám na
to, aco pro mne Pán uãinil, ano,
vpravdû, Ïe vysly‰el modlitbu
mou; ano, tehdy vzpomínám
na milosrdné rámû jeho, které
ke mnû vztáhl.

11 Ano, a také vzpomínám na
zajetí otcÛ sv˘ch; neboÈ zajisté
vím, Ïe aPán je vysvobodil
z poroby a tím zaloÏil církev
s v o u ; a n o , P á n B Û h , B Û h
AbrahamÛv, BÛh IzákÛv a BÛh
JákobÛv je vysvobodil z poroby.

12 Ano, vÏdy jsem pamatoval
na zajetí otcÛ sv˘ch; a tent˘Ï
BÛh, kter˘ je avysvobodil z ru-
kou Egyptsk˘ch, je vysvobodil
z poroby.
13 Ano, a tent˘Ï BÛh mezi

nimi zaloÏil církev svou; ano, a
tent˘Ï BÛh mne povolal svat˘m
povoláním, abych kázal tomuto
lidu, a dal mi velik˘ úspûch,
v nûmÏ je aradost má úplná.
14 Ale neraduji se pouze ze

svého vlastního úspûchu, ale má
radost je úplnûj‰í pro aúspûch
bratfií m˘ch, ktefií byli v zemi
Nefi.

15 Vizte, oni pfievelice pracova-
li a pfiinesli mnoho ovoce; a jak
veliká bude jejich odmûna!

16 Nyní, kdyÏ myslím na
úspûch tûchto bratfií sv˘ch, du‰e
má je unesena, jako by se aÏ
oddûlila od mého tûla, tak veliká
je radost má.

17 A nyní, kéÏ BÛh dá tûmto
bratfiím m˘m, aby mohli used-
nouti v království BoÏím; ano,
a také v‰em tûm, ktefií jsou ovo-
cem práce jejich, aby z nûho jiÏ
nikdy nevy‰li, ale aby ho mohli
chváliti na vûky. A kéÏ BÛh dá,
aby se stalo podle slov m˘ch,
tak jak jsem promluvil. Amen.

5a 2. Nefi 2:18, 26;
Moroni 7:15–19.
pp Rozeznávání, dar.

b pp Svûdomí.
8a 2. Nefi 29:12.

b NaS 90:11.
c Alma 12:9–11.

9a Alma 26:12.
10a Mos. 27:11–31.
11a Mos. 24:16–21;

Alma 5:3–5.
12a Ex. 14:30–31.
13a NaS 18:14–16.
14a Alma 17:1–4.
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KAPITOLA 30

Korihor, antikrist, se vysmívá
Kristovi, usmífiení a duchu proroc-
tví – Uãí, Ïe není Ïádného Boha,
Ïádného pádu ãlovûka, Ïádného
trestu za hfiích a Ïádného Krista –
Alma svûdãí, Ïe Kristus pfiijde a
Ïe v‰echny vûci ukazují, Ïe jest
BÛh – Korihor poÏaduje znamení
a je stiÏen nûmotou – Korihorovi
se ukázal ìábel jako andûl a pouãil
ho, co má fiíkati – Korihor je
u‰lapán a umírá. Kolem roku 76–
74 pfi. Kr.

Vizte, nyní, stalo se, Ïe poté, co
se alid AmmonÛv usadil v zemi
Jer‰on, ano, a také poté, co byli
Lamanité bvyhnáni ze zemû a
jejich mrtví byli pohfibeni lidem
zemû –

2 Nyní, jejich mrtví nebyli
poãítáni pro velikost svého
mnoÏství; ani mrtví NefitÛ ne-
byli poãítáni – ale stalo se, Ïe
poté, co pohfibili své mrtvé, a
také po dnech pÛstu a truchlení
a modlitby (a bylo to v ‰est-
náctém roce vlády soudcÛ nad
lidem Nefiov˘m), poãal b˘ti
v celé zemi trval˘ mír.

3 Ano, a lidé hledûli zachová-
vati pfiikázání Pánû; a byli pfiísní
v dodrÏování anafiízení BoÏích,
podle zákona MojÏí‰ova; neboÈ
byli uãeni, Ïe mají bzachovávati
zákon MojÏí‰Ûv, dokud nebude
naplnûn.

4 A tak lid nemûl Ïádn˘ch
nepokojÛ po cel˘ ‰estnáct˘

rok vlády soudcÛ nad lidem
Nefiov˘m.

5 A stalo se, Ïe na poãátku
sedmnáctého roku vlády soud-
cÛ byl trval˘ mír.

6 Ale stalo se na sklonku
sedmnáctého roku, Ïe do zemû
Zarahemla pfii‰el muÏ, a byl
to aantikrist, neboÈ poãal lidu
kázati proti proroctvím, jeÏ
byla promlouvána proroky o
pfiíchodu Krista.

7 Nyní, proti avífie ãlovûka
nebylo Ïádného zákona; neboÈ
to bylo v˘slovnû proti pfiíkazÛm
BoÏím, Ïe by mûl b˘ti zákon,
kter˘ by pfiivedl lidi do nerov-
ného postavení.

8 NeboÈ tak praví písmo:
aVyvolte sobû dnes, komu bude-
te slouÏiti.

9 Nyní, jestliÏe ãlovûk touÏil
slouÏiti Bohu, bylo to jeho v˘sa-
dou; neboli spí‰e jestliÏe vûfiil
v Boha, bylo jeho v˘sadou
slouÏiti mu; ale jestliÏe v nûho
nevûfiil, nebylo Ïádného zákona,
kter˘ by ho potrestal.

10 Ale jestliÏe zavraÏdil, byl
potrestán asmrtí; a jestliÏe lou-
pil, byl také potrestán; a jestliÏe
kradl, byl také potrestán; a jestli-
Ïe zcizoloÏil, byl také potrestán;
ano, za v‰echny tyto zlovolnosti
byli trestáni.

11 NeboÈ byl zákon, Ïe lidé
mají b˘ti souzeni podle sv˘ch
zloãinÛ. Nicménû nebylo Ïád-
ného zákona proti vífie ãlovûka;
tudíÏ ãlovûk byl trestán pouze
za zloãiny, které uãinil; tudíÏ

30 1a Alma 27:25–26.
pp Anti-Nefi-Lehité.

b Alma 28:1–3.
3a pp Zákon MojÏí‰Ûv.

b 2. Nefi 25:24–27;
Alma 25:15.

6a pp Antikrist.
7a Alma 1:17.

8a Jozue 24:15.
pp Svoboda jednání.

10a pp Trest smrti.
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byli v‰ichni lidé v arovném
postavení.

12 A tento antikrist, kter˘ se
jmenoval Korihor (a zákon
nemohl míti na nûj Ïádného
úãinku), poãal kázati lidu, Ïe
Ïádn˘ Kristus nebude. A tímto
zpÛsobem kázal fika:

13 Ó vy, ktefií jste svazováni
po‰etilou a marnou nadûjí, proã
na sebe berete jho tak po‰etil˘ch
vûcí? Proã vyhlíÏíte Krista?
VÏdyÈ Ïádn˘ ãlovûk nemÛÏe
vûdûti, co pfiijde.

14 Vizte, tyto vûci, jeÏ naz˘váte
proroctvími, jeÏ jsou, jak praví-
te, pfiedávány svat˘mi proroky,
vizte, to jsou po‰etilé tradice
va‰ich otcÛ.

15 Jak víte o jejich jistotû? Vizte,
nemÛÏete vûdûti o vûcech, jichÏ
anevidíte; tudíÏ nemÛÏete vûdû-
ti, Ïe bude nûjak˘ Kristus.
16 Hledíte kupfiedu a pravíte,

Ïe vidíte odpu‰tûní sv˘ch hfií-
chÛ. Ale vizte, je to jen následek
‰ílené mysli; a toto vy‰inutí va‰í
mysli je zpÛsobeno tradicemi
va‰ich otcÛ, které vás svedly
k vífie ve vûci, jeÏ tak nejsou.

17 A mnohem více takov˘ch
vûcí jim pravil fiíkaje jim, Ïe za
hfiíchy lidí nemÛÏe b˘ti uãinûno
Ïádného usmífiení, ale Ïe kaÏ-
dému ãlovûku se vede v tomto
Ïivotû podle toho, jak se sebou
nakládá; tudíÏ kaÏdému ãlovû-
ku se dafií podle nadání jeho,
a Ïe kaÏd˘ ãlovûk získává podle
síly své; a aÈ ãlovûk uãiní cokoli,
není to zloãinem.

18 A tak jim kázal, svádûje
srdce mnoh˘ch, zpÛsobuje, Ïe

pozvedali hlavy v zlovolnosti
své, ano, svádûje mnoho Ïen a
také muÏÛ, aby se dopou‰tûli
smilstva – fiíkaje jim, Ïe kdyÏ
ãlovûk zemfie, je to jeho konec.

19 Nyní, tento muÏ ‰el i do
zemû Jer‰on, aby kázal tyto vûci
mezi lidem Ammonov˘m, kter˘
byl kdysi lidem LamanitÛ.

20 Ale vizte, oni byli moudfiej‰í
neÏli mnozí Nefité; neboÈ ho jali
a svázali ho a pfiedvedli ho pfied
Ammona, kter˘ byl vysok˘m
knûzem nad oním lidem.

21 A stalo se, Ïe on dal, aby byl
vyveden ze zemû. A on do‰el
do zemû Gedeon a poãal jim
také kázati; a zde nemûl velik˘
úspûch, neboÈ byl jat a svázán
a pfiedveden pfied vysokého
knûze, a také pfied hlavního
soudce nad zemí.

22 A stalo se, Ïe vysok˘ knûz
mu pravil: Proã obchází‰ pfie-
vraceje cesty Pánû? Proã uãí‰
tento lid, Ïe nebude Ïádného
Krista, abys ru‰il jejich radová-
ní? Proã mluví‰ proti v‰em
proroctvím svat˘ch prorokÛ?

23 Nyní, onen vysok˘ knûz se
jmenoval Giddona. A Korihor
mu pravil: ProtoÏe neuãím po-
‰etil˘m tradicím va‰ich otcÛ a
protoÏe neuãím tyto lidi, aby se
svazovali po‰etil˘mi obfiady a
úkony, jeÏ jsou stanoveny dáv-
n˘mi knûÏími, aby nad nimi
uchvátili moc a pravomoc,
aby je udrÏovali v nevûdomosti,
aby oni nemohli pozdvihnouti
hlavy, ale aby mohli b˘ti sráÏeni
podle slov va‰ich.

24 Vy pravíte, Ïe tento lid je

11a Mos. 29:32. 15a Eter 12:5–6.
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svobodn˘m lidem. Vizte, já
pravím, Ïe je v porobû. Vy pra-
víte, Ïe tato dávná proroctví
jsou pravdivá. Vizte, já pravím,
Ïe nevíte, Ïe jsou pravdivá.
25 Vy pravíte, Ïe tento lid je

provinil˘m a padl˘m lidem
pro pfiestupek rodiãe. Vizte, já
pravím, Ïe dítû není provinilé
kvÛli sv˘m rodiãÛm.

26 A vy také pravíte, Ïe pfiijde
Kristus. Ale vizte, já pravím,
Ïe vy nevíte, Ïe bude nûjak˘
Kristus. A vy také pravíte, Ïe
bude zabit pro ahfiíchy svûta –
27 A tak svádíte tento lid podle

po‰etil˘ch tradic sv˘ch otcÛ, a
podle sv˘ch vlastních pfiání; a
drÏíte je zkrátka, tak jako kdyby
byli v porobû, abyste se mohli
pfiecpávati z práce jejich rukou,
aby se neodváÏili smûle vzhléd-
nouti a aby se neodváÏili poÏí-
vati sv˘ch práv a v˘sad.

28 Ano, neodvaÏují se vyuÏíti
toho, co je jejich vlastní, aby
neurazili své knûze, ktefií na nû
vkládají jho podle sv˘ch pfiání a
ktefií je donutili vûfiiti, skrze své
tradice a své sny a své rozmary a
svá vidûní a svá pfiedstíraná
tajemství, Ïe neuãiní-li podle
jejich slov, urazí jakousi nezná-
mou bytost, která, jak praví, je
BÛh – bytost, kterou nikdy ni-
kdo nevidûl ani nepoznal, která
nikdy nebyla ani nikdy nebude.
29 Nyní, kdyÏ vysok˘ knûz

s hlavním soudcem vidûli tvr-
dost srdce jeho, ano, kdyÏ vidûli,
Ïe bude spílati dokonce Bohu,
nedali na jeho slova Ïádnou od-
povûì; ale dali, aby byl svázán;

a vydali ho do rukou úfiedníkÛ
a poslali ho do zemû Zarahemla,
aby byl pfiedveden pfied Almu
a hlavního soudce, kter˘ byl
správcem nad celou zemí.

30 A stalo se, Ïe kdyÏ byl
pfiedveden pfied Almu a hlavní-
ho soudce, pokraãoval stejn˘m
zpÛsobem jako v zemi Gedeon;
ano, pokraãoval v arouhání.
31 A postavil se pfied Almu

s velmi anabubfiel˘mi slovy a
spílal knûÏím a uãitelÛm, obvi-
Àuje je ze svádûní lidu podle
hloup˘ch tradic jejich otcÛ, aby
se mohli pfiecpávati z práce lidu.

32 Nyní, Alma mu pravil: Ty
ví‰, Ïe se nepfiecpáváme z práce
tohoto lidu; neboÈ viz, já jsem
pracoval vpravdû od poãátku
vlády soudcÛ aÏ do nynûj‰ka
sv˘ma vlastníma rukama pro
svou obÏivu, pfies svá mnohá
putování po zemi, abych ozna-
moval slovo BoÏí svému lidu.

33 A pfies mnohé práce, jeÏ
jsem vykonával v církvi, jsem
nikdy za svou práci nedostal ani
asénin; ani Ïádn˘ z m˘ch bratfií,
leda na soudcovské stolici; a
tehdy jsme dostávali pouze
podle zákona za svÛj ãas.

34 A nyní, jestliÏe nedostává-
me nic za svou práci v církvi,
jak˘ prospûch máme z práce
v církvi kromû toho, Ïe oznamu-
jeme pravdu, abychom se mohli
radovati z aradosti sv˘ch bratfií?
35 Tedy proã fiíká‰, Ïe káÏeme

tomuto lidu, abychom dosáhli
zisku, kdyÏ ty sám ví‰, Ïe Ïádn˘
zisk nedostáváme? A nyní, ty
vûfií‰, Ïe klameme tento lid a

26a Iz. 53:4–7.
30a pp Rouhání,

rouhati se.
31a Hel. 13:22.

33a Alma 11:3.
34a pp Radost.
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to Ïe zpÛsobuje takovou radost
v jejich srdci?

36 A Korihor mu odpovûdûl:
Ano.

37 A Alma mu pravil: Vûfií‰,
Ïe jest BÛh?

38 A on odpovûdûl: Ne.
39 Nyní mu Alma pravil :

Bude‰ opût popírati, Ïe jest BÛh,
a bude‰ také popírati Krista?
NeboÈ viz, pravím ti, já vím, Ïe
jest BÛh, a také Ïe pfiijde Kristus.

40 A nyní, jak˘ má‰ ty dÛkaz,
Ïe není Ïádného aBoha nebo
Ïe Kristus nepfiijde? Pravím ti,
Ïe Ïádn˘ nemá‰, leda pouze
své slovo.

41 Ale viz, já mám v‰echny
vûci jako asvûdectví, Ïe tyto vûci
jsou pravdivé; a ty také má‰
v‰echny vûci jako svûdectví pro
sebe, Ïe jsou pravdivé; a bude‰
je popírati? Vûfií‰, Ïe tyto vûci
jsou pravdivé?

42 Viz, já vím, Ïe vûfií‰, ale
jsi posedl˘ lÏiv˘m duchem a
odloÏil jsi Ducha BoÏího, takÏe
v tobû nemÛÏe míti Ïádného
místa; ale má nad tebou moc
ìábel a ten tû vede, chystaje ná-
stroje, aby mohl zniãiti dûti BoÏí.

43 A nyní, Korihor pravil
Almovi: JestliÏe mi ukáÏe‰ azna-
mení, abych mohl b˘ti pfiesvûd-
ãen, Ïe BÛh jest, ano, ukaÏ mi, Ïe
má moc, a pak budu pfiesvûdãen
o pravdivosti tv˘ch slov.
44 Ale Alma mu pravil: Mûl jsi

dosti znamení; bude‰ pokou‰eti
svého Boha? Bude‰ fiíkati ,
ukaÏte mi znamení, kdyÏ má‰

svûdectví av‰ech tûchto sv˘ch
bratfií, a také v‰ech svat˘ch
prorokÛ? Písma leÏí pfied tebou
a bv‰echny vûci ukazují, Ïe
BÛh jest; ano, dokonce czemû a
v‰echny vûci, jeÏ jsou na její
tváfii, ano, a její dpohyb, ano, a
také v‰echny eplanety, jeÏ se
pohybují ve svém pravidelném
uspofiádání, dosvûdãují, Ïe jest
Nejvy‰‰í Stvofiitel.

45 A pfiece obchází‰, svádûje
srdce tohoto lidu, svûdãe mu,
Ïe není Ïádného Boha? A pfiece
bude‰ popírati Boha navzdory
v‰em tûmto svûdectvím? A on
pravil: Ano, budu ho popírati,
ledaÏe mi ukáÏe‰ znamení.

46 A nyní, stalo se, Ïe mu Alma
pravil: Viz, jsem zarmoucen pro
tvrdost srdce tvého, ano, Ïe
se bude‰ stále protiviti duchu
pravdy, aby du‰e tvá byla
zniãena.

47 Ale viz, je alépe, aby tvá
du‰e byla ztracena, neÏli kdybys
mûl b˘ti prostfiedkem k uvedení
mnoha du‰í ve zniãení sv˘m
lhaním a sv˘mi lichotiv˘mi
slovy; tudíÏ popfie‰-li opût, viz,
BÛh tû udefií, abys onûmûl,
abys jiÏ nikdy neotevfiel ústa,
abys jiÏ neklamal tento lid.

48 Nyní mu Korihor pravil:
Nepopírám jsoucnost Boha, ale
nevûfiím, Ïe BÛh jest; a také
pravím, Ïe vy nevíte, Ïe BÛh
jest; a pokud mi neukáÏete zna-
mení, neuvûfiím.

49 Nyní, Alma mu pravil: Toto
ti dám jako znamení, Ïe bude‰

40a Îalmy 14:1.
41a pp Svûdek.
43a Jákob 7:13–21;

NaS 46:8–9.

pp Znamení.
44a Mos. 13:33–34.

b Îalmy 19:2;
NaS 88:47.

c Job 12:7–10.
d Hel. 12:11–15.
e MojÏ. 6:63.

47a 1. Nefi 4:13.
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podle m˘ch slov astiÏen nûmo-
tou; a pravím, Ïe ve jménu
BoÏím bude‰ stiÏen nûmotou,
takÏe jiÏ nebude‰ mluviti.

50 Nyní kdyÏ Alma pravil
tato slova, Korihor byl podle
slov Almov˘ch stiÏen nûmotou,
takÏe nemohl promluviti.

51 A nyní, kdyÏ to vidûl hlavní
soudce, vztáhl ruku a napsal
Korihorovi fika: Jsi pfiesvûdãen
o moci BoÏí? Na kom sis pfiál,
aby Alma ukázal své znamení?
Chtûl jsi, aby postihl jiné, aby
ti ukázal znamení? Viz, ukázal
ti znamení; a nyní, bude‰ se
je‰tû pfiíti?

52 A Korihor vztáhl ruku a
napsal fika: Vím, Ïe jsem nûm˘,
neboÈ nemohu mluviti; a vím,
Ïe nic, leda moc BoÏí to na mne
mohla pfiivoditi; ano, a vÏdy
jsem avûdûl, Ïe BÛh jest.

5 3 A l e v i z t e , ì á b e l m n e
aoklamal; neboÈ se mi bukázal
v podobû andûla a pravil mi:
Jdi a naprav tento lid, neboÈ oni
v‰ichni se‰li z cesty za nûjak˘m
neznám˘m Bohem. A pravil
mi: cÎádného Boha není; ano,
a uãil mne tomu, co mám fiíkati.
A já jsem uãil jeho slovÛm; a
uãil jsem jim, protoÏe byly libé
dtûlesné mysli; a uãil jsem jim,
aÏ jsem mûl velik˘ úspûch, na-
tolik, Ïe jsem skuteãnû uvûfiil,
Ïe jsou pravdivá; a proto jsem
odporoval pravdû, aÏ jsem na
sebe pfiivodil toto veliké prokletí.
54 Nyní, kdyÏ toto pravil, pro-

sil, aby se Alma modlil k Bohu,

aby ono prokletí z nûho bylo
sÀato.

55 Ale Alma mu pravil: Kdyby
toto prokletí z tebe bylo sÀato,
opût bys svádûl srdce tohoto
lidu; tudíÏ, stane se ti tak, jak
chce Pán.

56 A stalo se, Ïe prokletí
z Korihora sÀato nebylo; ale byl
vyvrÏen a chodil od domu
k domu Ïebraje si o potravu.
57 Nyní, známost o tom, co se

pfiihodilo Korihorovi, se ihned
rozhlásila po celé zemi; ano,
hlavní soudce vyslal prohlá‰ení
k ve‰kerému lidu v zemi, ozna-
muje tûm, ktefií uvûfiili v slova
Korihorova, Ïe musejí rychle
ãiniti pokání, aby na nû nepfii‰ly
tytéÏ soudy.

58 A stalo se, Ïe oni v‰ichni
byli pfiesvûdãeni o zlovolnosti
Korihorovû; tudíÏ byli v‰ichni
opût obráceni k Pánu; a toto
ukonãilo nepravost po zpÛsobu
Korihora. A Korihor obcházel
dÛm od domu, Ïebraje o potra-
vu na svou obÏivu.

59 A stalo se, Ïe kdyÏ chodil
mezi lidem, ano, lid, kter˘ se
sám oddûlil od NefitÛ a naz˘val
se Zoramité, jsa veden muÏem,
kter˘ se jmenoval Zoram – a
kdyÏ mezi nimi chodil, vizte,
by l pova len a u‰ lapán aÏ
k smrti.
60 A tak vidíme konec toho,

kdo pfievrací cesty Pánû; a tak
vidíme, Ïe aìábel bnebude dûti
své posledního dne podporova-
ti, ale rychle je stáhne do cpekla.

49a 2. Par. 13:20.
52a Alma 30:42.
53a Jákob 7:14.

b 2. Kor. 11:14;

2. Nefi 9:9.
c Îalmy 10:4.
d pp Tûlesn˘.

60a pp ëábel.

b Alma 3:26–27;
5:41–42;
NaS 29:45.

c pp Peklo.
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KAPITOLA 31

Alma vede misii, která má napraviti
odpadlé Zoramity – Zoramité
popírají Krista, vûfií ve fale‰nou
pfiedstavu o vyvolení a uctívají
stanoven˘mi modlitbami – Misio-
náfii jsou naplnûni Svat˘m Duchem
– Jejich strasti jsou pohlceny rados-
tí v Kristu. Kolem roku 74 pfi. Kr.

Nyní, stalo se po konci Koriho-
rovû, Ïe kdyÏ Alma obdrÏel
zvûsti, Ïe Zoramité pfievracejí
cesty Pánû a Ïe Zoram, kter˘ je
jejich vÛdcem, svádí srdce lidu,
aby se aklanûli nûm˘m bmod-
lám, crozbolelo ho opût srdce
pro nepravosti lidu.

2 NeboÈ vûdomí o nepravosti
mezi jeho lidem zpÛsobovalo
Almovi velik˘ asmutek; tudíÏ
jeho srdce bylo pfievelice smut-
né pro odtrÏení se ZoramitÛ od
NefitÛ.
3 Nyní, Zoramité se shromáÏ-

dili v zemi, kterou naz˘vali
Antionum, která byla na v˘chod
od zemû Zarahemla a která leÏe-
la témûfi na hranicích s mofisk˘m
pobfieÏím a která byla na jih od
zemû Jer‰on a která také hrani-
ãila s pustinou na jihu, kteráÏto
pustina byla plná LamanitÛ.

4 Nyní, Nefité se velice báli,
Ïe Zoramité naváÏí pfiátelství
s Lamanity a to Ïe bude pfiíãinou
veliké ztráty na stranû NefitÛ.

5 A nyní, protoÏe akázání bslova

mûlo velikou schopnost cvésti
lid tak, aby ãinil to, co je spra-
vedlné – ano, mûlo mocnûj‰í
úãinek na mysl lidu neÏli meã
nebo cokoli jiného, co se jim
pfiihodilo – tudíÏ Alma si mys-
lel, Ïe je Ïádoucí, aby zkusili
pÛsobivost slova BoÏího.

6 TudíÏ vzal Ammona a Arona
a Omnera; a Himniho zanechal
v církvi v Zarahemle; ale ty
první tfii vzal s sebou, a taktéÏ
Amuleka a Zezroma, ktefií byli
v Meleku; a také vzal dva ze
sv˘ch synÛ.

7 Nyní, nejstar‰ího ze sv˘ch
synÛ s sebou nevzal, a ten se
jmenoval aHelaman; ale ti, které
s sebou vzal, se jmenovali
·iblon a Korianton; a toto jsou
jména tûch, ktefií ‰li s ním mezi
bZoramity, aby jim kázali slovo.

8 Nyní, Zoramité byli aod‰tû-
penci od NefitÛ; tudíÏ slovo
BoÏí jim jiÏ kázáno bylo.

9 Ale aupadli ve veliké omyly,
neboÈ nechtûli hledûti na to,
aby zachovávali pfiikázání BoÏí
a ustanovení jeho podle zákona
MojÏí‰ova.

10 Ani nedodrÏovali úkony cír-
kve, pokraãovati dennû v mod-
litbû a v úpûnlivé prosbû k Bohu,
aby neve‰li v poku‰ení.

11 Ano, zkrátka, pfievraceli
cesty Pánû ve velmi mnoha pfií-
padech; tudíÏ, z tohoto dÛvodu,
Alma a jeho bratfií ‰li do zemû
kázati jim slovo.

31 1a Ex. 20:5;
Mos. 13:13.

b 2. Nefi 9:37.
pp Modláfiství.

c Alma 35:15.
2a Mos. 28:3;

3. Nefi 17:14;

MojÏ. 7:41.
5a Enos 1:23;

Alma 4:19.
pp Kázati.

b ÎidÛm 4:12;
Jákob 2:8;
Alma 36:26.

c Jarom 1:11–12;
NaS 11:2.

7a pp Helaman, syn
AlmÛv.

b Alma 30:59.
8a Alma 24:30.
9a pp Odpadlictví.
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12 Nyní, kdyÏ pfii‰li do zemû,
vizte, k svému úÏasu shledali,
Ïe Zoramité si postavili syna-
gogy a Ïe se shromaÏìují jeden
den v t˘dnu, kter˘Ïto den naz˘-
vají dnem Pánû; a uctívali zpÛ-
sobem, jak˘ Alma a jeho bratfií
nikdy nevidûli;

13 NeboÈ mûli postaveno místo
uprostfied své synagogy, místo
ke stání, které bylo vysoko nad
hlavou; a jeho vrchol pojal jen
jednu osobu.

14 TudíÏ, ten, kdo chtûl auctí-
vati, musel jíti a postaviti se
na jeho vrchol a vztáhnouti ruce
své k nebi a volati siln˘m hla-
sem fika:

15 Svat˘, svat˘ BoÏe; my vûfií-
me, Ïe jsi BÛh, a vûfiíme, Ïe jsi
svat˘ a Ïe jsi byl duchem a Ïe
jsi duchem a Ïe bude‰ duchem
na vûky.

16 Svat˘ BoÏe, my vûfiíme, Ïe
ty jsi nás oddûlil od bratfií na-
‰ich; a nevûfiíme v tradici bratfií
sv˘ch, která jim byla pfiedána
z dûtinskosti otcÛ jejich; ale
vûfiíme, Ïe jsi nás avyvolil, aby-
chom byli tv˘mi bsvat˘mi dût-
mi; a také ty jsi nám oznámil,
Ïe nebude Ïádného Krista.
17 Ale ty jsi tent˘Ï vãera, dnes

a na vûky; a ty jsi nás avyvolil,
abychom byli spaseni, zatímco
v‰ichni kolem nás jsou vyvoleni,
aby byli tv˘m hnûvem uvrÏeni
do pekla; za kterouÏto svatost
ti my, ó BoÏe, dûkujeme; a také
ti dûkujeme, Ïe jsi nás vyvolil,
abychom nebyli svedeni po‰e-
til˘mi tradicemi bratfií sv˘ch,

které je svazují k vífie v Krista,
která odvádí srdce jejich tak, Ïe
bloudí daleko od tebe, BoÏe ná‰.

18 A opût ti dûkujeme, ó BoÏe,
Ïe jsme vyvolen˘m a svat˘m
lidem. Amen.

19 Nyní, stalo se, Ïe poté, co
Alma a jeho bratfií a jeho synové
vyslechli tyto modlitby, byli
uÏaslí nade v‰í míru.

20 NeboÈ vizte, kaÏd˘ tam ‰el
a pfiednesl tutéÏ modlitbu.
21 Nyní, toto místo naz˘vali

Rameumptom, coÏ pfieloÏeno
je svat˘ stupínek.

22 Nyní, z tohoto stupínku
pfiedná‰eli, kaÏd˘ ãlovûk, stej-
nou modlitbu k Bohu, dûkujíce
svému Bohu, Ïe jím byli vyvo-
leni a Ïe je nesvedl podle
tradice jejich bratfií a Ïe jejich
srdce nebylo o‰áleno, aby
uvûfiili v to, co pfiijde, o ãemÏ
nevûdí niãeho.

23 Nyní, poté, co v‰ichni lidé
pfiednesli díky tímto zpÛsobem,
vrátili se do svého domova a jiÏ
anikdy nepromluvili o svém
Bohu aÏ do té doby, dokud se
opût neshromáÏdili u svatého
stupínku, aby pfiednesli díky
sv˘m zpÛsobem.

24 Nyní, kdyÏ to Alma vidûl,
jeho srdce se azarmoutilo; neboÈ
vidûl, Ïe jsou zlovoln˘m a
zvrácen˘m lidem; ano, vidûl,
Ïe jejich srdce lpí na zlatû a na
stfiíbfie a na v‰emoÏném vybra-
ném zboÏí.

25 Ano, a také vidûl, Ïe jejich
srdce se apovy‰uje k velikému
vychloubání v p˘‰e jejich.

14a Mat. 6:1–7.
16a Alma 38:13–14.

b Iz. 65:3, 5.

17a pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

23a Jakub 1:21–25.

24a Gen. 6:5–6.
25a Jákob 2:13;

Alma 1:32.
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26 A pozdvihl hlas svÛj k nebi
a azvolal fika: Ó, jak dlouho, ó
Pane, bude‰ trpûti, aby sluÏební-
ci tvoji dleli zde dole v tûle, aby
vidûli tak ohromnou zlovolnost
mezi dûtmi lidsk˘mi?

27 Viz, ó BoÏe, avolají k tobû, a
pfiece jejich srdce je zahlceno
p˘chou jejich. Viz, ó BoÏe, volají
k tobû ústy sv˘mi, a pfiitom jsou
bnadutí aÏ k pov˘‰enosti pro
marné vûci svûta.
28 Viz, ó BoÏe mÛj, drahocenn˘

‰at jejich a prst˘nky jejich a
anáramky jejich a ozdoby jejich
ze zlata a v‰echny drahocenné
vûci jejich, jimiÏ jsou ozdobeni;
a viz, jejich srdce na nich lpí, leã
volají k tobû a praví – Dûkujeme
ti, ó BoÏe, neboÈ jsme vyvole-
n˘m lidem tv˘m, zatímco ostat-
ní zahynou.
29 Ano, a praví, Ïe ty jsi jim

oznámil, Ïe nebude Ïádného
Krista.

30 Ó Pane BoÏe, jak dlouho
bude‰ trpûti, aby mezi tímto
lidem byla taková zlovolnost a
nevûra? Ó Pane, dej mi prosím
sílu, abych mohl snésti slabost
svou. NeboÈ jsem sláb a taková
zlovolnost mezi tímto lidem
zpÛsobuje bolest du‰i mé.

31 Ó Pane, srdce mé je pfieveli-
ce zarmouceno; utû‰ prosím
du‰i mou av Kristu. Ó Pane,
dej, aÈ mám sílu, abych s trpûli-
vostí sná‰el tyto strasti, které
na mne pfiijdou pro nepravost
tohoto lidu.

32 Ó Pane, utû‰ prosím du‰i
mou a dej mi úspûch a také spo-
lupracovníkÛm m˘m, ktefií jsou
se mnou – ano, Ammonovi a
Aronovi a Omnerovi, a také
Amulekovi a Zezromovi, a také
advûma synÛm m˘m – ano, tedy
v‰echny tyto prosím utû‰, ó
Pane. Ano, utû‰ prosím du‰i
jejich v Kristu.

33 Dej prosím, aÈ mají sílu, aby
mohli sná‰eti strasti své, jeÏ
na nû pfiijdou pro nepravosti
tohoto lidu.

34 Ó Pane, adej prosím, aÈ
máme úspûch pfii opûtném pfii-
vádûní jich k tobû v Kristu.

35 Viz, ó Pane, adu‰e jejich je
drahocenná a mnozí z nich jsou
na‰i bratfií; tudíÏ, dej nám, ó
Pane, moc a moudrost, abychom
mohli pfiivésti tyto bratfií své
opût k tobû.

36 Nyní, stalo se, Ïe kdyÏ Alma
pravil tato slova, Ïe apoloÏil
bruce své na v‰echny ty, ktefií
byli s ním. A vizte, kdyÏ na nû
poloÏil ruce své, byli naplnûni
Svat˘m Duchem.

37 A poté, co se od sebe oddû-
lili, jeden od druhého, anepo-
m˘‰leli sami na sebe, co budou
jísti nebo co budou píti nebo
ãím se odûjí.

38 A Pán se o nû postaral, aby
nehladovûli ani neÏíznili; ano,
a také jim dal sílu, aby netrpûli
Ïádn˘m druhem astrastí, leda
tím, kter˘ byl pohlcen v radosti
z Krista. Nyní, tak se stalo podle

26a MojÏ. 7:41–58.
27a Iz. 29:13.

b pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

28a Iz. 3:16–24.
31a Jan 16:33.

32a Alma 31:7.
34a 2. Nefi 26:33.
35a pp Du‰e – Cena du‰í.
36a 3. Nefi 18:36–37.

b pp Ruce, jejich
vkládání.

37a Mat. 6:25–34;
3. Nefi 13:25–34.

38a Mat. 5:10–12;
Mos. 24:13–15;
Alma 33:23.
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modlitby Almovy; a to proto, Ïe
se modlil s bvírou.

KAPITOLA 32

Alma uãí chudé, jejichÏ strasti je
pokofiily – Víra je nadûje v to, co
není vidûti, co je ale pravdivé –
Alma svûdãí, Ïe andûlé slouÏí mu-
ÏÛm, Ïenám i dûtem – Alma pfii-
rovnává slovo k seménku – Musí
b˘ti zasazeno a vyÏivováno – Pak
roste ve strom, z nûhoÏ je sklízeno
ovoce vûãného Ïivota. Kolem roku
74 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe ‰li a poãali kázati
lidu slovo BoÏí, vcházejíce do
jejich synagog a do jejich domÛ;
ano, a dokonce kázali slovo i na
jejich ulicích.

2 A stalo se, Ïe po usilovné
práci mezi nimi poãali míti
úspûch mezi achudou vrstvou
lidu; neboÈ vizte, ti byli vypu-
zeni ze synagog pro hrubost
svého ‰atu –
3 TudíÏ jim nebylo dovoleno

vstupovati do jejich synagog,
aby uctívali Boha, jsouce pova-
Ïováni za ‰pinavost; proto byli
chudí; ano, byli sv˘mi bratfiími
povaÏováni za strusku; proto
byli achudí co do vûcí svûta;
a také byli chudí v srdci.

4 Nyní, zatímco Alma uãil a
promlouval k lidu na pahorku
Onida, pfii‰el k nûmu velik˘
zástup, coÏ byli ti, o kter˘ch
jsme promlouvali, ktefií byli

achudí v srdci pro svou chudobu
co do vûcí svûta.

5 A pfii‰li k Almovi; a ten, kter˘
byl mezi nimi pfiedním, mu
pravil: Viz, aco mohou tito bratfií
moji ãiniti, neboÈ jimi pohrdají
v‰ichni lidé pro jejich chudobu,
ano, a obzvlá‰tû na‰i knûÏí;
neboÈ nás bvypudili z na‰ich
synagog, na jejichÏ stavbû jsme
pilnû pracovali sv˘ma vlastní-
ma rukama; a vypudili nás pro
na‰i nesmírnou chudobu; a
nemáme Ïádného místa, kde
bychom mohli uctívati svého
Boha; a viz, cco mÛÏeme ãiniti?

6 A nyní, kdyÏ to Alma sly‰el,
rozhlédl se kolem a obrátil se
tváfií pfiímo k nûmu a hledûl
s velikou radostí; neboÈ vidûl,
Ïe jejich astrasti je vpravdû
bpokofiily a Ïe byli cpfiipraveni
sly‰eti slovo.

7 TudíÏ jiÏ nepromlouval ke
zbytku zástupu; ale vztáhl ruku
svou a zvolal k tûm, které vidûl
a ktefií byli vpravdû kajícní, a
pravil jim:

8 Vidím, Ïe jste a pokorní
v srdci; a je-li tomu tak, jste po-
Ïehnaní.

9 Vizte, bratr vá‰ pravil: Co
mÛÏeme ãiniti? – neboÈ jsme vy-
puzeni ze synagog sv˘ch, takÏe
nemÛÏeme uctívati svého Boha.

10 Vizte, pravím vám, domní-
váte se, Ïe nemÛÏete auctívati
Boha, ledaÏe to je jen v synago-
gách va‰ich?

11 A nadto bych se zeptal,

38b pp Vûfiiti, víra.
32 2a pp Chudí.

3a Alma 34:40.
4a pp Chudí – Chudí

duchem.

5a Pfiísl. 18:23.
b Alma 33:10.
c Skut. 2:37–38.

6a pp Protivenství.
b pp Pokora, pokorn˘,

pokofiiti se.
c Alma 16:16–17;

NaS 101:8.
8a Mat. 5:3–5.

10a pp Uctívání, uctívati.
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domníváte se, Ïe nesmíte uctíva-
ti Boha, leda jednou v t˘dnu?
12 Pravím vám, je dobfie, Ïe

jste vypuzeni ze synagog sv˘ch,
abyste byli pokorní a abyste se
nauãili amoudrosti; neboÈ je
nutné, abyste se nauãili moud-
rosti; neboÈ právû proto, Ïe
jste vypuzeni a Ïe vámi bratfií
va‰i pohrdají pro nesmírnou
bchudobu va‰i, byli jste pfiivede-
ni k pokofie srdce; proto jste byli
pfiivedeni k pokofie nutností.
13 A nyní, protoÏe jste byli

donuceni b˘ti pokorn˘mi, jste
poÏehnáni; neboÈ ãlovûk nûkdy,
jestliÏe je donucen b˘ti pokor-
n˘m, usiluje o pokání; a nyní
zajisté kaÏd˘, kdo ãiní pokání,
nalezne milosrdenství; a kdo
nalezne milosrdenství a avytrvá
do konce, ten bude spasen.
14 A nyní, jak jsem vám pravil,

protoÏe jste byli donuceni b˘ti
pokorn˘mi, byli jste poÏehnáni,
nedomníváte se snad, Ïe poÏeh-
nanûj‰í jsou ti, ktefií se vpravdû
pokofiují pro slovo?

15 Ano, kdo se vpravdû pokofií
a ãiní pokání z hfiíchÛ sv˘ch
a vytrvá do konce, ten bude
poÏehnán – ano, mnohem po-
Ïehnanûj‰í neÏli ti, ktefií jsou
donuceni b˘ti pokorn˘mi pro
nesmírnou chudobu svou.

16 TudíÏ, poÏehnaní jsou ti,
ktefií se apokofií, aniÏ by byli do-
nuceni b˘ti pokorn˘mi; neboli
spí‰e, jin˘mi slovy, poÏehnan˘
je ten, kdo vûfií ve slovo BoÏí a

je pokfitûn bez zarputilosti srdce,
ano, aniÏ by byl pohnut poznati
slovo nebo dokonce donucen
poznati ho, neÏli uvûfií.

17 Ano, jsou mnozí, ktefií praví:
JestliÏe nám ukáÏe‰ aznamení
z nebe, pak budeme vûdûti
s jistotou; pak uvûfiíme.

18 Nyní se ptám, je toto víra?
Vizte, pravím vám, nikoli; neboÈ
kdyÏ ãlovûk nûco ví, nemá Ïád-
n˘ dÛvod avûfiiti, neboÈ to ví.
19 A nyní, oã mnohem více je

proklet ten, kdo azná vÛli BoÏí,
a neãiní ji, neÏli ten, kdo pouze
vûfií nebo kdo má pouze dÛvod
vûfiiti, a upadne v pfiestupek?

20 Nyní, tuto vûc musíte po-
souditi vy. Vizte, já vám pravím,
Ïe je jedna strana, tak jako je
druhá; a kaÏdému ãlovûku se
stane podle díla jeho.

21 A nyní, jak jsem pravil o
vífie – avíra neznamená míti
dokonalou znalost vûcí; tudíÏ
máte-li víru, bdoufáte ve vûci,
které cnejsou vidûti, které jsou
v‰ak pravdivé.

22 A nyní vizte, pravím vám a
chtûl bych, abyste si pamatovali,
Ïe BÛh jest milosrdn˘ ke v‰em,
ktefií vûfií ve jméno jeho; tudíÏ
pfieje si na prvním místû, abyste
vûfiili, ano, totiÏ v slovo jeho.

23 A nyní, on udílí slovo své
skrze andûly lidem, ano, anejen
muÏÛm, ale také Ïenám. Nyní,
to není v‰e; mal˘m bdûtem jsou
mnohokráte dána slova, která
zahanbují moudré a uãené.

12a Kaz. 4:13.
b Pfiísl. 16:8.

13a Alma 38:2.
16a pp Pokora, pokorn˘,

pokofiiti se.
17a pp Znamení.

18a Eter 12:12, 18.
19a Jan 15:22–24.
21a Jan 20:29;

ÎidÛm 11.
b pp Doufati, nadûje.
c Eter 12:6.

23a Joel 2:28–29.
b Mat. 11:25;

Luká‰ 10:21;
3. Nefi 26:14–16;
NaS 128:18.
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24 A nyní, milovaní bratfií
moji, jak jste si pfiáli ode mne
zvûdûti, co máte ãiniti, protoÏe
jste suÏováni a vypuzeni – nyní,
nepfieji si, abyste se domnívali,
Ïe vás chci souditi jinak neÏli
podle toho, co je pravdivé –

25 NeboÈ si nemyslím, Ïe
vy v‰ichni jste byli donuceni
k tomu, abyste se pokofiili;
neboÈ vpravdû vûfiím, Ïe mezi
vámi jsou nûktefií, ktefií by se
pokofiili, aÈ by jiÏ byli v jak˘ch-
koli podmínkách.

26 Nyní, jak jsem pravil o
vífie – Ïe to není dokonalá zna-
lost – právû tak je tomu i se
slovy m˘mi. NemÛÏete zprvu
dokonale vûdûti o jejich jistotû,
tak jako víra není dokonalou
znalostí.

27 Ale vizte, jestliÏe probudíte
a povzbudíte své schopnosti, aÏ
tak, abyste vyzkou‰eli slova má
a abyste uplatnili trochu víry,
ano, nemÛÏete-li ãiniti niãeho
více, neÏli si apfiáti, abyste uvû-
fiili, nechte toto pfiání v sobû
pÛsobiti, dokud neuvûfiíte tak,
abyste mohli dopfiáti místa ãásti
slov m˘ch.
28 Nyní, pfiirovnáme slovo

k aseménku. Nyní, jestliÏe do-
pfiejete místa, aby v bsrdci va‰em
mohlo b˘ti zasazeno cseménko,
vizte, je-li to pravé seménko
neboli dobré seménko, nevy-
pudíte-li je dnevírou svou, takÏe
nebudete odporovati Duchu
Pánû, vizte, poãne v prsou
va‰ich bobtnati; a kdyÏ ucítíte

tyto pohyby, jak bobtná, poãnete
si fiíkati – Musí nezbytnû b˘ti,
Ïe to je dobré seménko, neboli
ono slovo je dobré, neboÈ poãíná
roz‰ifiovati du‰i mou; ano, poãí-
ná osvûcovati eporozumûní mé,
ano, poãíná mi b˘ti lahodn˘m.

29 Nyní vizte, nezvût‰í to
snad víru va‰i? Pravím vám,
ano; nicménû, je‰tû nedorostla
k dokonalému poznání.
30 Ale vizte, jak seménko

bobtná a vyráÏí a poãíná rÛsti,
pak musíte nezbytnû fiíci, Ïe to
seménko je dobré; neboÈ vizte,
bobtná a vyráÏí a poãíná rÛsti.
A nyní, vizte, neposílí to víru
va‰i? Ano, posílí to víru va‰i;
neboÈ fieknete: Vím, Ïe to je dob-
ré seménko; neboÈ vizte, vyráÏí
a poãíná rÛsti.
31 A nyní vizte, jste si jisti, Ïe

to je dobré seménko? Pravím
vám, ano; neboÈ kaÏdé semén-
ko pfiiná‰í plody podle svého
adruhu.
32 TudíÏ, roste-li seménko, je

dobré, ale neroste-li, vizte, není
dobré, proto je vypuzeno.

33 A nyní, vizte, protoÏe jste
uãinili pokus a zasadili seménko
a ono bobtná a vyráÏí a poãíná
rÛsti, musíte nezbytnû vûdûti,
Ïe to seménko je dobré.

34 A nyní vizte, je aznalost va‰e
dokonalá? Ano, znalost va‰e je
v tomto dokonalá a bvíra va‰e
dfiímá; a to proto, Ïe víte, neboÈ
vy víte, Ïe slovo roz‰ífiilo du‰i
va‰i, a také víte, Ïe vyra‰ilo, Ïe
porozumûní va‰e poãíná b˘ti

27a Marek 11:24.
28a Alma 33:1.

b pp Srdce.

c Luká‰ 8:11.
d Mat. 17:20.
e pp Porozumûní.

31a Gen. 1:11–12.
34a pp Poznání, znalost.

b Eter 3:19.
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osvûcováno a cmysl va‰e se
poãíná rozpínati.
35 Ó, coÏpak to není skuteãné?

Pravím vám, ano, protoÏe to je
asvûtlo; a v‰e, co je svûtlo, je
dobré, protoÏe je to rozeznatel-
né, tudíÏ musíte vûdûti, Ïe to
je dobré; a nyní vizte, poté, co
jste okusili toto svûtlo, je va‰e
znalost dokonalá?
36 Vizte, pravím vám, nikoli;

ani nesmíte odloÏiti víru svou,
neboÈ jste uplatnili víru svou,
jen abyste zasadili seménko,
abyste uãinili pokus a poznali,
je-li to seménko dobré.

37 A vizte, kdyÏ strom poãíná
vyrÛstati, fieknete: VyÏivujme
jej s velikou péãí, aby mohl za-
pustiti kofieny, aby mohl vyrÛsti
a pfiinésti nám ovoce. A nyní
vizte, jestliÏe ho budete vyÏivo-
vati s velikou péãí, zapustí ko-
fieny a vyroste a ponese ovoce.

38 Ale azanedbáte-li strom a
nebudete-li mysleti na v˘Ïivu
jeho, vizte, Ïádné kofieny neza-
pustí; a kdyÏ pfiijde sluneãní
Ïár a spálí ho, protoÏe nemá
Ïádné kofieny, uschne a vy ho
vytrhnete a odhodíte.

39 Nyní, to není proto, Ïe se-
ménko nebylo dobré, ani to není
proto, Ïe by jeho ovoce nebylo
Ïádoucí; ale je to proto, Ïe apÛda
va‰e je neúrodná a vy nechcete
strom vyÏivovati, tudíÏ nemÛ-
Ïete míti ovoce jeho.

40 A tak jestliÏe nebudete vy-
Ïivovati slovo, vyhlíÏejíce ovoce

jeho s okem víry, nemÛÏete
nikdy trhati z ovoce astromu
Ïivota.

41 Ale jestliÏe budete slovo vy-
Ïivovati, ano, vyÏivovati strom,
kdyÏ poãíná rÛsti, vírou svou
s velikou pílí a s atrpûlivostí, a
jestliÏe budete vyhlíÏeti ovoce
jeho, zapustí kofieny; a vizte,
bude to strom b vyrÛstaj ící
k Ïivotu vûãnému.
42 A pro apíli svou a víru svou

a trpûlivost svou pfii vyÏivování
slova, aby ve vás mohlo zakofie-
niti, vizte, sklidíte brzy bovoce
jeho, které je nejcennûj‰í, které
je slad‰í nade v‰e, co je sladké,
a které je bûlej‰í nade v‰e, co je
bílé, ano, a ryzí nade v‰e, co je
ryzí; a budete hodovati na tomto
ovoci, dokud se nenasytíte,
takÏe nebudete hladovûti ani
nebudete Ïízniti.

43 Pak, bratfií moji, sklidíte
odmûnu za víru svou a za píli
svou a za trpûlivost a za shoví-
vavost, kdyÏ jste ãekali na to,
aÏ vám strom pfiinese ovoce.

KAPITOLA 33

Zenos uãil, Ïe se lidé mají modliti
a Ïe mají uctívati Boha na v‰ech
místech a Ïe díky Synovi jsou od-
vráceny soudy – Zenok uãil, Ïe díky
Synovi je udûleno milosrdenství –
MojÏí‰ pozvedl v pustinû pfiedzna-
menání Syna BoÏího. Kolem roku
74 pfi. Kr.

34c pp Mysl.
35a Jan 3:18–21.

pp Svûtlo, svûtlo
Kristovo.

38a pp Odpadlictví.

39a Mat. 13:5.
40a Gen. 2:9;

1. Nefi 15:36.
41a pp Trpûlivost.

b Alma 33:23;

NaS 63:23.
42a pp Píle.

b 1. Nefi 8:10–12.
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Nyní, poté, co Alma pravil
tato slova, vyslali k nûmu pfie-
jíce si zvûdûti, zda mají vûfiiti
v ajednoho Boha, aby mohli
dosáhnouti tohoto ovoce, o
nûmÏ promlouval, neboli jak
mají zasaditi bseménko neboli
slovo, o nûmÏ promlouval,
které, jak pravil, musí b˘ti za-
sazeno v srdce jejich; neboli
jak mají zaãíti uplatÀovati víru
svoji.

2 A Alma jim pravil: Vizte,
pravili jste, Ïe anemÛÏete uctí-
vati svého Boha, protoÏe jste
byl i vypuzeni ze synagog
sv˘ch. Ale vizte, pravím vám,
domníváte-li se, Ïe nemÛÏete
uctívati Boha, velice se m˘líte a
mûli byste zkoumati bpísma;
domníváte-li se, Ïe vás uãila
tomuto, nerozumíte jim.

3 Vzpomínáte si, Ïe jste ãetli,
co pravil aZenos, prorok za
stara, o modlitbû neboli o
buctívání?

4 NeboÈ on pravil: Milosrdn˘
jsi, ó BoÏe, neboÈ jsi vysly‰el
modlitbu mou, dokonce i kdyÏ
jsem byl v pustinû; ano, byl
jsi milosrdn˘, kdyÏ jsem se
modlil za ty, ktefií byli anepfiá-
teli m˘mi, a ty jsi je obrátil
ke mnû.
5 Ano, ó BoÏe, a byl jsi ke mnû

milosrdn˘, kdyÏ jsem volal
k tobû na apoli svém; kdyÏ jsem
volal k tobû v modlitbû své, a
ty jsi mne vysly‰el.
6 A opût, ó BoÏe, kdyÏ jsem

se uch˘lil do domu svého, ty jsi
mne vysly‰el v modlitbû mé.

7 A kdyÏ jsem se uch˘li l
do akomÛrky své, ó Pane, a
modlil jsem se k tobû, ty jsi mne
vysly‰el.

8 Ano, ty jsi milosrdn˘ k dûtem
sv˘m, kdyÏ vola j í k tobû ,
aby byly vysly‰eny tebou, a ne
lidmi, a ty je vysly‰í‰.

9 Ano, ó BoÏe, ty js i byl
milosrdn˘ ke mnû a vysly‰el jsi
volání mé uprostfied shromáÏ-
dûní sv˘ch.

10 Ano, a také jsi mne vysly‰el,
kdyÏ jsem byl avypuzen a ne-
pfiátelé moji mnou pohrdali;
ano, ty jsi vysly‰el volání mé
a rozhnûval ses na nepfiátele
mé a nav‰tívil jsi je v hnûvu
svém rychl˘m zniãením.

11 A vysly‰el jsi mne pro
strasti mé a pro upfiímnost mou;
a to pro Syna svého jsi byl ke
mnû tak milosrdn˘, tudíÏ budu
k tobû volati ve v‰ech strastech
sv˘ch, neboÈ v tobû je radost
má; neboÈ ty jsi odvrátil soudy
své ode mne pro Syna svého.

12 A nyní, Alma jim pravil:
Vûfiíte onûm apísmÛm, jeÏ byla
napsána tûmi za stara?

13 Vizte, vûfiíte-li, musíte vûfiiti
tomu, co pravil aZenos; neboÈ
vizte, on pravil: Ty jsi odvrátil
soudy své pro Syna svého.

14 Nyní vizte, bratfií moji,
zeptal bych se, zda jste ãetli
písma? JestliÏe jste je ãetli, jak
mÛÏete nevûfiiti v Syna BoÏího?

33 1a 2. Nefi 31:21;
Mos. 15:2–4.

b Alma 32:28–43.
2a Alma 32:5.

b Alma 37:3–10.

3a pp Písma – Ztracená
písma; Zenos.

b pp Uctívání, uctívati.
4a Mat. 5:44.
5a Alma 34:20–25.

7a Mat. 6:5–6;
Alma 34:26.

10a Alma 32:5.
12a pp Písma.
13a Alma 34:7.
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15 NeboÈ anení psáno, Ïe pouze
Zenos promlouval o tûchto
vûcech, ale také bZenok pro-
mlouval o tûchto vûcech –
16 NeboÈ vizte, on pravil: Ty

se hnûvá‰, ó Pane, na tyto lidi,
protoÏe nechtûjí chápati milo-
srdenství tvá, jeÏ jsi jim udûlil
pro Syna svého.

17 A nyní, bratfií moji, vidíte,
Ïe i druh˘ prorok za stara
s v û d ã i l o S y n u B o Ï í m , a
protoÏe lid nechtûl rozumûti
jeho slovÛm, aukamenovali ho
k smrti.

18 Ale vizte, to není v‰e; tito
nejsou jediní, ktefií promlouvali
o Synu BoÏím.
19 Vizte, promlouval o nûm

aMojÏí‰; ano, a vizte, v pustinû
byl bpozvednut cpfiedobraz, aby
kaÏd ,̆ kdo na nûj pohlédne,
mohl Ïíti. A mnozí pohlédli
a Ïili.

20 Ale málo jich rozumûlo
v˘znamu onûch vûcí, a to pro
tvrdost srdce svého. Ale bylo
mnoho tûch, ktefií byli tak za-
tvrzelí, Ïe nechtûli pohlédnouti,
tudíÏ zahynuli. Nyní, nechtûli
pohlédnouti proto, Ïe nevûfiili,
Ïe je to auzdraví.

21 Ó bratfií moji, kdybyste
mohli b˘ti uzdraveni pouh˘m
pohlédnutím, abyste byli uzdra-
veni, coÏ byste rychle nepohléd-
li, anebo byste radûji zatvrzovali
srdce své v nevífie a byli nedbalí,

takÏe byste nepohlédli, abyste
zahynuli?

22 Pokud ano, pfiijde na vás
bûda; ale pokud ne, pak pohléd-
nûte a azaãnûte vûfiiti v Syna
BoÏího, Ïe pfiijde, aby vykoupil
lid svÛj, a Ïe bude trpûti a ze-
mfie, aby busmífiil hfiíchy jejich;
a Ïe opût cvstane z mrtv˘ch,
coÏ uskuteãní dvzkfií‰ení, takÏe
v‰ichni lidé stanou pfied ním,
aby byli souzeni posledního
a soudného dne podle eskutkÛ
sv˘ch.

23 A nyní, bratfií moji, pfieji si,
abyste si azasadili toto slovo do
srdce svého, a jak poãne bobtna-
ti, pak ho vyÏivujte vírou svou.
A vizte, stane se stromem, kter˘
ve vás bvyroste k vûãnému
Ïivotu. A pak nechÈ vám BÛh
dá, aby cbfiemena va‰e byla leh-
ká skrze radost ze Syna jeho. A
vpravdû toto v‰e mÛÏete ãiniti,
chcete-li. Amen.

KAPITOLA 34

Amulek svûdãí, Ïe slovo k spasení
je v Kristu – Nebude-li uãinûno
usmífiení, ve‰keré lidstvo musí
zahynouti – Cel˘ zákon MojÏí‰Ûv
poukazuje na obûÈ Syna BoÏího –
Vûãn˘ plán vykoupení je zaloÏen na
vífie a pokání – Modlete se o ãasná a
duchovní poÏehnání – Tento Ïivot
je dobou k tomu, aby se lidé pfiipra-

15a Jákob 4:4.
b 1. Nefi 19:10;

Alma 34:7.
17a pp Muãednictví,

muãedník.
19a Deut. 18:15, 18;

Alma 34:7.
b Jan 3:14;

Hel. 8:14–15.
c Num. 21:9;

2. Nefi 25:20;
Mos. 3:15.

20a 1. Nefi 17:40–41.
22a Alma 32:27–28.

b Alma 22:14; 34:8–9.
c pp Vzkfií‰ení.

d Alma 11:44.
e pp Skutky.

23a Alma 33:1; 34:4.
b Alma 32:41;

NaS 63:23.
c Alma 31:38.
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vili na setkání s Bohem – Pracujte
na svém spasení s bázní pfied
Bohem. Kolem roku 74 pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe poté, co jim
Alma pravil tato slova, usedl
na zem a povstal aAmulek a
poãal je pouãovati fika:
2 Bratfií moji, myslím, Ïe je

nemoÏné, abyste byli neznalí
vûcí, jeÏ byly promlouvány o
pfiíchodu Krista, o nûmÏ uãíme,
Ïe je Syn BoÏí; ano, vím, Ïe
jste byli atûmto vûcem hojnû
vyuãováni pfied od‰tûpením se
z prostfiedku nás.

3 A jak jste si od milovaného
bratra mého pfiáli, aby vám
oznámil, co máte ohlednû strastí
sv˘ch ãiniti; a nûco k vám pro-
mlouval, aby pfiipravil mysl
va‰i; ano, a nabádal vás k vífie
a k trpûlivosti –

4 Ano, dokonce abyste mûli
tolik víry, Ïe dokonce azasadíte
slovo do srdce svého, abyste
mohli vyzkou‰eti dobrotivost
jeho.
5 A spatfiili jsme, Ïe velikou

otázkou v mysli va‰í je, zda
ono slovo je v Synu BoÏím,
anebo zda nebude Ïádného
Krista.

6 A také jste vidûli, Ïe bratr
mÛj vám dokázal mnohokráte,
Ïe aslovo k spasení je v Kristu.
7 Bratr mÛj se odvolával na

slova Zenosova, Ïe vykoupení
pfiijde skrze Syna BoÏího, a také
na slova Zenokova; a také se

odvolával na MojÏí‰e, aby doká-
zal, Ïe tyto vûci jsou pravdivé.

8 A nyní vizte, adosvûdãím
vám sám za sebe, Ïe tyto vûci
jsou pravdivé. Vizte, pravím
vám, Ïe já vím, Ïe Kristus pfiijde
mezi dûti lidské, aby na sebe
vzal pfiestupky lidu svého, a Ïe
busmífií hfiíchy svûta; neboÈ Pán
BÛh tak pravil.

9 NeboÈ je nezbytné, aby bylo
uãinûno ausmífiení; neboÈ podle
velikého bplánu Vûãného Boha
musí b˘ti uãinûno usmífiení,
nebo jinak musí ve‰keré lidstvo
nevyhnutelnû zahynouti; ano,
v‰ichni jsou zatvrzelí; ano,
v‰ichni jsou cpadlí a ztracení a
museli by zahynouti, kdyby
nebylo usmífiení, které musí
nezbytnû b˘ti uãinûno.

10 NeboÈ je nezbytné, aby byla
veliká a poslední aobûÈ; ano, ni-
koli obûÈ ãlovûka ani zvífiete ani
Ïádného ptáka; neboÈ to nebude
obûÈ lidská; ale musí to b˘ti
bobûÈ cnekoneãná a vûãná.

11 Nyní, není ãlovûka, kter˘
by mohl obûtovati svou vlastní
krev, která by usmífiila hfiíchy
druhého. Nyní, kdyÏ ãlovûk za-
vraÏdí, vizte, vezme zákon ná‰,
kter˘ je aspravedln˘, Ïivot bra-
tru jeho? Pravím vám, nikoli.

12 Ale zákon poÏaduje Ïivot
toho, kdo azavraÏdil; tudíÏ
nemÛÏe b˘ti nic men‰ího neÏ
nekoneãné usmífiení, co by po-
staãilo pro hfiíchy svûta.

13 TudíÏ je nezbytné, aby byla

34 1a Alma 8:21.
2a Alma 16:13–21.
4a Alma 33:23.
6a Jan 1:1, 14.
8a pp Svûdãiti.

b pp Usmífiení, usmífiiti.

9a Alma 33:22.
b Alma 12:22–33;

MojÏ. 6:62.
c pp Pád Adama a Evy.

10a MojÏ. 5:6–7.
b pp ObûÈ.

c 2. Nefi 9:7.
11a Deut. 24:16;

Mos. 29:25.
12a pp Trest smrti;

VraÏda, vraÏditi.
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veliká a poslední obûÈ, a pak
nastane, neboli je Ïádoucí, aby
nastal, akonec prolévání krve;
pak bude bzákon MojÏí‰Ûv na-
plnûn; ano, cel˘ bude naplnûn,
kaÏdá literka i ãárka, a Ïádná
nepomine.

14 A vizte, toto je cel˘ av˘znam
bzákona, kaÏd˘ bod ukazuje
k oné veliké a poslední cobûti;
a onou velikou a poslední obûtí
bude Syn BoÏí, ano, nekoneã-
nou a vûãnou.
15 A tak on pfiinese aspasení

v‰em tûm, ktefií uvûfií ve jméno
jeho; a toto je smyslem této po-
slední obûti, aby uskuteãnila
nitro milosrdenství, coÏ pfiemá-
há spravedlnost a uskuteãÀuje
pro lidi prostfiedek, aby mohli
míti víru ku pokání.
16 A tak mÛÏe amilosrdenství

uspokojiti poÏadavky bsprave-
dlnosti a obklopuje je náruãí
bezpeãí, zatímco ten, kdo neu-
platÀuje víru ku pokání, je
vystaven celému zákonu poÏa-
davkÛ cspravedlnosti; tudíÏ
pouze pro toho, kdo má víru ku
pokání, se uskuteãní velik˘ a
vûãn˘ dplán vykoupení.
17 TudíÏ kéÏ vám BÛh dá,

bratfií moji, abyste mohli zaãíti
uplatÀovati avíru svoji ku poká-
ní, abyste poãali bvz˘vati svaté
jméno jeho, aby k vám byl
milosrdn˘;

18 Ano, volejte k nûmu o milo-
srdenství; neboÈ on je mocn˘,
aby spasil.

19 Ano, pokofite se a pokraãujte
v modlitbû k nûmu.

20 Volejte k nûmu, kdyÏ jste
na polích sv˘ch, ano, za v‰echna
stáda svá.

21 aVolejte k nûmu v domû
svém, ano, za cel˘ dÛm svÛj,
jak ráno, tak v poledne i veãer.

22 Ano, volejte k nûmu proti
moci nepfiátel sv˘ch.

23 Ano, avolejte k nûmu proti
bìáblovi, kter˘ je nepfiítelem
v‰í cspravedlivosti.

24 Volejte k nûmu za úrodu
na polích sv˘ch, aby vám byla
prospû‰ná.

25 Volejte za stáda polí sv˘ch,
aby se rozrÛstala.

26 Ale to není v‰e; musíte vylíti
du‰i svou v akomÛrce své a na
tajn˘ch místech sv˘ch a v pus-
tinû své.

27 Ano, a kdyÏ k Pánu nevo-
láte, nechÈ je asrdce va‰e bplné,
pohnuté neustále k modlitbû
k nûmu za blaho va‰e a také za
blaho tûch, ktefií jsou kolem vás.

28 A nyní vizte, milovaní bratfií
moji, pravím vám, nedomnívej-
te se, Ïe to je v‰e; neboÈ jestliÏe
poté, co uãiníte v‰echny vûci
tyto, budete odmítati apotfiebné
a nahé a nebudete nav‰tûvovati
nemocné a souÏené a nebudete

13a 3. Nefi 9:17, 19–20.
b 3. Nefi 15:5.

14a Alma 30:3.
b pp Zákon MojÏí‰Ûv.
c NaS 138:35.

15a pp Spasení.
16a pp Milosrdenství,

milosrdn˘.

b pp Spravedlnost.
c Alma 12:32.
d pp Plán vykoupení.

17a pp Vûfiiti, víra.
b pp Modlitba.

21a Îalmy 5:2–4;
3. Nefi 18:21.

23a 3. Nefi 18:15, 18.

b pp ëábel.
c pp Spravedlivost,

spravedliv˘.
26a Mat. 6:5–6.
27a pp Srdce.

b pp Pfiemítati.
28a pp Chudí.
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budíleti ze jmûní svého, máte-li,
tûm, ktefií toho mají zapotfie-
bí – pravím vám, nebudete-li
ãiniti nûkterou z tûchto vûcí,
vizte, cmodlitba va‰e je dmarná
a nic vám neprospûje a vy
jste jako pokrytci, ktefií zapí-
rají víru.

29 TudíÏ, nepamatujete-li na
to, abyste mûli apravou lásku,
jste jako struska, kterou taviãi
vyvrhují (protoÏe nemá ceny) a
je po‰lapána nohama lidí.
30 A nyní, bratfií moji, pfiál

bych si, abyste poté, co jste
obdrÏeli tak mnohá svûdectví,
vidouce, Ïe svatá písma svûdãí
o tûchto vûcech, vy‰li a nesli
aovoce ku pokání.
31 Ano, chtûl bych, abyste

vy‰li a nezatvrzovali jiÏ déle
srdce své; neboÈ vizte, nyní je
doba a aden spasení va‰eho; a
tudíÏ, budete-li ãiniti pokání
a nebudete-li zatvrzovati srdce
své, velik˘ plán vykoupení
se pro vás bude ihned uskuteã-
Àovati.

32 NeboÈ vizte, tento Ïivot je
dobou na to, aby se lidé apfii-
pravili na setkání s Bohem;
ano, vizte, den tohoto Ïivota je
dnem na to, aby lidé vykonávali
práce své.

33 A nyní, jak jsem vám pravil
dfiíve, protoÏe se vám dostalo
tolika svûdectví, tudíÏ, prosím
vás, abyste aneodkládali den

bpokání svého aÏ na konec; ne-
boÈ po tomto dnu Ïivota, kter˘
nám je dán, abychom se pfiipra-
vili na vûãnost, vizte, nevyuÏije-
me-li fiádnû ãasu svého, zatímco
jsme v tomto Ïivotû, pak pfiijde
cnoc dtemnoty, kdy nemÛÏe
b˘ti Ïádná práce vykonána.

34 Nebudete moci fiíci, aÏ
budete uvedeni do onoho stra‰-
ného astavu: Budu ãiniti pokání,
vrátím se k Bohu svému. Niko-
li, to nebudete moci fiíci; neboÈ
tent˘Ï duch, kter˘ ovládá tûlo
va‰e v dobû, kdy odcházíte
z tohoto Ïivota, tent˘Ï duch
bude míti moc ovládati tûlo
va‰e na onom vûãném svûtû.

35 NeboÈ vizte, jestliÏe odklá-
dáte den pokání svého aÏ do
smrti, vizte, astáváte se podda-
n˘mi duchu ìáblovu a on si vás
bzpeãetí za své; tudíÏ Duch Pánû
se od vás vzdálí a nebude míti
ve vás místa a ìábel bude míti
nad vámi ve‰kerou moc; a toto
je koneãn˘ stav zlovoln˘ch.

36 A toto vím, protoÏe Pán pra-
vil, Ïe nepfieb˘vá v anesvat˘ch
chrámech, ale v srdci bspravedli-
v˘ch pfieb˘vá; ano, a také pravil,
Ïe spravedliví usednou v krá-
lovství jeho a jiÏ více nevyjdou;
ale ‰at jejich bude vybûlen krví
Beránkovou.

37 A nyní, milovaní bratfií moji,
pfieji si, abyste si tyto vûci za-
pamatovali a abyste apracovali

28b pp AlmuÏna, dávání
almuÏny.

c Mat. 15:7–8.
d Moroni 7:6–8.

29a pp Pravá láska.
30a Mat. 3:8;

Alma 13:13.
31a ¤ím. 13:11–12.

32a 2. Nefi 2:21;
Alma 12:24; 42:4–6.

33a Hel. 13:38;
NaS 45:2.

b pp Pokání.
c Jan 9:4; NaS 45:17.
d pp Smrt, duchovní;

Temnota, duchovní.

34a Alma 40:13–14.
35a 2. Nefi 28:19–23.

b 2. Nefi 9:9.
36a Mos. 2:37; Alma 7:21;

Hel. 4:24.
b pp Spravedlivost,

spravedliv˘.
37a Filip. 2:12.
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na spasení svém s bázní pfied
Bohem a abyste jiÏ více nepopí-
rali pfiíchod Krista;
38 Abyste jiÏ více anebojovali

proti Duchu Svatému, ale abyste
ho pfiijali a vzali na sebe bjméno
Kristovo; abyste se pokofiili aÏ
do prachu a cuctívali Boha, aÈ
jste na jakémkoli místû, v duchu
a v pravdû; a abyste dennû Ïili
v ddíkÛvzdání za mnohá milo-
srdenství a poÏehnání, která
vám udílí.

39 Ano, a také vás nabádám,
bratfií moji, abyste neustále
adbali na modlitbu, abyste neby-
li svedeni bpoku‰eními ìáblov˘-
mi, aby vás nepfiemohl, abyste
se posledního dne nestali jeho
poddan˘mi; neboÈ vizte, on vás
neodmûní cniãím dobr˘m.

40 A nyní, milovaní bratfií moji,
chtûl bych vás nabádati, abyste
mûli atrpûlivost a abyste sná‰eli
v‰eliké strasti; abyste bnespílali
tûm, ktefií vás vypuzují pro
nesmírnou chudobu va‰i, abyste
se nestali hfií‰níky jako oni;

41 Ale abyste mûli trpûlivost
a sná‰eli ony strasti s pevnou
nadûjí, Ïe si jednoho dne odpo-
ãinete od v‰ech strastí sv˘ch.

KAPITOLA 35

Kázání slova mafií lstivost Zora-
mitÛ – Ti vyhánûjí obrácené, ktefií
se pak v Jer‰onu pfiipojují k lidu
Ammonovu – Alma je zarmoucen

nad zlovolností lidu. Kolem roku
74 pfi. Kr.

Nyní, stalo se, Ïe poté, co Amu-
lek ukonãil tato slova, opustili
zástup a ‰li do zemû Jer‰on.

2 Ano, a zbytek bratfií poté, co
kázali slovo ZoramitÛm, také
‰el do zemû Jer‰on.

3 A stalo se, Ïe poté, co se oblí-
benûj‰í ãást ZoramitÛ spoleãnû
poradila o slovech, jeÏ jim byla
kázána, rozhnûvala se pro slovo,
neboÈ mafiilo jejich alstivost;
tudíÏ oni nechtûli poslouchati
tato slova.

4 A vyslali poselství a shro-
máÏdili v‰echny lidi po celé
zemi a radili se s nimi o slovech,
jeÏ byla promlouvána.

5 Nyní, jejich vládcové a jejich
knûÏí a jejich uãitelé nedali lidu
najevo svá pfiání; tudíÏ zjistili
potají sm˘‰lení ve‰kerého lidu.

6 A stalo se, Ïe poté, co zjistili
sm˘‰lení ve‰kerého lidu, ti, ktefií
byli naklonûni slovÛm, jeÏ pro-
mlouval Alma a jeho bratfií, byli
vypuzeni ze zemû; a bylo jich
mnoho; a pfii‰li také do zemû
Jer‰on.

7 A stalo se, Ïe Alma a jeho
bratfií je pouãovali.

8 Nyní, lid ZoramitÛ se hnûval
na lid AmmonÛv, kter˘ byl
v Jer‰onu, a hlavní vládce Zora-
mitÛ, jsa velice zlovoln˘m mu-
Ïem, poslal k lidu Ammonovu
poselství poÏaduje od nich, aby
vypudili ze své zemû v‰echny

38a pp Svár.
b Mos. 5:8;

Alma 5:38.
c pp Uctívání, uctívati.
d Îalmy 69:31;

NaS 59:7.
pp DíkÛvzdání, díky.

39a pp Bdíti, stráÏní.
b pp Pokou‰eti,

poku‰ení.

c Alma 30:60.
40a pp Trpûlivost.

b NaS 31:9.
35 3a pp KnûÏská

lstivost.
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ty, ktefií od nich pfie‰li do jejich
zemû.
9 A vychrlil proti nim mnoho

hrozeb. A nyní, lid AmmonÛv
se jejich slov nebál; tudíÏ je
nevypudili, ale pfiijali v‰echny
chudé ze ZoramitÛ, ktefií k nim
pfii‰li; a anasytili je a oblékli je a
dali jim zemû jako jejich dûdic-
tví; a slouÏili jim podle jejich
potfieb.
10 Nyní, to podnítilo Zoramity

k hnûvu vÛãi lidu Ammonovu
a poãali se st˘kati s Lamanity a
podnûcovali je také k hnûvu
vÛãi nim.

11 A tak poãali Zoramité a La-
manité ãiniti pfiípravy na válku
proti lidu Ammonovu, a také
proti NefitÛm.

12 A tak skonãil sedmnáct˘
rok vlády soudcÛ nad lidem
Nefiov˘m.

13 A lid AmmonÛv ode‰el ze
zemû Jer‰on a pfii‰el do zemû
Melek a uvolnil místo v zemi
Jer‰on vojskÛm NefitÛ, aby
mohla bojovati s vojsky Lama-
nitÛ a s vojsky ZoramitÛ; a tak
poãala válka mezi Lamanity a
Nefity v osmnáctém roce vlády
soudcÛ; a azpráva o jejich vál-
kách bude podána pozdûji.

14 A Alma a Ammon a jejich
bratfií a také dva synové Almovi
se vrátili do zemû Zarahemla,
byv‰e nástroji v rukou BoÏích
pfii pfiivádûní amnoha ZoramitÛ
ku pokání; a tolik, kolik jich
bylo pfiivedeno ku pokání, bylo
vyhnáno ze své zemû; ale mají
zemû jako své dûdictví v zemi

Jer‰on a chopili se zbraní, aby
bránili sebe a své manÏelky a
dûti a své zemû.

15 Nyní, Alma, jsa zarmoucen
pro nepravost svého lidu, ano,
pro ony války a krveprolití a
sváry, které mezi nimi byly;
a oznámiv slovo neboli byv
vyslán, aby oznamoval slovo
mezi v‰emi lidmi v kaÏdém
mûstû; a vida, Ïe srdce lidí se
poãalo zatvrzovati a Ïe se poãali
pro pfiísnost slova auráÏeti, byl
v srdci nesmírnû zarmoucen.

16 TudíÏ, dal, aby se jeho
synové shromáÏdili, aby mohl
pfiedati kaÏdému z nich jednot-
livû apovûfiení ohlednû vûcí
t˘kajících se spravedlivosti. A
my máme zprávu o jeho pfiiká-
záních, která jim dal, podle jeho
vlastního záznamu.

Pfiikázání Almova jeho synu
Helamanovi.

ObsaÏeno v kapitolách 36 a 37.

KAPITOLA 36

Alma svûdãí Helamanovi o svém
obrácení poté, co vidûl andûla –
Trpûl bolestmi zatracené du‰e;
vz˘val jméno JeÏí‰ovo a potom byl
zrozen z Boha – Sladká radost na-
plnila jeho du‰i – Vidûl zástupy
andûlÛ chválící Boha – Mnozí ob-
rácení okusili a vidûli to, co okusil
a vidûl on. Kolem roku 74 pfi. Kr.
aSynu mÛj, nakloÀ ucho slovÛm
m˘m; neboÈ ti pfiísahám, Ïe

9a Mos. 4:26.
pp Blaho a sociální
péãe.

13a Alma 43:3.
14a Alma 35:6.
15a pp Odpadlictví.

16a pp Správce,
správcovství.

36 1a Hel. 5:9–14.
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nakolik bude‰ zachovávati pfii-
kázání BoÏí, bude se ti v zemi
dafiiti.
2 Chtûl bych, abys ãinil tak, jak

jsem ãinil já, Ïe jsem pamatoval
na zajetí otcÛ na‰ich; neboÈ byli
v aporobû a Ïádn˘ je nemohl
vysvoboditi, leda bBÛh Abraha-
mÛv a BÛh IzákÛv a BÛh Jáko-
bÛv; a on je zajisté v strastech
jejich vysvobodil.

3 A nyní, ó synu mÛj Helama-
ne, viz, ty jsi v mladosti své, a
tudíÏ, prosím tû, abys vysly‰el
slova má a uãil se ode mne; ne-
boÈ já vím, Ïe kaÏd˘, kdo vloÏí
dÛvûru svou v Boha, bude míti
ve azkou‰kách sv˘ch a v trápe-
ních sv˘ch a v strastech sv˘ch
oporu a bude bpozvednut po-
sledního dne.

4 A nechtûl bych, aby sis
myslel, Ïe to avím sám ze sebe –
vím to nikoli z ãasného, ale
z duchovního, nikoli z btûlesné
mysli, ale od Boha.

5 Nyní viz, pravím ti, kdybych
nebyl azrozen z Boha, bnebyl
bych vûdûl o tûchto vûcech; ale
BÛh mi ústy svého svatého an-
dûla tyto vûci oznámil, ne pro-
to, Ïe bych toho já byl choden;
6 NeboÈ já jsem obcházel se

syny Mosiá‰ov˘mi, usiluje o
azniãení církve BoÏí; ale viz, BÛh
vyslal svého svatého andûla,
aby nás v oné cestû zastavil.
7 A viz, promluvil k nám jako-

by hlasem hromu, a celá zemû

se nám atfiásla pod nohama;
a v‰ichni jsme padli k zemi,
neboÈ na nás pfii‰la bbázeÀ Pánû.
8 Ale viz, hlas mi pravil: Po-

vstaÀ. A já jsem povstal a stanul
a spatfiil jsem andûla.
9 A on mi pravil: I kdybys ty

sám chtûl b˘ti zniãen, nesnaÏ
se jiÏ niãiti církev BoÏí.

10 A stalo se, Ïe jsem padl
k zemi; a po dobu atfií dnÛ a tfií
nocí jsem nemohl otevfiíti ústa
svá, ani jsem nemohl pohnouti
konãetinami sv˘mi.

11 A andûl ke mnû promlouval
více vûcí, které sly‰eli bratfií
moji, ale já jsem je nesly‰el;
neboÈ kdyÏ jsem usly‰el ona
slova – I kdybys ty sám chtûl
b˘ti zniãen, nesnaÏ se jiÏ dále
niãiti církev BoÏí – byl jsem za-
saÏen tak velik˘m strachem a
úÏasem, Ïe bych snad mûl b˘ti
zniãen, Ïe jsem padl k zemi a
nic jsem jiÏ nesly‰el.

12 Ale byl jsem tr˘znûn avûã-
n˘mi mukami, neboÈ du‰e má
byla nejvy‰‰í mûrou drásána a
tr˘znûna v‰emi hfiíchy m˘mi.

13 Ano, vzpomnûl jsem si na
v‰echny hfiíchy své a na nepra-
vosti, pro které jsem byl atr˘z-
nûn bolestmi pekla; ano, vidûl
jsem, Ïe jsem se boufiil proti
svému Bohu a Ïe jsem nezacho-
vával svatá pfiikázání jeho.

14 Ano, a zavraÏdil jsem
mnohé z dûtí jeho neboli spí‰e
jsem je svedl ke zkáze; ano, a

2a Mos. 23:23; 24:17–21.
b Ex. 3:6;

Alma 29:11.
3a ¤ím. 8:28.

b Mos. 23:21–22.
4a 1. Kor. 2:11;

Alma 5:45–46.

pp Poznání, znalost.
b pp Tûlesn˘.

5a pp Znovuzrozen,
zrozen z Boha.

b Alma 26:21–22.
c pp ZpÛsobilost,

zpÛsobil˘.

6a Mos. 27:10.
7a Mos. 27:18.

b pp Báti se, bázeÀ,
strach – BázeÀ BoÏí.

10a Mos. 27:19–23.
12a NaS 19:11–15.
13a pp Vina.
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zkrátka, nepravosti mé byly tak
veliké, Ïe sama my‰lenka na
pfiíchod do pfiítomnosti mého
Boha tr˘znila du‰i mou nev˘-
slovnou hrÛzou.
15 Ó, pomyslel jsem si, kéÏ

bych amohl b˘ti vypovûzen a
zaniknouti jak du‰í, tak tûlem,
abych nemusel b˘ti pfiedveden,
abych stál v pfiítomnosti svého
Boha, abych byl souzen za
bskutky své.

16 A nyní, po tfii dny a tfii
noci jsem byl tr˘znûn, dokonce
bolestmi azatracené du‰e.

17 A stalo se, Ïe jak jsem tak
byl tr˘znûn mukami, zatímco
jsem byl adrásán vzpomínkou
na mnohé hfiíchy své, viz, vzpo-
mnûl jsem si také, Ïe jsem sly‰el
otce svého prorokovati lidu
ohlednû pfiíchodu jistého JeÏí‰e
Krista, Syna BoÏího, kter˘
usmífií hfiíchy svûta.

18 Nyní, kdyÏ se mysl moje
zmocnila této my‰lenky, zvolal
jsem v srdci: Ó JeÏí‰i, ty Synu
BoÏí, buì milosrdn˘ ke mnû,
kter˘Ï jsem av Ïluãi hofikosti a
obvinut vûãn˘mi bfietûzy smrti.

19 A nyní viz, kdyÏ jsem si
toto pomyslel, nemohl jsem si
jiÏ více vzpomenouti na bolesti
své; ano, vzpomínka na hfiíchy
mé mne jiÏ anedrásala.

20 A ó, jaká aradost a jaké
podivuhodné svûtlo jsem uzfiel;
ano, du‰e má byla naplnûna

radostí tak nesmírnou, jakou
byla bolest má!

21 Ano, pravím ti, synu mÛj,
Ïe nic nemohlo b˘ti tak proni-
kavé a trpké, jako byly bolesti
mé. Ano, a opût ti pravím, synu
mÛj, Ïe na druhé stranû nic
nemÛÏe b˘ti tak pronikavé a
sladké, jako byla radost má.

22 Ano, zdálo se mi, Ïe vidím,
tak jako vidûl ná‰ otec aLehi,
Boha sedícího na svém trÛnu,
obklopeného nesãetn˘mi zástu-
py andûlÛ, jak opûvují a chválí
svého Boha; ano, a má du‰e
tam touÏila b˘ti.

23 Ale viz, konãetiny mé naby-
ly opût asíly své a já jsem stanul
na nohou sv˘ch a prohlásil
jsem lidem, Ïe jsem byl bzrozen
z Boha.
24 Ano, a od oné doby aÏ do

nynûj‰ka jsem bez ustání pra-
coval, abych mohl pfiivádûti
du‰e ku pokání; abych je mohl
pfiivádûti k tomu, aby aokusily
onu nesmírnou radost, kterou
jsem okusil já; aby mohly také
b˘ti zrozeny z Boha a bnaplnûny
Duchem Svat˘m.

25 Ano, a nyní viz, ó synu
mÛj, Pán mi dává pfievelikou
radost z ovoce práce mé;

26 NeboÈ pro aslovo, jeÏ mi
udûlil, viz, byli mnozí zrozeni
z Boha a okusili, jako jsem oku-
sil já, a uzfieli okem v oko, jako
jsem uzfiel já; tudíÏ vûdí o tûchto

15a Zjev. 6:15–17;
Alma 12:14.

b Alma 41:3;
NaS 1:9–10.

16a pp Zatracení.
17a 2. Kor. 7:10.
18a tj. trpím nesmírn˘mi

v˘ãitkami svûdomí.

b 2. Nefi 9:45; 28:22;
Alma 12:11;
MojÏ. 7:26.

19a pp Vina.
20a pp Radost.
22a 1. Nefi 1:8.
23a MojÏ. 1:10.

b Alma 5:14.

pp Znovuzrozen,
zrozen z Boha.

24a 1. Nefi 8:12;
Mos. 4:11.

b 2. Nefi 32:5;
3. Nefi 9:20.
pp Duch Svat˘.

26a Alma 31:5.
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vûcech, o kter˘ch jsem promlou-
val, jako vím já; a poznání, jeÏ
mám, je od Boha.
27 A mûl jsem oporu ve zkou‰-

kách a v trápení v‰eho druhu,
ano, a ve v‰elik˘ch strastech;
ano, BÛh mne vysvobodil z vû-
zení a z pout a ze smrti; ano, a
já vkládám dÛvûru svou v nûho
a on mne vÏdy avysvobodí.

28 A já vím, Ïe mne apozvedne
posledního dne, abych s ním
pfieb˘val ve bslávû; ano, a budu
ho chváliti na vûky, neboÈ on
cvyvedl otce na‰e z Egypta a
on pohltil dEgyptské v Rudém
mofii; a vedl je mocí svou do
zaslíbené zemû; ano, a ãas od
ãasu je vysvobozoval z poroby
a ze zajetí.
29 Ano, a on také vyvedl otce

na‰e ze zemû Jeruzalém; a také
je ãas od ãasu aÏ do tohoto
dne vysvobozoval vûãnou mocí
svou z aporoby a ze zajetí; a já
jsem mûl zajetí jejich vÏdy na
pamûti; ano, a ty bys mûl také,
jako já, míti na pamûti zajetí
jejich.

30 Ale viz, synu mÛj, to není
v‰e, neboÈ ty bys mûl vûdûti,
jako vím já, Ïe anakolik bude‰
zachovávati pfiikázání BoÏí,
bude se ti v zemi dafiiti; a mûl
bys také vûdûti, Ïe nakolik pfii-
kázání BoÏí zachovávati nebu-
de‰, bude‰ z pfiítomnosti jeho
odfiíznut. Nyní, tak je podle
slova jeho.

KAPITOLA 37

Desky z mosazi a dal‰í písma jsou
zachovávána, aby pfiivedla du‰e
k spasení – Jaredité byli zniãeni
pro svou zlovolnost – Jejich tajné
pfiísahy a smlouvy musejí b˘ti
pfied lidem utajeny – Raìte se
s Pánem ve ve‰kerém svém konání
– Tak jako Liahona vedla Nefity,
tak slovo Kristovo vede lidi k vûã-
nému Ïivotu. Kolem roku 74 pfi. Kr.

A nyní, synu mÛj Helamane,
pfiikazuji ti, abys pfievzal azá-
znamy, které mi byly bsvûfieny;

2 A také ti pfiikazuji, abys vedl
záznam tohoto lidu podle toho,
jak jsem to ãinil já, na deskách
Nefiov˘ch, a zachovával v‰ech-
ny vûci, které jsem zachovával
já, v posvátnosti tak, jak jsem je
zachovával já; neboÈ jsou zacho-
vávány pro amoudr˘ zámûr.

3 A tyto adesky z mosazi, které
obsahují tyto rytiny, na nichÏ
jsou záznamy svat˘ch písem,
které mají rodokmen na‰ich
praotcÛ od samého poãátku –

4 Viz, bylo prorokováno na‰i-
mi otci, Ïe budou udrÏovány a
pfiedávány z jednoho pokolení
na druhé a budou udrÏovány
a zachovávány rukou Pánû,
dokud nevyjdou ke kaÏdému
národu, pokolení, jazyku a lidu,
aby poznali atajemství, která
jsou na nich obsaÏena.

5 A nyní viz, jsou-li udrÏovány,

27a Îalmy 34:18.
28a 3. Nefi 15:1.

b pp Sláva.
c Ex. 12:51.
d Ex. 14:26–27.

29a Mos. 24:17; 27:16;

Alma 5:5–6.
30a 2. Nefi 1:9–11;

Alma 50:19–22.
37 1a Alma 45:2–8.

b Mos. 28:20.
2a Enos 1:13–18;

Sl. Morm. 1:6–11;
Alma 37:9–12.

3a 1. Nefi 5:10–19.
pp Mosazné desky.

4a pp Tajemství BoÏí.
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musejí si podrÏeti svÛj jas; ano,
a ony si podrÏí svÛj jas; ano, a
taktéÏ i v‰echny desky, které
obsahují svaté písmo.
6 Nyní, ty se mÛÏe‰ domnívati,

Ïe to je apo‰etilost ve mnû; ale
viz, já ti pravím, Ïe bmal˘mi a
prost˘mi vûcmi se uskuteãÀují
vûci veliké; a malé prostfiedky
v mnoha pfiípadech zahanbují
moudré.

7 A Pán BÛh uÏívá aprostfied-
kÛ, aby uskuteãnil své veliké a
vûãné zámûry; a velice bmal˘mi
prostfiedky Pán zahanbuje
moudré a uskuteãÀuje spasení
mnoha du‰í.

8 A nyní, doposud bylo moud-
rostí v Bohu, aby tyto vûci byly
zachovávány; neboÈ viz, aroz‰í-
fiily pamûÈ tohoto lidu, ano, a
pfiesvûdãily mnohé o omylu je-
jich cest a pfiivedly je k poznání
jejich Boha k spasení jejich du‰e.

9 Ano, pravím ti , a kdyby
nebylo tûchto vûcí, které tyto
záznamy obsahují, které jsou
na tûchto deskách, Ammon a
jeho bratfií by nebyli bpfiesvûdãili
tolik tisíc LamanitÛ o nespráv-
n˘ch tradicích jejich otcÛ; ano,
tyto záznamy a jejich cslova
je pfiivedla ku pokání; to jest,
pfiivedla je k poznání Pána,
jejich Boha, a k radosti v JeÏí‰i
Kristu, jejich Vykupiteli.

10 A kdo ví, zdali skrze nû jich
nebude pfiivedeno mnoho tisíc,
ano, a také mnoho tisíc na‰ich

tvrdo‰íjn˘ch bratfií NefitÛ, ktefií
nyní zatvrzují srdce své v hfiíchu
a nepravostech, k poznání
Vykupitele svého?

11 Nyní, tato tajemství mi je‰tû
nebyla plnû oznámena; tudíÏ
se zdrÏím o tom mluviti.

12 A postaãí, jestliÏe jen fieknu,
Ïe jsou zachovávány pro moud-
r˘ zámûr, kter˘Ïto zámûr je
znám Bohu; neboÈ on aradí
v moudrosti nad v‰emi sv˘mi
díly, a stezky jeho jsou pfiímé
a cesta jeho je bjeden vûãn˘
kolobûh.

13 Ó, pamatuj, pamatuj, synu
mÛj Helamane, jak apfiísná
jsou pfiikázání BoÏí. A on pravil:
bBudete-li zachovávati pfiiká-
zání má, bude se vám v zemi
cdafiiti – ale nebude‰-li zachová-
vati pfiikázání jeho, bude‰ z pfií-
tomnosti jeho odfiíznut.

14 A nyní, pamatuj, synu mÛj,
Ïe ti BÛh asvûfiil tyto vûci, které
jsou bposvátné, které udrÏoval
v posvátnosti a které také bude
udrÏovati a zachovávati cpro
moudr˘ zámûr v nûm, aby mohl
ukázati moc svou budoucím
pokolením.

15 A nyní viz, fiíkám ti duchem
proroctví, Ïe bude‰-li pfiestupo-
vati pfiikázání BoÏí, viz, tyto
vûci, které jsou posvátné, ti
budou mocí BoÏí odÀaty a ty
bude‰ vydán Satanovi, aby tû
mohl prosívati jako plevy ve
vûtru.

6a 1. Kor. 2:14.
b 1. Nefi 16:28–29;

NaS 64:33; 123:15–17.
7a Iz. 55:8–9.

b 2. Král. 5:1–14.
8a 2. Tim. 3:15–17;

Mos. 1:3–5.

9a Mos. 1:5.
b Alma 18:36; 22:12.
c pp Evangelium.

12a 2. Nefi 9:28;
Jákob 4:10.

b 1. Nefi 10:19;
Alma 7:20.

13a 2. Nefi 9:41.
b Alma 9:13;

3. Nefi 5:22.
c Mos. 1:7; Alma 50:20.

14a NaS 3:5.
b pp Svat˘.
c 1. Nefi 9:3–6.
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16 Ale bude‰-li zachovávati
pfiikázání BoÏí a bude‰-li naklá-
dati s tûmito vûcmi, které jsou
posvátné, podle toho, co ti Pán
pfiikazuje (neboÈ ty se musí‰
obraceti k Pánu ohlednû ãeho-
koli, co s nimi musí‰ ãiniti), viz,
Ïádná moc na zemi ani v pekle
ti je nemÛÏe aodebrati, neboÈ
BÛh je mocn˘ natolik, Ïe naplní
v‰echna slova svá.
17 NeboÈ on naplní v‰echny

pfiísliby své, které ti dá, neboÈ
on naplnil pfiísliby své, které
dal otcÛm na‰im.

18 NeboÈ jim pfiislíbil, Ïe tyto
vûci azachová pro moudr˘ zá-
mûr v nûm, aby mohl ukázati
moc svou budoucím pokolením.
19 A nyní viz, jeden zámûr

jiÏ naplnil, totiÏ znovuzfiízení
amnoha tisíc LamanitÛ k pozná-
ní pravdy; a ukázal na nich
moc svou, a je‰tû na nich také
moc svou ukáÏe bbudoucím
pokolením; tudíÏ budou za-
chovávány.
20 TudíÏ ti pfiikazuji, synu mÛj

Helamane, abys byl pi ln˘
v plnûní v‰ech m˘ch slov a abys
byl piln˘ v zachovávání pfiiká-
zání BoÏích, jak jsou psána.

21 A nyní, promluvím k tobû o
onûch advaceti ãtyfiech deskách,
abys je udrÏoval, aby tomuto
lidu mohla b˘ti ukázána tajem-
ství a díla temnoty a jejich btajná
díla neboli tajná díla onoho lidu,
kter˘ byl zniãen; ano, v‰echny
jejich vraÏdy a loupení a jejich
plenûní a v‰echna jejich zlovol-

nost a ohavnosti mohou b˘ti
ukázány tomuto lidu; ano, a
abys uchovával tyto cpfieklada-
tele.

22 NeboÈ viz, Pán vidûl, Ïe
lid jeho poãal pÛsobiti v tem-
notû, ano, konati tajné vraÏdy a
ohavnosti; tudíÏ Pán pravil, Ïe
nebudou-li ãiniti pokání, budou
vyhlazeni s tváfie zemû.

23 A Pán pravil: Pfiipravím
sluÏebníku svému Gazelemovi
akámen, kter˘ bude vyzafiovati
v temnotû svûtlo, abych mohl
odkr˘ti lidem sv˘m, ktefií mi
slouÏí, abych jim mohl odkr˘ti
díla bratfií jejich, ano, tajná díla
jejich, jejich díla temnoty, a jejich
zlovolnost a ohavnosti.

24 A nyní, synu mÛj, tyto
pfiekladatele byly pfiipraveny,
aby se mohlo naplniti slovo
BoÏí, které on pravil fika:

25 aVynesu z temnoty na svûtlo
v‰echna tajná díla jejich a ohav-
nosti jejich; a nebudou-li ãiniti
pokání, bvyhladím je s tváfie
zemû; a vynesu na svûtlo v‰ech-
ny tajnosti a ohavnosti jejich
kaÏdému národu, kter˘ bude
od nynûj‰ka nadále vlastniti
tuto zemi.

26 A nyní, synu mÛj, my vidí-
me, Ïe pokání neãinili; tudíÏ
byli zniãeni, a potud se slovo
BoÏí naplnilo; ano, jejich tajné
ohavnosti byly vyneseny z tem-
noty a byly nám oznámeny.

27 A nyní, synu mÛj, pfiikazuji
ti, abys zadrÏel v‰echny jejich
pfiísahy a jejich smlouvy a jejich

16a JS–Î 1:59.
18a NaS 5:9.
19a Alma 23:5.

b Enos 1:13;

Morm. 7:8–10.
21a Eter 1:1–5.

b pp Tajná spolãení.
c pp Urim a Thumim.

23a Mos. 8:13.
25a NaS 88:108–110.

b Mos. 21:26.
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dohody v jejich tajn˘ch ohav-
nostech; ano, a v‰echna jejich
aznamení a jejich divy bude‰
pfied tímto lidem tajiti, aby je ne-
poznali, aby snad také neupadli
v temnotu a nebyli zniãeni.

28 NeboÈ viz, na celé této zemi
leÏí aprokletí, Ïe na v‰echny
ony ãinitele temnoty pfiijde zni-
ãení podle moci BoÏí, aÏ budou
plnû zralí; tudíÏ si pfieji, aby
tento lid nemusel b˘ti zniãen.

29 TudíÏ bude‰ pfied tímto
lidem ony tajné plány jejich
apfiísah a jejich smluv tajiti a
pouze jejich zlovolnost a jejich
vraÏdy a jejich ohavnosti mu
bude‰ oznamovati; a bude‰ je
uãiti, aby si takovou zlovolnost
a ohavnosti a vraÏdy bhnusili; a
také je bude‰ uãiti, Ïe onen lid
byl zniãen pro svou zlovolnost
a ohavnosti a své vraÏdy.

30 NeboÈ viz, povraÏdili v‰ech-
ny proroky Pánû, ktefií pfii‰li
mezi nû, aby jim oznamovali
nepravosti jejich; a krev tûch,
které zavraÏdili, kfiiãela k Pánu,
jejich Bohu, o odplatu na tûch,
ktefií byli jejich vraÏedníky; a tak
soudy BoÏí pfii‰ly na tyto ãini-
tele temnoty a tajn˘ch spolãení.

31 Ano, a prokleta budiÏ tato
zemû na vûky vûkÛ pro ony ãini-
tele temnoty a tajná spolãení, aÏ
ke zniãení, ledaÏe budou ãiniti
pokání, neÏli plnû uzrají.

32 A nyní, synu mÛj, pamatuj
na slova, jeÏ jsem k tobû pro-

mlouval; nesvûfiuj ony tajné
plány tomuto lidu, ale uã jej
vûãné anenávisti k hfiíchu a
k nepravosti.
33 aKaÏ jim pokání a víru

v Pána JeÏí‰e Krista; uã je, aby
se pokofiili a aby byli bmírní
a pokorní v srdci; uã je, aby
odolávali kaÏdému cpoku‰ení
ìáblovu svou vírou v Pána
JeÏí‰e Krista.

34 Uã je, aby nikdy nebyli
znaveni konáním dobra, ale aby
byli mírní a pokorní v srdci; ne-
boÈ takoví naleznou aodpoãinutí
du‰i své.

35 Ó, pamatuj, synu mÛj, a uã
se amoudrosti v mládí svém;
ano, nauã se v mládí svém
zachovávati pfiikázání BoÏí.

36 Ano, a avolej k Bohu o ve‰-
kerou podporu svou; ano, nechÈ
ve‰kerá konání tvá jsou pro
Pána, a aÈ jde‰ kamkoli, nechÈ
je to v Pánu; ano, nechÈ ve‰keré
my‰lenky tvé smûfiují k Pánu;
ano, nechÈ náklonnost srdce
tvého ulpí na Pánovi na vûky.

37 aRaì se s Pánem ve ve‰ke-
rém konání svém a on tû povede
k dobrému; ano, kdyÏ veãer
uléhá‰, uléhej v Pánu, aby nad
tebou bdûl ve spánku tvém;
a kdyÏ ráno vstává‰, nechÈ je
tvé srdce naplnûno bpodûková-
ním Bohu; a jestliÏe toto bude‰
ãiniti, bude‰ pozvednut posled-
ního dne.

38 A nyní, synu mÛj, mám

27a Hel. 6:22.
28a Alma 45:16;

Eter 2:7–12.
29a Hel. 6:25.

b Alma 13:12.
32a 2. Nefi 4:31.

33a pp Kázati.
b pp Mírnost, mírn˘.
c pp Pokou‰eti,

poku‰ení.
34a Îalmy 37:4–7;

Mat. 11:28–30.

35a pp Moudrost.
36a pp Modlitba.
37a Jákob 4:10;

NaS 3:4.
b NaS 46:32.
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nûco, co bych ti chtûl fiíci o oné
vûci, kterou na‰i otcové naz˘vají
koulí neboli ukazatelem – nebo-
li na‰i otcové ji naz˘vali aLiaho-
nou, coÏ pfieloÏeno je kompas;
a pfiipravil ji Pán.

39 A viz, Ïádn˘ ãlovûk neumí
vypracovati tak peãlivé vypra-
cování. A viz, byla pfiipravena,
aby na‰im otcÛm ukazovala
smûr, kter˘m mají putovati
v pustinû.

40 A pracovala pro nû podle
jejich avíry v Boha; tudíÏ jestliÏe
mûli víru, aby vûfiili, Ïe BÛh
mÛÏe zpÛsobiti, Ïe ona vfietena
budou ukazovati cestu, kterou
mají jíti, viz, stalo se tak; tudíÏ
tento zázrak, a také mnohé jiné
zázraky, byl pro nû vykonáván
mocí BoÏí, den za dnem.
41 Nicménû, protoÏe ony zá-

zraky byly konány amal˘mi
prostfiedky, ukázala jim podi-
vuhodná díla. Byli nedbalí a za-
pomnûli uplatÀovati svou víru a
píli a pak ona podivuhodná díla
ustala a oni ve svém putování
nepostupovali;
42 TudíÏ setrvávali v pustinû

neboli neputovali pfiím˘m smû-
rem a byli pro své pfiestupky
suÏováni hladem a Ïízní.

43 A nyní, synu mÛj, chtûl
bych, abys pochopil, Ïe tyto
vûci nejsou bez nástinu; neboÈ
jak byli na‰i otcové nedbalí
dbáti tohoto kompasu (nyní,
tyto vûci byly ãasné), nedafiilo
se jim; právû tak je tomu s vûc-
mi, jeÏ jsou duchovní.

44 NeboÈ viz, je stejnû snadné
dbáti aslova Kristova, jeÏ ti bude
ukazovati pfiím˘ smûr k vûãné
blaÏenosti, jako bylo snadné pro
na‰e otce dbáti tohoto kompasu,
kter˘ jim ukazoval pfiím˘ smûr
do zaslíbené zemû.

45 A nyní, já pravím, není
v této vûci pfiedobraz? NeboÈ
právû tak jistû, jako tento uka-
zatel pfiivedl na‰e otce tím, Ïe
následovali jeho smûr, do zaslí-
bené zemû, tak nás pfienesou
slova Kristova, jestliÏe budeme
následovati jejich smûr, pfies
toto údolí smutku do daleko
lep‰í zemû zaslíbení.

46 Ó synu mÛj, nebuìme
anedbalí proto, Ïe bcesta je snad-
ná; neboÈ tak tomu bylo s na‰imi
otci; neboÈ tak to pro nû bylo
pfiipraveno, Ïe kdyby pohlédli,
mohli cÏíti; právû tak je tomu
s námi. Cesta je pfiipravena, a
jestliÏe na ni budeme hledûti,
mÛÏeme Ïíti na vûky.

47 A nyní, synu mÛj, hleì, aby
ses staral o tyto posvátné vûci,
ano, hleì, abys pohlíÏel k Bohu
a Ïil. Jdi k tomuto lidu a ozna-
muj slovo, buì rozváÏn˘. Synu
mÛj, mûj se dobfie.

Pfiikázání Almova jeho synu
·iblonovi.

ObsaÏeno v kapitole 38.

KAPITOLA 38

·iblon byl pronásledován pro

38a 1. Nefi 16:10; 18:12;
NaS 17:1.

40a 1. Nefi 16:28.
41a Alma 37:6–7.
44a Îalmy 119:105;

1. Nefi 11:25;
Hel. 3:29–30.

46a 1. Nefi 17:40–41.
b Jan 14:5–6;

2. Nefi 9:41; 31:17–21;

NaS 132:22, 25.
c Jan 11:25;

Hel. 8:15;
3. Nefi 15:9.
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spravedlivost – Spasení je v Kristu,
kter˘ je Ïivotem a svûtlem svûta –
DrÏte na uzdû v‰echny své vá‰nû.
Kolem roku 74 pfi. Kr.

Synu mÛj, nakloÀ ucho slovÛm
m˘m, neboÈ ti pravím, tak jako
jsem pravil Helamanovi, Ïe na-
kolik bude‰ zachovávati pfiiká-
zání BoÏí, bude se ti v zemi
dafiiti; a nakolik pfiikázání BoÏí
zachovávati nebude‰, bude‰
z pfiítomnosti jeho odfiíznut.

2 A nyní, synu mÛj, vûfiím, Ïe
v tobû budu míti velikou radost
pro tvou stálost a pro tvou
vûrnost Bohu; neboÈ jak jsi po-
ãal ve své mladosti pohlíÏeti
k Pánu, svému Bohu, doufám,
Ïe právû tak bude‰ anadále
zachovávati pfiikázání jeho;
neboÈ poÏehnan˘ je ten, kdo
bvytrvá do konce.

3 Pravím ti, synu mÛj, Ïe jiÏ
nyní jsem z tebe mûl velikou
radost pro tvou vûrnost a tvou
píli a tvou trpûlivost a tvou sho-
vívavost u lidu aZoramitÛ.
4 NeboÈ vím, Ïe jsi byl v pou-

tech; ano, a také vím, Ïe jsi
byl pro slovo kamenován;
a v‰echny tyto vûci jsi sná‰el
s atrpûlivostí, protoÏe Pán byl
bs tebou; a nyní ví‰, Ïe Pán tû
vysvobodil.
5 A nyní, synu mÛj ·iblone,

chtûl bych, aby sis zapamato-
val, Ïe nakolik bude‰ vkládati

adÛvûru svou v Boha, právû tak
bude‰ bvysvobozován ze zkou-
‰ek sv˘ch a z ctrápení sv˘ch
a ze strastí sv˘ch, a Ïe bude‰
pozvednut posledního dne.

6 Nyní, synu mÛj, nechtûl
bych, aby sis myslel, Ïe tyto
vûci vím sám ze sebe, ale to
Duch BoÏí, kter˘ je ve mnû, mi
to oznamuje; neboÈ kdybych
nebyl azrozen z Boha, neznal
bych tyto vûci.

7 Ale viz, Pán ve svém velikém
milosrdenství vyslal aandûla
svého, aby mi oznámil, Ïe mu-
sím zastaviti dílo bzkázy mezi
lidem jeho; ano, a vidûl jsem
andûla tváfií v tváfi, a on ke mnû
promlouval a hlas jeho byl jako
hrom a otfiásal celou zemí.

8 A stalo se, Ïe po tfii dny a tfii
noci jsem byl v nejtrpãí bolesti
a úzkosti du‰e; a nikdy, dokud
jsem nezvolal k Pánu JeÏí‰i
Kristu o milosrdenství, jsem ne-
získal aodpu‰tûní hfiíchÛ sv˘ch.
Ale viz, zvolal jsem k nûmu a
nalezl jsem pokoj du‰i své.

9 A nyní, synu mÛj, povûdûl
jsem ti to, aby ses mohl nauãiti
moudrosti, aby ses mohl ode
mne pouãiti, Ïe není aÏádné jiné
cesty nebo prostfiedku, jímÏ by
mohl ãlovûk b˘ti spasen, jedinû
v Kristu a skrze nûj. Viz, on je
Ïivot a bsvûtlo svûta. Viz, on je
slovo pravdy a spravedlivosti.

10 A nyní, tak jak jsi slovo

38 2a Alma 63:1–2.
b 2. Nefi 31:15–20;

3. Nefi 15:9;
27:6, 16–17.

3a Alma 31:7.
4a pp Trpûlivost.

b ¤ím. 8:35–39.
5a Alma 36:27.

pp DÛvûra,
dÛvûfiovati.

b Mat. 11:28–30.
c NaS 3:8; 121:7–8.

6a Alma 36:26;
NaS 5:16.
pp Znovuzrozen,
zrozen z Boha.

7a Mos. 27:11–17.
b Alma 26:17–18;

36:6–11.
8a pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.
9a Hel. 5:9.

b Mos. 16:9.
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poãal uãiti, právû tak bych
chtûl, abys uãil nadále; a chtûl
bych, abys byl piln˘ a umírnûn˘
ve v‰ech vûcech.
11 Hleì, aby ses nepovy‰oval

k p˘‰e; ano, hleì, aby ses ane-
vychloubal svou vlastní moud-
rostí, ani svou velikou silou.

12 UÏívej smûlosti, ale ne pano-
vaãnosti; a hleì také, abys drÏel
na uzdû v‰echny vá‰nû své, abys
mohl b˘ti naplnûn láskou; hleì,
aby ses zdrÏel zahálky.

13 Nemodli se tak, jak to dûlají
Zoramité, neboÈ jsi vidûl, Ïe se
modlí, aby byli sly‰eni od lidí
a aby byli chváleni pro svou
moudrost.

14 Nefiíkej: Ó BoÏe, dûkuji ti,
Ïe jsme alep‰í neÏli bratfií na‰i;
ale radûji fiíkej: Ó Pane, odpusÈ
mi bnehodnost mou a pamatuj
na bratfií mé v milosrdenství –
ano, pfiiznávej nehodnost svou
pfied Bohem za v‰ech dob.

15 A kéÏ Pán Ïehná du‰i tvé
a pfiijme tû posledního dne do
království svého, abys usedl
v pokoji. Nyní jdi, synu mÛj,
a uã slovu tento lid. Buì roz-
váÏn˘. Synu mÛj, mûj se dobfie.

Pfiikázání Almova jeho synu
Koriantonovi.
ObsaÏeno v kapitolách 39 aÏ 42 vãetnû.

KAPITOLA 39

Pohlavní hfiích je ohavností – Kori-

antonovy hfiíchy bránily Zorami-
tÛm pfiijmouti slovo – Kristovo
vykoupení pÛsobí zpûtnû pfii spa-
sení vûrn˘ch, ktefií mu pfiedcházeli.
Kolem roku 74 pfi. Kr.

A nyní, synu mÛj, mám nûco
více, co bych ti chtûl fiíci neÏli to,
co jsem pravil tvému bratrovi;
neboÈ viz, coÏ jsi nepozoroval
stálost svého bratra, jeho vûr-
nost a jeho píli pfii zachovávání
pfiikázání BoÏích? Viz, coÏ ti
nedal dobr˘ pfiíklad?

2 NeboÈ ty jsi mezi lidem aZo-
ramitÛ nedbal m˘ch slov tolik,
jako tvÛj bratr. Nyní, toto je to,
co mám proti tobû; ty jsi dospûl
k vychloubání se silou svou a
moudrostí svou.

3 A to není v‰e, synu mÛj. Ty
jsi uãinil to, co mne zarmoutilo;
neboÈ jsi opustil sluÏbu a ‰el
jsi do zemû Siron za hranici
s Lamanity za anevûstkou Isabel.

4 Ano, ona auloupila srdce
mnoh˘ch; ale to nebylo Ïádnou
omluvou pro tebe, synu mÛj.
Ty sis mûl hledûti sluÏby, která
ti byla svûfiena.

5 CoÏ neví‰, synu mÛj, Ïe
atyto vûci jsou ohavností v oãích
Pánû; ano, ohavnûj‰í nade
v‰echny hfiíchy kromû prolití
nevinné krve nebo zapfiení
Ducha Svatého?

6 NeboÈ viz, jestliÏe azapfie‰
Ducha Svatého, kdyÏ jiÏ v tobû
jednou mûl místa, a ví‰, Ïe ho
zapírá‰, viz, to je hfiích, kter˘ je
bneprominuteln˘; ano, a kdokoli

11a pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

14a Alma 31:16.
b Luká‰ 18:10–14.

39 2a Alma 38:3.

3a pp Smyslnost,
smysln˘.

4a Pfiísl. 7:6–27.
5a pp Pohlavní

nemorálnost.

6a NaS 76:35–36.
b pp Neprominuteln˘

hfiích.
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vraÏdí proti svûtlu a poznání
BoÏímu, pro toho není snadné
získati codpu‰tûní; ano, pravím
ti, synu mÛj, Ïe pro toho není
snadné získati odpu‰tûní.

7 A nyní, synu mÛj, kéÏ by
BÛh byl dal, abys nebyl avinen
tak velik˘m zloãinem. Nezab˘-
val bych se tv˘mi zloãiny a
nedrásal tvou du‰i, kdyby to
nebylo pro tvé dobro.
8 Ale viz, pfied Bohem nemÛ-

Ïe‰ ukr˘ti své zloãiny; a nebu-
de‰-li ãiniti pokání, budou státi
jako svûdectví proti tobû po-
sledního dne.
9 Nyní, synu mÛj, chtûl bych,

abys ãinil pokání a abys zane-
chal hfiíchÛ sv˘ch a abys jiÏ ne-
chodil za aÏádostmi oãí sv˘ch,
ale aby ses bzapfiel ve v‰ech tûch-
to vûcech; neboÈ neuãiní‰-li tak,
nemÛÏe‰ na Ïádn˘ zpÛsob zdû-
diti království BoÏí. Ó, pamatuj
a vezmi si to k srdci a zapfii se
v tûchto vûcech.

10 A pfiikazuji ti, aby sis vzal
k srdci, Ïe se bude‰ ve svém
poãínání raditi se sv˘mi star‰ími
bratry; neboÈ viz, ty jsi mlad˘
a má‰ zapotfiebí, aby se o tebe
tvoji bratfii starali. A dbej jejich
rad.

11 Nestrp, aby tû svedlo nûco
marného nebo po‰etilého; ne-
strp, aby ìábel opût svedl srdce
tvé k onûm zlovoln˘m nevûst-
kám. Viz, ó synu mÛj, jak veli-
kou nepravost jsi pfiivodil na
aZoramity; neboÈ kdyÏ vidûli

tvé bchování, nechtûli vûfiiti slo-
vÛm m˘m.

12 A nyní, Duch Pánû mi praví:
aPfiikaÏ dûtem sv˘m, aby ãinily
dobro, aby nesvedly srdce mno-
ha lidí ke zkáze; tudíÏ ti pfiika-
zuji, synu mÛj, v bázni BoÏí, aby
ses zdrÏel sv˘ch nepravostí;

13 Aby ses obracel k Pánu
celou svou myslí, mocí a silou;
abys jiÏ nesvádûl srdce dal‰ích
k tomu, aby ãinili zlovolnû; ale
radûji aby ses k nim vrátil a aby
ses apfiiznal k sv˘m chybám a
k tomu zlu, které jsi uãinil.
14 aNeusiluj o bohatství ani o

marné vûci tohoto svûta; neboÈ
viz, nemÛÏe‰ si je vzíti s sebou.

15 A nyní, synu mÛj, chtûl
bych ti fiíci nûco o pfiíchodu
Krista. Viz, pravím ti, je to ten,
kter˘ zajisté pfiijde, aby sÀal
hfiíchy svûta; ano, pfiijde, aby
lidu svému oznámil radostné
zvûsti spasení.

16 A nyní, synu mÛj, toto byla
ona sluÏba, k níÏ jsi byl povolán,
oznamovati tyto radostné zvûsti
tomuto lidu, abys pfiipravil mysl
jejich; neboli spí‰e, aby k nim
mohlo pfiijíti spasení, aby mohli
pfiipraviti mysl sv˘ch adûtí, aby
sly‰ely slovo v dobû pfiíchodu
jeho.

17 A nyní, upokojím ponûkud
mysl tvoji v této vûci. Viz, podi-
vuje‰ se, proã tyto vûci mají b˘ti
známy tak dlouho dopfiedu.
Viz, pravím ti, coÏ není du‰e
v této dobû Bohu stejnû drahá,

6c NaS 64:10.
pp Odpustiti.

7a pp Vina.
9a pp Tûlesn˘.

b 3. Nefi 12:30.
11a Alma 35:2–14.

b ¤ím. 2:21–23; 14:13;
Alma 4:11.

12a pp Pfiikázání BoÏí;
Uãitel, uãiti.

13a Mos. 27:34–35.
14a Mat. 6:25–34;

Jákob 2:18–19;
NaS 6:6–7; 68:31–32.

16a pp Rodina –
Zodpovûdnosti
rodiãÛ.
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jako bude du‰e v dobû pfiícho-
du jeho?
18 CoÏ není stejnû nutné, aby

byl plán vykoupení oznámen
tomuto lidu jakoÏ i jeho dûtem?

19 CoÏ není pro Pána v této
dobû stejnû snadné, aby poslal
andûla svého, aby hlásal tyto
radostné zvûsti nám, stejnû jako
na‰im dûtem, nebo jako po dobû
pfiíchodu svého?

KAPITOLA 40

Kristus uskuteãÀuje vzkfií‰ení
v‰ech lidí – Spravedliví mrtví jdou
do ráje a zlovolní do zevní temnoty,
aby ãekali na den svého vzkfií‰ení –
Pfii vzkfií‰ení budou v‰echny vûci
znovuzfiízeny do svého vlastního
a dokonalého uspofiádání. Kolem
roku 74 pfi. Kr.

Nyní, synu mÛj, zde je je‰tû
nûco, co bych ti chtûl fiíci; neboÈ
cítím, Ïe si tvá mysl dûlá starosti
ohlednû vzkfií‰ení mrtv˘ch.

2 Viz, pravím ti, Ïe není Ïád-
ného vzkfií‰ení – neboli, fiekl
bych, jin˘mi slovy, Ïe toto smr-
telné si neodûje anesmrtelnost,
tato poru‰itelnost si bneodûje
neporu‰itelnost – caÏ do doby
po pfiíchodu Krista.
3 Viz, on uskuteãÀuje avzkfií-

‰ení mrtv˘ch. Ale viz, synu
mÛj, vzkfií‰ení je‰tû není. Nyní,
odhalím ti tajemství; nicménû
je mnoho btajemství, která jsou
cutajena, takÏe je nezná nikdo

kromû Boha samotného. Ale
ukáÏi ti nûco, naã jsem se pilnû
tázal Boha, abych mohl zvûdûti
– a to o vzkfií‰ení.
4 Viz, je urãena doba, kdy

v‰ichni avyjdou z mrtv˘ch.
Nyní, kdy ta doba pfiijde, nikdo
neví; ale BÛh zná tu dobu, která
je urãena.

5 Nyní, zda bude jedna doba
nebo adruhá doba nebo tfietí
doba, kdy lidé vyjdou z mrt-
v˘ch, na tom nezáleÏí; neboÈ
BÛh bzná v‰echny tyto vûci; a
mnû postaãí vûdûti, Ïe tomu
tak je – Ïe je urãena doba, kdy
v‰ichni vstanou z mrtv˘ch.

6 Nyní, mezi dobou smrti a
dobou vzkfií‰ení musí nezbytnû
b˘ti prostor.

7 A nyní bych se zeptal, co
se dûje s adu‰emi lidí od této
doby smrti do doby urãené ke
vzkfií‰ení?

8 Nyní, zda je pro lidi urãena
více neÏli jedna doba, kdy po-
vstanou, na tom nezáleÏí; neboÈ
v‰ichni neumírají najednou, a
na tom nezáleÏí; u Boha je v‰e
jako jeden den a ãas je mûfien
pouze lidem.

9 TudíÏ, lidem je urãena doba,
kdy vstanou z mrtv˘ch; a mezi
ãasem smrti a vzkfií‰ením je pro-
stor. A nyní, ohlednû onoho pro-
storu ãasu, co se dûje s du‰emi
lidí, to je ta vûc, na kterou jsem
se pilnû tázal Pána, abych zvû-
dûl; a to je ta vûc, kterou vím.

10 A aÏ pfii jde doba, kdy

40 2a Mos. 16:10–13.
pp Nesmrtelnost,
nesmrteln˘.

b 1. Kor. 15:53–54.
c 1. Kor. 15:20.

3a pp Vzkfií‰ení.
b pp Tajemství BoÏí.
c NaS 25:4; 124:41.

4a Jan 5:28–29.
5a Mos. 26:24–25;

NaS 43:18; 76:85.
b pp BÛh, BoÏstvo.

7a Alma 40:21;
NaS 138.
pp Du‰e.
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v‰ichni vstanou, pak poznají,
Ïe BÛh zná ve‰keré alhÛty, které
jsou ãlovûku urãeny.

11 Nyní, ohlednû stavu du‰e
mezi asmrtí a vzkfií‰ením – Viz,
andûl mi oznámil, Ïe duchové
v‰ech lidí, jakmile odejdou
z tohoto smrtelného tûla, ano,
duchové v‰ech lidí, aÈ jsou
dobfií nebo zlí, jsou dovedeni
bdomÛ k tomu Bohu, kter˘ jim
dal Ïivot.
12 A pak, stane se, Ïe duchové

tûch, ktefií jsou spravedliví,
jsou pfiijati do stavu a‰tûstí, kter˘
se naz˘vá bráj, do stavu codpo-
ãinutí, do stavu dpokoje, kde
budou odpoãívati ode v‰ech
trápení sv˘ch a ode v‰ech sta-
rostí a smutku.

13 A pak, stane se, Ïe duchové
zlovoln˘ch, ano, ktefií jsou zlí –
neboÈ viz, nemají Ïádn˘ díl ani
ãást Ducha Pánû; neboÈ viz, oni
si volili radûji zlé skutky neÏli
dobré; tudíÏ do nich vstoupil
duch ìáblÛv a zmocnil se jejich
domu – a tito budou vyvrÏeni
do zevní atemnoty; a tam bude
bpláã a náfiek a skfiípûní zubÛ, a
to pro jejich vlastní nepravost,
protoÏe jsou vedeni jako zajatí
vÛlí ìáblovou.
14 Nyní, toto je stav du‰í azlo-

voln˘ch, ano, v temnotû, a stav
stra‰ného, bdûsivého oãekávání
ohnivého rozhofiãení hnûvu
BoÏího vÛãi nim; tak zÛstávají

v tomto cstavu, stejnû jako spra-
vedliví v ráji, aÏ do doby svého
vzkfií‰ení.

15 Nyní, jsou nûktefií, ktefií to
chápou tak, Ïe tento stav ‰tûstí
a tento stav bídy du‰e pfied
vzkfií‰ením je první vzkfií‰ení.
Ano, pfiipou‰tím, Ïe to mÛÏe
b˘ti nazváno vzkfií‰ením, ono
pozvednutí ducha nebo du‰e a
jejich vydání ‰tûstí, nebo bídû
podle slov, která byla fieãena.

16 A viz, opût bylo fieãeno, Ïe
je aprvní bvzkfií‰ení, vzkfií‰ení
v‰ech tûch, ktefií byli nebo ktefií
jsou nebo ktefií budou aÏ do
vzkfií‰ení Kristova z mrtv˘ch.

17 Nyní, nedomníváme se, Ïe
toto první vzkfií‰ení, o nûmÏ se
takto praví, mÛÏe b˘ti oním
vzkfií‰ením du‰í a jejich avydá-
ním ‰tûstí nebo bídû. NemÛÏe‰
se domnívati, Ïe to je to, co to
znamená.

18 Viz, pravím ti: Nikoli; ale to
znamená opûtné spojení du‰e
s tûlem, tûch od dnÛ Adamo-
v˘ch aÏ do avzkfií‰ení Kristova.
19 Nyní, zda du‰e a tûla tûch, o

nichÏ bylo promlouváno, budou
v‰echny opûtnû spojeny najed-
nou, zlovoln˘ch a také spra-
vedliv˘ch, to nepravím; nechÈ
postaãí, Ïe pravím, Ïe v‰ichni
vyjdou; neboli jin˘mi slovy
jejich vzkfií‰ení nastane apfied
vzkfií‰ením tûch, ktefií zemfiou
po vzkfií‰ení Kristovû.

10a Skut. 17:26.
11a Luká‰ 16:22–26;

1. Petr. 3:18–19; 4:6;
NaS 76:71–74; 138.

b Kaz. 12:7;
2. Nefi 9:38.

12a pp Radost.
b pp Ráj.

c pp Odpoãinouti,
odpoãinutí,
spoãinouti.

d NaS 45:46.
pp Pokoj.

13a pp Peklo.
b Mat. 8:12; Mos. 16:2.

14a NaS 138:20.

b Jákob 6:13; MojÏ. 7:1.
c Alma 34:34.

16a Jákob 4:11;
Mos. 15:21–23.

b pp Vzkfií‰ení.
17a NaS 76:17, 32, 50–51.
18a Mat. 27:52–53.
19a Mos. 15:26.
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20 Nyní, synu mÛj, nepravím,
Ïe jejich vzkfií‰ení pfiijde pfii
vzkfií‰ení Kristovû; ale viz, pfied-
kládám to jako svÛj názor, Ïe
du‰e a tûla spravedliv˘ch budou
opûtnû spojena pfii vzkfií‰ení
Kristovû a avystoupení jeho do
nebe.

21 Ale zda to bude pfii vzkfií-
‰ení jeho, nebo po nûm, to ne-
pravím; ale tolik pravím, Ïe
mezi smrtí a vzkfií‰ením tûla je
aprostor a stav du‰e ve b‰tûstí,
nebo v cbídû aÏ do doby, která
je urãena Bohem, aby mrtví
vy‰li a byli opûtnû spojeni, jak
du‰e, tak tûlo, a byli dpfiivede-
ni, aby stanuli pfied Bohem a
aby byli souzeni podle skutkÛ
sv˘ch.

22 Ano, toto uskuteãÀuje
znovuzfiízení onûch vûcí, o
nichÏ bylo promlouváno ústy
prorokÛ.

23 aDu‰e bude bznovuzfiízena
k ctûlu a tûlo k du‰i; ano, a kaÏdá
konãetina a kaÏd˘ kloub budou
znovuzfiízeny ke svému tûlu;
ano, vpravdû vlas z hlavy ne-
bude ztracen; ale v‰echny vûci
budou znovuzfiízeny do své
vlastní a dokonalé schránky.
24 A nyní, synu mÛj, toto je

ono znovuzfiízení, o nûmÏ bylo
apromlouváno ústy prorokÛ –
25 A pak se budou spravedliví

skvíti v království BoÏím.
26 Ale viz, stra‰ná asmrt pfiijde

na zlovolné; neboÈ zemfiou co

do vûcí t˘kajících se vûcí spra-
vedlivosti; neboÈ jsou neãistí a
Ïádná bneãistá vûc nemÛÏe zdû-
diti království BoÏí; ale budou
vyvrÏeni a vydáni k tomu, aby
pojedli ovoce své práce neboli
sv˘ch skutkÛ, které byly zlé; a
vypijí kal z kalicha hofikosti.

KAPITOLA 41

Pfii vzkfií‰ení lidé vcházejí do stavu
nekoneãného ‰tûstí, nebo nekoneãné
bídy – Zlovolnost nikdy nebyla
‰tûstím – Tûlesní lidé jsou na svûtû
bez Boha – KaÏdá osoba pfii zno-
vuzfiízení získává opût rysy a
vlastnosti získané ve smrtelnosti.
Kolem roku 74 pfi. Kr.

A nyní, synu mÛj, mám nûco,
co bych ti chtûl fiíci o onom zno-
vuzfiízení, o nûmÏ se mluvilo;
neboÈ viz, nûktefií apfiekroutili
písma a se‰li pro tuto vûc daleko
bz cesty. A já cítím, Ïe tvá mysl
si dûlala starosti i v této vûci.
Ale viz, já ti to vysvûtlím.

2 Pravím ti, synu mÛj, Ïe plán
znovuzfiízení poÏaduje sprave-
dlnost BoÏí; neboÈ je nutné, aby
v‰echny vûci byly znovuzfiízeny
ke svému vlastnímu fiádu. Viz,
je nutné a spravedlné podle
moci a vzkfií‰ení Kristova, aby
du‰e ãlovûka byla znovuzfiízena
k tûlu svému a aby kaÏdá aãást
tûla byla k nûmu znovuzfiízena.

3 A aspravedlnost BoÏí poÏa-

20a pp Nanebevstoupení.
21a Luká‰ 23:39–43.

b pp Ráj.
c pp Peklo.
d Alma 42:23.

23a tj. Duch.
NaS 88:15–17.

pp Du‰e.
b 2. Nefi 9:12–13;

Alma 11:40–45.
c pp Tûlo.

24a Iz. 26:19.
26a 1. Nefi 15:33;

Alma 12:16.

b Alma 11:37.
41 1a 2. Petr. 1:20; 3:16;

Alma 13:20.
b pp Odpadlictví.

2a Alma 40:23.
3a pp Spravedlnost.
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duje, aby lidé byli bsouzeni
podle cskutkÛ sv˘ch; a jestliÏe
skutky jejich v tomto Ïivotû byly
dobré a jestliÏe pfiání srdce
jejich byla dobrá, aby také oni
byli posledního dne dznovuzfií-
zeni k tomu, co je dobré.
4 A jestliÏe jsou skutky jejich

zlé , pak oni k nim budou
aznovuzfiízeni pro zlo. TudíÏ,
v‰e bude znovuzfiízeno ke své-
mu vlastnímu fiádu, kaÏdá vûc
do své pfiirozené schránky –
bsmrtelnost bude pozvednuta
k nesmrtelnosti, cporu‰itelnost
k neporu‰itelnosti – v‰e bude
pozvednuto k dnekoneãnému
‰tûstí, aby zdûdilo království
BoÏí, nebo k nekoneãné bídû,
aby zdûdilo království ìáblovo,
jedno na jedné stranû a druhé
na druhé –

5 Jeden bude pozvednut ke
‰tûstí, podle sv˘ch pfiání ‰tûstí,
neboli k dobru, podle sv˘ch
pfiání dobra; a druh˘ ke zlu,
podle sv˘ch pfiání zla; neboÈ
jak si pfiál po cel˘ den ãiniti zlo,
právû tak bude míti svou odmû-
nu zla, aÏ pfiijde noc.
6 A tak tomu je i na stranû

druhé. JestliÏe ãinil pokání
z hfiíchÛ sv˘ch a jestliÏe touÏil
po spravedlivosti do konce dnÛ
sv˘ch, právû tak bude odmûnûn
spravedlivostí.

7 aTo jsou ti, ktefií jsou vykou-

peni Pánem; ano, to jsou ti, ktefií
jsou vyÀati, ktefií jsou vysvobo-
zeni z oné nekoneãné noci tem-
noty; a tak oni stojí, nebo padají;
neboÈ viz, jsou sv˘mi bvlastními
soudci, aÈ ãiní dobro, nebo zlo.

8 Nyní, ustanovení BoÏí jsou
anemûnná; tudíÏ cesta je pfiipra-
vena, aby kaÏd˘, kdo chce, mohl
po ní kráãeti a b˘ti spasen.

9 A nyní viz, synu mÛj, neod-
vaÏuj se adopustiti se dal‰ího
pfiestupku proti Bohu svému u
tûch bodÛ nauky, u nichÏ ses
doposud odvaÏoval dopou‰tûti
se hfiíchu.

10 Nedomnívej se, protoÏe
se mluvilo o znovuzfiízení, Ïe
bude‰ znovuzfiízen z hfiíchu ke
‰tûstí. Viz, pravím ti, azlovolnost
nikdy nebyla ‰tûstím.

11 A nyní, synu mÛj, v‰ich-
ni lidé, ktefií jsou ve stavu
apfiirozenosti neboli, fiekl bych,
v btûlesném stavu, jsou ve Ïluãi
hofikosti a v poutech nepravosti;
jsou na svûtû cbez Boha a jdou
proti pfiirozenosti BoÏí; tudíÏ,
jsou ve stavu opaãném k povaze
‰tûstí.

12 A nyní viz, znamená slovo
znovuzfiíditi vzíti vûc v pfiiroze-
ném stavu a umístiti ji do stavu
nepfiirozeného neboli umístiti
ji do stavu opaãného vÛãi její
pfiirozenosti?

13 Ó synu mÛj, tak tomu není;

3b pp Poãet vydati,
zodpovûdnost,
zodpovûdn˘;
Soud, souditi.

c pp Skutky.
d Hel. 14:31.

4a Alma 42:28.
b 2. Nefi 9:12–13;

NaS 138:17.

pp Vzkfií‰ení.
c 1. Kor. 15:51–55.
d pp Vûãn˘ Ïivot.

7a NaS 76:50–70.
b 2. Nefi 2:26;

Alma 42:27;
Hel. 14:30.
pp Svoboda jednání.

8a NaS 1:38.

9a NaS 42:23–28.
10a Îalmy 32:10;

Iz. 57:20–21;
Hel. 13:38.

11a Mos. 3:19.
pp Pfiirozen˘ ãlovûk.

b pp Tûlesn˘.
c Efez. 2:12.
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ale v˘znam slova znovuzfiízení
je opût pfiivésti zpût zlo ke
zlu nebo tûlesné k tûlesnému
nebo ìábelské k ìábelskému –
dobro k tomu, co je dobré;
spravedlné k tomu, co je spra-
vedlné; správné k tomu, co je
správné; milosrdné k tomu, co
je milosrdné.
14 TudíÏ, synu mÛj, hleì,

abys byl milosrdn˘ k bratfiím
sv˘m; jednej asprávnû, bsuì
spravedlivû a ãiÀ cdobro neustá-
le; a jestliÏe bude‰ v‰echny tyto
vûci ãiniti, pak obdrÏí‰ odmûnu
svou; ano, bude ti opût navráce-
no dmilosrdenství; bude ti opût
navrácena spravedlnost; bude
ti opût navrácen spravedliv˘
soud; a bude ti opût odmûnûno
dobrem.

15 NeboÈ to, co vysílá‰, se ti
opût vrátí a bude znovuzfiízeno;
tudíÏ, slovo znovuzfiízení od-
suzuje hfií‰níka plnûji, a nikterak
ho neospravedlÀuje.

KAPITOLA 42

Smrtelnost je zku‰ební dobou, která
má umoÏniti ãlovûku, aby ãinil
pokání a slouÏil Bohu – Pád pfiivo-
dil ãasnou a duchovní smrt na
ve‰keré lidstvo – Vykoupení pfii-
chází skrze pokání – BÛh sám
usmifiuje hfiíchy svûta – Milosr-
denství je pro ty, ktefií ãiní pokání
– V‰ichni ostatní jsou poddáni
BoÏí spravedlnosti – Milosrden-
ství pfiichází díky usmífiení –

Pouze skuteãnû kajícní jsou spase-
ni. Kolem roku 74 pfi. Kr.

A nyní, synu mÛj, cítím, Ïe je
je‰tû nûco, co znepokojuje tvoji
mysl, ãemu nerozumí‰ – coÏ je
ohlednû aspravedlnosti BoÏí pfii
trestání hfií‰níka; neboÈ ty se
snaÏí‰ domnívati se, Ïe je ne-
spravedlivé, aby byl hfií‰ník
vydán stavu bídy.

2 Nyní viz, synu mÛj, vysvût-
lím ti tuto vûc. NeboÈ viz, poté,
co Pán BÛh aposlal na‰e první
rodiãe pryã ze zahrady bEden,
aby obdûlávali zemi, z níÏ
byli vzati – ano, vyvedl muÏe
a umístil u v˘chodního konce
zahrady Eden ccherubíny a
plamenn˘ meã, kter˘ se obracel
na v‰echny strany, aby chránili
dstrom Ïivota –
3 NuÏe vidíme, Ïe muÏ se stal

jako BÛh, rozeznávaje dobré a
zlé; a aby nevztáhl ruku svou
a nevzal i ze stromu Ïivota a ne-
pojedl a neÏil na vûky, Pán BÛh
umístil cherubíny a plamenn˘
meã, aby nepojedl z ovoce –

4 A tak vidíme, Ïe ãlovûku
byla dána doba, aby ãinil poká-
ní, ano, azku‰ební doba, doba,
aby ãinil pokání a slouÏil Bohu.

5 NeboÈ viz, kdyby Adam
ihned vztáhl ruku svou a pojedl
ze stromu Ïivota, Ïil by na vûky,
podle slova BoÏího, nemaje
Ïádn˘ prostor ku pokání; ano,
a také slovo BoÏí by bylo
prázdné a velik˘ plán spasení
by byl zmafien.

14a pp âestnost, ãestn˘.
b Jan 7:24; NaS 11:12.
c NaS 6:13; 58:27–28.
d pp Milosrdenství,

milosrdn˘.

42 1a 2. Nefi 26:7;
Mos. 15:26–27.
pp Spravedlnost.

2a Gen. 3:23–24;
MojÏ. 4:28–31.

b pp Eden.
c pp Cherubíni.
d Gen. 2:9.

4a Alma 34:32–33.
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6 Ale viz, ãlovûku bylo urãeno
azemfiíti – tudíÏ, tak jak byli
odfiíznuti od stromu Ïivota,
mûli b˘ti odfiíznuti i od tváfie
zemû – a ãlovûk se stal na vûky
ztracen˘m, ano, stali se bpadl˘-
mi lidmi.
7 A nyní, tím vidí‰, Ïe na‰i

první rodiãe byli aodfiíznuti jak
ãasnû, tak duchovnû z pfiítom-
nosti Pánû; a tak vidíme, Ïe
se stali poddan˘mi tomu, aby
následovali svou vlastní bvÛli.

8 Nyní viz, nebylo Ïádoucí,
aby byl ãlovûk uchránûn pfied
touto ãasnou smrtí, neboÈ to
by zniãilo velik˘ aplán ‰tûstí.

9 TudíÏ, protoÏe du‰e nemohla
nikdy zemfiíti a apád pfiivodil
na ve‰keré lidstvo smrt duchov-
ní i ãasnou, to jest, protoÏe bylo
z pfiítomnosti Pánû odfiíznuto,
bylo Ïádoucí, aby lidstvo bylo
uchránûno pfied touto duchovní
smrtí.
10 TudíÏ, protoÏe se lidé stali

od apfiirozenosti btûlesn˘mi,
smysln˘mi a ìábelsk˘mi, tento
czku‰ební stav se pro nû stal
stavem, aby se pfiipravili; stal
se stavem pfiípravn˘m.
11 A nyní pamatuj, synu mÛj,

kdyby nebylo plánu vykoupení
(kdyÏ ho ponecháme stranou),
jakmile by zemfieli, du‰e jejich
by byly abídné, jsouce odfiíznuty
z pfiítomnosti Pánû.

12 A nyní, nebylo Ïádného
prostfiedku, jak uchrániti lidi
pfied tímto padl˘m stavem,
kter˘ ãlovûk pfiivodil sám na
sebe svou vlastní neposlu‰ností;

13 TudíÏ, podle spravedlnosti
nemohl aplán vykoupení b˘ti
uskuteãnûn, jedinû za pod-
mínky, Ïe lidé budou ãiniti
bpokání v tomto zku‰ebním
stavu, ano, v tomto pfiípravném
stavu; neboÈ kdyby nebylo této
podmínky, milosrdenství by
nemohlo míti pÛsobnosti, aniÏ
by zniãilo dílo spravedlnosti.
Nyní, dílo spravedlnosti ne-
mohlo b˘ti zniãeno; kdyby
tomu tak bylo, BÛh by cpfiestal
b˘ti Bohem.

14 A tak vidíme, Ïe ve‰keré
lidstvo bylo apadlé a bylo v moci
bspravedlnosti; ano, spravedl-
nosti BoÏí, jeÏ je na vûky vydala
tomu, aby byli odfiíznuti z pfií-
tomnosti jeho.

15 A nyní, plán milosrdenství
by nemohl b˘ti uskuteãnûn,
pokud by nebylo uãinûno usmí-
fiení; tudíÏ BÛh sám ausmifiuje
hfiíchy svûta, aby uskuteãnil
plán bmilosrdenství, aby uspo-
kojil poÏadavky cspravedlnosti,
aby BÛh mohl b˘ti ddokonal˘m,
spravedln˘m Bohem, a také
Bohem milosrdn˘m.

16 Nyní, pokání by nemohlo
pfiijíti k ãlovûku, pokud by

6a pp Smrt, tûlesná.
b Mos. 16:3–5.

pp Pád Adama a Evy.
7a 2. Nefi 2:5; 9:6;

Hel. 14:16.
pp Smrt, duchovní.

b pp Svoboda jednání.
8a Alma 34:9;

MojÏ. 6:62.

9a pp Pád Adama a Evy.
10a pp Pfiirozen˘ ãlovûk.

b pp Tûlesn˘.
c pp Smrtelnost,

smrteln˘.
11a 2. Nefi 9:7–9.
13a pp Plán vykoupení.

b pp Pokání.
c 2. Nefi 2:13–14.

14a Alma 22:13–14.
b 2. Nefi 2:5.

15a 2. Nefi 9:7–10;
Mos. 16:7–8.
pp Usmífiení, usmífiiti.

b pp Milosrdenství,
milosrdn˘.

c pp Spravedlnost.
d 3. Nefi 12:48.
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nebylo trestu, kter˘ je také
avûãn˘, jako je Ïivot du‰e, a ten
je pfiipojen proti plánu ‰tûstí,
kter˘ je také tak vûãn˘, jako
Ïivot du‰e.
17 Nyní, jak by mohl ãlovûk

ãiniti pokání, kdyby anehfie‰il?
Jak by mohl hfie‰iti, kdyby
nebylo Ïádného bzákona? Jak
by mohlo b˘ti zákona, aniÏ by
bylo trestu?
18 Nyní, trest byl pfiipojen

a spravedln˘ zákon, kter˘ pfii-
nesl ãlovûku v˘ãitky asvûdomí,
byl dán.

19 Nyní, kdyby nebylo dáno
Ïádného zákona – jestliÏe ãlovûk
azavraÏdil, zemfie – bál by se
pak, Ïe zemfie, jestliÏe zavraÏdí?
20 A také, kdyby proti hfiíchu

nebylo dáno Ïádného zákona,
lidé by se nebáli hfie‰iti.

21 A kdyby nebylo dáno aÏád-
ného zákona a lidé by hfie‰ili,
co by zmohla spravedlnost,
nebo i milosrdenství, kdyÏ by
na ono stvofiení nemûly Ïádn˘
nárok?

22 Ale zákon je dán a trest
je pfiipojen a apokání je dáno;
na kteréÏto pokání má nárok
milosrdenství; jinak má na ono
stvofiení nárok spravedlnost a
ta vykonává zákon a zákon
pfiivádí trest; kdyby tomu tak
nebylo, díla spravedlnosti by

byla zniãena a BÛh by pfiestal
b˘ti Bohem.

23 Ale BÛh nepfiestává b˘ti
Bohem a amilosrdenství má
nárok na kajícné a milosrdenství
pfiichází busmífiením; a usmífiení
umoÏÀuje cvzkfií‰ení mrtv˘ch;
a vzkfií‰ení mrtv˘ch pfiivádí lidi
dzpût do pfiítomnosti BoÏí; a tak
jsou znovuzfiízeni do pfiítom-
nosti jeho, aby byli esouzeni
podle skutkÛ sv˘ch, podle zá-
kona a spravedlnosti.

24 NeboÈ viz, spravedlnost
vykonává v‰echny poÏadavky
své, a i milosrdenství má nárok
na v‰e, co mu patfií; a tak nikdo
není spasen neÏli ten, kdo je
opravdu kajícn˘.

25 CoÏpak se domnívá‰, Ïe
milosrdenství mÛÏe oloupiti
aspravedlnost? Pravím ti: Ni-
koli; ani v nejmen‰ím. Kdyby
tomu tak bylo, BÛh by pfiestal
b˘ti Bohem.

26 A tak BÛh uskuteãÀuje veli-
ké a vûãné azámûry své, které
byly pfiipraveny bod zaloÏení
svûta. A tak nastává spasení
a vykoupení lidí, a také zkáza a
bída jejich.

27 TudíÏ, ó synu mÛj, akaÏd˘,
kdo chce pfiijíti, mÛÏe pfiijíti a
volnû poÏíti z vod Ïivota; a kdo
nechce pfiijíti, ten není nucen,
aby pfii‰el; ale v poslední den

16a NaS 19:10–12.
17a pp Hfie‰iti, hfiích.

b ¤ím. 4:15.
18a pp Svûdomí.
19a pp VraÏda, vraÏditi.
21a 2. Nefi 9:25–26;

Mos. 3:11.
22a pp Pokání.
23a pp Milosrdenství,

milosrdn˘.
b pp Usmífiení, usmífiiti.
c 2. Nefi 2:8; 9:4;

Alma 7:12; 11:41–45;
12:24–25;
Hel. 14:15–18;
Morm. 9:13.

d Alma 40:21–24.
e pp Soud, poslední.

25a pp Spravedlnost.
26a 2. Nefi 2:14–30;

MojÏ. 1:39.
b Alma 13:3;

3. Nefi 1:14.
27a Alma 5:34;

Hel. 14:30.
pp Svoboda jednání.
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mu bude bnavráceno podle
cskutkÛ jeho.
28 JestliÏe si pfiál konati azlo a

jestliÏe za dnÛ sv˘ch pokání
neãinil, viz, bude mu uãinûno
zlo podle znovuzfiízení BoÏího.

29 A nyní, synu mÛj, pfieji si,
abys jiÏ nedovolil tûmto vûcem,
aby tû trápily, a pouze dovol
hfiíchÛm sv˘m, aby tû trápily
oním trápením, které tû sníÏí
ku pokání.

30 Ó synu mÛj, pfieji si, abys
jiÏ nepopíral spravedlnost BoÏí.
NesnaÏ se popíráním spravedl-
nosti BoÏí kvÛli hfiíchÛm sv˘m
omlouvati ani v tom nejmen‰ím;
ale dovol, aby srdce tvé plnû
ovládla spravedlnost BoÏí a
milosrdenství jeho a shovíva-
vost jeho; a dovol, aby tû to
sníÏilo do prachu apokory.

31 A nyní, ó synu mÛj, jsi po-
volán Bohem, abys kázal slovo
tomuto lidu. A nyní, synu mÛj,
jdi cestou svou, oznamuj slovo
s pravdou a s rozvahou, abys
mohl pfiivésti du‰e ku pokání,
aby na nû mohl míti nárok veli-
k˘ plán milosrdenství. A kéÏ ti
BÛh dá podle slov m˘ch. Amen.

KAPITOLA 43

Alma a jeho synové káÏí slovo –
Zoramité a dal‰í nefit‰tí od‰tûpenci
se stávají Lamanity – Lamanité
pfiicházejí do války proti NefitÛm –
Moroni ozbrojuje Nefity ochran-
n˘m odûním – Pán zjevuje Almovi
váleãn˘ plán LamanitÛ – Nefité

brání své domovy, svobody, rodiny
a náboÏenství – Vojska Moroniova
a Lehiova obkliãují Lamanity.
Kolem roku 74 pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe synové
Almovi vy‰li mezi lid, aby mu
oznamovali slovo. A také sám
Alma nemohl odpoãívati, a
vy‰el také.

2 Nyní nebudeme mluviti více
o jejich kázání, pouze Ïe kázali
slovo a pravdu podle ducha
proroctví a zjevení; a kázali
podle asvatého fiádu BoÏího,
jímÏ byli povoláni.

3 A nyní, vrátím se ke zprávû
o válkách mezi Nefity a Lama-
nity v osmnáctém roce vlády
soudcÛ.

4 NeboÈ vizte, stalo se, Ïe
aZoramité se stali Lamanity;
tudíÏ na poãátku osmnáctého
roku vidûl lid NefitÛ, Ïe na
nûj pfiicházejí Lamanité; tudíÏ
uãinil pfiípravy na válku; ano,
shromáÏdili svá vojska v zemi
Jer‰on.

5 A stalo se, Ïe Lamanité pfii‰li
se sv˘mi tisíci; a pfii‰li do zemû
Antionum, coÏ je zemû Zora-
mitÛ; a jejich vÛdcem byl muÏ
jménem Zerahemna.

6 A nyní, jelikoÏ Amalekité byli
sami o sobû mnohem zlovolnûj‰í
a vraÏednûj‰í povahy neÏli byli
Lamanité, tudíÏ, Zerahemna
dosadil nad Lamanity hlavní
velitele, a v‰ichni to byli Ama-
lekité a Zoramité.

7 Nyní, toto uãinil, aby mohl
zachovati jejich nenávist vÛãi

27b Alma 41:15.
c Iz. 59:18;

Zjev. 20:12.

28a Alma 41:2–5.
30a pp Pokora, pokorn˘,

pokofiiti se.

43 2a pp Melchisedechovo
knûÏství.

4a Alma 35:2–14; 52:33.
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NefitÛm, aby si je mohl podro-
biti k provedení sv˘ch plánÛ.
8 NeboÈ vizte, jeho plánem

bylo podnûcovati Lamanity
k hnûvu vÛãi NefitÛm; toto
ãinil, aby nad nimi mohl uchvá-
titi velikou moc, a také aby mohl
získati moc nad Nefity tím, Ïe
je uvede do poroby.
9 A nyní, plánem NefitÛ bylo

uchrániti své zemû a své domy
a své amanÏelky a své dûti, aby
je mohli zachovati pfied rukama
nepfiátel sv˘ch; a také aby mohli
zachovati svá práva a své v˘sa-
dy, ano, a také svou bsvobodu,
aby mohli uctívati Boha podle
svého pfiání.

10 NeboÈ oni vûdûli, Ïe kdyby
padli do rukou LamanitÛ, Ïe
kaÏdého, kdo by auctíval Boha
v bduchu a v pravdû, pravého
a Ïivého Boha, by Lamanité
zniãili.

11 Ano, a také vûdûli o nesmír-
né nenávisti LamanitÛ vÛãi
jejich abratfiím, coÏ byl lid
Anti-Nefi-LehitÛ, kter˘ se naz˘-
val lidem Ammonov˘m – a ti
nechtûli pozvednouti zbranû,
ano, vstoupili do smlouvy a ne-
chtûli ji poru‰iti – tudíÏ, kdyby
padli do rukou LamanitÛ, byli
by zniãeni.

12 A Nefité by nestrpûli, aby
byli zniãeni; tudíÏ jim dali zemû
jako jejich dûdictví.

13 A lid AmmonÛv dával
NefitÛm velikou ãást svého
jmûní na podporu jejich vojsk;
a tak byli Nefité donuceni státi
sami proti LamanitÛm, ktefií byli

smûsicí potomkÛ Lamanov˘ch
a Lemuelov˘ch a synÛ Izmaelo-
v˘ch a v‰ech tûch, ktefií se
od‰tûpili od NefitÛ, coÏ byli
Amalekité a Zoramité a apotom-
ci knûÏí Noémov˘ch.

14 Nyní, oni potomci byli
témûfi tak poãetní, jako byli
Nefité; a tak byli Nefité nuceni
bojovati se sv˘mi bratfiími aÏ
do krveprolití.

15 A stalo se, jelikoÏ se vojska
LamanitÛ shromáÏdila v zemi
Antionum, vizte, vojska NefitÛ
byla pfiipravena stfietnouti se
s nimi v zemi Jer‰on.

16 Nyní, vÛdce NefitÛ neboli
muÏ, jenÏ byl dosazen, aby byl
hlavním velitelem nad Nefity –
nyní, onen hlavní velitel pfievzal
velení v‰ech vojsk NefitÛ – a
jmenoval se Moroni;

17 A Moroni pfievzal ve‰keré
velení a vládu nad jejich válka-
mi. A bylo mu pouze dvacet
a pût let, kdyÏ byl dosazen za
hlavního velitele nad vojsky
NefitÛ.

18 A stalo se, Ïe se stfietl
s Lamanity na hranicích Jer‰o-
nu, a jeho lid byl vyzbrojen
meãi a d˘kami a v‰elik˘mi vá-
leãn˘mi zbranûmi.

19 A kdyÏ vojska LamanitÛ
vidûla, Ïe lid NefiÛv neboli Ïe
Moroni vybavil svÛj lid náprs-
ními pancífii a paÏními ‰títy,
ano, a také ‰títy k ochranû jejich
hlavy, a také Ïe byli odûni do
silného odûvu –

20 Nyní, vojsko Zerahem-
novo nebylo niãím takov˘m

9a Alma 44:5; 46:12.
b pp Svoboda,

svobodn˘.

10a pp Uctívání, uctívati.
b Jan 4:23–24.

11a Alma 24:1–3, 5, 20;

25:1, 13; 27:2, 21–26.
13a Alma 25:4.
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vybaveno; mûli pouze své meãe
a své d˘ky, své luky a své ‰ípy,
své kameny a své praky; a byli
anazí kromû kÛÏe, kterou mûli
opásánu okolo beder sv˘ch;
ano, v‰ichni byli nazí kromû
ZoramitÛ a AmalekitÛ;
21 Ale nebyli vyzbrojeni náprs-

ními pancífii ani ‰títy – tudíÏ,
nesmírnû se obávali vojsk NefitÛ
pro jejich odûní, pfiestoÏe jejich
poãet byl o tolik vy‰‰í neÏli
poãet NefitÛ.

22 Vizte, nyní, stalo se, Ïe se
neodváÏili vyjíti proti NefitÛm
na hranicích Jer‰onu; tudíÏ
ode‰li ze zemû Antionum do
pustiny a vydali se na cestu
pustinou daleko k prameni fieky
Sidon, aby mohli vstoupiti do
zemû Manti a zmocniti se této
zemû; neboÈ se nedomnívali, Ïe
vojska Moroniova budou vûdûti,
kam ode‰li.

23 Ale stalo se, Ïe jakmile ode-
‰li do pustiny, Moroni do pusti-
ny vyslal zvûdy, aby pozorovali
jejich tábor; a Moroni také, znaje
proroctví Almova, vyslal nûko-
lik muÏÛ k nûmu, Ïádaje ho, aby
se otázal Pána, akam mají vojska
NefitÛ jíti, aby se ubránila proti
LamanitÛm.

24 A stalo se, Ïe k Almovi
pfii‰lo slovo Pánû a Alma zpravil
posly Moroniovy, Ïe vojska
LamanitÛ pochodují pustinou,
aby se dostala do zemû Manti,
aby mohla zaãíti útokem na
slab‰í ãást lidu. A oni poslové
‰li a pfiedali toto poselství
Moronimu.

25 Nyní Moroni, zanechav

ãást svého vojska v zemi Jer‰on,
aby snad do této zemû nepfii‰la
ãást LamanitÛ a nezmocnila se
mûsta, vzal zbylou ãást svého
vojska a odpochodoval do zemû
Manti.

26 A dal, aby se ve‰ker˘ lid
v oné ãásti zemû shromáÏdil,
aby bojoval proti LamanitÛm,
aby abránil své zemû a svou
vlast, svá práva a své svobody;
tudíÏ byli pfiipraveni na dobu
pfiíchodu LamanitÛ.

27 A stalo se, Ïe Moroni dal,
aby se jeho vojsko ukrylo
v údolí, které bylo poblíÏ bfiehu
fieky Sidon, coÏ bylo na západ
od fieky Sidon v pustinû.

28 A Moroni rozmístil dokola
zvûdy, aby mohl zvûdûti, aÏ
tábor LamanitÛ pfiijde.

29 A nyní, jelikoÏ Moroni znal
zámûr LamanitÛ, Ïe jejich zámû-
rem je zniãiti jejich bratfií nebo
podrobiti si je a uvésti je do po-
roby, aby si mohli pro sebe zfií-
diti království nad celou zemí;

30 A vûda také, Ïe jedin˘m
pfiáním NefitÛ je zachovati své
zemû a svou asvobodu a svou
církev, tudíÏ nepovaÏoval za
Ïádn˘ hfiích, Ïe je bude brániti
strategií; tudíÏ, zjistil od sv˘ch
zvûdÛ, kter˘m smûrem se La-
manité vydají.

31 TudíÏ, rozdûlil své vojsko
a ãást pfievedl do údolí a ukryl
je na v˘chodû a na jihu od
pahorku Ripla;

32 A zbytek ukryl v západním
údolí, na západ od fieky Sidon,
a tak dále k hranicím zemû
Manti.

20a Enos 1:20.
23a Alma 48:16.

26a NaS 134:11.
30a Alma 46:12, 35.
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33 A tak rozmístiv své vojsko
podle pfiání svého, byl pfiipra-
ven stfietnouti se s nimi.

34 A stalo se, Ïe Lamanité
vystoupili na sever od pahorku,
kde byla ukryta ãást vojska
Moroniova.

35 A kdyÏ Lamanité pro‰li
kolem pahorku Ripla a pfii‰li do
údolí a poãali pfiecházeti fieku
Sidon, vojsko, které bylo ukryto
na jih od pahorku a které bylo
vedeno muÏem, jenÏ se jmeno-
val aLehi, a on vedl své vojsko
a obklíãil Lamanity zezadu na
v˘chodû.

36 A stalo se, Ïe Lamanité,
kdyÏ vidûli, jak na nû zezadu
pfiicházejí Nefité, se obrátili
a poãali bojovati s vojskem
Lehiov˘m.

37 A dílo smrti zapoãalo na
obou stranách, ale stra‰livûj‰í
bylo na stranû LamanitÛ, neboÈ
jejich anahota byla vystavena
tvrd˘m ranám meãÛ a d˘k
NefitÛ, coÏ pfiiná‰elo smrt témûfi
s kaÏd˘m úderem.

38 Zatímco na druhé stranû
jen tu a tam padl mezi Nefity
muÏ jejich meãem a ztrátou
krve, neboÈ byli chránûni pfied
Ïivotnû dÛleÏitûj‰ími ãástmi
tûla neboli Ïivotnû dÛleÏitûj‰í
ãásti tûla byly chránûny pfied
údery LamanitÛ jejich anáprs-
ními pancífii a jejich paÏními
‰títy a jejich pfiilbicemi; a tak
Nefité pokraãovali v díle smrti
mezi Lamanity.
39 A stalo se, Ïe se Lamanité

ulekli nad velikou zkázou mezi

nimi, Ïe aÏ dokonce poãali
prchati smûrem k fiece Sidon.

40 A byli pronásledováni
Lehim a jeho muÏi; a byli Lehim
vehnáni do vod Sidonu a pfie‰li
vody Sidonu. A Lehi zadrÏel
svá vojska na bfiehu fieky Sidon,
aby nepfiecházela.

41 A stalo se, Ïe Moroni a jeho
vojsko se stfietlo s Lamanity
v údolí na druhé stranû fieky
Sidon a poãali je napadati a
pobíjeti.

42 A Lamanité pfied nimi opût
prchali, smûrem k zemi Manti;
a opût se stfietli s vojsky Moro-
niov˘mi.

43 Nyní, tentokráte se Lama-
nité bili nesmírnû; ano, nikdy
nebylo o Lamanitech známo,
Ïe by bojovali s tak nesmírnû
velikou silou a odvahou, ne,
dokonce ani od poãátku.

44 A byli povzbuzováni aZo-
ramity a Amalekity, ktefií byli
jejich hlavními veliteli a vÛdci,
a Zerahemnou, kter˘ byl jejich
hlavním velitelem neboli jejich
hlavním vÛdcem a vojevÛdcem;
ano, bili se jako draci a mnozí
Nefité padli pod jejich rukama,
ano, neboÈ jim mnohé pfiilbice
rozÈali vedví a probodli jim
mnohé náprsní pancífie a uÈali
jim mnoho paÏí; a tak Lamanité
bili Nefity ve svém prudkém
hnûvu.

45 Nicménû Nefity povzbuzo-
vala lep‰í vûc, neboÈ anebojovali
o panování ani o moc, ale bojo-
vali za své domovy a za své
bsvobody, za své manÏelky a za

35a Alma 49:16.
37a Alma 3:5.
38a Alma 44:8–9.

44a Alma 43:6.
45a Alma 44:5.

b pp Svoboda, svobodn .̆
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své dûti a za v‰e, co mûli, ano,
za své rity uctívání a za svou
církev.
46 A ãinili to, co cítili jako apo-

vinnost, kterou dluÏili svému
Bohu; neboÈ Pán pravil jim a
taktéÏ jejich otcÛm: bNakolik
nejste vinni cprvním útokem
ani druh˘m, nestrpíte, abyste
byli pobiti rukama nepfiátel
sv˘ch.

47 A opût, Pán pravil: Budete
abrániti rodiny své aÏ do krve-
prolití. TudíÏ z tohoto dÛvodu
bojovali Nefité s Lamanity, aby
bránili sebe a své rodiny a své
zemû, svou vlast a svá práva a
své náboÏenství.
48 A stalo se, Ïe kdyÏ muÏi

Moroniovi vidûli prudkost a
hnûv LamanitÛ, chystali se
stáhnouti a prchnouti pfied
nimi. A Moroni, vycítiv jejich
zámûr, vyslal svá slova a po-
vzbudil jejich srdce tûmito my‰-
lenkami – ano, my‰lenkami na
jejich zemû, na jejich svobodu,
ano, na jejich svobodu od poroby.

49 A stalo se, Ïe se obrátili
na Lamanity a avolali jedním
hlasem k Pánu, svému Bohu,
za svou svobodu a za svou svo-
bodu od poroby.
50 A poãali se stavûti Lamani-

tÛm s mocí; a v tutéÏ hodinu,
kdy volali k Pánu o svou svobo-
du, Lamanité pfied nimi poãali
prchati; a prchali aÏ k vodám
Sidonu.

51 Nyní, Lamanité byli poãet-
nûj‰í, ano, více neÏli dvojná-
sobkem poãtu NefitÛ; nicménû

byli zahnáni natolik, Ïe se
shromáÏdili do jedné skupiny
v údolí na bfiehu u fieky Sidon.

52 TudíÏ vojska Moroniova
je obklíãila, ano, a to na obou
stranách fieky, neboÈ vizte, na
v˘chodû byli muÏi Lehiovi.

53 TudíÏ kdyÏ Zerahemna
vidûl muÏe Lehiovy na v˘chodû
od fieky Sidon a vojska Moroni-
ova na západû od fieky Sidon,
Ïe jsou obklíãeni Nefity, byli
zasaÏeni hrÛzou.

54 Nyní Moroni, kdyÏ vidûl
jejich hrÛzu, pfiikázal sv˘m
muÏÛm, aby ustali prolévati
jejich krev.

KAPITOLA 44

Moroni pfiikazuje LamanitÛm, aby
uzavfieli smlouvu o míru, jinak
budou zniãeni – Zerahemna nabíd-
ku odmítá a bitva pokraãuje –
Moroniova vojska poráÏejí Lama-
nity. Kolem roku 74–73 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe se zastavili a
poodstoupili od nich. A Moroni
pravil Zerahemnovi: Viz, Zera-
hemno, Ïe my si anepfiejeme b˘ti
krvav˘m lidem. Vy víte, Ïe jste
v na‰ich rukou, nicménû my
vás nechceme zabíti.

2 Viz, nepfii‰li jsme proti vám
bojovati, abychom mohli prolé-
vati va‰i krev kvÛli moci; ani si
nepfiejeme uvésti nikoho ve jho
poroby. Ale toto je pravá pfiíãi-
na, pro kterou jste vy vy‰li proti
nám; ano, a vy se na nás hnûváte
kvÛli na‰emu náboÏenství.

46a pp Povinnost.
b Alma 48:14;

NaS 98:33–36.

c 3. Nefi 3:21;
NaS 98:23–24.

47a NaS 134:11.

49a Ex. 2:22–24;
Mos. 29:20.

44 1a Alma 43:45.
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3 Ale nyní, vy vidíte, Ïe Pán je
s námi; a vidíte, Ïe vás vydal
do na‰ich rukou. A nyní, chtûl
bych, abyste rozumûli, Ïe nám
se tak dûje pro na‰e náboÏenství
a na‰i víru v Krista. A nyní,
vidíte, Ïe nemÛÏete zniãiti tuto
na‰i víru.

4 Nyní vidíte, Ïe toto je pravá
víra BoÏí; ano, vidíte, Ïe BÛh nás
bude podporovati a udrÏovati a
zachovávati tak dlouho, dokud
budeme vûrni jemu a své vífie a
svému náboÏenství; a nikdy Pán
nestrpí, abychom byli zniãeni,
ledaÏe upadneme v pfiestupek
a zapfieme svou víru.

5 A nyní, Zerahemno, pfiikazuji
vám ve jménu onoho v‰emocné-
ho Boha, kter˘ posílil paÏe na‰e,
takÏe jsme získali nad vámi
moc díky své vífie, díky svému
náboÏenství a díky sv˘m aritÛm
uctívání a díky své církvi a díky
posvátné podpofie, kterou dlu-
Ïíme sv˘m manÏelkám a sv˘m
dûtem, díky oné bsvobodû, která
nás váÏe k na‰im zemím a k na‰í
vlasti; ano, a také díky dodrÏo-
vání posvátného slova BoÏího,
jemuÏ dluÏíme za v‰echno své
‰tûstí; a díky v‰emu, co je nám
nejdraÏ‰í –
6 Ano, a to není v‰e; pfiikazuji

vám ve jménu v‰ech va‰ich
tuÏeb po Ïivotû, abyste nám
vydali své váleãné zbranû, a my
nebudeme usilovati o va‰i krev,
ale u‰etfiíme vá‰ Ïivot, jestliÏe
pÛjdete svou cestou a nevyjdete
opût proti nám válãiti.
7 A nyní, jestliÏe tak neuãiníte,

vizte, jste v na‰ich rukou a já

pfiikáÏi sv˘m muÏÛm, aby vás
napadli a zasáhli va‰e tûla ra-
nami smrti tak, abyste zahynuli;
a pak uvidíme, kdo bude míti
moc nad tímto lidem; ano, pak
uvidíme, kdo bude uveden do
poroby.

8 A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ
Zerahemna usly‰el tato slova,
pfiedstoupil a vydal svÛj meã a
svou d˘ku a svÛj luk do rukou
Moroniov˘ch, a pravil mu: Viz,
zde jsou na‰e váleãné zbranû;
vydáme vám je, ale nestrpíme,
abychom vám sloÏili apfiísahu,
o které víme, Ïe ji poru‰íme, a
taktéÏ na‰e dûti; ale vezmûte
si na‰e váleãné zbranû a strpte,
abychom mohli odejíti do pus-
tiny; jinak si ponecháme své
meãe a buì zahyneme, nebo
zvítûzíme.

9 Vizte, my nejsme va‰í víry;
my nevûfiíme, Ïe je to BÛh,
kdo nás vydal do va‰ich rukou;
ale vûfiíme, Ïe to je va‰e vy-
chytralost, která vás ochránila
pfied na‰imi meãi. Viz, ochrá-
nily vás va‰e anáprsní pancífie
a va‰e ‰títy.
10 A nyní, kdyÏ Zerahemna

ustal promlouvati tato slova,
Moroni vrátil meã a váleãné
zbranû, které obdrÏel, Zerahem-
novi, fika: Viz, ukonãíme tento
spor.

11 Nyní, já nemohu odvolati
slova, jeÏ jsem promluvil, tudíÏ
jakoÏe Ïije Pán, vy neodejdete,
ledaÏe odejdete s pfiísahou, Ïe
se nevrátíte opût proti nám vál-
ãiti. Nyní, jelikoÏ jste v na‰ich
rukou, buì my rozlijeme va‰i

5a pp Obfiady.
b pp Svoboda,

svobodn˘.
8a pp Pfiísaha.

9a Alma 43:38.
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krev po zemi , nebo vy se
podvolíte podmínkám, které
jsem pfiedloÏil.
12 A nyní, kdyÏ Moroni pravil

tato slova, Zerahemna si vzal
zpût svÛj meã a rozhnûval se na
Moroniho a uãinil v˘pad, aby
mohl Moroniho zabíti; ale jak
pozvedl svÛj meã, vizte, jeden
z Moroniov˘ch vojákÛ mu ten
meã srazil vpravdû k zemi a on
se u rukojeti rozlomil; a srazil
i Zerahemnu tak, Ïe mu vzal
skalp, a ten padl na zem. A
Zerahemna se od nich stáhl do
stfiedu sv˘ch vojákÛ.

13 A stalo se, Ïe onen voják,
kter˘ stál poblíÏ a kter˘ uÈal
skalp ZerahemnÛv, zvedl skalp
ze zemû za vlasy a poloÏil
ho na ‰piãku svého meãe a
napfiáhl ho k nim, fika k nim
siln˘m hlasem:

14 Tak jako tento skalp padl
na zem, coÏ je skalp va‰eho ná-
ãelníka, tak vy padnete k zemi,
pokud nevydáte své váleãné
zbranû a neodejdete se smlou-
vou míru.

15 Nyní byli mnozí, ktefií kdyÏ
sly‰eli tato slova a vidûli skalp,
kter˘ byl na meãi, byli zasaÏeni
strachem; a mnozí pfiedstoupili
a vrhli váleãné zbranû k nohám
Moroniov˘m a vstoupili do
asmlouvy míru. A tolika, kolik
jich vstoupilo do smlouvy, do-
volili odejíti do pustiny.
16 Nyní, stalo se, Ïe se Zera-

hemna nesmírnû rozhnûval a
podnûcoval zbytek sv˘ch vojá-
kÛ k hnûvu, aby proti NefitÛm
bojovali mocnûji.

17 A nyní, Moroni se hnûval
pro zarputilost LamanitÛ; tudíÏ
pfiikázal sv˘m lidem, aby je
napadli a pobili. A stalo se, Ïe je
poãali pobíjeti; ano, a Lamanité
bojovali meãi sv˘mi a mocí
svou.

18 Ale vizte, jejich nahá kÛÏe
a jejich holé hlavy byly vysta-
veny ostr˘m meãÛm NefitÛ;
ano, vizte, byli pobodáni a pobi-
ti, ano, a padali nesmírnû rych-
le pod meãi NefitÛ; a poãali
b˘ti koseni, tak jak to voják
MoroniÛv prorokoval.

19 Nyní, Zerahemna, kdyÏ
vidûl, Ïe v‰ichni budou brzy
zniãeni, zvolal mocnû k Moro-
nimu slibuje, Ïe on a také jeho
lid s nimi uãiní smlouvu, jestliÏe
u‰etfií jejich zbylé Ïivoty, Ïe
jiÏ anikdy nevyjdou proti nim
válãiti.

20 A stalo se, Ïe Moroni dal
dílo smrti mezi lidem opût
zastaviti. A vzal od LamanitÛ
váleãné zbranû; a poté, co s ním
vstoupili do asmlouvy míru,
bylo jim dovoleno odejíti do
pustiny.

21 Nyní, poãet jejich mrtv˘ch
nebyl poãítán pro velikost po-
ãtu; ano, poãet jejich mrtv˘ch
byl nesmírnû velik˘ jak u Nefi-
tÛ, tak u LamanitÛ.

22 A stalo se, Ïe naházeli
své mrtvé do vod Sidonu, a ti
byli odplaveni a jsou pohfibeni
v hlubinách mofisk˘ch.

23 A vojska NefitÛ neboli
Moroniova se vrátila a ‰la do
sv˘ch domÛ a do sv˘ch zemí.

24 A tak skonãil osmnáct˘ rok

15a 1. Nefi 4:37;
Alma 50:36.

19a Alma 47:6.
20a Alma 62:16–17.
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vlády soudcÛ nad lidem Nefio-
v˘m. A tak skonãil záznam
AlmÛv, kter˘ byl napsán na
deskách Nefiov˘ch.

Zpráva o lidu Nefiovu a o jejich
válkách a o roz‰tûpeních za dnÛ
Helamanov˘ch podle záznamu
Helamanova, kter˘ vedl za
sv˘ch dnÛ.
ObsaÏeno v kapitolách 45 aÏ 62 vãetnû.

KAPITOLA 45

Helaman vûfií slovÛm Almov˘m –
Alma prorokuje zniãení NefitÛ –
Îehná a proklíná zemi – Alma byl
patrnû vzat Duchem, tak jako
MojÏí‰ – V církvi narÛstá roz‰tû-
pení. Kolem roku 73 pfi. Kr.
Vizte, nyní, stalo se, Ïe lid
NefiÛv se pfievelice radoval,
protoÏe je Pán opût vysvobodil
z rukou jejich nepfiátel; tudíÏ
vzdávali díky Pánu, svému
Bohu; ano, a velice se apostili a
velice se modlili a uctívali Boha
s pfievelikou radostí.

2 A stalo se v devatenáctém
roce vlády soudcÛ nad lidem
Nefiov˘m, Ïe Alma pfii‰el k své-
mu synu Helamanovi a pravil
mu: Vûfií‰ slovÛm, která jsem
k tobû promlouval o onûch
azáznamech, jeÏ byly vedeny?
3 A Helaman mu pravil: Ano,

vûfiím.

4 A Alma pravil opût: Vûfií‰
v JeÏí‰e Krista, kter˘ pfiijde?

5 A on pravil: Ano, vûfiím v‰em
slovÛm, která jsi promlouval.

6 A Alma mu pravil opût: Bu-
de‰ azachovávati pfiikázání má?
7 A on pravil: Ano, budu za-

chovávati tvá pfiikázání cel˘m
srdcem sv˘m.

8 Poté mu Alma pravil: Po-
Ïehnan˘ jsi; a Pán dá, aby se ti
adafiilo v této zemi.
9 Ale viz, mám nûco, co bych

ti chtûl aprorokovati; ale to, co
ti budu prorokovati, nebude‰
oznamovati; ano, to, co ti budu
prorokovati, nebude oznámeno
aÏ do té doby, kdy se ono pro-
roctví naplní; tudíÏ zapi‰ slova,
jeÏ budu promlouvati.

10 A toto jsou ona slova: Viz,
cítím, Ïe právû tento lid, Nefité,
podle ducha zjevení, kter˘ je
ve mnû, bude za aãtyfii sta let od
doby, kdy se jim projeví JeÏí‰
Kristus, upadati do bnevíry.
11 Ano, a pak uvidí války a

mor, ano, hlad a krveprolévání
aÏ do doby, kdy lid NefiÛv
azahyne –
12 Ano, a to proto, Ïe bude

upadati do nevíry a bude upa-
dati v díla temnoty a v anestoud-
nost a ve v‰elikou nepravost;
ano, pravím ti, Ïe proto, Ïe bu-
dou hfie‰iti proti tak velikému
svûtlu a poznání, ano, pravím
ti, Ïe od onoho dne dokonce
ani ãtvrté pokolení nepomine

45 1a pp Postiti se, pÛst.
2a Alma 37:1–5; 50:38.
6a pp Poslouchati,

poslu‰nost, poslu‰n˘;
Pfiikázání BoÏí.

8a 1. Nefi 4:14;

Alma 48:15–16, 25.
9a pp Proroctví,

prorokovati.
10a 1. Nefi 12:10–15;

Hel. 13:9;
Morm. 8:6–7.

b pp Nevíra;
Odpadlictví.

11a Jarom 1:10;
Morm. 8:2–3, 6–7.

12a pp Îádostiv b˘ti,
Ïádostivost.
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pfiedtím, neÏli nastane tato
veliká nepravost.
13 A aÏ onen velik˘ den pfiijde,

viz, velmi brzy pfiijde doba, kdy
ti, ktefií jsou nyní, nebo spí‰e
símû tûch, ktefií jsou nyní poãí-
táni mezi lid NefiÛv, anebudou
jiÏ poãítáni mezi lid NefiÛv.
14 Ale kaÏd˘, kdo zÛstane a

nebude v onen velik˘ a hrozn˘
den zniãen, bude apoãítán mezi
Lamanity a stane se jako oni,
v‰ichni, kromû nûkolika, ktefií
budou naz˘váni uãedníky Pánû;
a ty budou Lamanité pronásle-
dovati baÏ do doby, kdy zahy-
nou. A nyní, toto proroctví se
naplní pro nepravost.
15 A nyní, stalo se, Ïe poté,

co Alma pravil Helamanovi ty-
to vûci, poÏehnal mu a taktéÏ
ostatním sv˘m synÛm; a také
poÏehnal zemi pro aspravedlivé.
16 A pravil: Tak praví Pán

BÛh – aProkleta budiÏ zemû,
ano, tato zemû, aÏ ke zniãení
pro kaÏd˘ národ, pokolení,
jazyk a lid, kter˘ bude ãiniti
zlovolnû, aÏ budou plnû zralí; a
jak jsem pravil, tak se stane; ne-
boÈ toto je prokletí i bpoÏehná-
ní BoÏí na této zemi, neboÈ Pán
nemÛÏe pohlíÏeti na hfiích se
csebemen‰í mírou shovívavosti.
17 A nyní, kdyÏ Alma pravil

tato slova, poÏehnal acírkvi,
ano, v‰em tûm, ktefií budou státi
pevnû ve vífie od oné doby
nadále.
18 A kdyÏ to Alma uãinil,

ode‰el ze zemû Zarahemla,
jako by ‰el do zemû Melek. A
stalo se, Ïe o nûm jiÏ nikdy ni-
kdo nesly‰el; ohlednû jeho smrti
nebo pohfibu, o tom nevíme.

19 Vizte, víme tolik, Ïe to byl
spravedliv˘ muÏ; a v církvi se
‰ífiila zpráva, Ïe byl vzat du-
chem neboli apohfiben rukou
Pánû, tak jako MojÏí‰. Ale vizte,
písma praví, Ïe Pán vzal MojÏí‰e
k sobû; a my se domníváme, Ïe
k sobû v duchu pfiijal i Almu;
tudíÏ, z tohoto dÛvodu nevíme
nic o jeho smrti a pohfibu.

20 A nyní, stalo se na poãátku
devatenáctého roku vlády soud-
cÛ nad lidem Nefiov˘m, Ïe
Helaman vy‰el mezi lid, aby
mu oznamoval slovo.

21 NeboÈ vizte, pro jeho války
s Lamanity a ona mnohá malá
roz‰tûpení a nepokoje, které
byly mezi lidem, se stalo nezbyt-
n˘m, aby mezi nimi bylo ozna-
mováno aslovo BoÏí, ano, a aby
byl uãinûn pofiádek v celé církvi.

22 TudíÏ, Helaman a jeho bratfií
‰li, aby opût upevnili církev
v celé zemi, ano, v kaÏdém mûs-
tû po celé zemi, kterou vlastnil
lid NefiÛv. A stalo se, Ïe po celé
zemi nad v‰echny církve dosa-
dili knûze a uãitele.

23 A nyní, stalo se, Ïe poté, co
Helaman a jeho bratfií dosadili
knûze a uãitele nad církvemi,
povstalo mezi nimi aroz‰tûpení
a oni nechtûli dbáti slov Hela-
mana a jeho bratfií;

13a Hel. 3:16.
14a Moroni 9:24.

b Moroni 1:1–3.
15a Alma 46:10; 62:40.
16a 2. Nefi 1:7;

Alma 37:31;
Eter 2:8–12.

b NaS 130:21.
c NaS 1:31.

17a pp Církev JeÏí‰e

Krista.
19a pp Pfienesené bytosti.
21a Alma 31:5.
23a 3. Nefi 11:28–29.
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24 Ale zpychli, jsouce pov˘‰eni
v srdci svém pro své nesmírnû
veliké abohatství; tudíÏ zbohatli
ve sv˘ch bvlastních oãích a
nechtûli dbáti jejich slov, aby
kráãeli zpfiíma pfied Bohem.

KAPITOLA 46

Amalikiá‰ osnuje, jak se státi
králem – Moroni pozvedá zástavu
svobody – Soustfieìuje lid, aby
bránil své náboÏenství – Praví
vûfiící jsou naz˘váni kfiesÈany –
Zbytek JozefÛv bude zachován –
Amalikiá‰ a od‰tûpenci prchají do
zemû Nefi – Ti, ktefií nechtûjí pod-
porovati vûc svobody, jsou usmr-
ceni. Kolem roku 73–72 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe tolik, kolik
jich nechtûlo poslouchati slova
Helamana a bratfií jeho, se
spolu shromáÏdilo proti bratfiím
sv˘m.

2 A nyní vizte, nesmírnû se
hnûvali, natolik, Ïe byli odhod-
láni je zabíti.

3 Nyní, vÛdcem tûch, ktefií se
hnûvali na své bratfií, byl statn˘
a siln˘ muÏ; a jmenoval se
Amalikiá‰.
4 A Amalikiá‰ si pfiál státi se

králem; a ti lidé, ktefií se hnûvali,
si také pfiáli, aby byl jejich krá-
lem; a oni byli, vût‰í ãást z nich,
aniÏ‰ími soudci zemû, a usilovali
o moc.
5 A byli vedeni lichocením

Amalikiá‰ov˘m, Ïe budou-li ho
podporovati a ustanoví-li ho,

aby byl jejich králem, on z nich
uãiní vládce nad lidem.

6 Tak byli Amalikiá‰em svádû-
ni k od‰tûpením, i pfies kázání
Helamana a jeho bratfií, ano, i
pfies jejich pfievelikou péãi o
církev, neboÈ oni byli vysok˘mi
knûÏími nad církví.

7 A v církvi byli mnozí, ktefií
uvûfiili v lichotivá slova Ama-
likiá‰ova, tudíÏ se od‰tûpili
vpravdû od církve; a tak byly
záleÏitosti lidu Nefiova pfie-
velice nejisté a nebezpeãné, i
pfies jejich veliké avítûzství,
jehoÏ dosáhli nad Lamanity, a
jejich velikou radost, kterou
mûli ze svého vysvobození
rukou Pánû.

8 Tak vidíme, jak arychle dûti
lidské zapomínají na Pána,
svého Boha, ano, jak jsou rychlé
v tom, aby ãinily nepravost a
byly svedeny zl˘m.

9 Ano, a také vidíme, jak veli-
kou azlovolnost mÛÏe zpÛsobiti
jeden zlovoln˘ ãlovûk mezi
dûtmi lidsk˘mi.

10 Ano, vidíme, Ïe Amalikiá‰,
protoÏe to byl muÏ vychytral˘ch
zpÛsobÛ a muÏ mnoha lichoti-
v˘ch slov, svedl srdce mnoha
lidí, aby Ïili zlovolnû; ano, aby
usilovali o zniãení církve BoÏí a
o zniãení základÛ asvobody,
kterou jim BÛh udûlil, neboli
kteréÏto poÏehnání BÛh seslal
na tváfi zemû pro bspravedlivé.
11 A nyní, stalo se, kdyÏ

Moroni, kter˘ byl ahlavním vo-
jevÛdcem vojsk NefitÛ, usly‰el

24a pp Bohatství.
b pp Dom˘‰livost,

marnivost, p˘cha.
46 4a Mos. 29:11, 28–29.

7a Alma 44:19–20.
8a Hel. 12:2, 4–5.
9a Mos. 29:17–18.

10a 2. Nefi 1:7;

Mos. 29:32.
b 2. Nefi 1:7.

11a Alma 43:16–17.
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o tûchto od‰tûpeních, Ïe se
rozhnûval na Amalikiá‰e.
12 A stalo se, Ïe roztrhl svÛj

plá‰È; a vzal z nûj kus a napsal
naÀ – aNa pfiipomínku na‰eho
Boha, na‰eho náboÏenství a
svobody a na‰eho míru, na‰ich
manÏelek a na‰ich dûtí – a pfii-
pevnil ho na konec tyãe.

13 A pfiipevnil si pfiilbici svou
a náprsní pancífi svÛj a ‰títy své
a okolo beder sv˘ch si opásal
odûní své; a vzal tyã, na jejímÏ
konci byl jeho roztrÏen˘ ‰at
(a nazval to zástavou svobody),
a sklonil se k zemi a modlil se
vroucnû k svému Bohu za to,
aby na jeho bratfiích spoãívala
poÏehnání svobody tak dlouho,
dokud bude skupina kfiesÈanÛ
pfieb˘vati v zemi –

14 NeboÈ tak byli v‰ichni pra-
ví vûfiící Kristovi, ktefií náleÏeli
k církvi BoÏí, naz˘váni tûmi,
ktefií k církvi nenáleÏeli.

15 A ti, ktefií náleÏeli k cír-
kvi, byli vûrní; ano, v‰ichni ti,
ktefií byli prav˘mi vûfiícími
v Krista, vzali na sebe s radostí
ajméno Kristovo neboli jméno
bkfiesÈané, jak byli naz˘váni
pro svou víru v Krista, kter˘
pfiijde.

16 A tudíÏ, v této dobû se
Moroni modlil, aby se dostalo
pfiíznû vûci kfiesÈanÛ a svobodû
zemû.

17 A stalo se, Ïe kdyÏ vylil
svou du‰i Bohu, nazval ve‰ke-
rou zemi, která byla na jih od
zemû aPustoty, ano, a zkrátka
celou zemi jak na severu, tak na

jihu – vyvolenou zemí a zemí
svobody.

18 A pravil: Zajisté BÛh nestrpí,
abychom my, kter˘mi je pohr-
dáno, protoÏe na sebe bereme
jméno Kristovo, byli po‰lapáni
a zniãeni dfiíve, neÏli toto na
sebe pfiivodíme sv˘mi vlastními
pfiestupky.

19 A kdyÏ Moroni pravil tato
slova, vy‰el mezi lid mávaje
onou odtrÏenou ãástí svého
a‰atu ve vzduchu, aby v‰ichni
mohli vidûti nápis, kter˘ na
odtrÏenou ãást napsal, a volaje
siln˘m hlasem fika:

20 Vizte, kaÏd˘, kdo chce v této
zemi hájiti tuto zástavu, nechÈ
pfiedstoupí v síle Pánû a vstoupí
do smlouvy, Ïe bude hájiti svá
práva a své náboÏenství, aby
mu Pán BÛh mohl poÏehnati.

21 A stalo se, Ïe kdyÏ Moroni
prohlásil tato slova, vizte, lidé
se sbíhali se sv˘m odûním opá-
san˘m okolo beder sv˘ch, trha-
jíce svÛj ‰at jako znamení neboli
jako smlouvu, Ïe neopustí Pána,
svého Boha; neboli jin˘mi slovy,
kdyby pfiestoupili pfiikázání
BoÏí neboli upadli v pfiestupek
a ahanbili se vzíti na sebe jméno
Kristovo, Pán je má roztrhati
tak, jak oni roztrhli svÛj ‰at.

22 Nyní, toto byla smlouva,
kterou uãinili, a hodili svÛj ‰at
Moronimu k nohám fikouce:
âiníme smlouvu se sv˘mBohem,
Ïe budeme zniãeni, tak jako na‰i
bratfií v zemi severní, upadne-
me-li v pfiestupek; ano, on nás
mÛÏe hoditi k nohám na‰ich

12a Neh. 4:14;
Alma 44:5.

15a Mos. 5:7–9.

b Skut. 11:26;
1. Petr. 4:16.

17a Alma 22:30–31.

19a pp Korouhev.
21a 1. Nefi 8:25–28;

Morm. 8:38.
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nepfiátel, tak jako jsme my hodili
svÛj ‰at k tv˘m nohám, aby-
chom byli nohama po‰lapáni,
upadneme-li v pfiestupek.
23 Moroni jim pravil: Vizte, my

jsme zbytkem semene Jákobova;
ano, jsme zbytkem asemene
bJozefova, jehoÏ cplá‰È byl jeho
bratfiími roztrhán na mnoho
kusÛ; ano, a nyní vizte, pama-
tujme na to, abychom zachová-
vali pfiikázání BoÏí, nebo ná‰
‰ a t b u d e r o z t r h á n n a ‰ i m i
bratfiími a my budeme uvrÏeni
do vûzení nebo prodáni nebo
zabiti.

24 Ano, zachovejme si svou
svobodu jako azbytek JozefÛv;
ano, pamatujme na slova Jáko-
bova pfied jeho smrtí, neboÈ
vizte, on vidûl, Ïe ãást zbytku
plá‰tû Jozefova byla zachována
a nezniãila se. A on pravil –
Tak jako byl zachován tento
zbytek ‰atu mého syna, bude
rukou BoÏí zachován i bzbytek
semene mého syna a pfiijat
k nûmu, zatímco zbytek semene
Jozefova zahyne, tak jako zbytek
jeho ‰atu.

25 Nyní vizte, to rozesmutÀuje
mou du‰i; nicménû má du‰e má
radost z mého syna pro onu
ãást jeho semene, která bude
pfiijata k Bohu.

26 Nyní vizte, takováto byla
fieã Jákobova.

27 A nyní, kdo ví, zdali onen
zbytek semene Jozefova, kter˘
zahyne jako jeho ‰at, nejsou ti,
ktefií se od nás od‰tûpili? Ano,
a dokonce to budeme i my sami,

jestliÏe nebudeme státi pevnû
ve vífie Kristovû.

28 A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ
Moroni pravil tato slova, ‰el a
také vyslal posly do v‰ech ãástí
zemû, kde bylo od‰tûpení, a
shromáÏdil v‰echen lid, kter˘
si pfiál hájiti svou svobodu, aby
se postavil proti Amalikiá‰ovi
a tûm, ktefií se od‰tûpili, ktefií se
naz˘vali Amalikiá‰ité.

29 A stalo se, Ïe kdyÏ Amali-
kiá‰ vidûl, Ïe lid MoroniÛv je
poãetnûj‰í neÏli Amalikiá‰ité –
a také vidûl, Ïe jeho lidé pochy-
bují o spravedlnosti vûci, do
které se zapojili – tudíÏ, boje se,
Ïe nedosáhne svého, vzal ty ze
sv˘ch lidí, ktefií chtûli, a ode‰el
do zemû Nefi.

30 Nyní, Moroni nepovaÏoval
za Ïádoucí, aby Lamanité mûli
více síly; tudíÏ pom˘‰lel na to,
Ïe odfiízne lid Amalikiá‰Ûv nebo
Ïe ho zajme a dovede zpût a Ïe
usmrtí Amalikiá‰e; ano, neboÈ
vûdûl, Ïe on bude podnûcovati
Lamanity k hnûvu proti nim a
pfiimûje je, aby proti nim bojo-
vali; a toto vûdûl, Ïe Amalikiá‰
bude ãiniti, aby mohl dosáh-
nouti sv˘ch úãelÛ.

31 TudíÏ Moroni povaÏoval
za Ïádoucí, aby vzal svá vojska,
která se shromáÏdila a ozbrojila
a vstoupila do smlouvy, Ïe
budou zachovávati mír – a stalo
se, Ïe vzal své vojsko a vydal
se se sv˘mi stany na pochod
do pustiny, aby Amalikiá‰ovi
odfiízl cestu v pustinû.

32 A stalo se, Ïe uãinil podle

23a Gen. 49:22–26;
1. Nefi 5:14–15.

b pp Jozef, syn JákobÛv.

c Gen. 37:3, 31–36.
24a Amos 5:15;

3. Nefi 5:21–24; 10:17.

b 2. Nefi 3:5–24;
Eter 13:6–7.
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pfiání sv˘ch, a vydal se na
pochod do pustiny a zastavil
vojska Amalikiá‰ova.
33 A stalo se, Ïe Amalikiá‰

uprchl s mal˘m poãtem sv˘ch
muÏÛ a zbytek byl vydán do
rukou Moroniov˘ch a odveden
zpût do zemû Zarahemla.

34 Nyní, Moroni, jsa muÏem
adosazen˘m nejvy‰‰ími soudci
a hlasem lidu, tudíÏ mûl moc
podle vÛle své, aby nad vojsky
NefitÛ stanovoval a uplatÀoval
pravomoc.
35 A stalo se, Ïe dal usmrtiti

kaÏdého z Amalikiá‰itÛ, kter˘
nechtûl vstoupiti do smlouvy,
Ïe bude podporovati vûc svo-
body, aby si mohli udrÏeti svo-
bodnou vládu; a bylo jen málo
tûch, ktefií smlouvu svobody
odmítli.

36 A stalo se také, Ïe dal vztyãi-
ti zástavu svobody na v‰echny
vûÏe, jeÏ byly v celé zemi, kterou
Nefité vlastnili; a tak Moroni
zasadil mezi Nefity korouhev
svobody.

37 A poãali opût míti mír
v zemi; a tak si udrÏeli v zemi
mír témûfi aÏ do konce devate-
náctého roku vlády soudcÛ.

38 A Helaman a avysocí knûÏí
udrÏovali fiád v církvi; ano,
dokonce po období ãtyfi let mûli
v církvi velik˘ mír a radost.

39 A stalo se, Ïe byli mnozí,
ktefií zemfieli, pevnû avûfiíce,
Ïe jejich du‰e jsou vykoupeny
Pánem JeÏí‰em Kristem; tak
odcházeli ze svûta s radostí.

40 A byli nûktefií, ktefií zemfieli

na horeãky, které byly v zemi
v nûkter˘ch obdobích roku
velmi ãasté – ale oni neumírali
tak mnoho na horeãky díky
v˘born˘m vlastnostem mnoha
arostlin a kofienÛ, které BÛh
pfiipravil, aby odstranily pfiíãi-
nu nemocí, jimÏ lidé podléhali
kvÛli povaze podnebí –

41 Ale bylo mnoho tûch ,
ktefií zemfieli vysok˘m vûkem;
a t i , ktefi í zemfiel i ve vífie
Kristovû, jsou v nûm a‰Èastni,
jak se musíme nezbytnû do-
mnívati.

KAPITOLA 47

Amalikiá‰ pouÏívá zrady, vraÏdy
a úkladÛ, aby se stal králem Lama-
nitÛ – Nefit‰tí od‰tûpenci jsou
zlovolnûj‰í a krutûj‰í neÏli Lama-
nité. Kolem roku 72 pfi. Kr.

Nyní, vrátíme se v na‰em zá-
znamu k Amalikiá‰ovi a k tûm,
ktefií s ním auprchli do pustiny;
neboÈ vizte, vzal ty, ktefií ‰li
s ním, a ode‰el do bzemû Nefi
mezi Lamanity a podnûcoval
Lamanity k hnûvu proti lidu
Nefiovu natolik, Ïe král Lama-
nitÛ vyslal prohlá‰ení po celé
své zemi mezi v‰echen svÛj
lid, aby se opût shromáÏdili a
‰li do bitvy proti NefitÛm.

2 A stalo se, Ïe kdyÏ mezi nû
ono prohlá‰ení do‰lo, pfievelice
se ulekli; ano, báli se znelíbiti se
králi, a také se báli jíti do bitvy
proti NefitÛm, aby nepfii‰li o Ïi-
vot. A stalo se, Ïe nechtûli neboli

34a Alma 43:16.
38a Alma 46:6.
39a Moroni 7:3, 41.

40a NaS 89:10.
41a Zjev. 14:13.
47 1a Alma 46:33.

b 2. Nefi 5:5–8;
Omni 1:12–13.
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vût‰í ãást z nich nechtûla upo-
slechnouti pfiikázání králov˘ch.
3 A nyní, stalo se, Ïe se král

pro jejich neposlu‰nost rozhnû-
val; tudíÏ pfiedal Amalikiá‰ovi
velení nad onou ãástí svého
vojska, která byla poslu‰na
jeho pfiíkazÛ, a pfiikázal mu,
aby ‰el a pfiinutil je chopiti se
zbraní.

4 Nyní vizte, to bylo pfiáním
Amalikiá‰ov˘m; neboÈ on, jsa
lstiv˘m muÏem k tomu, aby
ãinil zlo, tudíÏ vloÏil do srdce
svého plán, Ïe sesadí krále La-
manitÛ z trÛnu.

5 A nyní, získal velení nad
onûmi skupinami LamanitÛ,
ktefií mûli pfiízeÀ krále; a on
usiloval získati pfiízeÀ tûch,
ktefií nebyli poslu‰ni; tudíÏ ‰el
napfied na místo, které se naz˘-
valo aOnida, neboÈ tam v‰ichni
Lamanité uprchli; neboÈ zjistili,
Ïe pfiichází vojsko, a domníva-
jíce se, Ïe pfiichází, aby je zniãilo,
tudíÏ uprchli do Onidy, na místo
zbraní.
6 A jmenovali si muÏe, aby jim

byl králem a vÛdcem, jsouce
odhodláni ve své mysli pevn˘m
rozhodnutím, Ïe se nepodvolí
tomu, aby ‰li proti NefitÛm.

7 A stalo se, Ïe se shromáÏdili
na vrcholku hory, která se naz˘-
vala Antipas, a pfiipravovali se
na bitvu.

8 Nyní, to nebylo Amalikiá‰o-
v˘m zámûrem napadnouti je
podle pfiikázání králova; ale
vizte, jeho zámûrem bylo získati
pfiízeÀ vojsk LamanitÛ, aby se
jim mohl postaviti do ãela a

sesaditi krále z trÛnu a zmoc-
niti se království.

9 A vizte, stalo se, Ïe dal,
aby si jeho vojsko rozbilo své
stany v údolí, které bylo u hory
Antipas.

10 A stalo se, Ïe kdyÏ byla
noc, poslal v tajnosti vyslance
na horu Antipas Ïádaje, aby
vÛdce tûch, ktefií byli na hofie,
kter˘ se jmenoval Lehonti, se‰el
dolÛ k úpatí hory, neboÈ si pfiál
promluviti s ním.

11 A stalo se, Ïe kdyÏ Lehonti
obdrÏel ono poselství, neodva-
Ïoval se sejíti dolÛ k úpatí hory.
A stalo se, Ïe Amalikiá‰ vyslal
vyslance opût, podruhé, Ïádaje
ho, aby se‰el dolÛ. A stalo se,
Ïe Lehonti nechtûl; a on vyslal
opût, potfietí.

12 A stalo se, Ïe kdyÏ Amaliki-
á‰ shledal, Ïe nemÛÏe Lehontiho
pfiimûti, aby se‰el s hory dolÛ,
vy‰el na horu témûfi aÏ k Lehon-
tiovu táboru; a vyslal opût, po
ãtvrté, své poselství Lehontimu
Ïádaje, aby se‰el dolÛ a aby si
pfiivedl své stráÏe s sebou.

13 A stalo se, Ïe kdyÏ Lehonti
se‰el se sv˘mi stráÏemi dolÛ
k Amalikiá‰ovi, Amalikiá‰ ho
poÏádal, aby v noci se‰el dolÛ
se sv˘m vojskem a obklíãil ony
muÏe v jejich táborech, nad
nimiÏ mu král pfiedal velení, a
on Ïe je vydá do Lehontiov˘ch
rukou, jestliÏe ho (Amalikiá‰e)
uãiní druh˘m vÛdcem nad
cel˘m vojskem.

14 A stalo se, Ïe Lehonti se‰el
se sv˘mi muÏi a obklíãil muÏe
Amalikiá‰ovy, takÏe neÏli se za

5a Alma 32:4.
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úsvitu probudili, byli obklíãeni
vojsky Lehontiov˘mi.
15 A stalo se, Ïe kdyÏ vidûli,

Ïe jsou obklíãeni, prosili Ama-
likiá‰e, aby jim dovolil pfiipojiti
se k jejich bratfiím, aby nebyli
zniãeni. Nyní, toto bylo pfiesnû
to, co si Amalikiá‰ pfiál.

16 A stalo se, Ïe vydal své
muÏe, anavzdory pfiíkazÛm krá-
le. Nyní, toto bylo to, co si
Amalikiá‰ pfiál, aby mohl usku-
teãniti své plány na sesazení
krále z trÛnu.

17 Nyní, mezi Lamanity bylo
zvykem, jestliÏe byl jejich hlavní
vÛdce zabit, jmenovati druhého
vÛdce, aby byl jejich hlavním
vÛdcem.

18 A stalo se, Ïe Amalikiá‰
dal, aby jeden z jeho sluÏebníkÛ
podával Lehontimu po tro‰kách
jed, takÏe ten zemfiel.

19 Nyní, kdyÏ byl Lehonti
mrtev, Lamanité jmenovali
Amalikiá‰e, aby byl je j ich
vÛdcem a jejich hlavním voje-
vÛdcem.

20 A stalo se, Ïe Amalikiá‰
pochodoval se sv˘mi vojsky
(neboÈ dosáhl sv˘ch pfiání) do
zemû Nefi, do mûsta Nefi, které
bylo hlavním mûstem.

21 A král vy‰el se sv˘mi strá-
Ïemi, aby se s ním se‰el, neboÈ
se domníval, Ïe Amalikiá‰ splnil
jeho pfiíkazy a Ïe Amalikiá‰
shromáÏdil tak veliké vojsko,
aby ‰lo proti NefitÛm do boje.

22 Ale vizte, kdyÏ král vy‰el,
aby se s ním se‰el, Amalikiá‰
dal, aby jeho sluÏebníci ‰li králi
vstfiíc. A oni ‰li a sklonili se

pfied králem, jako by ho uctívali
pro jeho velikost.

23 A stalo se, Ïe král vztáhl
ruku svou, aby je pozvedl, jak
bylo u LamanitÛ zvykem, jakoÏ-
to znamení míru, kter˘Ïto zvyk
pfievzali od NefitÛ.

24 A stalo se, Ïe kdyÏ ze
zemû pozvedal prvního, vizte,
on bodl krále do srdce; a on
padl k zemi.

25 Nyní, sluÏebníci královi
uprchli; a sluÏebníci Amalikiá-
‰ovi se dali do kfiiku fikouce:

26 Vizte, sluÏebníci královi ho
bodli do srdce a on padl a oni
uprchli; vizte, pojìte a pohleìte.

27 A stalo se, Ïe Amalikiá‰ pfii-
kázal, aby jeho vojska pocho-
dovala vpfied a podívala se, co
se pfiihodilo králi; a kdyÏ na ono
místo do‰li a nalezli krále leÏící-
ho v krvi, Amalikiá‰ pfiedstíral,
Ïe se hnûvá, a pravil: KaÏd˘,
kdo miloval krále, nechÈ jde a
pronásleduje jeho sluÏebníky,
aby mohli b˘ti zabiti.

28 A stalo se, Ïe v‰ichni ti, ktefií
krále milovali, kdyÏ usly‰eli
tato slova, ‰li a pronásledovali
sluÏebníky královy.

29 Nyní , kdyÏ sluÏebníci
královi vidûli, Ïe je vojsko pro-
následuje, opût se vydûsili a
uprchli do pustiny a do‰li do
zemû Zarahemla a pfiipojili se
k alidu Ammonovu.
30 A vojsko, které je pronásle-

dovalo, se vrátilo poté, co je
pronásledovalo nadarmo; a tak
si Amalikiá‰ podvodem získal
srdce lidu.

31 A stalo se, Ïe druhého dne

16a Alma 47:3. 29a Alma 43:11–12. pp Anti-Nefi-Lehité.
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vstoupil do mûsta Nefi se sv˘mi
vojsky a zmocnil se mûsta.
32 A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ

královna usly‰ela, Ïe král byl
zabit – neboÈ Amalikiá‰ poslal
ke královnû vyslance s ozná-
mením, Ïe král byl zabit sv˘mi
sluÏebníky, Ïe on je se sv˘m
vojskem pronásledoval, ale Ïe
to bylo marné a Ïe se jim zdafiil
jejich únik –

33 TudíÏ, kdyÏ královna ob-
drÏela toto poselství, vyslala
k Amalikiá‰ovi posly Ïádajíc,
aby u‰etfiil lid mûsta; a také ho
Ïádala, aby k ní pfii‰el; a také
ho Ïádala, aby s sebou pfiivedl
svûdky, ktefií by svûdãili o smrti
královû.

34 A stalo se, Ïe Amalikiá‰
vzal téhoÏ sluÏebníka, jenÏ zabil
krále, a v‰echny ty, ktefií byli
s ním, a ‰el ke královnû k místu,
kde sedûla; a v‰ichni jí dosvûd-
ãili, Ïe král byl zabit sv˘mi
vlastními sluÏebníky; a pravili
také: Oni uprchli; coÏ to nesvûd-
ãí proti nim? A tak královnu
ohlednû smrti královy upokojili.

35 A stalo se, Ïe Amalikiá‰
usiloval o pfiízeÀ královninu a
vzal si ji za manÏelku; a tak pod-
vodem a za pomoci lstiv˘ch slu-
ÏebníkÛ získal království; ano,
byl uznán za krále po celé zemi
mezi ve‰ker˘m lidem LamanitÛ,
ktefií se askládali z LamanitÛ a
LemuelitÛ a IzmaelitÛ a v‰ech
od‰tûpencÛ od NefitÛ od doby
vlády Nefiovy aÏ do nynûj‰í
doby.

36 Nyní, tito aod‰tûpenci,
majíce stejná pouãení a stejné

znalosti ohlednû NefitÛ, ano,
byv‰e pouãováni v témÏe bpo-
znání Pánû, nicménû je to ku-
podivu, zanedlouho po svém
od‰tûpení se stali zatvrzelej‰ími
a cnekajícn˘mi a divoãej‰ími a
zlovolnûj‰ími a krutûj‰ími neÏli
Lamanité – holdujíce tradicím
LamanitÛ; oddávajíce se leni-
vosti a v‰eliké nestoudnosti; ano,
a zcela zapomínajíce na Pána,
svého Boha.

KAPITOLA 48

Amalikiá‰ navádí Lamanity proti
NefitÛm – Moroni pfiipravuje
svÛj lid, aby bránil vûc kfiesÈanÛ –
Raduje se ze svobody a volnosti a
je mocn˘m muÏem BoÏím. Kolem
roku 72 pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe jakmile
Amalikiá‰ získal království,
poãal povzbuzovati srdce La-
manitÛ proti lidu Nefiovu; ano,
urãil muÏe, aby promlouvali
k LamanitÛm z jejich vûÏí proti
NefitÛm.

2 A tak povzbuzoval srdce
jejich proti NefitÛm, natolik, Ïe
ke konci devatenáctého roku
vlády soudcÛ, dosáhnuv sv˘ch
cílÛ tak dalece, ano, byv uãinûn
králem nad Lamanity, usiloval
také o to, aby vládl nad celou
zemí, ano, a nad ve‰ker˘m
lidem, kter˘ byl v zemi, nad
Nefity i nad Lamanity.

3 TudíÏ dosáhl svého plánu,
neboÈ zatvrdil srdce LamanitÛ
a zaslepil jejich mysl a podnítil
je k hnûvu natolik, Ïe shromáÏ-

35a Jákob 1:13–14.
36a pp Odpadlictví.

b ÎidÛm 10:26–27;
Alma 24:30.

c Jer. 8:12.
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dil poãetn˘ zástup k tomu, aby
‰el bojovati proti NefitÛm.
4 NeboÈ byl odhodlán pro

velikost poãtu svého lidu, Ïe
pfiemÛÏe Nefity a uvede je do
poroby.
5 A tak urãil ahlavní velitele

z fiad ZoramitÛ, neboÈ oni byli
nejvíce obeznámeni se silou
NefitÛ a s jejich útoãi‰ti a s nej-
slab‰ími ãástmi jejich mûst;
tudíÏ urãil je, aby byli hlavními
veliteli nad jeho vojsky.

6 A stalo se, Ïe sebrali svÛj
tábor a pfiesouvali se pustinou
k zemi Zarahemla.

7 Nyní stalo se, Ïe zatímco
Amalikiá‰ takto získával moc
podvodem a lstí, Moroni na
druhé stranû apfiipravoval mysl
lidu, aby byli vûrní Pánu, svému
Bohu.
8 Ano, posiloval vojska NefitÛ

a stavûl malé pevnosti neboli
útoãi‰tû; vrstvû okolo valy zemû,
aby obehnal svá vojska, a také
stavûje zdi z kamene, aby je
obklopil, kolem jejich mûst a
hranic jejich zemí; ano, kolem
celé zemû.

9 A u jejich nejslab‰ích opev-
nûní umístil vût‰í poãet muÏÛ;
a tak opevnil a posílil zemi,
kterou vlastnili Nefité.

10 A tak ãinil pfiípravy, aby
abránil jejich svobodu, jejich
zemû, jejich manÏelky a jejich
dûti a jejich mír, a aby mohli
Ïíti pro Pána, svého Boha, a aby
si uhájili to, co jejich nepfiátelé
naz˘vali vûcí kfiesÈanÛ.

11 A Moroni byl siln˘m a
mocn˘m muÏem; byl muÏem
dokonalé apovûdomosti; ano,
muÏem, jenÏ si neliboval v krve-
prolévání; muÏem, jehoÏ du‰e
se radovala ze svobody a z vol-
nosti své vlasti a sv˘ch bratfií
a z toho, Ïe nebyli v porobû a
v otroctví;

12 Ano, muÏem, jehoÏ srdce
pfietékalo díkÛvzdáním Bohu za
ony mnohé v˘sady a poÏehnání,
která udûlil jeho lidu; muÏem,
kter˘ pfievelice pracoval pro
ablaho a bezpeãí svého lidu.
13 Ano, a byl muÏem, kter˘

byl pevn˘ ve vífie v Krista a
apfiísahal pfiísahou, Ïe bude
brániti svÛj lid, svá práva a svou
vlast a své náboÏenství, aÏ do
ztráty vlastní krve.

14 Nyní, Nefité byli pouãováni,
aby se proti sv˘m nepfiátelÛm
bránili aÏ do prolití krve, pokud
by to bylo nutné; ano, a také byli
pouãováni, aby anikdy nikoho
nenapadali, ano, aby nikdy
nepozvedli meã, ledaÏe by to
bylo proti nepfiíteli, ledaÏe by to
bylo k zachování svého Ïivota.

15 A toto byla jejich víra, Ïe
kdyÏ tak budou ãiniti, BÛh dá,
aby se jim v zemi dafiilo neboli
jin˘mi slovy, kdyÏ budou vûrni
v zachovávání pfiikázání BoÏích,
on dá, aby se jim v zemi dafiilo;
ano, bude je varovati , aby
uprchli, nebo aby se pfiipravili
na válku, podle nebezpeãí;

16 A také Ïe jim BÛh oznámí,
kam mají jíti, aby se ubránili

48 5a Alma 43:6.
7a Alma 49:8.

10a Alma 46:12–13.
11a pp Porozumûní.

12a pp Blaho a sociální
péãe.

13a Alma 46:20–22.
14a Alma 43:46–47;

3. Nefi 3:20–21;
Morm. 3:10–11;
NaS 98:16.
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proti sv˘m nepfiátelÛm, a kdyÏ
tak uãiní, Pán je vysvobodí;
a toto byla víra Moroniova a
jeho srdce se z ní tû‰ilo; ane
z prolévání krve, ale z konání
dobra, z ochraÀování svého lidu,
ano, ze zachovávání pfiikázání
BoÏích, ano, a z odporování
nepravosti.
17 Ano, vpravdû, vpravdû

pravím vám, kdyby v‰ichni lidé
byli b˘vali jako Moroni, a po-
kud by vÏdy byli jako on, vizte,
i moci pekelné by byly otfieseny
na vûky; ano, aìábel by nikdy
nemûl moc nad srdcem dûtí
lidsk˘ch.

18 Vizte, byl muÏem jako
Ammon, syn Mosiá‰Ûv, ano, i
jako ostatní synové Mosiá‰ovi,
ano, a také jako Alma a jeho
synové, neboÈ oni byli v‰ichni
muÏi BoÏí.

19 Nyní vizte, Helaman a jeho
bratfií nebyli lidu o nic ménû
uÏiteãní neÏli Moroni; neboÈ oni
kázali slovo BoÏí a kfitili ku
pokání v‰echny lidi, ktefií po-
slouchali slova jejich.

20 A tak chodili a lidé se pro
jejich slova apokofiovali, natolik,
Ïe se jim od Pána dostalo veliké
bpfiíznû, a tak mezi sebou nemûli
válek a svárÛ, ano, aÏ po dobu
ãtyfi let.
21 Ale jak jsem pravil, ke konci

devatenáctého roku, ano, i pfies
mír mezi nimi, byli se zdráhá-
ním pfiinuceni bojovati se sv˘mi
bratfiími, Lamanity.

22 Ano, a zkrátka, jejich války
s Lamanity nikdy neustaly po

dobu mnoha let, i pfiesto, Ïe se
velice zdráhali bojovati.

23 Nyní, oni alitovali, Ïe musejí
pozvednouti zbranû proti Lama-
nitÛm, protoÏe si nelibovali
v prolévání krve; ano, a to neby-
lo v‰e – litovali, Ïe musejí b˘ti
prostfiedkem, kter˘m je posíláno
tolik jejich bratfií z tohoto svûta
do svûta vûãného, nepfiiprave-
n˘ch na setkání se sv˘m Bohem.

24 Nicménû nemohli strpûti,
aby poloÏili svÛj Ïivot a aby
jejich amanÏelky a jejich dûti
byly povraÏdûny se zvûrskou
krutostí tûch, ktefií kdysi byli
jejich bratfiími, ano, a bod‰tûpili
se od jejich církve a opustili je a
ode‰li, aby je zniãili, pfiipojiv‰e
se k LamanitÛm.

25 Ano, nemohli snésti, aby se
jejich bratfií radovali nad krví
NefitÛ, dokud mezi nimi byli
ti, ktefií zachovávali pfiikázání
BoÏí, neboÈ pfiíslibem Pánû bylo,
Ïe budou-li zachovávati jeho
pfiikázání, bude se jim v zemi
dafiiti.

KAPITOLA 49

Útoãící Lamanité nejsou schopni
dob˘ti opevnûn˘ch mûst Ammonia
a Noé – Amalikiá‰ proklíná Boha
a pfiísahá, Ïe bude píti krev Moro-
niovu – Helaman a jeho bratfií
nadále posilují církev. Kolem roku
72 pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe v jedenáctém
mûsíci devatenáctého roku desá-
tého dne mûsíce byla zpozoro-

16a Alma 55:19.
17a 1. Nefi 22:26;

3. Nefi 6:15.

20a pp Pokora, pokorn˘,
pokofiiti se.

b 1. Nefi 17:35.

23a NaS 42:45.
24a Alma 46:12.

b pp Odpadlictví.
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vána vojska LamanitÛ pfiibli-
Ïující se k zemi Ammonia.
2 A vizte, toto mûsto bylo zno-

vuvystavûno a Moroni postavil
u hranic mûsta vojsko a to kolem
vyházelo hlínu, aby se krylo
pfied ‰ípy a kameny LamanitÛ;
neboÈ vizte, oni bojovali kame-
ny a ‰ípy.

3 Vizte, pravil jsem, Ïe mûsto
aAmmonia bylo znovuvysta-
vûno. Pravím vám, ano, bylo
z ãásti znovuvystavûno; a pro-
toÏe ho Lamanité jiÏ jednou pro
nepravost lidu zniãili, domnívali
se, Ïe se jim opût stane snadnou
kofiistí.
4 Ale vizte, jak veliké bylo

jejich zklamání; neboÈ vizte,
Nefité kolem sebe navr‰ili násep
zemû, kter˘ byl tak vysok˘, Ïe
po nich Lamanité nemohli vrha-
ti své kameny a své ‰ípy tak,
aby mûly nûjakého úãinku, a
nemohli je ani napadnouti jinak
neÏli u místa jejich vchodu.

5 Nyní, tentokráte byli vrchní
velitelé LamanitÛ pfievelice udi-
veni nad moudrostí NefitÛ pfii
pfiípravû jejich útoãi‰È.
6 Nyní, vÛdcové LamanitÛ se

pro velikost svého poãtu do-
mnívali, ano, domnívali se, Ïe
budou míti pfiíleÏitost napad-
nouti je tak, jak to ãinili dopo-
sud; ano, a také se vyzbrojili
‰títy a náprsními pancífii; a také
se vybavi l i odûvy z kÛÏí ,
ano, velice siln˘mi odûvy, aby
zakryli svou nahotu.

7 A jsouce takto pfiipraveni,
domnívali se, Ïe snadno pfie-
mohou a podrobí své bratfií jhu

poroby, anebo je pobijí a povraÏ-
dí podle libosti své.

8 Ale vizte, k jejich naprostému
úÏasu na nû oni byli apfiipraveni
zpÛsobem, jak˘ nebyl nikdy
mezi dûtmi Lehiov˘mi znám.
Nyní byli pfiipraveni, aby bojo-
vali s Lamanity podle pokynÛ
Moroniov˘ch.

9 A stalo se, Ïe Lamanité neboli
Amalikiá‰ité byli pfievelice
uÏaslí nad jejich zpÛsobem pfií-
pravy na válku.

10 Nyní, kdyby král Amalikiá‰
pfii‰el ze azemû Nefi v ãele svého
vojska, moÏná by Lamanity
pfiimûl, aby zaútoãili na Nefity
u mûsta Ammonia; neboÈ vizte,
on se nestaral o krev svého lidu.

11 Ale vizte, Amalikiá‰ sám
do bitvy ne‰el. A vizte, jeho
hlavní velitelé se neodváÏili
zaútoãiti na Nefity u mûsta
Ammonia, neboÈ Moroni po-
zmûnil vedení záleÏitostí mezi
Nefity natolik, Ïe Lamanité byli
kvÛli jejich útoãi‰tím zklamáni
a nemohli je napadnouti.
12 TudíÏ se stáhli do pustiny a

sebrali svÛj tábor a pochodovali
smûrem k zemi Noé domnívají-
ce se, Ïe to bude pro nû druhé
nejlep‰í místo k tomu, aby vy‰li
proti NefitÛm.

13 NeboÈ nevûdûli, Ïe Moroni
opevnil neboli vystavûl ochran-
né apevnosti pro kaÏdé mûsto po
celé zemi; tudíÏ pochodovali
dále k zemi Noé s pevn˘m
odhodláním; ano, jejich hlavní
velitelé pfiedstoupili a uãinili pfií-
sahu, Ïe lid onoho mûsta zniãí.

14 Ale vizte, k jejich úÏasu

49 3a Alma 16:2–3, 9, 11.
8a Alma 48:7–10.

10a 2. Nefi 5:8;
Omni 1:12;

Alma 47:1.
13a Alma 48:8.
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mûsto Noé, které bylo doposud
slab˘m místem, nyní díky pro-
stfiedkÛm Moroniov˘m zesílilo,
ano, dokonce tak, Ïe pfievy‰o-
valo sílu mûsta Ammonia.
15 A nyní, vizte, to byla moud-

rost v Moronim; neboÈ on se
domníval, Ïe se uleknou u
mûsta Ammonia; a jelikoÏ mûsto
Noé bylo aÏ doposud nejslab‰í
ãástí zemû, tudíÏ budou pocho-
dovati, aby bojovali tam; a tak
tomu bylo podle pfiání jeho.

16 A viz te , Moroni urã i l
Lehiho, aby byl hlavním velite-
lem nad muÏi onoho mûsta; a
byl to at˘Ï Lehi, kter˘ bojoval
s Lamanity v údolí na v˘chod
od fieky Sidon.

17 A nyní vizte, stalo se, Ïe
kdyÏ Lamanité zjistili, Ïe Lehi
velí mûstu, byli opût zklamáni,
neboÈ se Lehiho nesmírnû báli;
nicménû jejich hlavní velitelé
pfiísahali pfiísahou, Ïe na mûsto
zaútoãí; tudíÏ, pfiedvedli svá
vojska.

18 Nyní vizte, Lamanité se
nemohli do jejich ochrann˘ch
pevností dostati jinak neÏli
vchodem, pro v˘‰ku valu, kter˘
byl navr‰en, a pro hloubku
pfiíkopu, kter˘ byl dokola vyko-
pán, ledaÏe by to bylo vchodem.

19 A tak byli Nefité pfiiprave-
ni zniãiti v‰echny ty, ktefií by se
pokusili vy‰plhati nahoru, aby
vstoupili do pevnosti jinou ces-
tou, tím, Ïe by po nich vrhali
kameny a ‰ípy.

20 Tak byli pfiipraveni, ano,
skupina jejich nejsilnûj‰ích
muÏÛ, se sv˘mi meãi a se sv˘mi

praky, aby srazili kaÏdého, kdo
by se pokusil vejíti do jejich
útoãi‰tû místem vchodu; a tak
byli pfiipraveni brániti se proti
LamanitÛm.

21 A stalo se, Ïe velitelé Lama-
nitÛ pfiedvedli svá vojska pfied
místo vchodu a poãali s Nefity
bojovati, aby se dostali do jejich
útoãi‰tû; ale vizte, byli vÏdy
odraÏeni natolik, Ïe byli pobí-
jeni s nesmírn˘m krveprolitím.

22 Nyní, kdyÏ zjistili, Ïe ne-
mohou získati moc nad Nefity
prÛchodem, poãali skopávati
jejich valy zemû, aby získali
cestu pro svá vojska, aby mûli
rovnocennou pfiíleÏitost k boji;
ale vizte, pfii tûchto pokusech
byli smeteni kameny a ‰ípy,
které na nû byly vrÏeny; a na-
místo aby zaplnili jejich pfiíkopy
strÏen˘mi valy zemû, naplnili
je do urãité míry tûly sv˘ch
mrtv˘ch a ranûn˘ch.

23 Tak mûli Nefité nad sv˘mi
nepfiáteli ve‰kerou moc; a tak
se Lamanité pokou‰eli Nefity
zniãiti, aÏ byli v‰ichni jejich
hlavní velitelé pobiti; ano, a bylo
pobito více neÏli tisíc LamanitÛ;
zatímco na druhé stranû nebyla
mezi Nefity jediná du‰e, která
by byla zabita.

24 Okolo padesáti jich bylo
zranûno, tûch, ktefií byli vystave-
ni ‰ípÛm LamanitÛ v prÛchodu,
ale byli chránûni sv˘mi ‰títy a
sv˘mi náprsními pancífii a sv˘-
mi pfiilbicemi, natolik, Ïe jejich
poranûní byla na nohou, z nichÏ
mnohá byla velmi váÏná.

25 A stalo se, Ïe kdyÏ Lamanité

16a Alma 43:35.
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vidûli, Ïe jejich hlavní velitelé
jsou v‰ichni zabiti, uprchli do
pustiny. A stalo se, Ïe se vrátili
do zemû Nefi, aby zpravili
svého krále Amalikiá‰e, kter˘
byl rodem Nefita, o jejich veliké
poráÏce.
26 A stalo se, Ïe ten se na svÛj

lid nesmírnû rozhnûval, protoÏe
nedosáhl svého pfiání ohlednû
NefitÛ; nepodrobil je jhu poroby.

27 Ano, hnûval se nesmírnû a
azlofieãil Bohu a také Moronimu,
pfiísahaje bpfiísahou, Ïe bude
píti jeho krev; a to proto, Ïe
Moroni pfii pfiípravû pro bezpeãí
svého lidu zachovával pfiikázání
BoÏí.

28 A stalo se, Ïe na druhé
stranû lid NefiÛv adûkoval Pánu,
svému Bohu, za jeho nesmírnou
moc pfii jejich vysvobození
z rukou jejich nepfiátel.

29 A tak skonãil devatenáct˘
rok vlády soudcÛ nad lidem
Nefiov˘m.

30 Ano, a mûli mezi sebou
trval˘ mír a církvi se pfievelice
dafiilo pro jejich pozornost a píli,
kterou vûnovali slovu BoÏímu,
jeÏ jim oznamoval Helaman a
·iblon a Korianton a Ammon a
jeho bratfií, ano, v‰ichni ti, ktefií
byli vysvûceni asvat˘m fiádem
BoÏím, jsouce pokfitûni ku po-
kání a vysláni, aby kázali mezi
lidem.

KAPITOLA 50

Moroni opevÀuje zemû NefitÛ –
Stavûjí mnoho nov˘ch mûst – Války

a zniãení pfii‰ly na Nefity za dnÛ
jejich zlovolnosti a ohavností –
Teankum poráÏí Moriantona a jeho
od‰tûpence – Nefia umírá a na
soudcovskou stolici usedá jeho syn
Pahoran. Kolem roku 72–67 pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe Moroni ne-
pfiestal ãiniti pfiípravy na válku
neboli brániti svÛj lid proti La-
manitÛm; neboÈ dal, aby jeho
vojska poãala na poãátku dva-
cátého roku vlády soudcÛ, aby
poãala vr‰iti valy zemû okolo
v‰ech mûst po celé zemi, kterou
vlastnili Nefité.

2 A dal, aby navrchu tûchto
náspÛ zemû byly trámy, ano,
aby okolo mûst bylo postaveno
opevnûní z trámÛ do v˘‰e muÏe.

3 A dal, aby na onom opevnûní
z trámÛ bylo na tûchto trámech
postaveno kolem dokola lemo-
vání ze za‰piãatûl˘ch kÛlÛ; a
byly silné a vysoké.

4 A dal, aby byly vystavûny
vûÏe, které ãnûly nad ona opev-
nûní ze za‰piãatûl˘ch kÛlÛ, a
dal, aby na onûch vûÏích byla
postavena útoãi‰tû, aby je ka-
meny a ‰ípy LamanitÛ nemohly
zraniti.

5 A byli pfiipraveni, takÏe
mohli vrhati z jejich vr‰kÛ ka-
meny podle své libosti a své síly
a zabíti toho, kdo by se pokusil
pfiiblíÏiti se ke zdem mûsta.

6 Tak Moroni pfiipravil pevnos-
ti proti pfiíchodu jejich nepfiátel,
okolo kaÏdého mûsta v celé
zemi.

7 A stalo se, Ïe Moroni dal, aby
jeho vojska vy‰la do v˘chodní

27a pp Rouhání,
rouhati se.

b Skut. 23:12.
28a pp DíkÛvzdání, díky.

30a Alma 43:2.
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pustiny; ano, a oni ‰li a zahnali
v‰echny Lamanity, ktefií byli
ve v˘chodní pustinû, do jejich
vlastních zemí, které byly na
jih od zemû Zarahemla.
8 A zemû Nefi se táhla pfiím˘m

smûrem od v˘chodního mofie
k západnímu.

9 A stalo se, Ïe kdyÏ Moroni
zahnal v‰echny Lamanity z v˘-
chodní pustiny, která byla na
sever od zemí jejich vlastnictví,
dal, aby obyvatelé, ktefií byli
v zemi Zarahemla a v okolní
zemi, ode‰li do v˘chodní pus-
tiny aÏ k hranicím s pobfieÏím a
aby zemi vlastnili.

10 A také umístil vojska na
jihu, na hranicích jejich vlast-
nictví, a dal, aby vystavûla
aopevnûní, aby mohli zabezpe-
ãiti svá vojska a svÛj lid pfied
rukama sv˘ch nepfiátel.
11 A tak odfiízl v‰echny pev-

nosti LamanitÛ ve v˘chodní
pustinû, ano, a také na západû,
opevniv hranici mezi Nefity a
Lamanity, mezi zemí Zarahemla
a zemí Nefi, od západního
mofie, táhnoucí se podél pra-
mene fieky Sidon – a Nefité
vlastnili ve‰kerou severní zemi,
ano, vpravdû ve‰kerou zemi,
která byla na sever od zemû
Hojnosti, podle své libosti.

12 Tak se Moroni se sv˘mi voj-
sky, která se dennû rozrÛstala
kvÛli zaji‰tûní ochrany, kterou
jim jeho díla vytváfiela, snaÏil
odfiíznouti sílu a moc LamanitÛ
od zemí svého vlastnictví, aby
nemûli Ïádné moci nad zemûmi
jejich vlastnictví.

13 A stalo se, Ïe Nefité poãali
zakládati mûsto a nazvali to
mûsto Moroni; a bylo u v˘-
chodního mofie; a bylo na jihu
u hranice vlastnictví LamanitÛ.

14 A také poãali zakládati
mûsto mezi mûstem Moroni a
mûstem Aron a hraniãilo s Aro-
nem a s Moronim; a nazvali to
mûsto, neboli zemi, Nefia.

15 A zapoãali také v témÏe roce
stavûti mnohá mûsta na severu,
jedno z nich zvlá‰tním zpÛso-
bem, které nazvali Lehi a které
leÏelo na severu u hranic mofi-
ského pobfieÏí.

16 A tak skonãil dvacát˘ rok.
17 A v tûchto pfiízniv˘ch pod-

mínkách byl lid NefiÛv na
poãátku dvacátého a prvního
roku vlády soudcÛ nad lidem
Nefiov˘m.

18 A pfievelice se jim dafiilo
a nesmírnû zbohatli; ano, a
mnoÏili se a sílili v zemi.

19 A tak vidíme, jak milosrdná
a spravedlná jsou v‰echna jed-
nání Pánû, aÏ tak, Ïe naplÀuje
v‰echna slova svá, jeÏ dává
dûtem lidsk˘m; ano, mÛÏeme
vidûti, Ïe právû v této dobû se
potvrzují slova jeho, jeÏ pro-
mlouval k Lehimu fika:

20 PoÏehnan˘ jsi ty i dûti tvé;
a ony budou poÏehnány, a na-
kolik budou zachovávati pfii-
kázání má, bude se jim v zemi
dafiiti. Ale pamatuj, nakolik
pfiikázání má zachovávati nebu-
dou, budou z pfiítomnosti Pánû
aodfiíznuti.
21 A my vidíme, Ïe tyto pfiísli-

by byly potvrzeny lidu Nefiovu;

50 10a Alma 49:18–22. 20a NaS 1:14.
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neboÈ právû jejich hádky a jejich
sváry, ano, jejich vraÏdûní a
jejich plenûní, jejich modláfi-
ství, jejich smilstva a jejich ohav-
nosti, které byly mezi nimi, na
nû pfiivodily jejich války a jejich
zniãení.
22 A ti, ktefií byli vûrni v zacho-

vávání pfiikázání Pánû, byli vy-
svobozováni ve v‰ech dobách,
zatímco tisíce jejich zlovoln˘ch
bratfií byly vydávány do poroby,
nebo aby zahynuly meãem nebo
aby upadaly do nevíry a smísily
se s Lamanity.

23 Ale vizte, ode dnÛ Nefio-
v˘ch nebylo nikdy mezi lidem
Nefiov˘m a‰Èastnûj‰í doby neÏli
za dnÛ Moroniov˘ch, ano, prá-
vû v této dobû ve dvacátém a
prvním roce vlády soudcÛ.

24 A stalo se, Ïe dvacát˘ a
druh˘ rok vlády soudcÛ také
skonãil v míru; ano, a také dva-
cát˘ a tfietí rok.

25 A stalo se, Ïe i na poãátku
dvacátého a ãtvrtého roku vlády
soudcÛ by byl mír mezi lidem
Nefiov˘m, kdyby nebylo asvá-
ru, kter˘ mezi nimi vyvstal
ohlednû zemû Lehi a zemû
Morianton, která hraniãila se
zemí Lehi; a obû byly na hrani-
cích s pobfieÏím.

26 NeboÈ vizte, lid, kter˘
vlastnil zemi Morianton, si ãinil
nárok na ãást zemû Lehi; tudíÏ
vyvstal mezi nimi prudk˘ svár,
natolik, Ïe lid MoriantonÛv po-
zvedl zbranû proti sv˘m bratfiím
a byl odhodlán je meãem zabíti.
27 Ale vizte, lid, kter˘ vlastnil

zemi Lehi, prchl do tábora

Moroniova a prosil ho o pomoc;
neboÈ vizte, nebyl v neprávu.

28 A stalo se, Ïe kdyÏ lid
MoriantonÛv, kter˘ byl veden
muÏem, kter˘ se jmenoval
Morianton, zjistil, Ïe lid LehiÛv
uprchl do tábora Moroniova,
pfievelice se ulekl, aby na nûj
nepfii‰lo vojsko Moroniovo a
nezniãilo jej.

29 TudíÏ , Mor ianton j im
namluvil, aby uprchli do zemû,
která byla smûrem na sever a
která byla pokryta velik˘mi plo-
chami vod, a zmocnili se zemû,
která byla smûrem na sever.

30 A vizte, byli by tento plán
provedli (nad ãímÏ by velice
bûdovali), ale vizte, Morianton,
jsa muÏem velice vznûtliv˘m,
tudíÏ se rozhnûval na jednu ze
sv˘ch sluÏebnic a napadl ji a
zbil ji velice.

31 A stalo se, Ïe ona uprchla
a pfie‰la do tábora Moroniova
a povûdûla Moronimu v‰e o
oné záleÏitosti, a také o jejich
úmyslech uprchnouti do zemû
severní.

32 Nyní vizte, lid, kter˘ byl
v zemi Hojnosti, nebo spí‰e
Moroni, se obával, Ïe budou
poslouchati slova Moriantonova
a pfiipojí se k jeho lidu a ten zís-
ká vlastnictví onûch ãástí zemû,
coÏ by poloÏilo základy váÏn˘m
následkÛm mezi lidem Nefio-
v˘m, ano, kteréÏto následky by
vedly ke ztrátû jejich asvobody.
33 TudíÏ Moroni vyslal vojsko,

s jeho táborem, aby zadrÏelo
lid MoriantonÛv, aby zastavilo
jejich útûk do zemû severní.

23a Mos. 2:41.
25a pp Svár.

32a pp Svoboda,
svobodn˘.
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34 A stalo se, Ïe je nezadrÏeli,
dokud nedo‰li k hranicím zemû
aPustoty; a tam je zadrÏeli u
úÏiny, která vedla podél mofie
do zemû severní, ano, podél
mofie na západû a na v˘chodû.
35 A stalo se, Ïe vojsko, které

vyslal Moroni a které vedl muÏ,
jenÏ se jmenoval Teankum, se
stfietlo s lidem Moriantonov˘m;
a tak zarputil˘ byl lid Morian-
tonÛv (jsa povzbuzován jeho
zlovolností a jeho lichotiv˘mi
slovy), Ïe mezi nimi do‰lo
k bitvû, v níÏ Teankum zabil
Moriantona a porazil jeho voj-
sko, zajal je a navrátil se do
tábora Moroniova. A tak skonãil
dvacát˘ a ãtvrt˘ rok vlády
soudcÛ nad lidem Nefiov˘m.

36 A tak byl lid MoriantonÛv
pfiiveden zpût. A poté, co uãinil
smlouvu, Ïe bude zachovávati
mír, byla mu navrácena zemû
Morianton a mezi ním a lidem
Lehiov˘m nastala svornost; a
jemu byly také navráceny jeho
zemû.

37 A stalo se, Ïe v témÏe roce,
kdy byl lidu Nefiovu obnoven
mír, Ïe Nefia, druh˘ hlavní
soudce, zemfiel, usedav na soud-
covskou stolici s dokonalou
pfiímostí pfied Bohem.

38 Nicménû odmítl od Almy
pfievzíti do vlastnictví ony zá-
znamy a ony vûci, které Alma a
jeho otcové povaÏovali za nejv˘-
‰e posvátné; tudíÏ Alma je pfie-
dal svému synu Helamanovi.

39 Vizte, stalo se, Ïe syn Nefi-
aÛv byl urãen, aby usedl na
soudcovskou stolici na místo

svého otce; ano, byl urãen hlav-
ním soudcem a správcem nad
lidem s pfiísahou a posvátn˘m
obfiadem, Ïe bude souditi spra-
vedlivû a Ïe bude udrÏovati mír
a svobodu lidu a Ïe jim udûlí
jejich posvátné v˘sady uctívati
Pána, jejich Boha, ano, Ïe bude
podporovati a hájiti vûc BoÏí po
v‰echny své dny a Ïe bude pfii-
vádûti zlovolné k spravedlnosti
podle jejich zloãinu.

40 Nyní vizte, jmenoval se
Pahoran. A Pahoran usedl na
stolici svého otce a poãal svou
vládu, na konci dvacátého a ãtvr-
tého roku, nad lidem Nefiov˘m.

KAPITOLA 51

Lidé královi usilují o zmûnu zákona
a o ustanovení krále – Pahoran a
lidé svobody jsou podpofieni hlasem
lidu – Moroni nutí lidi královy,
aby bránili svou zemi, jinak budou
usmrceni – Amalikiá‰ a Lamanité
se zmocÀují mnoha opevnûn˘ch
mûst – Teankum odráÏí vpád La-
manitÛ a zabíjí Amalikiá‰e v jeho
stanu. Kolem roku 67–66 pfi. Kr.

A nyní, stalo se na poãátku
dvacátého a pátého roku vlády
soudcÛ nad lidem Nefiov˘m, Ïe
poté, co zjednali mír mezi lidem
Lehiov˘m a lidem Moriantono-
v˘m ohlednû jejich zemí, poãali
dvacát˘ a pát˘ rok v míru;

2 Nicménû dlouho si úpln˘
mír v zemi neudrÏeli, neboÈ
mezi lidem vyvstal svár ohled-
nû hlavního soudce Pahorana;
neboÈ vizte, byla skupina lidí,

34a Alma 46:17.
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ktefií si pfiáli, aby nûkolik jed-
notliv˘ch bodÛ zákona bylo
pozmûnûno.
3 Ale vizte, Pahoran nechtûl

zákon pozmûniti, a ani nechtûl
strpûti, aby byl pozmûnûn; tudíÏ
neposlouchal ty, jiÏ vyslali
své hlasy se Ïádostmi sv˘mi o
pozmûnûní zákona.

4 TudíÏ ti, ktefií si pfiáli, aby
byl zákon pozmûnûn, se na
nûho hnûvali a pfiáli si, aby jiÏ
nebyl hlavním soudcem nad
zemí; tudíÏ vyvstala v oné vûci
prudká rozepfie, nikoli v‰ak ke
krveprolití.

5 A stalo se, Ïe ti, ktefií si pfiáli,
aby byl Pahoran sesazen ze
soudcovské stolice, se naz˘vali
lidé královi, neboÈ si pfiáli, aby
byl zákon pozmûnûn tak, aby
byla svrÏena svobodná vláda
a aby byl nad zemí ustanoven
král.

6 A ti, ktefií si pfiáli, aby Pahoran
zÛstal hlavním soudcem nad
zemí, vzali na sebe jméno lidé
svobody; a tak byl mezi nimi
rozkol, neboÈ lidé svobody pfií-
sahali neboli uãinili smlouvu, Ïe
budou hájiti svá práva a v˘sady
svého náboÏenství prostfiednic-
tvím svobodné vlády.

7 A stalo se, Ïe tato záleÏitost
jejich sváru byla urovnána hla-
sem lidu. A stalo se, Ïe hlas lidu
vyznûl pro lid svobody a Paho-
ran si ponechal soudcovskou
stolici, coÏ zpÛsobilo velikou
radost mezi bratfiími Pahora-
nov˘mi, a také mezi mnoh˘mi
z lidu svobody, ktefií také lid
králÛv umlãeli, takÏe ti se ne-

odvaÏovali odporovati, ale byli
nuceni hájiti vûc svobody.

8 Nyní, ti, ktefií byli pro krále,
byli lidé aurození a usilovali o
to, aby se stali králi; a byli pod-
porováni tûmi, ktefií usilovali o
moc a pravomoc nad lidem.

9 Ale vizte, byla to závaÏná
doba na to, aby byly takovéto
sváry mezi lidem Nefiov˘m;
neboÈ vizte, Amalikiá‰ opût
podnûcoval srdce lidu LamanitÛ
proti lidu NefitÛ a shromaÏìo-
val vojáky ze v‰ech ãástí své
zemû, vyzbrojuje je a pfiipravuje
je na válku se v‰í pílí; neboÈ
apfiísahal, Ïe bude píti krev
Moroniovu.

10 Ale vizte, my uvidíme, Ïe
tento jeho slib, kter˘ uãinil, byl
unáhlen˘; nicménû, pfiipravoval
sebe a svá vojska na to, aby ‰li
bojovati proti NefitÛm.

11 Nyní, jeho vojska nebyla
tak veliká, jako byla doposud,
pro ony mnohé tisíce, které byly
pobity rukou NefitÛ; ale i pfies
jejich velikou ztrátu Amalikiá‰
shromáÏdil podivuhodnû veliké
vojsko, natolik, Ïe se nebál sejíti
do zemû Zarahemla.

12 Ano, vpravdû, Amalikiá‰
sám se‰el v ãele LamanitÛ. A
bylo to ve dvacátém a pátém
roce vlády soudcÛ; a bylo
to v tutéÏ dobu, kdy poãali
urovnávati záleÏitosti sv˘ch
svárÛ ohlednû hlavního soudce
Pahorana.

13 A stalo se, Ïe kdyÏ tito muÏi,
ktefií se naz˘vali lidé královi,
usly‰eli, Ïe Lamanité pfiicházejí
bojovati proti nim, byli ve svém

51 8a pp Dom˘‰livost, marnivost, p˘cha. 9a Alma 49:26–27.
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srdci rádi; a odmítli pozvednou-
ti zbranû, neboÈ tak se hnûvali
na hlavního soudce a také na
alid svobody, Ïe nechtûli po-
zvednouti zbraní, aby bránili
svou vlast.

14 A stalo se, Ïe kdyÏ to
Moroni vidûl, a také vidûl, Ïe
Lamanité pfiecházejí hranice
zemû, nesmírnû se rozhnûval
pro zarputilost onûch lidí, které
se snaÏil s tak velikou pílí
zachovati; ano, nesmírnû se
hnûval; jeho du‰e byla plna
hnûvu vÛãi nim.

15 A stalo se, Ïe poslal Ïádost
s hlasem lidu správci zemû
Ïádaje ho, aby si ji pfieãetl a dal
mu (Moronimu) moc pfiinutiti
tyto od‰tûpence k tomu, aby
bránili svou vlast, anebo je
usmrtiti.

16 NeboÈ jeho prvotním zá-
jmem bylo ukonãiti takovéto
sváry a roz‰tûpení mezi lidem;
neboÈ vizte, to bylo doposud
pfiíãinou ve‰kerého jejich zniãe-
ní. A stalo se, Ïe byla vysly‰ena
podle hlasu lidu.

17 A stalo se, Ïe Moroni pfiiká-
zal svému vojsku, aby táhlo
proti onûm lidem králov˘m,
aby srazilo jejich p˘chu a jejich
vzne‰enost a srovnalo je se
zemí, anebo aby pozvedli zbra-
nû a podporovali vûc svobody.

18 A stalo se, Ïe vojska po-
chodovala proti nim; a srazila
jejich p˘chu a jejich vzne‰enost
natolik, Ïe kdyÏ pozvedli své
váleãné zbranû, aby bojovali
proti muÏÛm Moroniov˘m, byli
poraÏeni a srovnáni se zemí.

19 A stalo se, Ïe onûch aod‰tû-
pencÛ, ktefií byli poraÏeni
meãem, byly ãtyfii tisíce; a ti
z jejich vÛdcÛ, ktefií nebyli zabiti
v bitvû, byli zajati a uvrÏeni
do vûzení, neboÈ v tuto dobu
nebylo ãasu na jejich soudy.

20 A zbytek onûch od‰tûpencÛ
se radûji, neÏli by se nechal
sraziti k zemi meãem, podrobil
korouhvi svobody, a byli donu-
ceni vyvûsiti azástavu svobody
na své vûÏe a ve sv˘ch mûstech
a pozvednouti zbranû na obranu
své vlasti.

21 A tak Moroni uãinil konec
onûm lidem králov˘m, takÏe
mezi nimi nebyl nikdo znám
pod názvem lidé královi; a
tak skoncoval se zarputilostí
a s p˘chou onûch lidí, ktefií se
hlásili ke vzne‰ené krvi; ale byli
pfiivedeni k tomu, aby se poko-
fiili jako jejich bratfií a aby udatnû
bojovali za svou svobodu od
poroby.

22 Vizte, stalo se, Ïe zatímco
aMoroni tak potíral války a
sváry mezi sv˘m vlastním lidem
podrobuje jej míru a umravnû-
nosti a vydávaje nafiízení k tomu,
aby se pfiipravili na válku
s Lamanity, vizte, Lamanité pfii‰li
do zemû Moroni, která byla na
hranicích s mofisk˘m pobfieÏím.

23 A stalo se, Ïe Nefité neby-
li dostateãnû silní ve mûstû
Moroni; tudíÏ Amalikiá‰ je
vyhnal, pobiv mnohé. A stalo se,
Ïe Amalikiá‰ se zmocnil mûsta,
ano, zmocnil se v‰ech jejich
opevnûní.

24 A ti, ktefií uprchli z mûsta

13a Alma 46:10–16.
19a Alma 60:16.

20a Alma 46:12–13.
22a pp Moroni, velitel.
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Moroni, pfii‰li do mûsta Nefia;
a také lid z mûsta Lehi se
shromáÏdil a ãinil pfiípravy a byl
pfiipraven stfietnouti se s Lama-
nity v bitvû.
25 Ale stalo se, Ïe Amalikiá‰

nedovolil LamanitÛm, aby ‰li
proti mûstu Nefia do bitvy, ale
drÏel je dole u pobfieÏí, zanechá-
vaje muÏe v kaÏdém mûstû, aby
ho hájili a bránili.

26 A tak ‰el dál, zmocÀuje
se mnoha mûst, mûsta Nefia a
mûsta Lehi a mûsta Morianton
a mûsta Omner a mûsta Gid a
mûsta Mulek, a v‰echna byla
u v˘chodní hranice s pobfieÏím.

27 A tak Lamanité získali
vychytralostí Amalikiá‰ovou a
sv˘mi nesãetn˘mi zástupy vel-
mi mnoho mûst a v‰echna byla
silnû opevnûna po zpÛsobu
aopevnûní Moroniova; a v‰ech-
na se stala pevnostmi LamanitÛ.
28 A stalo se, Ïe pochodovali

k hranicím zemû Hojnosti, Ïe-
nouce Nefity pfied sebou a
pobíjejíce mnohé.

29 Ale stalo se, Ïe se stfietli
s Teankumem, kter˘ azabil
Moriantona a zastavil jeho lid
na útûku.

30 A stalo se, Ïe zastavil také
Amalikiá‰e, kdyÏ pochodoval
se sv˘m poãetn˘m vojskem, aby
se mohl zmocniti zemû Hojnosti,
a taktéÏ zemû severní.

31 Ale vizte, potkalo ho zkla-
mání, byv odraÏen Teankumem
a jeho muÏi, neboÈ to byli velcí
váleãníci; neboÈ kaÏd˘ muÏ
TeankumÛv pfiedãil Lamanity
co do jejich síly a co do jejich

umûní váleãného natolik, Ïe
získali pfievahu nad Lamanity.

32 A stalo se, Ïe je napadal,
natolik, Ïe je pobíjeli aÏ do set-
mûní. A stalo se, Ïe Teankum
a jeho muÏi rozbili své stany
na hranicích zemû Hojnosti; a
Amalikiá‰ postavil své stany
na pláni na hranicích s pobfieÏím
a tímto zpÛsobem byli zahnáni.

33 A stalo se, Ïe kdyÏ nastala
noc, Teankum se sv˘m sluÏeb-
níkem se vykradli a vy‰li za noci
a ‰li do tábora Amalikiá‰ova; a
vizte, spánek je pfiemohl pro je-
jich velikou únavu, kterou zpÛ-
sobila námaha a horko toho dne.

34 A stalo se, Ïe Teankum se
vkradl tajnû do stanu králova
a probodl mu o‰tûpem srdce;
a zpÛsobil králi okamÏitou
smrt, takÏe ten nevzbudil své
sluÏebníky.

35 A vrátil se opût tajnû do
svého vlastního tábora a vizte,
jeho muÏi spali a on je probudil
a povûdûl jim v‰e, co uãinil.
36 A dal, aby jeho vojska stála

v pohotovosti z obavy, Ïe Lama-
nité, aÏ se probudí, by na nû
mohli pfiijíti.

37 A tak konãí dvacát˘ a pát˘
rok vlády soudcÛ nad lidem
Nefiov˘m; a tak konãí dny
Amalikiá‰ovy.

KAPITOLA 52

Ammoron nastupuje za Amalikiá‰e
jako král LamanitÛ – Moroni,
Teankum a Lehi vedou Nefity do
vítûzné války proti LamanitÛm –

27a Alma 48:8–9. 29a Alma 50:35.
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Mûsto Mulek je dobyto zpût a
Zoramita Jákob je zabit. Kolem roku
66–64 pfi. Kr.

A nyní, stalo se ve dvacátém a
‰estém roce vlády soudcÛ nad
lidem Nefiov˘m, vizte, kdyÏ
se Lamanité probudili prvního
rána prvního mûsíce, vizte,
shledali, Ïe Amalikiá‰ je ve
svém stanu mrtev; a také vidûli,
Ïe Teankum je onoho dne pfii-
praven na bitvu proti nim.

2 A nyní, kdyÏ to Lamanité
vidûli, vydûsili se; a upustili od
svého plánu pochodovati do
zemû severní a stáhli se s cel˘m
sv˘m vojskem do mûsta Mulek
a hledali ochranu ve sv˘ch
opevnûních.

3 A stalo se, Ïe bratr Amalikiá-
‰Ûv byl urãen za krále nad
lidem LamanitÛ; a jmenoval se
Ammoron; a tak král Ammoron,
bratr krále Amalikiá‰e, byl
urãen, aby vládl na jeho místû.

4 A stalo se, Ïe pfiikázal, aby
jeho lid hájil ona mûsta, kter˘ch
dobyli za prolití krve; neboÈ
nedobyli jediného mûsta, aniÏ
by ztratili mnoho krve.

5 A nyní, Teankum vidûl, Ïe
Lamanité jsou odhodláni hájiti
ona mûsta, kter˘ch dobyli, a ony
ãásti zemû, jejichÏ vlastnictví
získali; a také vida nesmírnost
jejich poãtu, Teankum si pomys-
lel, Ïe není Ïádoucí, aby se
pokou‰el zaútoãiti na nû v jejich
pevnostech.

6 Ale ponechal své muÏe
kolem, jako by ãinû pfiípravy
na válku; ano, a vpravdû se

pfiipravoval brániti sebe proti
nim tím, Ïe astavûl dokola zdi a
pfiipravoval útoãi‰tû.

7 A stalo se, Ïe setrvával takto
v pfiípravách na válku, dokud
Moroni neposlal velik˘ poãet
muÏÛ, aby posílil jeho vojsko.

8 A Moroni mu také poslal
pfiíkazy, Ïe si má ponechati
v‰echny zajatce, ktefií mu padli
do rukou; a jelikoÏ Lamanité jali
mnoho zajatcÛ, Ïe si má pone-
chati v‰echny zajatce LamanitÛ
jako v˘kupné za ty, které zajali
Lamanité.

9 A také mu poslal pfiíkazy,
Ïe má opevniti zemi Hojnosti a
zabezpeãiti aúÏinu, která vede
do zemû severní, aby ono místo
nezískali Lamanité a nemûli
moc napadati je ze v‰ech stran.

10 A Moroni také vyslal posel-
ství Ïádaje ho, aby byl vûrn˘
pfii hájení oné ãásti zemû a aby
vyhledával kaÏdou pfiíleÏitost
k potírání LamanitÛ v oné ãásti,
nakolik je v jeho moci, aby snad
mohl získati opût strategií nebo
nûjak˘m jin˘m zpÛsobem ona
mûsta, která jim byla vyrvána
z rukou; a aby také opevÀoval
a posiloval mûsta okolo, která
do rukou LamanitÛ nepadla.

11 A také mu pravil: Pfii‰el
bych za tebou, ale viz, Lamanité
na nás útoãí na hranicích zemû
u západního mofie; a viz, jdu
proti nim, proto nemohu pfiijíti
za tebou.

12 Nyní, král (Ammoron) ode-
‰el ze zemû Zarahemla a zpravil
královnu o smrti svého bratra a
shromáÏdil velik˘ poãet muÏÛ

52 6a Alma 50:1–6; 53:3–5. 9a Alma 22:32; Morm. 2:29.
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a vydal se na pochod proti
NefitÛm u hranice se západním
mofiem.
13 A tak se snaÏil napadati

Nefity a odlákati ãást jejich
sil do oné ãásti zemû, zatímco
pfiikázal tûm, které zanechal,
aby vlastnili mûsta, která dobyl,
aby také napadali Nefity na
hranicích s v˘chodním mofiem
a aby se zmocnili jejich zemí,
nakolik to bude v jejich moci,
podle moci jejich vojsk.

14 A tak Nefité byli v tûchto
nebezpeãn˘ch pomûrech na kon-
ci dvacátého a ‰estého roku vlá-
dy soudcÛ nad lidem Nefiov˘m.

15 Ale vizte, stalo se ve dvacá-
tém a sedmém roce vlády soud-
cÛ, Ïe Teankum podle pfiíkazu
Moroniova – kter˘ rozestavûl
vojska, aby chránila jiÏní a
západní hranice zemû, a kter˘
se vydal na pochod k zemi Hoj-
nosti, aby mohl se sv˘mi muÏi
pomoci Teankumovi pfii znovu-
získávání mûst, která ztratili –

16 A stalo se, Ïe Teankum
obdrÏel pfiíkazy, aby zaútoãil
na mûsto Mulek a získal ho
zpût, bude-li to moÏné.

17 A stalo se, Ïe Teankum
uãinil pfiípravy na to, aby zaú-
toãil na mûsto Mulek a aby
vypochodoval se sv˘m vojskem
proti LamanitÛm; ale vidûl, Ïe
je nemoÏné, aby je pfiemohl,
zatímco jsou ve sv˘ch opevnû-
ních; tudíÏ upustil od sv˘ch
plánÛ a opût se vrátil do mûsta
Hojnosti, aby vyãkal pfiíchodu
Moroniova, aby získal posilu
pro své vojsko.

18 A stalo se, Ïe Moroni dosáhl
se sv˘m vojskem zemû Hojnosti

ke konci dvacátého a sedmého
roku vlády soudcÛ nad lidem
Nefiov˘m.

19 A na poãátku dvacátého
a osmého roku mûli Moroni a
Teankum a mnozí z hlavních
velitelÛ váleãnou poradu – co
by mûli uãiniti, aby pfiimûli
Lamanity, aby vy‰li proti nim
do bitvy; nebo jak by je mohli
vylákati z jejich pevností, aby
nad nimi získali pfievahu a opût
získali mûsto Mulek.

20 A stalo se, Ïe posílali vyslan-
ce k vojsku LamanitÛ, které
chránilo mûsto Mulek, k jejich
vÛdci, kter˘ se jmenoval Jákob,
Ïádajíce ho, aby vy‰el se sv˘mi
vojsky a stfietl se s nimi na
planinách mezi obûma mûsty.
Ale vizte, Jákob, jenÏ byl Zora-
mita, nechtûl se sv˘m vojskem
vyjíti a stfietnouti se s nimi na
planinách.

21 A stalo se, Ïe Moroni, nema-
je Ïádnou nadûji na to, Ïe by se
s nimi stfietl za rovn˘ch podmí-
nek, tudíÏ, vymyslel plán, aby
mohl Lamanity z jejich pevností
vylákati.

22 TudíÏ dal, aby si Teankum
vzal mal˘ poãet muÏÛ a vydal
se na pochod podél pobfieÏí;
a Moroni a jeho vojsko za noci
vpochodovalo do pustiny na
západ od mûsta Mulek; a tak
nazítfií, kdyÏ stráÏe LamanitÛ
objevily Teankuma, bûÏely a
povûdûly to Jákobovi, svému
vÛdci.

23 A stalo se, Ïe vojska Lama-
ni tÛ vypochodovala prot i
Teankumovi domnívajíce se, Ïe
sv˘m poãtem Teankuma pfiemo-
hou pro nízkost jeho poãtu. A
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jakmile Teankum uvidûl, jak
vojska LamanitÛ vycházejí proti
nûmu, poãal se stahovati podél
pobfieÏí smûrem na sever.
24 A stalo se, Ïe kdyÏ Lamani-

té vidûli, Ïe zaãíná prchati,
nabyli odvahy a pronásledovali
je s rázností. A zatímco Tean-
kum takto odvádûl Lamanity,
ktefií ho marnû pronásledovali,
vizte, Moroni pfiikázal, aby
ãást jeho vojska, které bylo
s ním, vpochodovala do mûsta
a obsadila ho.

25 A tak uãinili a zabili v‰echny
ty, ktefií byli ponecháni, aby
chránili mûsto, ano, v‰echny
ty, ktefií nechtûli vydati své
váleãné zbranû.

26 A tak Moroni získal vlast-
nictví mûsta Mulek s ãástí svého
vojska, zatímco pochodoval se
zbytkem, aby se stfietl s Lamani-
ty, aÏ se budou vraceti z proná-
sledování Teankuma.

27 A stalo se, Ïe Lamanité
pronásledovali Teankuma, do-
kud nedo‰li k mûstu Hojnosti,
a pak se stfietli s Lehim a s ma-
l˘m vojskem, které tam bylo
ponecháno, aby chránilo mûsto
Hojnosti.

28 A nyní vizte, kdyÏ hlavní
velitelé LamanitÛ spatfiili Lehi-
ho s jeho vojskem pfiicházejícím
proti nim, prchali ve velikém
zmatku ze strachu, Ïe snad
nedosáhnou mûsta Mulek dfiíve,
neÏli je Lehi dohoní; neboÈ byli
znaveni kvÛli svému pochodu,
a muÏové Lehiovi byli svûÏí.

29 Nyní, Lamanité nevûdûli,
Ïe Moroni jim byl v zádech se

sv˘m vojskem; a jediné, ãeho
se báli, byl Lehi a jeho muÏové.

30 Nyní, Lehi si nepfiál je do-
stihnouti, dokud se nestfietnou
s Moronim a s jeho vojskem.

31 A stalo se, Ïe neÏli se Lama-
nité stáhli daleko, byli obklope-
ni Nefity, muÏi Moroniov˘mi
na jedné stranû a muÏi Lehiov˘-
mi na druhé, a v‰ichni byli svûÏí
a plní síly; ale Lamanité byli
znaveni kvÛli svému dlouhému
pochodu.

32 A Moroni pfiikázal sv˘m
muÏÛm, Ïe je mají napadati,
dokud nevydají své váleãné
zbranû.

33 A stalo se, Ïe Jákob, jsa jejich
vÛdcem, jsa také aZoramita a
maje nezkrotného ducha, vedl
Lamanity, aby bojovali s nesmír-
nou zufiivostí proti Moronimu.

34 Moroni stál ve smûru jejich
pochodu, tudíÏ Jákob byl od-
hodlán, Ïe je pobije a probije se
aÏ do mûsta Mulek. Ale vizte,
Moroni a jeho muÏové byli
mocnûj‰í; tudíÏ pfied Lamanity
neustoupili.

35 A stalo se, Ïe bojovali na
obou stranách s nesmírnou zufii-
vostí; a mnoho pobit˘ch bylo
na obou stranách; ano, a Moroni
byl zranûn a Jákob byl zabit.

36 A Lehi napadl se sv˘mi
siln˘mi muÏi jejich zadní voj
s takovou zufiivostí, Ïe Lamanité
v zadním voji vydali své váleãné
zbranû; a zbylí, jsouce velice
zmateni, nevûdûli, kam jíti nebo
udefiiti.

37 Nyní Moroni, vida jejich
zmatek, pravil jim: JestliÏe

33a Alma 31:12.
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pfiinesete své váleãné zbranû
a vydáte je, vizte, ustaneme
prolévati va‰i krev.
38 A stalo se, Ïe kdyÏ Lamanité

usly‰eli tato slova, jejich hlavní
velitelé, v‰ichni ti, ktefií nebyli
zabiti, pfiedstoupili a vrhli své
váleãné zbranû k nohám Moro-
niov˘m a pfiikázali i sv˘m
muÏÛm, aby uãinili totéÏ.

39 Ale vizte, byli mnozí, ktefií
nechtûli; a ti, ktefií nechtûli vy-
dati své meãe, byli jati a svázáni
a jejich váleãné zbranû jim
byly odebrány a byli pfiinuceni
pochodovati se sv˘mi bratfiími
do zemû Hojnosti.

40 A nyní, poãet zajatcÛ, ktefií
byli jati, pfievy‰oval velice poãet
tûch, ktefií byli pobiti, ano, pfie-
vy‰oval velice poãet tûch, ktefií
byli pobiti na obou stranách.

KAPITOLA 53

Lamanit‰tí zajatci jsou vyuÏíváni
k tomu, aby opevÀovali mûsto Hoj-
nosti – Roz‰tûpení mezi Nefity
zapfiíãiÀují lamanitská vítûzství –
Helaman pfiebírá velení nad dvûma
tisíci mlad˘mi syny lidu Ammo-
nova. Kolem roku 64–63 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe nad zajatci Lama-
nitÛ ustanovili stráÏe a pfiinutili
je, aby ‰li a pohfibili své mrtvé,
ano, a také mrtvé NefitÛ, ktefií
byli zabiti; a Moroni nad nimi
dosadil muÏe, aby je stfieÏili,
zatímco budou vykonávati své
práce.

2 A Moroni ‰el s Lehim do
mûsta Mulek a pfievzal velení

nad mûstem a pfiedal je Lehimu.
Nyní vizte, tento Lehi byl muÏ,
kter˘ byl s Moronim ve vût‰inû
ze v‰ech jeho bitev; a byl to
muÏ ajako Moroni, a radovali
se ze vzájemného bezpeãí; ano,
mûli rádi jeden druhého a mûl
je rád i ve‰ker˘ lid NefiÛv.

3 A stalo se, Ïe poté, co Lama-
nité dokonãili pohfibívání sv˘ch
mrtv˘ch a taktéÏ mrtv˘ch Nefi-
tÛ, byli odvedeni zpût do zemû
Hojnosti; a Teankum je podle
pfiíkazÛ Moroniov˘ch pfiimûl,
aby poãali pracovati na vykopá-
vání pfiíkopu okolo zemû neboli
mûsta Hojnosti.

4 A pfiimûl je, aby stavûli
apfiedprseÀ z trámÛ na vnitfiní
stranû pfiíkopu; a vyhazovali
zem z pfiíkopÛ proti pfiedprsni
z trámÛ; a tak pfiimûli Lamanity
pracovati, dokud neobklopili
mûsto Hojnost i s i lnou zdí
z trámÛ a zemû do pfieveliké
v˘‰ky.

5 A toto mûsto se stalo jiÏ
na vÏdy pfievelikou pevností; a
v tomto mûstû stfieÏili zajatce
LamanitÛ; ano, vpravdû uvnitfi
zdí, které je pfiimûli postaviti
jejich vlastníma rukama. Nyní,
Moroni byl nucen pfiimûti La-
manity, aby pracovali, protoÏe
pfii práci je bylo snadné stfieÏiti;
a on si pfiál míti v‰echny své
síly, aÏ zaútoãí na Lamanity.

6 A stalo se, Ïe Moroni tak
dobyl vítûzství nad jedním
z nejvût‰ích vojsk LamanitÛ a
získal vlastnictví mûsta Mulek,
které bylo jednou z nejsilnûj‰ích
pevností LamanitÛ v zemi Nefi;

53 2a Alma 48:16–17. 4a Alma 50:2–3.
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a tak si i postavil pevnost, aby
udrÏel své zajatce.
7 A stalo se, Ïe se jiÏ v onom

roce nepokusil o boj s Lamanity,
ale zamûstnával své muÏe pfií-
pravou na válku, ano, stavûním
opevnûní k obranû pfied Lama-
nity, ano, a také zachraÀováním
jejich Ïen a jejich dûtí pfied
hladem a strastí a obstaráváním
potravy pro jejich vojska.

8 A nyní, stalo se, Ïe vojska
LamanitÛ u západního mofie
na jihu získala za nepfiítomnos-
ti Moroniovy pro nûjaké pleti-
chy mezi Nefity, které mezi
nimi zpÛsobily roz‰tûpení, jis-
tou pfievahu nad Nefity, ano,
natolik, Ïe získali vlastnictví
nûkolika jejich mûst v oné ãásti
zemû.

9 A tak pro nepravost mezi
sebou, ano, pro roz‰tûpení a
pletichy mezi sebou sam˘mi se
ocitli ve velmi nebezpeãn˘ch
okolnostech.

10 A nyní vizte, mám nûco,
co bych chtûl fiíci o alidu Am-
monovu, ktefií byli zpoãátku
Lamanité; ale skrze Ammona a
jeho bratfií, neboli spí‰e skrze
moc a slovo BoÏí, se bobrátili
k Pánu; a byli odvedeni do zemû
Zarahemla, a od té doby je
Nefité ochraÀovali.
11 A pro svou pfiísahu byli

chránûni pfied pozvednutím
zbranû proti sv˘m bratfiím;
neboÈ sloÏili pfiísahu, Ïe jiÏ
anikdy neprolijí krev; a podle
své pfiísahy by byli zahynuli;
ano, byli by strpûli, Ïe by padli

do rukou sv˘ch bratfií, kdyby
nebylo slitování a nesmírné lás-
ky, kterou k nim mûl Ammon
a jeho bratfií.
12 A z této pfiíãiny byli pfiive-

deni do zemû Zarahemla; a od
té doby je Nefité aochraÀovali.

13 Ale stalo se, Ïe kdyÏ vidûli
ono nebezpeãí a mnohé strasti
a souÏení, které pro nû Nefité
sná‰eli, byli pohnuti soucitem
a azatouÏili pozvednouti zbranû
na obranu své vlasti.

14 Ale vizte, kdyÏ se jiÏ chystali
chopiti se sv˘ch váleãn˘ch
zbraní, byli pfiemoÏeni pfie-
svûdãováním Helamana a jeho
bratfií, neboÈ se chystali aporu-
‰iti bpfiísahu, kterou uãinili.

15 A Helaman se bál, Ïe kdyby
tak uãinili, ztratili by svou du‰i;
tudíÏ v‰ichni ti, ktefií vstoupili
do této smlouvy, byli nuceni
pohlíÏeti na to, jak se jejich bratfií
prodírají sv˘mi strastmi za
onûch nebezpeãn˘ch okolností
v této dobû.

16 Ale vizte, stalo se, Ïe mûli
mnoho synÛ, ktefií nevstoupili
do smlouvy, Ïe nepozvednou
své váleãné zbranû, aby bránili
sebe proti sv˘m nepfiátelÛm;
tudíÏ ti se v tuto dobu shro-
máÏdili, tolik, kolik jich bylo
schopno pozvednouti zbranû, a
naz˘vali se Nefity.

17 A vstoupili do smlouvy, Ïe
budou bojovati za svobodu
NefitÛ, ano, Ïe budou chrániti
zemi aÏ do poloÏení svého Ïivo-
ta; ano, dokonce uãinili smlou-
vu, Ïe se nikdy nevzdají své

10a Alma 27:24–26.
b Alma 23:8–13.

11a Alma 24:17–19.

12a Alma 27:23.
13a Alma 56:7.
14a Num. 30:3.

b pp Pfiísaha.
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a svobody, ale Ïe budou za
v‰ech okolností bojovati, aby
chránili Nefity a sebe samé pfied
porobou.
18 Nyní vizte, dva tisíce bylo

tûchto mlad˘ch muÏÛ, ktefií
vstoupili do této smlouvy a
ktefií se chopili sv˘ch váleãn˘ch
zbraní, aby bránili svou vlast.

19 A nyní vizte, jakoÏe nikdy
doposud nebyli NefitÛm na
obtíÏ, stali se jim nyní v tomto
období také velikou oporou;
neboÈ se chopili sv˘ch váleã-
n˘ch zbraní a chtûli, aby Hela-
man byl jejich vÛdcem.

20 A oni v‰ichni byli mladí
muÏové a byli nesmírnû udatní
svou aodvahou, a také silou a
pfiiãinlivostí; ale vizte, to nebylo
v‰e – byli to muÏové, ktefií byli
bvûrní za v‰ech dob v jakékoli
vûci, která jim byla svûfiena.
21 Ano, byli to muÏové pravdy

a rozváÏnosti, neboÈ byli pouão-
váni, aby zachovávali pfiikázání
BoÏí a akráãeli pfied ním zpfiíma.
22 A nyní, stalo se, Ïe Helaman

pochodoval v ãele sv˘ch advou
tisíc mlad˘ch vojákÛ na pod-
poru lidu na hranicích zemû na
jihu u západního mofie.
23 A tak skonãil dvacát˘ a

osm˘ rok vlády soudcÛ nad
lidem Nefiov˘m.

KAPITOLA 54

Ammoron a Moroni vyjednávají o
v˘mûnû zajatcÛ – Moroni poÏaduje,
aby se Lamanité stáhli a ukonãili

své vraÏedné útoky – Ammoron
poÏaduje, aby Nefité sloÏili své
zbranû a podrobili se LamanitÛm.
Kolem roku 63 pfi. Kr.

A nyní, stalo se na poãátku
dvacátého a devátého roku
soudcÛ, Ïe aAmmoron vyslal
k Moronimu sluÏebníka Ïádaje,
aby vymûnil zajatce.

2 A stalo se, Ïe Moroni z tohoto
poÏadavku pocítil pfievelikou
radost, neboÈ si pfiál vyuÏívati
zásob, které byly pfiidûlovány
k podpofie lamanitsk˘ch zajatcÛ,
k podpofie sv˘ch vlastních lidí; a
také si pfiál vyuÏívati vlastních
lidí pro posílení svého vojska.

3 Nyní, Lamanité zajali mnoho
Ïen a dûtí, a mezi ve‰ker˘mi
zajatci Moroniov˘mi neboli
mezi zajatci, které Moroni jal,
nebylo jediné Ïeny ani dítûte;
tudíÏ Moroni se rozhodl získati
strategií od LamanitÛ tolik
nefitsk˘ch zajatcÛ, kolik jen
bude moÏné.

4 TudíÏ napsal list a poslal ho
po sluÏebníku Ammoronovu,
tomtéÏ, kter˘ pfiinesl list Moro-
nimu. Nyní, toto jsou slova, jeÏ
psal Ammoronovi, fika:

5 Viz, Ammorone, napsal jsem
vám nûco o této válce, kterou
vedete proti mému lidu, neboli
spí‰e kterou proti nûmu vedl
tvÛj a bratr, a ve které jste
odhodláni pokraãovati i po
jeho smrti.

6 Viz, chtûl bych vám fiíci
nûco o aspravedlnosti BoÏí a o
meãi v‰emohoucího hnûvu jeho,

17a Alma 56:47.
pp Svoboda,
svobodn˘.

20a pp Odvaha, odváÏn˘.

b pp Bezúhonnost.
21a pp Kráãeti, kráãeti

s Bohem.
22a Alma 56:3–5.

54 1a Alma 52:3.
5a Alma 48:1.
6a pp Spravedlnost.
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kter˘ nad vámi visí, ledaÏe
budete ãiniti pokání a stáhnete
svá vojska do sv˘ch vlastních
zemí, neboli do zemû svého
vlastnictví, coÏ je zemû Nefi.
7 Ano, povûdûl bych ti tyto

vûci, kdybys byl schopen je po-
slouchati; ano, povûdûl bych ti
o onom stra‰ném apekle, které
ãeká, aby pfiijalo takové bvra-
Ïedníky, jako jsi ty a tvÛj bratr,
ledaÏe budete ãiniti pokání a
upustíte od sv˘ch vraÏedn˘ch
zámûrÛ a vrátíte se se sv˘mi voj-
sky do sv˘ch vlastních zemí.

8 Ale jelikoÏ jste tyto vûci
jednou zavrhli a bojovali jste
proti lidu Pánû, právû tak mohu
oãekávati, Ïe tak uãiníte opût.

9 A nyní viz, my jsme pfiiprave-
ni vás pfiijmouti; ano, a pokud
neupustíte od sv˘ch zámûrÛ,
vizte, uvalíte na sebe hnûv ono-
ho Boha, kterého jste zavrhli, aÏ
k svému naprostému zniãení.

10 Ale jakoÏe Ïije Pán, na‰e
vojska na vás pfiijdou, ledaÏe se
stáhnete, a budete brzy nav‰tí-
veni smrtí, neboÈ my si udrÏíme
svá mûsta a své zemû; ano, a
my si uhájíme své náboÏenství
a vûc svého Boha.

11 Ale viz, zdá se mi, Ïe ti po-
vídám o tûchto vûcech nadarmo;
neboli zdá se mi, Ïe ty jsi adítû-
tem pekla; tudíÏ ukonãím svÛj
list tím, Ïe ti pravím, Ïe nevy-
mûním zajatce, ledaÏe to bude
pod podmínkou, Ïe za jednoho
zajatce vydá‰ muÏe a jeho man-
Ïelku a jeho dûti; a v pfiípadû,
Ïe tak uãiníte, vymûním.

12 A viz, neuãiníte-li tak, pfiijdu
proti vám se sv˘mi vojsky; ano,
ozbrojím dokonce i své Ïeny
a své dûti a pfiijdu proti vám a
budu vás pronásledovati, do-
konce aÏ do va‰í vlastní zemû,
coÏ je zemû ana‰eho prvního
dûdictví; ano, a bude to krev za
krev, ano, Ïivot za Ïivot; a budu
s vámi bojovati tak dlouho, aÏ
budete vyhlazeni s tváfie zemû.

13 Viz, jsem rozhnûván, a
také mÛj lid; usilujete o to,
abyste nás povraÏdili, a my
jen usilujeme o to, abychom se
bránili. Ale vizte, budete-li o
na‰e zniãení usilovati nadále,
my budeme usilovati o zniãení
va‰e; ano, a budeme usilovati o
svou zemi, o zemi svého první-
ho dûdictví.

14 Nyní konãím svÛj list. Já
jsem Moroni; jsem vÛdcem lidu
NefitÛ.

15 Nyní, stalo se, Ïe Ammoron,
kdyÏ obdrÏel tento list, se roz-
hnûval; a napsal Moronimu
dal‰í list, a toto jsou slova, která
psal fika:

16 Já jsem Ammoron, král La-
manitÛ; jsem bratr Amalikiá‰Ûv,
kterého jste azavraÏdili. Vizte,
pomstím na vás jeho krev, ano,
a pfiijdu na vás se sv˘mi vojsky,
neboÈ se tv˘ch hrozeb nebojím.

17 NeboÈ viz, va‰i otcové pod-
vedli své bratfií natolik, Ïe je
oloupili o jejich aprávo na vládu,
kdyÏ po právu patfiilo jim.

18 A nyní viz, jestliÏe sloÏíte
zbranû a podrobíte se vládû tûch,
kter˘m vláda po právu patfií,

7a pp Peklo.
b Alma 47:18, 22–24.

pp VraÏda, vraÏditi.

11a Jan 8:42–44.
12a 2. Nefi 5:5–8.
16a Alma 51:34.

17a 2. Nefi 5:1–4;
Mos. 10:12–17.
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pak dám, aby mÛj lid sloÏil
své zbranû a nebyl jiÏ více ve
válce.
19 Viz, vychrlil jsi proti mnû

a mému lidu mnoho hrozeb;
ale viz, my se tv˘ch hrozeb
nebojíme.

20 Nicménû rád svolím k v˘-
mûnû zajatcÛ podle tvého po-
Ïadavku, abych mohl zachovati
svou potravu pro své muÏe
války; a povedeme válku, která
bude vûãná, buì k podrobení
NefitÛ na‰í pravomoci, nebo
k jejich vûãnému vyhubení.

21 A co se t˘ká onoho Boha,
kterého jsme, jak praví‰, zavrhli,
viz, my takovou bytost nezná-
me; a vy také ne; ale pakliÏe
taková bytost je, domníváme se,
Ïe uãinila nás, stejnû jako vás.

22 A pakliÏe je ìábel a peklo,
viz, coÏ tam nepo‰le tebe, abys
pfieb˘val s m˘m bratrem, které-
ho jste zavraÏdili a o kterém jsi
naznaãil, Ïe na takové místo
ode‰el? Ale viz, na tûchto vûcech
nezáleÏí.

23 Já jsem Ammoron a potomek
aZorama, kterého va‰i otcové
donucením vyvedli z Jeruzaléma.

24 A viz nyní, já jsem smûl˘
Lamanita; viz, tato válka je
vedena, aby pomstila bezpráví
na nich spáchané a aby uhájila
a získala jejich práva na vládu;
a konãím svÛj list Moronimu.

KAPITOLA 55

Moroni odmítá vymûniti zajatce –
Lamanitské stráÏe jsou svedeny, aby
se opily, a nefit‰tí zajatci jsou

vysvobozeni – Mûsto Gid je získáno
bez krveprolití. Kolem roku 63–62
pfi. Kr.

Nyní, stalo se, Ïe kdyÏ Moroni
obdrÏel tento list, rozhnûval
se je‰tû více, protoÏe vûdûl, Ïe
Ammoron má dokonalé povû-
domí o svém apodvodu; ano,
vûdûl, Ïe Ammoron ví, Ïe to
nebyla spravedlná vûc, která
ho pfiimûla, aby vedl válku proti
lidu Nefiovu.

2 A pravil: Vizte, nevymûním
zajatce s Ammoronem, ledaÏe
upustí od svého zámûru, jak
jsem uvedl ve svém listû; neboÈ
mu nedopfieji, aby mûl jakkoli
více moci neÏli tu, kterou má.

3 Vizte, znám místo, kde Lama-
nité stfieÏí mé lidi, které zajali;
a jelikoÏ mi Ammoron nedopfiál
toho, ãeho Ïádám ve svém listu,
vizte, naloÏím s ním podle
sv˘ch slov; ano, budu mezi nimi
rozsévati smrt, dokud nebudou
prositi o mír.

4 A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ
Moroni pravil tato slova, dal,
aby se hledalo mezi jeho muÏi,
aby snad mezi nimi mohl na-
lézti muÏe, kter˘ je potomkem
Lamanov˘m.

5 A stalo se, Ïe jednoho nalezli,
a jmenoval se Laman; a byl
to ajeden ze sluÏebníkÛ krále,
kterého zavraÏdil Amalikiá‰.

6 Nyní, Moroni dal, aby Laman
a mal˘ poãet jeho muÏÛ ‰el ke
stráÏím, které byly nad Nefity.

7 Nyní, Nefité byli stfieÏeni ve
mûstû Gid; tudíÏ Moroni urãil
Lamana a dal, aby mal˘ poãet
muÏÛ ‰el s ním.

23a 1. Nefi 4:31–35. 55 1a Alma 47:12–35. 5a Alma 47:29.
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8 A kdyÏ nastal veãer, Laman
‰el ke stráÏím, které byly nad
Nefity, a vizte, vidûli ho pfiichá-
zeti a volali na nûho; ale on jim
praví: Nebojte se; vizte, já jsem
Lamanita. Vizte, unikli jsme
NefitÛm a oni spí; a vizte, vzali
jsme si z jejich vína a pfiinesli
jsme ho s sebou.

9 Nyní, kdyÏ Lamanité sly‰eli
tato slova, pfiijali ho s radostí; a
pravili mu: Dejte nám z va‰eho
vína, abychom se mohli napíti;
jsme rádi, Ïe jste takto vzali víno
s sebou, neboÈ jsme znaveni.

10 Ale Laman jim pravil :
Ponechme si z na‰eho vína, aÏ
pÛjdeme bojovati proti NefitÛm.
Ale tato slova jenom zvût‰ila
jejich touhu popíti z vína.

11 NeboÈ pravili: Jsme znave-
ni, tudíÏ vezmûme si z vína a
zanedlouho dostaneme víno ze
svého pfiídûlu a to nás posílí, aÏ
pÛjdeme proti NefitÛm.

12 A Laman jim pravil: MÛÏete
ãiniti podle pfiání svého.

13 A stalo se, Ïe si brali z vína
nevázanû; a bylo lahodné jejich
chuti, tudíÏ brali si z nûho
nevázanûji; a bylo silné, byv‰i
pfiipraveno ve své síle.

14 A stalo se, Ïe pili a byli veselí
a zanedlouho byli v‰ichni opilí.

15 A nyní, kdyÏ Laman a jeho
muÏi vidûli, Ïe jsou v‰ichni opilí
a v hlubokém spánku, vrátili se
k Moronimu a povûdûli mu v‰e,
co se pfiihodilo.

16 A nyní, toto bylo podle
plánu Moroniova. A Moroni
vybavil své muÏe váleãn˘mi
zbranûmi; a ‰el do mûsta Gid,

zatímco Lamanité byli v hlubo-
kém spánku a opilí, a vhodil
zajatcÛm váleãné zbranû, tolik,
Ïe v‰ichni byli ozbrojeni;

17 Ano, dokonce i jejich Ïenám
a v‰em jejich dûtem, tolika, kolik
jich bylo schopno zacházeti
s váleãnou zbraní, kdyÏ Moroni
ozbrojoval v‰echny zajatce; a
toto v‰e bylo uãinûno za hlu-
bokého ticha.

18 Ale kdyby Lamanity probu-
dili, vizte, byli opilí a Nefité by
je mohli zabíti.

19 Ale vizte, to nebylo pfiání
Moroniovo; neliboval si ve vraÏ-
dûní nebo akrveprolévání, ale
radoval se ze záchrany svého
lidu pfied zkázou; a z této pfiíãiny,
aby na sebe nepfiivodil nespra-
vedlnost, nechtûl napadnouti
Lamanity a zniãiti je v jejich
opilosti.

20 Ale dosáhl svého pfiání; ne-
boÈ ozbrojil ony zajatce NefitÛ,
ktefií byli za zdí mûsta, a dal jim
moc získati vlastnictví onûch
ãástí, které byly za zdmi.

21 A pak dal, aby muÏi, ktefií
byli s ním, od nich poode‰li a
aby obklíãili vojska LamanitÛ.

22 Nyní vizte, to bylo uãinûno
v noci, takÏe kdyÏ se Lamanité
ráno probudili, spatfiili, Ïe
zvenku jsou obklíãeni Nefity a
Ïe uvnitfi jsou jejich zajatci
ozbrojení.

23 A tak vidûli, Ïe Nefité mají
nad nimi moc; a za tûchto okol-
ností shledali, Ïe není vhodné,
aby s Nefity bojovali; tudíÏ si
jejich hlavní velitelé vyÏádali
jejich váleãné zbranû a pfiinesli

19a Alma 48:16.
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je a vrhli je k nohám NefitÛ
prosíce o milosrdenství.
24 Nyní vizte, to bylo pfiání

Moroniovo. Jal je coby váleãné
zajatce a získal vlastnictví mûsta
a dal, aby v‰ichni zajatci, ktefií
byli Nefité, byli osvobozeni; a
ti se pfiipojili k vojsku Moroni-
ovu a byli jeho vojsku velikou
posilou.

25 A stalo se, Ïe dal, aby Lama-
nité, které zajal, poãali apraco-
vati na posilování opevnûní
okolo mûsta Gid.

26 A stalo se, Ïe kdyÏ podle
pfiání svého opevnil mûsto Gid,
dal, aby jeho zajatci byli odve-
deni do mûsta Hojnosti; a také
toto mûsto stfieÏil s nesmírnû
siln˘m vojskem.

27 A stalo se, Ïe i pfies v‰ech-
ny úklady LamanitÛ si udrÏeli
a uchránili v‰echny zajatce,
které jali, a uhájili si i v‰echno
území a pfievahu, kterou zno-
vunabyli.

28 A stalo se, Ïe Nefité poãali
opût vítûziti a nab˘vati zpût
sv˘ch práv a v˘sad.

29 Mnohokráte se je Lamanité
pokusili v noci obklíãiti, ale pfii
tûchto pokusech pfii‰li o mnoho
zajatcÛ.

30 A mnohokráte se pokusili
podati NefitÛm ze svého vína,
aby je mohli zniãiti jedem nebo
opilostí.

31 Ale vizte, Nefité nebyli po-
malí v tom, aby se arozpomnûli
na Pána, svého Boha, v této
své dobû strasti. Nemohli b˘ti
chyceni do jejich pastí; ano, od-
mítali poÏíti z jejich vína, dokud

nepodali nejdfiíve nûkter˘m
lamanitsk˘m zajatcÛm.

32 A tak se mûli na pozoru,
aby mezi nimi nebylo podáno
Ïádného jedu; neboÈ kdyby
jejich víno otrávilo Lamanitu,
otrávilo by i Nefitu; a tak zkou-
‰eli v‰echny jejich nápoje.

33 A nyní, stalo se, Ïe bylo
nezbytné, aby Moroni uãinil
pfiípravy k tomu, aby zaútoãil
na mûsto Morianton; neboÈ viz-
te, Lamanité svou prací mûsto
Morianton opevnili, aÏ se stalo
pfievelikou pevností.

34 A neustále do onoho mûsta
pfiivádûli nové síly, a také pfii-
ná‰eli nové zásoby potravin.

35 A tak skonãil dvacát˘ a
devát˘ rok vlády soudcÛ nad
lidem Nefiov˘m.

KAPITOLA 56

Helaman posílá Moronimu list
popisující váleãn˘ stav s Lamanity
– Antipus a Helaman dosahují
velikého vítûzství nad Lamanity –
Dva tisíce Helamanov˘ch mlad˘ch
synÛ bojují s podivuhodnou mocí
a Ïádn˘ z nich není zabit. Ver‰ 1
kolem roku 62 pfi. Kr.; ver‰e 2–19
kolem roku 66 pfi. Kr.; a ver‰e 20–
57 kolem roku 65–64 pfi. Kr.

A nyní, stalo se na poãátku
tfiicátého roku vlády soudcÛ
druhého dne v prvním mûsíci,
Ïe Moroni obdrÏel od Helamana
list, líãící záleÏitosti lidu v oné
ãásti zemû.

2 A toto jsou slova, která psal
fika: MÛj vroucnû milovan˘

25a Alma 53:3–5. 31a Alma 62:49–51.



369 Alma 56:3–16

bratfie Moroni, jak v Pánu, tak
v souÏení na‰eho válãení; viz,
mÛj milovan˘ bratfie, mám
nûco, co bych ti chtûl povûdûti
o na‰em válãení v této ãásti
zemû.

3 Viz, adva tisíce synÛ onûch
lidí, které Ammon pfiivedl ze
zemû Nefi – nyní, ty ví‰, Ïe to
jsou potomci Lamana, kter˘ byl
nejstar‰ím synem na‰eho otce
Lehiho;

4 Nyní, nemusím ti vyprávûti
o jejich tradicích nebo o jejich
nevífie, neboÈ ty ví‰ o v‰ech
tûchto vûcech –

5 TudíÏ mi postaãí, kdyÏ ti
povím, Ïe dva tisíce tûchto mla-
d˘ch muÏÛ se chopilo sv˘ch
váleãn˘ch zbraní a chtûli, abych
byl jejich vÛdcem; a vy‰li jsme,
abychom bránili svou vlast.

6 A nyní, ví‰ také o asmlouvû,
kterou jejich otcové uãinili,
Ïe nepozvednou své váleãné
zbranû proti sv˘m bratfiím, aby
neprolili krev.
7 Ale ve dvacátém a ‰estém

roce, kdyÏ vidûli na‰e strasti
a na‰e souÏení pro nû, chystali
se aporu‰iti smlouvu, kterou
uãinili, a pozvednouti váleãné
zbranû na na‰i obranu.
8 Ale já jsem nestrpûl, aby

poru‰ili tuto smlouvu, kterou
uãinili, domnívaje se, Ïe BÛh nás
posílí natolik, Ïe nebudeme
trpûti více pro plnûní oné pfiísa-
hy, kterou dali.

9 Ale viz, zde je jedna vûc,
z které mÛÏeme míti velikou
radost. NeboÈ viz, ve dvacátém
a ‰estém roce jsem já, Helaman,

pochodoval v ãele tûchto dvou
tisíc mlad˘ch muÏÛ do mûsta
Judea, abych pomohl Antipovi,
kterého jsi urãil vÛdcem nad
lidem v oné ãásti zemû.

10 A pfiipojil jsem sv˘ch dva
tisíce synÛ (neboÈ jsou hodni
b˘ti naz˘váni syny) k vojsku
Antipovu, z kteréÏto posily se
Antipus pfievelice zaradoval;
neboÈ viz, jeho vojsko bylo
zmen‰eno Lamanity, protoÏe
jejich síly pobily ohromn˘ poãet
na‰ich muÏÛ, z kteréhoÏ dÛvo-
du máme pfiíãinu, abychom
truchlili.

11 Nicménû, mÛÏeme se utû‰iti
z toho, Ïe zemfieli ve vûci své
vlasti a svého Boha, ano, a jsou
a‰Èastni.
12 A Lamanité také zadrÏeli

mnoho zajatcÛ, z nichÏ v‰ichni
jsou hlavní velitelé, neboÈ niko-
ho dal‰ího nenechali na Ïivu.
A domníváme se, Ïe jsou nyní
v tuto dobu v zemi Nefi; je tomu
tak, nejsou-li zabiti.
13 A nyní, toto jsou mûsta,

jejichÏ vlastnictví Lamanité zís-
kali prolitím krve tolika na‰ich
udatn˘ch muÏÛ:

14 Zemû Manti neboli mûsto
Manti a mûsto Zezrom a mûsto
Kumeni a mûsto Antipara.

15 A toto jsou mûsta, která
vlastnili, kdyÏ jsem dosáhl mûs-
ta Judea; a na‰el jsem Antipa a
jeho muÏe, jak se namáhají ze
v‰ech sil, aby mûsto opevnili.

16 Ano, a byli zkrou‰eni na
tûle i na duchu, neboÈ ve dne
udatnû bojovali a v noci se na-
máhali, aby uhájili svá mûsta;

56 3a Alma 53:22.
6a Alma 24:17–18.

7a Alma 53:13–15.
11a Alma 28:12.
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a tak trpûli velik˘mi strastmi
v‰eho druhu.

17 A nyní, byli rozhodnuti, Ïe
buì na tomto místû zvítûzí,
nebo zemfiou; tudíÏ se mÛÏe‰
správnû domnívati, Ïe tato malá
síla, kterou jsem s sebou pfiivedl,
ano, tito synové moji, jim dodali
velikou nadûji a mnoho radosti.

18 A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ
Lamanité vidûli, Ïe Antipus ob-
drÏel vût‰í posilu pro své vojsko,
byli rozkazy Ammoronov˘mi
pfiinuceni nejíti do bitvy proti
mûstu Judea neboli proti nám.

19 A tak byla s námi pfiízeÀ
Pánû; neboÈ kdyby na nás byli
pfii‰li v na‰í slabosti, moÏná by
byli zniãili na‰e malé vojsko; a
takto jsme byli zachováni.

20 Ammoron jim pfiikázal, aby
hájili ta mûsta, která získali.
A tak skonãil dvacát˘ a ‰est˘
rok. A na poãátku dvacátého a
sedmého roku jsme pfiipravili
své mûsto i sebe na obranu.

21 Nyní, pfiáli jsme si, aby na
nás Lamanité pfii‰li; neboÈ my
jsme si nepfiáli zaútoãiti na nû
v jejich pevnostech.

22 A stalo se, Ïe jsme kolem
dokola rozmístili zvûdy, aby po-
zorovali pohyby LamanitÛ, aby
nemohli za noci ani za dne pro-
jíti kolem nás a zaútoãiti na na‰e
jiná mûsta, která byla na sever.

23 NeboÈ jsme vûdûl i , Ïe
v tûchto mûstech nejsou dosta-
teãnû silní na to, aby se s nimi
stfietli; tudíÏ jsme si pfiáli, kdyby
kolem nás pro‰li, napadnouti
je zezadu a tak je zamûstnávati
vzadu v témÏe okamÏiku, kdy
dojde ke stfietu vpfiedu. Domní-
vali jsme se, Ïe bychom je mohli

pfiemoci; ale viz, v tomto svém
pfiání jsme byli zklamáni.

24 NeodváÏili se projíti kolem
nás s cel˘m sv˘m vojskem, ani
se neodváÏili s ãástí, z obavy,
Ïe nebudou dostateãnû silní a
padnou.

25 Ani se neodváÏili pocho-
dovati dolÛ proti mûstu Zara-
hemla; ani se neodváÏili pfiejíti
pramen Sidonu do mûsta Nefia.

26 A tak byli odhodláni hájiti
sv˘mi silami ona mûsta, která
získali.

27 A nyní, stalo se v druhém
mûsíci tohoto roku, Ïe nám
pfii‰lo mnoho zásob od otcÛ
onûch m˘ch dvou tisíc synÛ.

28 A také nám bylo posláno
dva tisíce muÏÛ ze zemû Zara-
hemla. A tak jsme byli pfiipra-
veni s deseti tisíci muÏi a se
zásobami pro nû i pro jejich
manÏelky a jejich dûti.

29 A Lamanité takto vidouce,
jak na‰e síly dennodennû na-
rÛstají a jak nám pfiicházejí
na podporu zásoby, poãali se
báti a poãali ãiniti v˘pady, aby
nám, kdyby to bylo moÏné,
zabránili v získávání zásob a
posily.

30 Nyní, kdyÏ jsme vidûli, Ïe se
Lamanité poãali v tomto smûru
znepokojovati, pfiáli jsme si
proti nim pouÏíti strategii; tudíÏ
Antipus nafiídil, abych se vydal
na pochod se sv˘mi mlad˘mi
syny do sousedního mûsta, jako
bychom sousednímu mûstu
nesli zásoby.

31 A mûli jsme pochodovati
k mûstu Antipara, jako bychom
‰li k dal‰ímu mûstu na hranicích
s mofisk˘m pobfieÏím.
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32 A stalo se, Ïe jsme se vydali
na pochod, jakoby se sv˘mi
zásobami, abychom ‰li do ono-
ho mûsta.

33 A stalo se, Ïe Antipus se
vydal na pochod s ãástí svého
vojska, ponechávaje zbytek, aby
hájil mûsto. Ale nevydal se na
pochod dfiíve, dokud jsem nevy-
‰el já se sv˘m mal˘m vojskem a
nepfii‰el jsem k mûstu Antipara.

34 A nyní, ve mûstû Antipara
bylo umístûno nejsilnûj‰í vojsko
LamanitÛ; ano, to nejpoãetnûj‰í.

35 A stalo se, Ïe kdyÏ byli
zpraveni sv˘mi zvûdy, vy‰li se
sv˘m vojskem a pochodovali
proti nám.

36 A stalo se, Ïe my jsme pfied
nimi prchali na sever. A tak jsme
odvádûli nejmocnûj‰í vojsko
LamanitÛ.

37 Ano, aÏ do znaãné vzdále-
nosti, natolik, Ïe kdyÏ uvidûli,
Ïe je vojsko Antipovo pronásle-
duje ze v‰ech sil, neobrátili se
napravo ani nalevo, ale pokra-
ãovali ve svém pochodu pfií-
m˘m smûrem za námi; a jak
se domníváme, jejich zámûrem
bylo zabíti nás dfiíve, neÏli je
dostihne Antipus, a to proto,
aby nebyli obklíãeni na‰imi
lidmi.

38 A nyní Antipus, vida na‰e
nebezpeãí, urychlil pochod své-
ho vojska. Ale vizte, byla noc;
tudíÏ nás nedohonili, a ani Anti-
pus nedohonil je; tudíÏ utábofiili
jsme se na noc.

39 A stalo se, Ïe pfied ranním
úsvitem, vizte, Lamanité nás
pronásledovali. Nyní, my jsme

nebyli dostateãnû silní na to,
abychom s nimi bojovali; ano,
já bych nestrpûl, aby jim moji
mladí synové padli do rukou;
tudíÏ pokraãovali jsme v pocho-
du a vydali jsme se na pochod
do pustiny.

40 Nyní, oni se neodvaÏovali
obrátiti se napravo ani nalevo,
aby nebyli obklíãeni; a ani já
jsem se neobrátil napravo ani
nalevo, aby mne nedohonili, a
my bychom se proti nim nemoh-
li postaviti, ale byli bychom
pobiti a jim by se podafiilo
uniknouti; a tak jsme prchali
po cel˘ onen den do pustiny, aÏ
nastala tma.

41 A stalo se, Ïe jsme opût,
kdyÏ se rozednilo, uvidûli La-
manity za sebou a prchali jsme
pfied nimi.

42 Ale stalo se, Ïe nás dlouho
nepronásledovali, neÏli se zasta-
vili; a bylo to zrána tfietího dne
sedmého mûsíce.

43 A nyní, zda je dohonil
Antipus, to jsme nevûdûli, ale
já jsem pravil sv˘m muÏÛm:
Vizte, shledáváme moÏn˘m, Ïe
zastavili s tím zámûrem, aby-
chom ‰li proti nim, aby nás
mohli lapiti do své pasti;

44 TudíÏ pravíte, synové moji,
pÛjdete proti nim bojovati?

45 A nyní, pravím ti, mÛj
milovan˘ bratfie Moroni, Ïe
jsem nikdy nevidûl tak velikou
aodvahu, nikoli, mezi ve‰ker˘mi
Nefity.

46 A jak jsem je vÏdy naz˘val
sv˘mi syny (neboÈ byli v‰ichni
velmi mladí), právû tak mi

45a Alma 53:20–21.
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pravili: Otãe, viz, ná‰ BÛh jest
s námi a on nestrpí, abychom
padli; tedy pojìme; nezabíjeli
bychom své bratfií, kdyby nás
nechali b˘ti; tudíÏ pojìme, aby
nepfiemohli vojsko Antipovo.
47 Nyní, oni nikdy pfiedtím

nebojovali, nicménû smrti se
nebáli; a mysleli více na asvo-
bodu sv˘ch otcÛ neÏli na svÛj
Ïivot; ano, jejich bmatky je uãily,
Ïe kdyÏ nebudou pochybovati,
BÛh je vysvobodí.

48 A opakoval i mi s lova
sv˘ch matek fikouce: Nepochy-
bujeme o tom, Ïe na‰e matky
to vûdûly.

49 A stalo se, Ïe jsem se vrátil
se sv˘mi dvûma tisíci proti
onûm LamanitÛm, ktefií nás
pronásledovali. A nyní vizte,
vojska Antipova je dohonila a
poãala stra‰livá bitva.

50 A vojsko Antipovo, jsouc
znaveno sv˘m dlouh˘m pocho-
dem v tak krátkém prostoru
ãasu, jiÏ témûfi padalo do rukou
LamanitÛ; a kdybych se nebyl
vrátil se sv˘mi dvûma tisíci,
byli by dosáhli svého zámûru.

51 NeboÈ Antipus padl meãem,
i mnozí z jeho vÛdcÛ, pro svou
únavu, kterou zpÛsobila rych-
lost jejich pochodu – tudíÏ muÏi
Antipovi, jsouce zmateni pádem
sv˘ch vÛdcÛ, poãali pfied La-
manity ustupovati.

52 A stalo se, Ïe Lamanité
nabyli odvahy a poãali je pro-
následovati; a tak je Lamanité
pronásledovali s velikou ráz-
ností, kdyÏ je zezadu napadl

Helaman se sv˘mi dvûma tisíci
a poãal je nesmírnû pobíjeti,
natolik, Ïe celé vojsko LamanitÛ
se zastavilo a obrátilo se na
Helamana.

53 Nyní, kdyÏ lidé Antipovi
vidûli, Ïe se Lamanité otoãili,
shromáÏdili své muÏe a ‰li opût
na Lamanity zezadu.

54 A nyní, stalo se, Ïe my, lid
NefiÛv, lid AntipÛv a já se sv˘-
mi dvûma tisíci, jsme Lamanity
obklopili a pobíjeli jsme je; ano,
natolik, Ïe byli donuceni vydati
své váleãné zbranû i sebe jako
váleãné zajatce.

55 A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ se
nám vzdali, vizte, spoãítal jsem
ony mladé muÏe, ktefií bojovali
se mnou, boje se, Ïe z nich
mnozí byli pobiti.

56 Ale viz, k mé veliké radosti
z nich aani jediná du‰e nepadla
k zemi; ano, a bojovali jakoby
se silou BoÏí; ano, nikdy nikdo
nesly‰el o muÏích, ktefií by
bojovali s tak zázraãnou silou; a
s takovou velikou mocí napadli
Lamanity, takÏe je vydûsili; a
proto se Lamanité vydali jako
váleãní zajatci.

57 A jelikoÏ jsme pro své zajat-
ce nemûli Ïádné místo, abychom
je mohli stfieÏiti a drÏeti od vojsk
LamanitÛ, tudíÏ poslali jsme je
do zemû Zarahemla a s nimi
ãást onûch muÏÛ Antipov˘ch,
ktefií nebyli zabiti; a zbytek
jsem si vzal já a pfiipojil jsem je
k sv˘m mlad˘m aAmmonitÛm
a vydali jsme se na pochod zpût
do mûsta Judea.

47a Alma 53:16–18.
b Alma 57:21.

pp Matka.
56a Alma 57:25; 58:39.

57a Alma 27:26;
53:10–11, 16.
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KAPITOLA 57

Helaman líãí získání Antipary a
vydání a pozdûj‰í obranu Kumeni –
Jeho ammonit‰tí mladíci bojují
udatnû; v‰ichni jsou zranûni, ale
Ïádn˘ není zabit – Gid podává zprá-
vu o zabití a o útûku lamanitsk˘ch
zajatcÛ. Kolem roku 63 pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe jsem obdrÏel
od Ammorona, krále, list, uvá-
dûjící, Ïe kdybych vydal své
váleãné zajatce, které jsme jali,
on by nám vydal mûsto Antipara.

2 Ale já jsem králi poslal list,
Ïe jsme si jisti, Ïe na‰e síly po-
staãují k tomu, abychom mûsta
Antipara dobyli vlastní silou; a
vydáním zajatcÛ za ono mûsto
bychom se museli povaÏovati
za nemoudré, a Ïe své zajatce
vydáme jedinû v˘mûnou.
3 A Ammoron mÛj list odmítl,

neboÈ zajatce mûniti nechtûl;
tudíÏ jsme poãali ãiniti pfiípravy
na to, abychom ‰li proti mûstu
Antipara.

4 Ale lid z Antipary mûsto
opustil a uprchl do jin˘ch sv˘ch
mûst, která mûl ve vlastnictví,
aby je opevnil; a tak nám mûsto
Antipara padlo do rukou.
5 A tak skonãil dvacát˘ a osm˘

rok vlády soudcÛ.
6 A stalo se, Ïe na poãátku

dvacátého a devátého roku
jsme obdrÏeli zásobu potravin
a také pfiírÛstek pro své vojsko
ze zemû Zarahemla a z okolní
zemû v poãtu ‰esti tisíc muÏÛ
spolu se ‰edesáti asyny Ammo-
nitÛ, ktefií pfii‰li, aby se pfiipojili

k sv˘m bratfiím, mé skupince
dvou tisíc. A nyní viz, byli jsme
silní, ano, a mûli jsme také hojnû
zásob, které nám byly dodány.

7 A stalo se, Ïe na‰ím pfiáním
bylo svésti bitvu s vojskem,
které bylo postaveno, aby brá-
nilo mûsto Kumeni.

8 A nyní viz, ukáÏi ti, Ïe jsme
brzy svého pfiání dosáhli; ano,
sv˘m siln˘m vojskem, neboli
s ãástí svého silného vojska,
jsme obklíãili v noci mûsto
Kumeni krátce pfiedtím, neÏli
mûli obdrÏeti zásobu potravin.

9 A stalo se, Ïe jsme tábofiili
okolo mûsta po mnoho nocí; ale
spali jsme na sv˘ch meãích a
drÏeli jsme stráÏe, aby na nás
Lamanité nemohli v noci pfiijíti
a pobíti nás, oã se mnohokráte
pokusili; ale kdykoli se o to
pokusili, byla prolita jejich krev.

10 Posléze jim pfii‰ly zásoby
a oni se chystali vejíti do mûsta
v noci. A my, namísto abychom
byli Lamanité, jsme byli Nefité;
tudíÏ, zajali jsme je i jejich
zásoby.

11 A pfiestoÏe byli Lamanité
tímto zpÛsobem odfiíznuti od
své podpory, byli stejnû odhod-
láni mûsto hájiti; tudíÏ bylo
nezbytné, abychom vzali ony
zásoby a poslali je do Judeje, a
své zajatce do zemû Zarahemla.

12 A stalo se, Ïe nepfie‰lo
mnoho dnÛ a Lamanité poãali
ztráceti ve‰keré nadûje na po-
moc; tudíÏ vydali nám mûsto do
rukou; a tak jsme dosáhli sv˘ch
zámûrÛ ohlednû získání mûsta
Kumeni.

57 6a Alma 53:16–18.
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13 Ale stalo se, Ïe na‰i zajatci
byli tak poãetní , Ïe i pfies
ohromnou velikost svého poãtu
jsme byli nuceni zamûstnávati
celou svou sílu, abychom je
stfieÏili, nebo je usmrtiti.

14 NeboÈ viz, vyráÏeli ve veli-
k˘ch poãtech a bojovali kameny
a kyji nebo ãímkoli, co se jim
dostalo do rukou, natolik, Ïe
jsme zabili více neÏli dva tisíce
z nich poté, co se vzdali coby
váleãní zajatci.

1 5 T u d í Ï b y l o n e z b y t n é ,
abychom ukonãili jejich Ïivot,
anebo je stfieÏili s meãem v ruce
dolÛ do zemû Zarahemla; a také
na‰e zásoby sotva staãily pro
na‰e vlastní lidi i pfies to, co
jsme vzali LamanitÛm.

16 A nyní, za tûchto pohnut˘ch
okolností bylo velice závaÏ-
nou záleÏitostí rozhodnouti se
ohlednû tûchto váleãn˘ch zajat-
cÛ; nicménû rozhodli jsme, Ïe
je se‰leme do zemû Zarahemla;
tudíÏ vybrali jsme ãást sv˘ch
muÏÛ a svûfiili jsme jim své
zajatce, aby se‰li do zemû
Zarahemla.

17 Ale stalo se, Ïe druh˘ den
se vrátili. A nyní viz, nevyptáva-
li jsme se jich na zajatce; neboÈ
viz, ‰li na nás Lamanité, a oni se
zavãas vrátili, aby nás zachránili
pfied padnutím do jejich rukou.
NeboÈ viz, Ammoron jim poslal
na pomoc nové zásoby potravin
a také poãetné vojsko muÏÛ.

18 A stalo se, Ïe oni muÏové,
které jsme poslali se zajatci, pfii-
‰li vãas, aby je zastavili, jelikoÏ
nás jiÏ témûfi pfiemáhali.

19 Ale viz, moje skupinka
dvou tisíc a ‰edesáti bojovala
velice zufiivû; ano, oni byli pevní
pfied Lamanity a pfiiná‰eli smrt
v‰em, ktefií se jim postavili.

20 A kdyÏ se jiÏ zbytek na‰eho
vojska chystal pfied Lamanity
ustoupiti, viz, onûch dva tisíce
a ‰edesát bylo pevn˘ch a neo-
hroÏen˘ch.

21 Ano, a poslouchali a dÛ-
slednû vykonávali kaÏdiãké
slovo pfiíkazu s pfiesností; ano,
a vpravdû podle víry jejich stalo
se jim; a já jsem pamatoval na
slova, o kter˘ch mi pravili, Ïe
je uãily jejich amatky.

22 A nyní viz, právû tûmto
m˘m synÛm a onûm muÏÛm,
ktefií byli vybráni, aby odvedli
zajatce, vdûãíme za toto veliké
vítûzství; neboÈ to oni Lamanity
porazili; tudíÏ ti byli zahnáni
zpût do mûsta Manti.

23 A my jsme si uhájili mûsto
Kumeni a nebyli jsme v‰ichni
zniãeni meãem; nicménû utrpûli
jsme velikou ztrátu.

24 A stalo se, Ïe poté, co Lama-
nité uprchli, jsem okamÏitû vy-
dal rozkazy, aby moji muÏové,
ktefií byli zranûni, byli pfiesunuti
z prostfiedku mrtv˘ch, a dal jsem,
aby jejich rány byly o‰etfieny.

25 A stalo se, Ïe bylo dvû stû
z m˘ch dvou tisíc a ‰edesáti,
ktefií omdleli ztrátou krve; nic-
ménû podle dobrotivosti BoÏí,
a k na‰emu velikému úÏasu, a
také k radosti celého na‰eho
vojska, nebylo mezi nimi ajediné
du‰e, která by zahynula; ano, a
také mezi nimi nebylo jediné

21a Alma 56:47–48. 25a Alma 56:56.
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du‰e, která by neutrpûla mno-
ho ran.
26 A nyní, jejich zachování

udivovalo celé na‰e vojsko, ano,
Ïe oni byli u‰etfieni, zatímco
bylo tisíc na‰ich bratfií, ktefií byli
pobiti. A právem to pfiipisujeme
zázraãné amoci BoÏí, pro jejich
nesmírnou bvíru v to, ãemu byli
uãeni, aby vûfiili – Ïe jest spra-
vedln˘ BÛh a Ïe ten, kdo nepo-
chybuje, bude podivuhodnou
mocí jeho zachován.

27 Nyní, taková byla víra tûch,
o kter˘ch jsem mluvil; jsou
mladí a jejich mysl je pevná a
neustále vkládají svou dÛvûru
v Boha.

28 A nyní, stalo se, Ïe poté, co
jsme se takto postarali o své
zranûné muÏe a pohfibili jsme
své mrtvé a taktéÏ mrtvé Lama-
nitÛ, kter˘ch bylo mnoho, viz,
otázali jsme se Gida na zajatce,
s kter˘mi se vydal, aby se‰li do
zemû Zarahemla.

29 Nyní, Gid byl hlavním veli-
telem nad skupinou, která byla
urãena k tomu, aby je hlídala
cestou dolÛ do oné zemû.

30 A nyní, toto jsou slova, která
mi Gid pravil: Viz, vydali jsme
se se sv˘mi zajatci, abychom
se‰li do zemû Zarahemla. A sta-
lo se, Ïe jsme se setkali se zvûdy
sv˘ch vojsk, ktefií byli vysláni,
aby sledovali tábor LamanitÛ.

31 A volali na nás fikouce –
Vizte, vojska LamanitÛ pocho-
dují k mûstu Kumeni; a vizte,
napadnou je, ano, a zniãí ná‰ lid.

32 A stalo se, Ïe na‰i zajat-
ci zaslechli jejich volání, coÏ

zpÛsobilo, Ïe nabyli odvahy; a
povstali proti nám ve vzpoufie.

33 A stalo se, pro jejich vzpou-
ru, Ïe jsme dali, aby na nû do-
padly na‰e meãe. A stalo se, Ïe
se houfnû vrhli na na‰e meãe,
pfiiãemÏ vût‰í poãet z nich byl
zabit; a zbytek jich prorazil a
uprchli nám.

34 A viz, kdyÏ uprchli a my
jsme je nemohli dostihnouti,
rychle jsme se vydali na pochod
k mûstu Kumeni; a viz, dorazili
jsme vãas, abychom mohli
pomáhati sv˘m bratfiím pfii
chránûní mûsta.

35 A viz, opût jsme byli vysvo-
bozeni z rukou sv˘ch nepfiátel.
A velebeno je jméno na‰eho
Boha; neboÈ viz, je to on, kdo
nás vysvobodil; ano, kdo pro
nás uãinil tuto velikou vûc.

36 Nyní, stalo se, Ïe kdyÏ jsem
já, Helaman, sly‰el tato slova
Gidova, byl jsem naplnûn ne-
smírnou radostí z dobrotivosti
BoÏí ohlednû toho, Ïe nás zacho-
val, abychom my v‰ichni nemu-
seli zahynouti; ano, a já vûfiím,
Ïe du‰e tûch, ktefií byli zabiti,
ave‰ly v odpoãinutí svého Boha.

KAPITOLA 58

Helaman, Gid a Teomner dob˘vají
mûsta Manti strategií – Lamanité se
stahují – Synové lidu Ammonova
jsou zachováni, jelikoÏ stojí pevnû
v obranû své svobody a víry. Kolem
roku 63–62 pfi. Kr.

A viz, nyní, stalo se, Ïe na‰ím
dal‰ím zámûrem bylo získati

26a pp Moc. b pp Vûfiiti, víra. 36a Alma 12:34.
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mûsto Manti; ale viz, nebylo
moÏnosti, jak by je na‰e malé
skupinky mohly vyvésti z mûs-
ta. NeboÈ viz, pamatovali si to,
co jsme doposud ãinili; tudíÏ
jsme je nemohli z jejich pevností
avylákati.
2 A byli o tolik poãetnûj‰í neÏli

na‰e vojsko, Ïe jsme se neodvá-
Ïili jíti a zaútoãiti na nû v jejich
pevnostech.

3 Ano, a stalo se nezbytn˘m,
abychom své muÏe zamûstnáva-
li pfii hájení onûch ãástí zemû,
které jsme opût získali jako své
vlastnictví; tudíÏ bylo nezbytné,
abychom poãkali, abychom
mohli získati více posily ze
zemû Zarahemla a také novou
zásobu potravin.

4 A stalo se, Ïe jsem tedy poslal
vyslance ke správci na‰í zemû,
abych ho zpravil o záleÏitostech
na‰eho lidu. A stalo se, Ïe jsme
ãekali, aÏ obdrÏíme zásoby a
posilu ze zemû Zarahemla.

5 Ale vizte, to nám pfiíli‰
neprospívalo; neboÈ Lamanité
také získávali den za dnem
velikou posilu, a také mnohé
zásoby; a taková byla na‰e situ-
ace v tomto období.

6 A Lamanité proti nám ãas
od ãasu ãinili v˘pady, jsouce
rozhodnuti zniãiti nás strategií;
nicménû my jsme nemohli táh-
nouti proti nim do bitvy, pro
jejich útoãi‰tû a jejich pevnosti.

7 A stalo se, Ïe jsme za této
tûÏké situace ãekali po dobu
mnoha mûsícÛ, aÏ jsme témûfi
poãali hynouti pro nedostatek
potravy.

8 Ale stalo se, Ïe jsme jídlo
obdrÏeli a Ïe nám bylo dodáno
pod ochranou vojska dvou tisíc
muÏÛ, nám na pomoc; a to
byla ve‰kerá pomoc, které se
nám dostalo, abychom bránili
sebe a svou vlast pfied pádem
do rukou sv˘ch nepfiátel, ano,
abychom bojovali s nepfiítelem,
kterého bylo nespoãetnû.

9 A nyní, pfiíãinu tûchto potíÏí,
neboli pfiíãinu toho, proã nám
neposlali více posily, jsme ne-
znali; tudíÏ jsme byli zarmou-
ceni a také naplnûni strachem,
aby snad na na‰i zemi nepfii‰ly
soudy BoÏí, k na‰í poráÏce a
naprosté zkáze.

10 TudíÏ vylili jsme svou du‰i
v modlitbû k Bohu, aby nás
posílil a vysvobodil z rukou
na‰ich nepfiátel, ano, a také aby
nám dal sílu, abychom mohli
uhájiti svá mûsta a své zemû a
svá vlastnictví, na podporu
svého lidu.

11 Ano, a stalo se, Ïe Pán, ná‰
BÛh, nás nav‰tívil s uji‰tûním,
Ïe nás vysvobodí; ano, natolik,
Ïe vnesl pokoj do na‰í du‰e
a dal nám velikou víru a dal,
abychom doufali ve své vysvo-
bození skrze nûj.

12 A my jsme nabyli odvahy
se svou malou posilou, kterou
jsme obdrÏeli, a byli jsme utvr-
zeni v odhodlání poraziti své
nepfiátele a auhájiti své zemû a
svá vlastnictví a své manÏelky
a své dûti a vûc své bsvobody.
13 A tak jsme vy‰li s celou svou

mocí proti LamanitÛm, ktefií
byli v mûstû Manti; a rozbili

58 1a Alma 52:21; 56:30.
12a Alma 46:12–13;

Morm. 2:23.
b pp Svoboda, svobodn .̆
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jsme své stany na okraji pustiny,
která byla blízko mûsta.
14 A stalo se, Ïe nazítfií, kdyÏ

Lamanité vidûli, Ïe jsme na
hranicích pustiny, která je blízko
mûsta, rozeslali kolem nás své
zvûdy, aby mohli vypátrati
poãet a sílu na‰eho vojska.

15 A stalo se, Ïe kdyÏ vidûli,
Ïe co do poãtu silní nejsme, a
bojíce se, Ïe je odfiízneme od
jejich podpory, ledaÏe pÛjdou
proti nám do bitvy a zabijí nás,
a také domnívajíce se, Ïe nás
mohou sv˘mi ãetn˘mi zástupy
snadno zniãiti, tudíÏ poãali ãiniti
pfiípravy, aby vy‰li proti nám
bojovati.

16 A kdyÏ jsme vidûli, Ïe ãiní
pfiípravy, aby vy‰li proti nám,
viz, dal jsem, aby se Gid s mal˘m
poãtem muÏÛ skryl v pustinû, a
také aby se Teomner a mal˘ po-
ãet muÏÛ skryli také v pustinû.

17 Nyní, Gid a jeho muÏové
byli napravo a ti druzí nalevo;
a kdyÏ se takto skryli, viz, já
jsem zÛstal se zbytkem svého
vojska na tomtéÏ místû, kde
jsme prve rozbili své stany na
dobu, kdy Lamanité vyjdou
bojovati.

18 A stalo se, Ïe Lamanité vy‰li
se sv˘m poãetn˘m vojskem
proti nám. A kdyÏ pfii‰li a chys-
tali se nás napadnouti meãem,
dal jsem, aby se moji muÏové,
ti, ktefií byli se mnou, stáhli do
pustiny.

19 A stalo se, Ïe nás Lamanité
s velikou rychlostí pronásledo-
vali, neboÈ si nesmírnû pfiáli nás
dohoniti, aby nás mohli zabíti;
tudíÏ následovali nás do pusti-
ny; a pro‰li jsme stfiedem mezi

Gidem a Teomnerem, takÏe
Lamanité je neobjevili.

20 A stalo se, Ïe kdyÏ Lamanité
pro‰li kolem, neboli kdyÏ vojsko
pro‰lo kolem, Gid a Teomner se
pozvedli ze sv˘ch tajn˘ch míst
a odfiízli zvûdy LamanitÛ, aby
se nemohli navrátiti do mûsta.

21 A stalo se, Ïe kdyÏ je odfiízli,
bûÏeli do mûsta a napadli stráÏe,
které byly zanechány, aby hlí-
daly mûsto, natolik, Ïe je zniãili
a zmocnili se mûsta.
22 Nyní, toto bylo uãinûno,

protoÏe Lamanité strpûli, aby
celé jejich vojsko, kromû nûko-
lika stráÏí, bylo odvedeno do
pustiny.

23 A stalo se, Ïe Gid a Teomner
tímto zpÛsobem získali vlastnic-
tví jejich pevností. A stalo se, Ïe
proputovav‰e mnoho v pustinû,
vydali jsme se smûrem k zemi
Zarahemla.

24 A kdyÏ Lamanité vidûli,
Ïe pochodují smûrem k zemi
Zarahemla, nesmírnû se ulekli
z obavy, Ïe je to plán promy‰le-
n˘ k tomu, aby je dovedl do
záhuby; tudíÏ poãali se zase
stahovati do pustiny, ano,
vpravdû zpût stejnou cestou,
kterou pfii‰li.

25 A viz, byla noc a oni rozbili
své stany, neboÈ hlavní velitelé
LamanitÛ se domnívali, Ïe Nefi-
té jsou sv˘m pochodem znave-
ni; a domnívajíce se, Ïe zahnali
celé jejich vojsko, tudíÏ ani
nepomysleli na mûsto Manti.

26 Nyní, stalo se, Ïe kdyÏ byla
noc, dal jsem, aby moji muÏové
nespali, ale aby pochodovali
dále jinou cestou k zemi Manti.

27 A díky tomuto na‰emu
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pochodu za noci, viz, druh˘ den
jsme byli pfied Lamanity natolik,
Ïe jsme do mûsta Manti pfii‰li
pfied nimi.
28 A tak stalo se, Ïe touto

strategií jsme se zmocnili mûsta
Manti bez prolití krve.

29 A stalo se, Ïe kdyÏ vojska
LamanitÛ pfii‰la k mûstu a vidû-
la, Ïe jsme pfiipraveni se s nimi
stfietnouti, byla nesmírnû uÏaslá
a byla zasaÏena velik˘m stra-
chem, natolik, Ïe uprchla do
pustiny.

30 Ano, a stalo se, Ïe vojska
LamanitÛ uprchla ze v‰ech
tûchto ãástí zemû. Ale viz, oni
s sebou odvedli mnoho Ïen a
dûtí ze zemû.

31 A aona mûsta, která byla
dobyta Lamanity, jsou v‰echna
v tomto období ãasu v na‰em
vlastnictví; a na‰i otcové a na‰e
Ïeny a na‰e dûti se vracejí do
svého domova, v‰ichni kromû
tûch, které zajali a odvedli
Lamanité.

32 Ale viz, na‰e vojska jsou
malá na to, aby uhájila tak
velik˘ poãet mûst a tak veliká
vlastnictví.

33 Ale viz, my dÛvûfiujeme ve
svého Boha, kter˘ nám dal
vítûzství nad tûmito zemûmi,
natolik, Ïe jsme získali ona
mûsta a ony zemû, které byly
na‰ím vlastnictvím.

34 Nyní, neznáme pfiíãinu
toho, proã nám vláda nedodává
více posil; ani ti muÏové, ktefií
k nám pfii‰li, nevûdí, proã jsme
neobdrÏeli vût‰í posilu.

35 Viz, my nic nevíme, ale je

moÏné, Ïe jste neúspû‰ní a stáhli
jste síly do oné ãásti zemû; je-li
tomu tak, nepfiejeme si reptati.

36 A není-li tomu tak, viz, obá-
váme se, Ïe je ve vládû nûjak˘
aúskok, takÏe nám neposílají
více muÏÛ na pomoc; neboÈ my
víme, Ïe jsou poãetnûj‰í neÏli
to, kolik poslali.

37 Ale viz, na tom nezáleÏí –
my vûfiíme, Ïe nás BÛh avysvo-
bodí, i pfies slabost na‰ich vojsk,
ano, a vysvobodí nás z rukou
na‰ich nepfiátel.

38 Viz, je dvacát˘ a devát˘ rok,
jeho sklonek, a my vlastníme
své zemû; a Lamanité uprchli
do zemû Nefi.

39 A oni synové lidu Ammono-
va, o nichÏ jsem tak pochvalnû
mluvil, jsou se mnou ve mûstû
Manti; a Pán je podporoval,
ano, a ochránil je pfied padnutím
meãem, natolik, Ïe dokonce ani
ajediná du‰e nebyla zabita.
40 Ale viz, utrpûli mnoho ran;

nicménû stojí pevnû v oné asvo-
bodû, kterou je BÛh vysvobodil;
a jsou peãliví v tom, aby pama-
tovali na Pána, svého Boha, den
za dnem; ano, neustále hledí
zachovávati ustanovení jeho a
soudy jeho a pfiikázání jeho;
a jejich víra v proroctví o tom,
co pfiijde, je pevná.

41 A nyní, mÛj milovan˘ bratfie
Moroni, kéÏ tû Pán, ná‰ BÛh,
kter˘ nás vykoupil a vysvobo-
dil, neustále zachovává ve své
pfiítomnosti; ano, a kéÏ proje-
vuje pfiízeÀ tomuto lidu, dokon-
ce tak, abyste mûli úspûch pfii
získávání vlastnictví v‰eho toho,

31a Alma 56:14.
36a Alma 61:1–5.

37a 2. Král. 17:38–39.
39a Alma 56:56.

40a pp Svoboda,
svobodn˘.
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co nám Lamanité vzali a co bylo
k na‰í podpofie. A nyní viz, kon-
ãím svÛj list. Já jsem Helaman,
syn AlmÛv.

KAPITOLA 59

Moroni Ïádá Pahorana, aby posílil
síly Helamanovy – Lamanité obsa-
zují mûsto Nefia – Moroni se hnûvá
na vládu. Kolem roku 62 pfi. Kr.

Nyní, stalo se v tfiicátém roce
vlády soudcÛ nad lidem Nefio-
v˘m, Ïe poté, co Moroni obdrÏel
a pfieãetl si HelamanÛv alist,
nesmírnû se zaradoval nad
blahem, ano, nad nesmírn˘m
úspûchem, kter˘ mûl Helaman
pfii získávání onûch zemí, jichÏ
pozbyli.

2 Ano, a dal to na vûdomí
ve‰kerému svému lidu po celé
okolní zemi v oné ãásti, kde
byl, aby se i oni mohli radovati.

3 A stalo se, Ïe okamÏitû poslal
alist bPahoranovi Ïádaje ho, aby
dal, aby byli shromáÏdûni muÏi,
aby posílili Helamana neboli
vojska Helamanova, natolik,
aby mohl snadno uhájiti onu
ãást zemû, pfii jejímÏ opûtovném
nab˘vání mu byl dán tak zá-
zraãn˘ úspûch.
4 A stalo se, Ïe kdyÏ Moroni

poslal tento list do zemû Zara-
hemla, poãal opût rozm˘‰leti
plán, aby mohl získati zbytek
onûch vlastnictví a mûst, která
jim Lamanité vzali.

5 A stalo se, Ïe zatímco Moroni
takto ãinil pfiípravy na to, aby ‰el
proti LamanitÛm bojovati, vizte,

lid Nefiy, kter˘ se shromáÏdil
z mûsta Moroni a z mûsta Lehi
a z mûsta Morianton, byl napa-
den Lamanity.

6 Ano, a to ti, ktefií byli do-
nuceni uprchnouti ze zemû
Manti, a z okolní zemû, pfii‰li a
pfiipojili se k LamanitÛm v této
ãásti zemû.

7 A tak jsouce nesmírnû poãet-
ní, ano, a den co den získávaje
posilu, pod pfiíkazem Ammoro-
na vy‰li proti lidu Nefiy a poãali
je pobíjeti s nesmírnû velik˘m
krveprolitím.

8 A jejich vojska byla tak
poãetná, Ïe zbytek lidu Nefiy
byl nucen pfied nimi prchati;
a vpravdû pfii‰li a pfiipojili se
k vojsku Moroniovu.
9 A nyní, jelikoÏ se Moroni

domníval, Ïe do mûsta Nefia
budou posláni muÏi, aby po-
mohli lidu hájiti mûsto, a vûda,
Ïe je snaz‰í udrÏeti mûsto pfied
pádem do rukou LamanitÛ,
neÏli jim ho opût bráti, domníval
se, Ïe mûsto snadno uhájí.

10 TudíÏ podrÏel si ve‰kerou
svou sílu, aby hájil ona místa,
jichÏ opût nabyl.

11 A nyní, kdyÏ Moroni vidûl,
Ïe mûsto Nefia je ztraceno,
nesmírnû se zarmoutil a poãal
se pro zlovolnost lidu obávati,
zda nepadnou do rukou sv˘ch
bratfií.

12 Nyní, tak tomu bylo se
v‰emi jeho hlavními veliteli.
Také se obávali a podivovali se
kvÛli zlovolnosti lidu, a to kvÛli
úspûchu LamanitÛ nad nimi.

13 A stalo se, Ïe Moroni se

59 1a Alma 56:1. 3a Alma 60:1–3. b Alma 50:40.



Alma 60:1–10 380

hnûval na vládu pro její aneteã-
nost ohlednû svobody její vlasti.

KAPITOLA 60

Moroni si stûÏuje Pahoranovi
ohlednû vládou zanedbávan˘ch
vojsk – Pán trpí, aby spravedliví
byli zabiti – Nefité musejí pouÏíti
ve‰keré své moci a prostfiedkÛ, aby
se vysvobodili od sv˘ch nepfiátel –
Moroni hrozí, Ïe bude s vládou
bojovati, pokud nebude jeho voj-
skÛm dodána pomoc. Kolem roku
62 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe napsal opût
správci zemû, coÏ byl Pahoran,
a toto jsou slova, jeÏ psal fika:
Vizte, posílám svÛj list Pahora-
novi, ve mûstû Zarahemla, kter˘
je ahlavním soudcem a správ-
cem nad zemí, a také v‰em tûm,
ktefií byli vybráni tímto lidem,
aby vládli a spravovali záleÏi-
tosti této války.

2 NeboÈ vizte, mám nûco, co
bych jim chtûl fiíci na jejich
odsouzení; neboÈ vizte, vy sami
víte, Ïe jste byli urãeni, abyste
shromáÏdili muÏe a vyzbrojili je
meãi a d˘kami a v‰elik˘mi vá-
leãn˘mi zbranûmi v‰eho druhu
a poslali je proti LamanitÛm,
do jak˘chkoli ãástí, kam v na‰í
zemi pfiijdou.

3 A nyní vizte, pravím vám, Ïe
já, a také moji muÏi, a taktéÏ
Helaman a jeho muÏi, jsme vy-
trpûli nesmírnû veliká utrpení;
ano, a to hlad, ÏízeÀ a únavu, a
v‰eliké strasti v‰eho druhu.

4 Ale vizte, kdyby to bylo v‰e,

co jsme vytrpûli, nereptali by-
chom ani bychom si nestûÏovali.

5 Ale vizte, veliké bylo krve-
prolití mezi na‰ím lidem; ano,
tisíce padly meãem, zatímco to-
mu mohlo b˘ti jinak, kdybyste
byli na‰im vojskÛm poskytli
dostateãnou posilu a pomoc.
Ano, velice nás zanedbáváte.

6 A nyní vizte, my si pfiejeme
znáti pfiíãinu tohoto nesmírnû
velikého zanedbávání; ano,
pfiejeme si znáti pfiíãinu va‰í
bezmy‰lenkovitosti.

7 Myslíte si, Ïe si mÛÏete sedûti
na svém trÛnu ve stavu bez-
my‰lenkovité strnulosti, zatím-
co va‰i nepfiátelé okolo vás ‰ífií
dílo smrti? Ano, zatímco vraÏdí
tisíce va‰ich bratfií –

8 Ano, a to tûch, ktefií od vás
oãekávají ochranu, ano, ktefií
vám svûfiili místo, abyste jim
mohli pomoci, ano, mohli jste
jim poslati vojska, aby je posíli-
la, a mohli jste zachrániti tisíce
z nich pfied tím, aby padli
meãem.

9 Ale vizte, to není v‰e – vy jste
jim zadrÏeli své zásoby, natolik,
Ïe mnozí bojovali a vykrváceli
svÛj Ïivot pro svou velikou tou-
hu, kterou mûli po blahu tohoto
lidu; ano, a to uãinili, kdyÏ jiÏ
témûfi ahynuli hladem, pro va‰e
nesmírnû veliké zanedbávání
vÛãi nim.

10 A nyní, milovaní bratfií
moji – neboÈ máte b˘ti milovaní;
ano, a mûli jste se pilnûji zasazo-
vati o blaho a svobodu tohoto
lidu; ale vizte, zanedbávali jste
je natolik, Ïe krev tisícÛ pfiijde

13a Alma 58:34; 61:2–3. 60 1a Alma 50:39–40. 9a Alma 58:7.
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za odplatu na va‰i hlavu; ano,
neboÈ znám byl Bohu v‰echen
jejich kfiik, a v‰echna jejich
utrpení –
11 Vizte, mohli jste se domní-

vati, Ïe si mÛÏete sedûti na svém
trÛnu a Ïe díky nesmírné dob-
rotivosti BoÏí nemusíte dûlati
nic a Ïe on vás vysvobodí? Viz-
te, jestliÏe jste se toto domnívali,
pak jste se domnívali marnû.

12 aDomníváte se, protoÏe tolik
va‰ich bratfií bylo zabito, Ïe je to
pro jejich zlovolnost? Pravím
vám, jestliÏe jste se to domníva-
li, domnívali jste se marnû; ne-
boÈ pravím vám, Ïe jsou mnozí,
ktefií padli meãem; a vizte, je to
k va‰emu odsouzení;

13 NeboÈ Pán strpívá, aby
aspravedliví byli zabiti, aby jeho
spravedlnost a soud mohly pfii-
jíti na zlovolné; tudíÏ nemusíte
se domnívati, Ïe spravedliví jsou
ztraceni, protoÏe jsou zabiti; ale
vizte, oni vcházejí v odpoãinutí
Pána, svého Boha.
14 A nyní vizte, pravím vám,

nesmírnû se obávám, Ïe na tento
lid pfiijdou soudy BoÏí, pro jeho
nesmírnou lenivost, ano, a to
lenivost na‰í vlády, a její nesmír-
nû veliké zanedbávání jejích
bratfií, ano, tûch, ktefií byli zabiti.

15 NeboÈ kdyby nebylo azlo-
volnosti, která nejprve povstala
u na‰eho vedení, mohli jsme
nepfiátelÛm odolati, takÏe by
nad námi nemohli získati Ïád-
né moci.

16 Ano, kdyby nebylo aválky,
která vypukla mezi námi sam˘-
mi; ano, kdyby nebylo tûchto

blidí králov˘ch, ktefií mezi námi
sam˘mi zpÛsobili tak veliké
krveprolití; ano, kdybychom
v dobû, kdy jsme bojovali mezi
sebou sam˘mi, spojili svou sílu,
jako jsme to ãinili dfiíve; ano,
kdyby nebylo oné touhy po
moci a pravomoci nad námi,
kterou oni lidé královi mûli;
kdyby byli vûrní vûci svobody
a sjednotili se s námi a kdyby
vy‰li proti na‰im nepfiátelÛm
namísto toho, aby pozvedli své
meãe proti nám, coÏ bylo pfiíãi-
nou tak velikého krveprolití
mezi námi sam˘mi; ano, kdy-
bychom vy‰li proti nim v síle
Pánû, rozehnali bychom své
nepfiátele, neboÈ by se tak stalo
podle naplnûní slova jeho.

17 Ale vizte, Lamanité pfiichá-
zejí na nás, zabírajíce na‰e zemû,
a vraÏdí ná‰ lid meãem, ano,
na‰e Ïeny a na‰e dûti, a také je
odvádûjí do zajetí a zpÛsobují,
Ïe trpí v‰elik˘mi strastmi, a to
pro velikou zlovolnost tûch,
ktefií usilují o moc a pravomoc,
ano, a to onûch lidí králov˘ch.

18 Ale proã bych mûl mluviti
mnoho o této vûci? NeboÈ my
nic nevíme, ale je moÏné, Ïe i
vy sami usilujete o pravomoc.
My nic nevíme, ale je moÏné, Ïe
i vy jste zrádci své zemû.

19 Anebo je to tak, Ïe jste nás
zanedbávali proto, Ïe jste v srdci
na‰í zemû a jste obklopeni bez-
peãím, proto nedáváte, aby nám
byla posílána potrava, a také
muÏi, aby posílili na‰e vojska?

20 CoÏ jste zapomnûli na pfii-
kázání Pána, svého Boha? Ano,

12a Luká‰ 13:1–5.
13a Alma 14:10–11;

NaS 42:46–47.
15a Alma 51:9, 13.

16a Alma 51:16–19.
b Alma 51:5, 8.
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zapomnûli jste na zajetí sv˘ch
otcÛ? Zapomnûli jste, kolikráte
jsme byli vysvobozeni z rukou
sv˘ch nepfiátel?
21 Anebo se domníváte, Ïe Pán

nás pfiece jen vysvobodí, zatím-
co my si posedíme na svém trÛ-
nu, a prostfiedky, které nám Pán
poskytl, necháme leÏeti ladem?

22 Ano, budete si sedûti v ne-
ãinnosti, zatímco jste obklopeni
tisíci, ano, desítkami tisíc tûch,
ktefií si také sedí v neãinnosti,
zatímco okolo na hranicích zemû
jsou tisíce tûch, ktefií padají
meãem, ano, ranûní a krvácející?

23 Domníváte se, Ïe BÛh na vás
bude pohlíÏeti jako na nevinné,
zatímco vy si v poklidu sedíte
a hledíte na tyto vûci? Vizte,
pravím vám, nikoli. Nyní, chtûl
bych, abyste si vzpomnûli, Ïe
BÛh pravil, Ïe nejdfiíve bude
oãi‰tûna avnitfiní nádoba, a pak
bude oãi‰tûna i nádoba vnûj‰í.

24 A nyní, pokud nebudete
ãiniti pokání z toho, co jste uãi-
nili, a nevzchopíte se a nezaã-
nete nûco dûlati a nepo‰lete
nám potravu a muÏe, a taktéÏ
Helamanovi, aby mohl zacho-
vati ony ãásti na‰í vlasti, které
opût získal, a abychom mohli
také opût nab˘ti zbytek svého
vlastnictví v tûchto ãástech,
vizte, bude Ïádoucí, abychom
jiÏ nebojovali s Lamanity, do-
kud nejdfiíve nevyãistíme svou
vnitfiní nádobu, ano, a to veliké
vedení své vlády.

25 A pokud se mi nedostane
podle listu mého a vy nevyjdete
a neprokáÏete mi pravého

aducha svobody a nebudete se
snaÏiti posilovati a opevÀovati
na‰e vojska a nedáte jim potravu
na obÏivu, vizte, zanechám
ãást sv˘ch lidí svobody, aby
hájili tuto ãást na‰í zemû, a
zanechám na nich sílu a poÏeh-
nání BoÏí, aby proti nim nemoh-
la pÛsobiti Ïádná jiná moc –

26 A to pro jejich nesmírnou
víru, a jejich trpûlivost v jejich
souÏeních –

27 A pfiijdu na vás, a bude-li
mezi vámi jedin˘, kter˘ má
touhu po svobodû, ano, bude-li
zb˘vati i jen jiskra svobody,
vizte, budu roznûcovati mezi
vámi povstání, dokonce aÏ
dokud ti, ktefií si pfiejí uchvátiti
moc a pravomoc, nezahynou.

28 Ano, vizte, nebojím se va‰í
moci ani va‰í pravomoci, ale
svého aBoha se bojím; a podle
pfiikázání jeho beru meã svÛj,
abych bránil vûc své vlasti, a
právû pro va‰i nepravost jsme
utrpûli tak velikou ztrátu.

29 Vizte, je ãas, ano, ãas je nyní
na dosah, kdy, pokud se nepfii-
ãiníte pfii obranû své vlasti a
sv˘ch maliãk˘ch, bude nad
vámi viset ameã spravedlnosti;
ano, a padne na vás a nav‰tíví
vás aÏ k va‰emu naprostému
zniãení.

30 Vizte, ãekám na pomoc od
vás; a pokud nám neposkytnete
pomoc, vizte, pfiijdu na vás,
vpravdû do zemû Zarahemla, a
udefiím vás meãem, natolik, Ïe
nebudete jiÏ míti moc brániti
pokroku tohoto lidu ve vûci
na‰í svobody.

23a Mat. 23:25–26.
25a Alma 51:6; 61:15.

28a Skut. 5:26–29.
29a Hel. 13:5;

3. Nefi 2:19.
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31 NeboÈ vizte, Pán nestrpí,
abyste Ïili a sílili ve sv˘ch ne-
pravostech, abyste niãili jeho
spravedliv˘ lid.

32 Vizte, mÛÏete se domníva-
ti, Ïe vás Pán u‰etfií a vyjde
v soudu proti LamanitÛm, kdyÏ
to, co zpÛsobilo jejich nenávist,
je tradice jejich otcÛ, ano, a
znásobili ji ti, ktefií se od nás
od‰tûpili, zatímco va‰e nepra-
vost je zapfiíãinûna va‰í láskou
ke slávû a marn˘m vûcem svûta?

33 Vy víte, Ïe pfiestupujete
zákony BoÏí, a víte, Ïe je po‰la-
páváte nohama. Vizte, Pán mi
praví: Nebudou-li ti, které jste
urãili za své správce, ãiniti po-
kání ze sv˘ch hfiíchÛ a nepra-
vostí, vyjdete, abyste proti nim
bojovali.
34 A nyní vizte, já, Moroni,

jsem nutkán podle smlouvy,
kterou jsem uãinil, zachovávati
pfiikázání svého Boha; tudíÏ
chtûl bych, abyste pfiilnuli ke
slovu BoÏímu a poslali mi rychle
ze sv˘ch zásob a ze sv˘ch muÏÛ,
a taktéÏ Helamanovi.

35 A vizte, neuãiníte-li tak,
pfiijdu na vás rychle; neboÈ
vizte, BÛh nestrpí, abychom
zahynuli hladem; tudíÏ dá nám
z va‰í potravy, i kdyby to mu-
selo b˘ti meãem. Nyní hleìte,
abyste splnili slovo BoÏí.
36 Vizte, já jsem Moroni, vá‰

hlavní velitel. aNeusiluji o moc,
ale o její svrÏení. Neusiluji o
poctu svûta, ale o slávu svého
Boha, a o svobodu a o blaho své
vlasti. A tak konãím svÛj list.

KAPITOLA 61

Pahoran fiíká Moronimu o povstání
a vzpoufie proti vládû – Lidé královi
dob˘vají Zarahemlu a jsou ve
svazku s Lamanity – Pahoran Ïádá
o vojenskou pomoc proti vzbou-
fiencÛm. Kolem roku 62 pfi. Kr.

Vizte, nyní, stalo se, Ïe brzy
poté, co Moroni poslal svÛj
list hlavnímu správci, obdrÏel
list od aPahorana, hlavního
správce. A toto jsou slova,
která obdrÏel:

2 Já, Pahoran, kter˘ jsem
hlavním správcem této zemû,
posílám tato slova Moronimu,
hlavnímu veliteli nad vojskem.
Viz, pravím ti, Moroni, Ïe ne-
mám radost z va‰ich velik˘ch
astrastí, ano, zarmucuje to mou
du‰i.

3 Ale viz, jsou takoví, ktefií
se z va‰ich strastí radují, ano,
natolik, Ïe povstali ve vzpoufie
proti mnû, a také proti tûm
z mého lidu, ktefií jsou alidmi
svobody, ano, a ti, ktefií povstali,
jsou nesmírnû poãetní.

4 A to jsou ti, ktefií se mne sna-
Ïili pfiipraviti o soudcovskou
stolici a ktefií byli pfiíãinou této
veliké nepravosti; neboÈ uÏívali
veliké lichotky a svedli srdce
mnoha lidí, coÏ mezi námi
bude pfiíãinou tûÏk˘ch strastí;
zadrÏeli na‰e zásoby a zastra-
‰ovali na‰e lidi svobody, takÏe
k vám nepfii‰li.
5 A viz, vyhnali mne od sebe, a

já jsem uprchl do zemû Gedeon

36a NaS 121:39–42.
61 1a Alma 50:39–40.

2a Alma 60:3–9.
3a Alma 51:6–7.



Alma 61:6–17 384

s tolika lidmi, kolik jen bylo
moÏné sebrati.
6 A viz, vyslal jsem po této

ãásti zemû prohlá‰ení; a viz,
oni k nám dennû proudí, aby
pozvedli své zbranû na obranu
své vlasti a své asvobody a
aby pomstili bezpráví páchané
na nás.

7 A pfii‰li k nám, takÏe ti, ktefií
povstali ve vzpoufie proti nám,
jsou vystaveni otevfienému od-
poru, ano, takÏe se nás bojí a
neodvaÏují se vyjíti proti nám,
aby bojovali.

8 Získali vlastnictví zemû, ne-
boli mûsta Zarahemla; urãili si
nad sebou krále, a ten napsal
králi LamanitÛ, ãímÏ s ním
vstoupil ve spojenectví; a v tom-
to spojenectví souhlasil, Ïe bude
hájiti mûsto Zarahemla, a tato
obrana, jak se domnívá, umoÏní
LamanitÛm dob˘ti zbytek zemû,
a on se s tane krá lem nad
tímto lidem, aÏ si je Lamanité
podmaní.
9 A nyní, ve svém listu jsi

mne káral, ale na tom nezáleÏí;
nehnûvám se, ale raduji se
z velikosti tvého srdce. Já, Paho-
ran, neusiluji o moc, leda pouze
o to, abych si udrÏel svou soud-
covskou stolici, abych mohl
zachovávati práva a svobodu
svého lidu. Má du‰e stojí pevnû
za onou svobodou, kterou nás
BÛh avysvobodil.

10 A nyní, viz, budeme odpo-
rovati zlovolnosti aÏ do krve-
prolití. Neprolévali bychom

krev LamanitÛ, kdyby zÛstali
ve své vlastní zemi.

11 Neprolévali bychom krev
sv˘ch bratfií, kdyby nepovstali
ve vzpoufie a nevzali proti nám
meã.

12 Podrobili bychom se jhu
poroby, kdyby to poÏadovala
spravedlnost BoÏí nebo kdyby
nám BÛh pfiikázal tak uãiniti.

13 Ale viz, on nám nepfiikazu-
je, abychom se podrobili sv˘m
nepfiátelÛm, ale abychom vloÏili
svou adÛvûru v nûho, a on nás
vysvobodí.

14 TudíÏ, mÛj milovan˘ bratfie
Moroni, odporujme zlu, a kte-
rémukoli zlu nemÛÏeme odpo-
rovati sv˘mi slovy, ano, jako
vzpourám a roz‰tûpení, tomu
aodporujme sv˘mi meãi, aby-
chom si mohli udrÏeti svou
svobodu; abychom se mohli
tû‰iti z oné veliké v˘sady své
církve, a z vûci svého Vykupi-
tele a svého Boha.

15 TudíÏ, pfiijì rychle ke mnû
s nûkolika sv˘mi muÏi a zbytek
ponechej pod velením Lehiho a
Teankuma; pfiedej jim moc vés-
ti válku v oné ãásti zemû, podle
aDucha BoÏího, coÏ je také duch
svobody, kter˘ je v nich.

16 Viz, poslal jsem jim nûco
zásob, aby nezahynuli, neÏli
budete moci pfiijíti ke mnû.

17 ShromaÏìujte za svého
pochodu sem ve‰kerou sílu, kte-
rou mÛÏete, a pÛjdeme rychle
proti onûm od‰tûpencÛm, v síle
BoÏí podle víry, která je v nás.

6a pp Svoboda,
svobodn˘.

9a Jan 8:31–36;
NaS 88:86.

13a pp DÛvûra,
dÛvûfiovati;
Vûfiiti, víra.

14a Alma 43:47.

15a 2. Kor. 3:17.
pp Duch Svat˘.
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18 A zmocníme se mûsta Zara-
hemla, abychom získali více
potravy, abychom ji poslali
Lehimu a Teankumovi; ano,
vyjdeme proti nim v síle Pánû a
ukonãíme tuto velikou nepra-
vost.

19 A nyní , Moroni , mám
radost, Ïe jsem obdrÏel tvÛj list,
neboÈ jsem si ponûkud dûlal
starosti o to, co máme ãiniti, zda
by to od nás bylo spravedlné,
kdybychom táhli proti sv˘m
bratfiím.

20 Ale ty jsi pravil, Ïe pokud
nebudou ãiniti pokání, Pán ti
pfiikázal, Ïe proti nim má‰ jíti.

21 Hleì, abys aposílil Lehiho
a Teankuma v Pánu; fiekni jim,
aby se nebáli, neboÈ BÛh je vy-
svobodí, ano, a taktéÏ v‰echny
ty, ktefií stojí pevnû v oné svo-
bodû, kterou je BÛh vysvobodil.
A nyní konãím svÛj list svému
milovanému bratru Moronimu.

KAPITOLA 62

Moroni pochoduje na pomoc
Pahoranovi do zemû Gedeon – Lidé
královi, ktefií odmítají brániti svou
zemi, jsou usmrceni – Pahoran a
Moroni dob˘vají zpût Nefiu –
Mnozí Lamanité se pfiipojují k lidu
Ammonovu – Teankum zabíjí
Ammorona a je vzápûtí zabit – La-
manité jsou vyhnáni ze zemû a je
zjednán mír – Helaman se vrací
k sluÏbû a posiluje Církev. Kolem
roku 62–57 pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ Moroni

obdrÏel tento list, jeho srdce
nabylo odvahy a naplnilo se ne-
smírnû velikou radostí z vûrnosti
Pahoranovy, Ïe on také není
azrádcem svobody a vûci své
vlasti.

2 Ale také nesmírnû truchlil
nad nepravostí tûch, ktefií vy-
hnali Pahorana ze soudcovské
stolice, ano, zkrátka nad tûmi,
ktefií se vzboufiili proti své
vlasti a také svému Bohu.

3 A stalo se, Ïe Moroni vzal
podle pfiání Pahoranova mal˘
poãet muÏÛ a pfiedal Lehimu a
Teankumovi velení nad zbyt-
kem svého vojska a vydal se na
pochod smûrem k zemi Gedeon.

4 A na kaÏdém místû, kam
vstoupil, vztyãil akorouhev
bsvobody a bûhem celého svého
pochodu do zemû Gedeon sbíral
v‰echny síly, které mohl.

5 A stalo se, Ïe pod jeho korou-
hev proudily tisíce a pozvedly
své meãe na obranu své svo-
body, aby nemusely vejíti do
poroby.

6 A tak, kdyÏ Moroni pfii
celém svém pochodu shromaÏ-
ìoval v‰echny muÏe, které
mohl, pfii‰el do zemû Gedeon; a
kdyÏ spojil své síly se silami
Pahoranov˘mi, stali se nesmírnû
siln˘mi, dokonce silnûj‰ími neÏ-
li muÏové Pachovi, kter˘ byl
akrálem onûch od‰tûpencÛ, ktefií
vyhnali blidi svobody ze zemû
Zarahemla a zmocnili se zemû.

7 A stalo se, Ïe Moroni s Paho-
ranem se‰li se sv˘mi vojsky do
zemû Zarahemla a vy‰li proti

21a Zach. 10:12.
62 1a Alma 60:18.

4a Alma 46:12–13, 36.

pp Korouhev.
b pp Svoboda,

svobodn˘.

6a Alma 61:4–8.
b Alma 51:5–7.
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mûstu a stfietli se s muÏi Pacho-
v˘mi, natolik, Ïe do‰lo k bitvû.
8 A vizte, Pachus byl zabit a

jeho muÏové byli zajati a soud-
covská stolice byla navrácena
Pahoranovi.

9 A muÏi Pachovi byli souzeni
podle zákona, a taktéÏ oni
lidé královi, ktefií byli zajati a
uvrÏeni do vûzení; a byli podle
zákona apopraveni; ano, oni
muÏi Pachovi i oni lidé královi,
kaÏd˘, kdo nechtûl pozvednouti
zbranû na obranu své vlasti, ale
bojoval proti ní, byl usmrcen.

10 A tak se stalo nezbytn˘m,
aby byl tento zákon pro bezpeãí
jejich vlasti pfiísnû dodrÏován;
ano, a kaÏd˘, kdo byl pfiistiÏen,
Ïe popírá jejich svobodu, byl
rychle podle zákona popraven.

11 A tak skonãil tfiicát˘ rok
vlády soudcÛ nad lidem Nefio-
v˘m; Moroni a Pahoran znovu-
zfiídili mír v zemi Zarahemla,
mezi sv˘m vlastním lidem, a
pfiivodili smrt v‰em tûm, ktefií
nebyli vûrni vûci svobody.

12 A stalo se na poãátku tfiicáté-
ho a prvního roku vlády soudcÛ
nad lidem Nefiov˘m, Ïe Moroni
okamÏitû dal, aby byly poslány
zásoby, a také aby bylo posláno
vojsko ‰esti tisíc muÏÛ Hela-
manovi, aby mu pomohli pfii
chránûní oné ãásti zemû.

13 A také dal, aby vojsko
‰esti tisíc muÏÛ, s dostateãn˘m
mnoÏstvím potravy, bylo poslá-
no vojskÛm Lehiov˘m a Tean-
kumov˘m. A stalo se, Ïe toto
bylo uãinûno, aby byla opevnû-
na zemû proti LamanitÛm.

14 A stalo se, Ïe se Moroni a
Pahoran, zanechav‰e velikou
skupinu muÏÛ v zemi Zarahem-
la, vydali na pochod s velikou
skupinou muÏÛ smûrem k zemi
Nefia, jsouce odhodláni poraziti
Lamanity v onom mûstû.

15 A stalo se, Ïe zatímco pocho-
dovali k oné zemi, jali velikou
skupinu lamanitsk˘ch muÏÛ, a
mnohé z nich pobili, a vzali jim
jejich zásoby a jejich váleãné
zbranû.

16 A stalo se, Ïe poté, co je
zajali, pfiimûli je vstoupiti do
smlouvy, Ïe jiÏ nikdy nepo-
zvednou váleãn˘ch zbraní proti
NefitÛm.

17 A kdyÏ vstoupili do této
smlouvy, poslali je pfieb˘vati
s lidem Ammonov˘m, a tûch,
ktefií nebyli zabiti, bylo co do
poãtu okolo ãtyfi tisíc.

18 A stalo se, Ïe kdyÏ je poslali
pryã, pokraãovali ve svém po-
chodu k zemi Nefia. A stalo se,
Ïe kdyÏ pfii‰li k mûstu Nefia,
rozbili své stany na pláních
Nefia, které jsou u mûsta Nefia.

19 Nyní, Moroni si pfiál, aby
Lamanité vy‰li bojovati proti
nim na pláních; ale Lamanité,
vûdouce o jejich nesmírnû veliké
odvaze a vidouce velikost jejich
poãtu, tudíÏ neodváÏili se proti
nim vyjíti; tudíÏ onoho dne
bojovati ne‰li.

20 A kdyÏ nastala noc, Moroni
vy‰el v temnotû noci a vystoupil
na vr‰ek zdi, aby vypátral, ve
které ãásti mûsta Lamanité se
sv˘m vojskem tábofií.

21 A stalo se, Ïe byli na v˘cho-

9a pp Trest smrti.
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dû, u vchodu; a v‰ichni spali. A
nyní, Moroni se vrátil k svému
vojsku a dal, aby v rychlosti
pfiipravili silné provazy a Ïeb-
fiíky, aby byly spu‰tûny z vr‰ku
zdi za zeì.
22 A stalo se, Ïe Moroni dal,

aby se jeho muÏi vydali na po-
chod a vystoupili na vr‰ek zdi a
spustili se do této ãásti mûsta,
ano, a to na západû, kde Lama-
nité se sv˘mi vojsky netábofiili.

23 A stalo se, Ïe byli v‰ichni za
noci spu‰tûni do mûsta, pomocí
sv˘ch siln˘ch provazÛ a sv˘ch
ÏebfiíkÛ; a tak, kdyÏ pfii‰lo ráno,
byli v‰ichni uvnitfi zdí mûsta.

24 A nyní, kdyÏ se Lamanité
probudili a vidûli, Ïe vojska
Moroniova jsou uvnitfi zdí, byli
nesmírnû podû‰eni, natolik, Ïe
uprchli prÛchodem.

25 A nyní, kdyÏ Moroni vidûl,
Ïe pfied ním prchají, dal, aby
se jeho muÏi vydali proti nim
na pochod a pobili mnohé a
obklíãili mnohé jiné a zajali je;
a zbytek z nich uprchl do zemû
Moroni, která byla na hranicích
s mofisk˘m pobfieÏím.

26 Tak Moroni a Pahoran zís-
kali vlastnictví mûsta Nefia bez
ztráty jediné du‰e; a bylo mnoho
LamanitÛ, ktefií byli pobiti.

27 Nyní, stalo se, Ïe mnozí
z LamanitÛ, ktefií byli zajati, si
pfiáli pfiipojiti se k alidu Ammo-
novu a státi se svobodn˘m
lidem.

28 A stalo se, Ïe tolika, kolik si
jich to pfiálo, bylo dáno podle
pfiání jejich.

29 TudíÏ, v‰ichni lamanit‰tí

zajatci se pfiipojili k lidu Ammo-
novu a poãali pracovati nesmír-
nû, obdûlávajíce pÛdu, pûstujíce
v‰eliké obilí a chovajíce stáda a
dobytek v‰eho druhu; a tak byli
Nefité zbaveni velikého bfieme-
ne; ano, natolik, Ïe byli zbaveni
bfiemene v‰ech lamanitsk˘ch
zajatcÛ.

30 Nyní, stalo se, Ïe poté, co
Moroni získal vlastnictví mûsta
Nefia, zajav mnoho zajatcÛ,
coÏ nesmírnû zmen‰ilo vojska
LamanitÛ, a opût nabyv mnohé
z NefitÛ, ktefií byli zajati, coÏ
nesmírnû posílilo vojsko Moro-
niovo; tudíÏ Moroni ode‰el ze
zemû Nefia do zemû Lehi.

31 A stalo se, Ïe kdyÏ Lamanité
vidûli, Ïe Moroni pfiichází proti
nim, byli opût vydû‰eni a prchali
pfied vojskem Moroniov˘m.

32 A stalo se, Ïe Moroni a jeho
vojsko je pronásledovali od
mûsta k mûstu, dokud se ne-
stfietli s Lehim a Teankumem;
a Lamanité pfied Lehim a Tean-
kumem prchali, aÏ na hranice
s pobfieÏím, dokud nedo‰li do
zemû Moroni.

33 A vojska LamanitÛ se v‰ech-
na shromáÏdila, natolik, Ïe byla
v‰echna v jednom voji v zemi
Moroni. Nyní, Ammoron, král
LamanitÛ, byl také s nimi.

34 A stalo se, Ïe Moroni a Lehi
a Teankum se utábofiili se sv˘mi
vojsky kolem hranic zemû
Moroni, natolik, Ïe Lamanité
byli obklopeni na hranicích
s pustinou na jihu a na hrani-
cích s pustinou na v˘chodû.

35 A tak se utábofiili na noc.

27a pp Anti-Nefi-Lehité.
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NeboÈ vizte, Nefité a Lamanité
také byli znaveni velikostí po-
chodu; tudíÏ v noci nevym˘‰leli
Ïádnou strategii, aÏ na Tean-
kuma; neboÈ ten se nesmírnû
hnûval na Ammorona, natolik,
Ïe povaÏoval Ammorona a
Amalikiá‰e, jeho bratra, za apfií-
ãinu této veliké a vleklé války
mezi nimi a Lamanity, coÏ bylo
pfiíãinou tak velikého válãení a
krveprolití, ano, a tak velikého
hladu.

36 A stalo se, Ïe Teankum ve
svém hnûvu vy‰el do tábora
LamanitÛ a spustil se pfies zdi
mûsta. A chodil s provazem od
místa k místu tak dlouho, aÏ
nalezl krále; a avrhl po nûm
o‰tûpem, kter˘ ho probodl u
srdce. Ale vizte, král, je‰tû neÏli
zemfiel, probudil své sluÏebníky,
natolik, Ïe Teankuma proná-
sledovali a zabili ho.
37 Nyní, stalo se, Ïe kdyÏ se

Lehi a Moroni dozvûdûli, Ïe
Teankum je mrtev, byli nesmír-
nû zarmouceni; neboÈ vizte, byl
to muÏ, kter˘ bojoval udatnû za
svou vlast, ano, prav˘ pfiítel
svobody; a vytrpûl velmi mnohé
nesmírnû tûÏké strasti. Ale
vizte, byl mrtev a ‰el cestou
v‰eho pozemského.

38 Nyní, stalo se, Ïe se Moroni
druh˘ den vydal na pochod a
napadl Lamanity natolik, Ïe je
pobili s velik˘m krveprolitím; a
vyhnali je ze zemû; a oni prchali
tak, Ïe se v oné dobû proti
NefitÛm nevrátili.

39 A tak skonãil tfiicát˘ a první
rok vlády soudcÛ nad lidem

Nefiov˘m; a tak mûli války a
krveprolití a hlad a strasti po
dobu mnoha let.

40 A byly mezi lidem Nefio-
v˘m vraÏdy a sváry a roz‰tûpení
a v‰eliká nepravost; nicménû
akvÛli spravedliv˘m, ano, pro
modlitby spravedliv˘ch, byli
u‰etfieni.

41 Ale vizte, pro tu nesmírnû
velikou délku války mezi Nefity
a Lamanity se mnozí zatvrdili,
pro nesmírnû velikou délku
války; a mnozí byli obmûkãeni
pro své astrasti, natolik, Ïe se
pokofiili pfied Bohem, aÏ do
hlubin pokory.

42 A stalo se, Ïe poté, co
Moroni opevnil ony ãásti zemû,
které byly nejvíce vystaveny
LamanitÛm, aÏ byly dostateãnû
silné, vrátil se do mûsta Zara-
hemla; a Helaman se také vrátil
na místo svého dûdictví; a
mezi lidem Nefiov˘m byl opût
zjednán mír.

43 A Moroni pfiedal velení
sv˘ch vojsk do rukou svému
synovi, kter˘ se jmenoval Moro-
nia; a odebral se do svého vlast-
ního domu, aby mohl stráviti
zbytek sv˘ch dnÛ v pokoji.

44 A Pahoran se vrátil na svou
soudcovskou stolici; a Helaman
na sebe opût vzal kázati lidu
slovo BoÏí; neboÈ pro tak mnohé
války a sváry se stalo nezbyt-
n˘m, aby byl opût uãinûn
pofiádek v Církvi.

45 TudíÏ, Helaman a jeho bratfií
vy‰li, aby oznamovali slovo
BoÏí s velikou mocí k apfiesvûd-
ãení mnoha lidí o jejich zlovol-

35a Alma 48:1.
36a Alma 51:33–34.

40a Alma 45:15–16.
41a pp Protivenství.

45a NaS 18:44.
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nosti, coÏ zpÛsobilo, Ïe ãinili
pokání ze sv˘ch hfiíchÛ a byli
pokfitûni Pánu, svému Bohu.
46 A stalo se, Ïe opût upevnili

církev BoÏí, po celé zemi.
47 Ano, a byla vydána nafiízení

ohlednû zákona. A byli zvoleni
jejich asoudcové a jejich hlavní
soudcové.
48 A lidu Nefiovu se poãalo

opût adafiiti v zemi a poãali se
mnoÏiti a opût nesmírnû sílili
v zemi. A poãali nesmírnû bo-
hatnouti.

49 Ale i pfies své bohatství nebo
svou sílu nebo svÛj úspûch ne-
byli pov˘‰eni v p˘‰e oãí sv˘ch;
a nebyli ani pomalí v tom,
aby pamatovali na Pána, svého
Boha; ale nesmírnû se pfied ním
pokofiovali.

50 Ano, pamatovali na to, jak
veliké vûci pro nû Pán uãinil, Ïe
je vysvobodil ze smrti a z pout
a z vûzení a z v‰elik˘ch strastí a
Ïe je vysvobodil z rukou jejich
nepfiátel.

51 A modlili se k Pánu, svému
Bohu, neustále, natolik, Ïe Pán
jim Ïehnal podle slova svého,
takÏe sílili a dafiilo se jim v zemi.

52 A stalo se, Ïe byly uãinûny
v‰echny tyto vûci. A Helaman
zemfiel v tfiicátém a pátém
roce vlády soudcÛ nad lidem
Nefiov˘m.

KAPITOLA 63

·iblon a pozdûji Helaman se ujímá
vlastnictví posvátn˘ch záznamÛ –

Mnozí Nefité putují do zemû
severní – Hagot staví lodû, které
vyplouvají na západní mofie –
Moronia v bitvû poráÏí Lamanity.
Kolem roku 56–52 pfi. Kr.

A stalo se na poãátku tfiicátého
a ‰estého roku vlády soudcÛ
nad lidem Nefiov˘m, Ïe a·iblon
se ujal vlastnictví onûch bpo-
svátn˘ch vûcí, které Helama-
novi pfiedal Alma.

2 A on byl spravedln˘ muÏ,
a kráãel pfied Bohem zpfiíma;
a neustále se snaÏil ãiniti dobro,
zachovávati pfiikázání Pána,
svého Boha; a taktéÏ i jeho bratr.

3 A stalo se, Ïe Moroni zemfiel
také. A tak skonãil tfiicát˘ a ‰est˘
rok vlády soudcÛ.

4 A stalo se v tfiicátém a
sedmém roce vlády soudcÛ, Ïe
veliká v˘prava muÏÛ, ãítající
dokonce aÏ pût tisíc a ãtyfii sta
muÏÛ, s jejich manÏelkami a
s jejich dûtmi, ode‰la ze zemû
Zarahemla do zemû, která byla
asevernû.
5 A stalo se, Ïe Hagot, jsa

nesmírnû zvídav˘ muÏ, tudíÏ ‰el
a postavil si nesmírnû velikou
loì, na hranicích zemû Hojnosti,
u zemû Pustoty, a spustil ji na
západní mofie u aúÏiny, která
vedla do zemû severní.

6 A vizte, byli mnozí Nefité,
ktefií na ni nastoupili a plavili
se s mnoha zásobami, a také
mnohé Ïeny a dûti; a vydali se
smûrem na sever. A tak skonãil
tfiicát˘ a sedm˘ rok.

7 A v tfiicátém a osmém roce

47a Mos. 29:39.
48a Alma 50:20.
63 1a Alma 38:1–2.

b Alma 37:1–12.
pp Svat˘.

4a Alma 22:31.

5a Alma 22:32;
Eter 10:20.
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tento muÏ postavil dal‰í lodû.
A také se vrátila první loì, a
nastoupilo na ni mnoho dal‰ích
lidí; a také si vzali mnoho
zásob a vydali se opût do zemû
severní.
8 A stalo se, Ïe jiÏ o nich nikdy

nesly‰eli. A domníváme se,
Ïe byli pohlceni v hlubinách
mofisk˘ch. A stalo se, Ïe vyplula
i dal‰í loì; a kam doplula, my
nevíme.

9 A stalo se, Ïe v tomto roce
byli mnozí lidé, ktefií ode‰li do
zemû aseverní. A tak skonãil
tfiicát˘ a osm˘ rok.
10 A stalo se, Ïe v tfiicátém a

devátém roce vlády soudcÛ
zemfiel i ·iblon a Ïe Korianton
vyplul na lodi do zemû severní,
aby dovezl zásoby lidem, ktefií
do této zemû ode‰li.

11 TudíÏ stalo se nezbytn˘m,
aby ·iblon pfiedal ony posvátné
vûci pfied svou smrtí synu
aHelamanovu, kter˘ se jmeno-
val Helaman, jsa pojmenován
po svém otci.
12 Nyní vizte, v‰echny tyto

arytiny, které byly ve vlastnictví

Helamanovû, byly napsány a
vyslány mezi dûti lidské po celé
zemi, kromû onûch ãástí, o kte-
r˘ch Alma pfiikázal, Ïe bnemají
vyjíti.

13 Nicménû tyto vûci mûly
b˘ti uchovávány v posvátnosti
a apfiedávány z jednoho poko-
lení na druhé; tudíÏ v tomto
roce pfied smrtí ·iblonovou byly
pfiedány Helamanovi.

14 A stalo se také v tomto roce,
Ïe bylo nûkolik od‰tûpencÛ,
ktefií pfie‰li k LamanitÛm; a ti
byli opût podnûcováni k hnûvu
proti NefitÛm.

15 A také v tomto roce se‰li
s poãetn˘m vojskem, aby válãili
proti lidu aMoroniaovu, neboli
proti vojsku Moroniaovu, pfii-
ãemÏ byli opût poraÏeni a za-
hnáni zpût do sv˘ch vlastních
zemí, utrpûv‰e velikou ztrátu.

16 A tak skonãil tfiicát˘ a
devát˘ rok vlády soudcÛ nad
lidem Nefiov˘m.

17 A tak skonãila zpráva
Almova a Helamanova, jeho
syna, a také ·iblonova, kter˘ byl
jeho synem.

Kniha Helamanova

Zpráva o Nefitech. Jejich války a sváry a jejich roz‰tûpení.
A také proroctví mnoha svat˘ch prorokÛ, pfied pfiíchodem

Kristov˘m, podle záznamÛ Helamana, kter˘ byl synem Helama-
nov˘m, a také podle záznamÛ jeho synÛ, aÏ do pfiíchodu Kristova.
A také mnozí Lamanité jsou obráceni. Zpráva o jejich obrácení.
Zpráva o spravedlivosti LamanitÛ a o zlovolnosti a ohavnostech

9a Hel. 3:11–12.
11a Viz záhlaví knihy

Helamanovy.

12a Alma 18:36.
b Alma 37:27–32.

13a Alma 37:4.

15a Alma 62:43.
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NefitÛ, podle záznamu Helamana a jeho synÛ, aÏ do pfiíchodu
Kristova, coÏ se naz˘vá knihou Helamanovou, a tak dále.

KAPITOLA 1

Pahoran druh˘ se stává hlavním
soudcem a je zavraÏdûn Ki‰ku-
menem – Pakumeni usedá na
soudcovskou stolici – Koriantumr
vede lamanitská vojska, dob˘vá
Zarahemlu a zabíjí Pakumeniho –
Moronia poráÏí Lamanity a dob˘-
vá Zarahemlu zpût a Koriantumr
je zabit. Kolem roku 52–50 pfi. Kr.

ANYNÍ vizte, stalo se na
poãátku ãtyfiicátého roku

vlády soudcÛ nad lidem Nefio-
v˘m, Ïe mezi lidem NefitÛ
vyvstaly váÏné nesnáze.

2 NeboÈ vizte, aPahoran zemfiel
a ode‰el cestou v‰eho pozem-
ského; tudíÏ mezi bratfiími, ktefií
byli syny Pahoranov˘mi, vy-
vstal váÏn˘ svár ohlednû toho,
kdo by mûl získati soudcovskou
stolici.

3 Nyní, toto jsou jména tûch,
ktefií se sváfiili o soudcovskou
stolici a ktefií také zpÛsobili, Ïe
se lidé sváfiili: Pahoran, Paanki
a Pakumeni.

4 Nyní, toto nejsou v‰ichni
synové Pahoranovi (neboÈ jich
mûl mnoho), ale toto jsou ti,
ktefií se sváfiili o soudcovskou
stolici; tudíÏ, zpÛsobili mezi
lidem trojí rozdûlení.

5 Nicménû, stalo se, Ïe Pahoran
byl urãen ahlasem lidu, aby byl
hlavním soudcem a správcem
nad lidem Nefiov˘m.

6 A stalo se, Ïe se Pakumeni,

kdyÏ vidûl, Ïe nemÛÏe získati
soudcovskou stolici, spojil s hla-
sem lidu.

7 Ale vizte, Paanki a ta ãást
lidu, která si pfiála, aby byl jejich
správcem, se nesmírnû hnûvala;
tudíÏ, chystal se lichotkami ten-
to lid pfiesvûdãiti, aby povstal
ve vzpoufie proti sv˘m bratfiím.

8 A stalo se, kdyÏ se to chystal
uãiniti, vizte, byl zajat a souzen
podle hlasu lidu a byl odsouzen
k smrti; neboÈ povstal ve vzpou-
fie a usiloval o to, aby zniãil
asvobodu lidu.
9 Nyní, kdyÏ oni lidé, ktefií si

pfiáli, aby byl jejich správcem,
vidûli, Ïe byl odsouzen k smrti,
tudíÏ hnûvali se a vizte, vyslali
jistého Ki‰kumena aÏ k soud-
covské stolici Pahoranovû a ten
zavraÏdil Pahorana, kdyÏ sedûl
na soudcovské stolici.

1 0 A b y l p r o n á s l e d o v á n
sluÏebníky Pahoranov˘mi; ale
vizte, útûk Ki‰kumenÛv byl tak
rychl˘, Ïe ho nikdo nemohl
dohoniti.

11 A ‰el za tûmi, ktefií ho
vyslali, a v‰ichni vstoupili do
smlouvy, ano, pfiísahaje pfii
svém vûãném TvÛrci, Ïe nikomu
nefieknou, Ïe Ki‰kumen zavraÏ-
dil Pahorana.

12 TudíÏ, Ki‰kumen nebyl
znám mezi lidem Nefiov˘m,
neboÈ v dobû, kdy zavraÏdil
Pahorana, byl v pfiestrojení. A
Ki‰kumen a jeho tlupa, která
s ním uãinila smlouvu, se

[helaman]
1 2a Alma 50:40.

5a Mos. 29:26–29.
8a pp Svoboda,

svobodn˘.
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vmísila mezi lid tak, aby nikdo
z nich nemohl b˘ti nalezen; ale
tolik, kolik jich bylo nalezeno,
bylo odsouzeno k asmrti.

13 A nyní vizte, Pakumeni byl
urãen, podle hlasu lidu, aby byl
hlavním soudcem a správcem
nad lidem, aby vládl na místû
svého bratra Pahorana; a to
bylo podle jeho práva. A toto
v‰e bylo uãinûno ve ãtyfiicátém
roce vlády soudcÛ; a ten skonãil.

14 A stalo se ve ãtyfiicátém a
prvním roce vlády soudcÛ, Ïe
Lamanité shromáÏdili nespo-
ãetné vojsko muÏÛ a vyzbrojili
je meãi a d˘kami a luky a ‰ípy a
pfiilbicemi a náprsními pancífii
a v‰elik˘mi ‰títy v‰eho druhu.

15 A opût se‰li, aby mohli
vésti bitvu proti NefitÛm. A
byli vedeni muÏem, kter˘ se
jmenoval Koriantumr; a byl to
potomek ZarahemlÛv; a byl to
od‰tûpenec z prostfiedku Nefi-
tÛ; a byl to statn˘ a mocn˘ muÏ.

16 TudíÏ, král LamanitÛ, kter˘
se jmenoval Tubalot a kter˘
byl synem aAmmoronov˘m, do-
mnívaje se, Ïe Koriantumr, jsa
mocn˘m muÏem, se mÛÏe po-
staviti NefitÛm svou silou a
také svou velikou moudrostí,
natolik, Ïe jeho vysláním získá
on moc nad Nefity –
17 TudíÏ je podnûcoval k hnû-

vu a shromaÏìoval svá vojska
a urãil, aby Koriantumr byl
jejich vÛdcem, a dal, aby pocho-
dovali dolÛ do zemû Zarahemla,
aby bojovali proti NefitÛm.

18 A stalo se, Ïe pro tak mnohé
sváry a tak mnohé nesnáze ve

vládû nedrÏeli v zemi Zarahem-
la dostateãné stráÏe; neboÈ se
domnívali, Ïe se Lamanité neod-
váÏí pfiijíti do srdce zemí jejich,
aby napadli ono veliké mûsto
Zarahemla.

19 Ale stalo se, Ïe Koriantumr
pochodoval v ãele sv˘ch poãet-
n˘ch zástupÛ a pfii‰el na obyva-
tele mûsta, a jejich pochod byl
v tak nesmírnû veliké rychlosti,
Ïe NefitÛm nezbyl Ïádn˘ ãas na
to, aby shromáÏdili svá vojska.

20 TudíÏ Koriantumr srazil
hlídku u vchodu do mûsta a
vpochodoval s cel˘m sv˘m voj-
skem do mûsta a zabili kaÏdého,
kdo se jim postavil, takÏe se
zmocnili celého mûsta.

21 A stalo se, Ïe Pakumeni,
kter˘ byl hlavním soudcem,
prchal pfied Koriantumrem, aÏ
ke zdem mûsta. A stalo se, Ïe
Koriantumr ho udefiil u zdi na-
tolik, Ïe zemfiel. A tak skonãily
dny Pakumeniovy.

22 A nyní, kdyÏ Koriantumr
vidûl, Ïe má ve vlastnictví mûs-
to Zarahemla, a kdyÏ vidûl, Ïe
Nefité pfied ním uprchli a byli
pobiti a byli zajati a byli uvrÏeni
do vûzení a Ïe získal vlastnic-
tví nejsilnûj‰í pevnosti v celé
zemi, jeho srdce nabylo odvahy
natolik, Ïe se chystal vyjíti proti
celé zemi.

23 A nyní nezÛstal v zemi
Zarahemla, ale pochodoval dále
s velik˘m vojskem, aÏ k mûstu
Hojnosti; neboÈ byl odhodlán
jíti a prosekati si svou cestu
meãem, aby mohl získati severní
ãásti zemû.

12a pp Trest smrti. 16a Alma 52:3.
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24 A domnívaje se, Ïe jejich
nejvût‰í síla je ve stfiedu zemû,
tudíÏ pochodoval dále, nedávaje
jim Ïádného ãasu na to, aby se
shromáÏdili, leda do mal˘ch
skupin; a tímto zpÛsobem je
napadali a sráÏeli je k zemi.

25 Ale vizte, tento pochod
KoriantumrÛv stfiedem zemû
dal Moroniaovi nad nimi veli-
kou pfievahu, i pfies velikost
poãtu NefitÛ, ktefií byli zabiti.

26 NeboÈ vizte, Moronia se
domníval, Ïe Lamanité se neod-
váÏí pfiijíti do stfiedu zemû, ale
Ïe budou útoãiti na mûsta kolem
hranic, jak to ãinili doposud;
tudíÏ Moronia dal, aby jejich
silná vojska hájila tyto ãásti
kolem hranic.

27 Ale vizte, Lamanité se nebáli
podle jeho pfiání, ale pfii‰li do
stfiedu zemû a dobyli hlavní
mûsto, coÏ bylo mûsto Zarahem-
la, a pochodovali nejdÛleÏitûj-
‰ími ãástmi zemû, pobíjejíce
lid s velik˘m krveprolitím, jak
muÏe, tak Ïeny i dûti, dob˘vajíce
mnoho mûst a mnoho pevností.

28 Ale kdyÏ to Moronia zjistil,
okamÏitû poslal Lehiho s voj-
skem kolem, aby je zastavilo
dfiíve, neÏli dojdou do zemû
Hojnosti.

29 A on tak uãinil; a zastavil
je dfiíve, neÏli do‰li do zemû
Hojnosti, a utkal se s nimi v bit-
vû tak, Ïe poãali ustupovati
zpût k zemi Zarahemla.

30 A stalo se, Ïe Moronia je
pfii jejich ústupu zastavil a utkal
se s nimi v bitvû tak, Ïe bitva se
stala nesmírnû krvavou; ano,

mnozí byli zabiti, a mezi poãtem
tûch, ktefií byli zabit i , byl
nalezen i aKoriantumr.

31 A nyní, vizte, Lamanité
nemohli ustupovati Ïádn˘m
smûrem, ani na sever, ani na jih,
ani na v˘chod, ani na západ,
neboÈ byli obklíãeni Nefity ze
v‰ech stran.

32 A tak Koriantumr vehnal
Lamanity do stfiedu NefitÛ tak,
Ïe byli v moci NefitÛ, a Ïe on
sám byl zabit, a Lamanité se
vydali do rukou NefitÛ.

33 A stalo se, Ïe se Moronia
zmocnil opût mûsta Zarahemla
a dal, aby Lamanité, ktefií byli
zajati, opustili zemi v míru.

34 A tak skonãil ãtyfiicát˘ a
první rok vlády soudcÛ.

KAPITOLA 2

Helaman, syn HelamanÛv, se stává
hlavním soudcem – Gadianton
vede tlupu Ki‰kumenovu – Hela-
manÛv sluÏebník zabíjí Ki‰kumena
a Gadiantonova tlupa prchá do
pustiny. Kolem roku 50–49 pfi. Kr.

A stalo se ve ãtyfiicátém a dru-
hém roce vlády soudcÛ, Ïe poté,
co Moronia opût zjednal mír
mezi Nefity a Lamanity, vizte,
nebylo nikoho, kdo by usedl na
soudcovskou stolici; tudíÏ mezi
lidem poãal b˘ti opût svár
ohlednû toho, kdo má usednouti
na soudcovskou stolici.

2 A stalo se, Ïe Helaman, kter˘
byl synem Helamanov˘m, byl
hlasem lidu urãen, aby usedl
na soudcovskou stolici.

30a Hel. 1:15.
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3 Ale vizte, aKi‰kumen, kter˘
zavraÏdil Pahorana, ve skrytu
ãekal na to, aby zniãil i Hela-
mana; a byl podporován svou
tlupou, která vstoupila do
smlouvy, Ïe se o jeho zlovolnosti
nikdo nedozví.
4 NeboÈ byl jist˘ aGadianton,

kter˘ byl nesmírnû dovedn˘
v mnoha slovech, a také ve svém
fiemesle, provádûti tajné dílo
vraÏdûní a loupení; tudíÏ se stal
vÛdcem tlupy Ki‰kumenovy.
5 TudíÏ se jim vlichotil, a také

Ki‰kumenovi, Ïe dosadí-li ho na
soudcovskou stolici, dá, aby
ti, ktefií náleÏejí k jeho tlupû,
byli mezi lidem dosazeni na
místa moci a pravomoci; tudíÏ
Ki‰kumen usiloval o to, aby
zniãil Helamana.

6 A stalo se, Ïe kdyÏ vy‰el
k soudcovské stolici, aby zniãil
Helamana, vizte, jeden ze slu-
ÏebníkÛ Helamanov˘ch, byv
venku v noci a získav v pfiestro-
jení znalost o onûch plánech,
jeÏ tato tlupa uãinila, aby zniãila
Helamana –

7 A stalo se, Ïe se setkal s Ki‰-
kumenem a dal mu znamení;
tudíÏ Ki‰kumen mu oznámil
zámûr svého pfiání Ïádaje ho,
aby ho zavedl k soudcovské
stolici, aby mohl zavraÏditi
Helamana.

8 A kdyÏ sluÏebník HelamanÛv
seznal v‰e v srdci Ki‰kumenovû,
a Ïe jeho zámûrem je vraÏditi,
a t a k é Ï e z á m û r e m v ‰ e c h
tûch, ktefií náleÏejí k jeho tlupû,
je vraÏditi a loupiti a získati

moc (a toto byl jejich atajn˘
plán a jejich spolãení), sluÏeb-
ník HelamanÛv pravil Ki‰ku-
menovi: Pojìme k soudcovské
stolici.

9 Nyní, to potû‰ilo Ki‰kumena
nesmírnû, neboÈ se domníval,
Ïe dosáhne svého zámûru; ale
vizte, sluÏebník HelamanÛv,
kdyÏ se blíÏili k soudcovské
stolici, bodl Ki‰kumena aÏ do
srdce, takÏe ten padl bez hlesu
mrtev. A bûÏel a povûdûl Hela-
manovi v‰echny vûci, které
vidûl a sly‰el a uãinil.

10 A stalo se, Ïe Helaman
vyslal lidi, aby tuto tlupu lupiãÛ
a tajn˘ch vraÏedníkÛ zajali,
aby mohli b˘ti podle zákona
popraveni.

11 Ale vizte, kdyÏ Gadianton
zjistil, Ïe se Ki‰kumen nevrací,
zalekl se, Ïe by mohl b˘ti zniãen;
tudíÏ dal, aby ho jeho tlupa
následovala. A vydali se tajnou
cestou na útûk ze zemû do pusti-
ny; a tak kdyÏ Helaman vyslal
lidi, aby je zajali, nebyli nikde
k nalezení.
12 A více o tomto Gadianto-

novi bude fieãeno pozdûji. A
tak skonãil ãtyfiicát˘ a druh˘
rok vlády soudcÛ nad lidem
Nefiov˘m.

13 A vizte, na konci této knihy
uvidíte, Ïe tomuto aGadianto-
novi se podafiilo pfiivoditi pád,
ano, témûfi naprosté zniãení lidu
Nefiova.

14 Vizte, nemám tím na mysli
konec knihy Helamanovy, ale
mám na mysli konec knihy

2 3a Hel. 1:9.
4a pp Gadiantonovi

lupiãi.

8a 2. Nefi 10:15.
pp Tajná spolãení.

13a Hel. 6:18;

4. Nefi 1:42.
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Nefiovy, z níÏ jsem vyÀal celou
tuto zprávu, kterou jsem napsal.

KAPITOLA 3

Mnozí Nefité se stûhují do zemû
severní – Stavûjí si domy z cementu
a vedou mnoho záznamÛ – Desít-
ky tisícÛ jsou obráceny a pokfitûny
– Slovo BoÏí vede lidi ke spasení –
Nefi, syn HelamanÛv, usedá na
soudcovskou stolici. Kolem roku
49–39 pfi. Kr.

A nyní stalo se ve ãtyfiicátém
a tfietím roce vlády soudcÛ, Ïe
mezi lidem Nefiov˘m nebylo
Ïádn˘ch svárÛ aÏ na trochu
p˘chy, která byla v církvi a která
mezi lidem zpÛsobila nûkolik
mal˘ch roz‰tûpení, kteréÏto zá-
leÏitosti byly urovnány ke konci
ãtyfiicátého a tfietího roku.

2 A ve ãtyfiicátém a ãtvrtém
roce nebylo mezi lidem Ïádn˘ch
svárÛ; ani v ãtyfiicátém a pátém
roce nebylo mnoho svárÛ.

3 A stalo se ve ãtyfiicátém a
‰estém, ano, Ïe bylo mnoho
svárÛ a mnoho roz‰tûpení; a
pfii nich bylo nesmírnû veliké
mnoÏství tûch, ktefií ze zemû
Zarahemla ode‰li a ‰li do zemû
aseverní, aby zemi dûdiãnû
vlastnili.

4 A putovali do nesmírnû veli-
ké dálky, natolik, Ïe do‰li k ave-
lik˘m plochám vod a k mnoha
fiekám.

5 Ano, a vpravdû, roz‰ífiili se
do v‰ech ãástí zemû, do v‰ech
ãástí, které nebyly zpusto‰eny

a nebyly bez stromÛ, kvÛli
mnoha obyvatelÛm, ktefií zemi
dûdiãnû vlastnili dfiíve.

6 A nyní, Ïádná ãást zemû ne-
byla zpusto‰ena, aÏ na stromy;
ale pro onu velikost azniãení
lidu, kter˘ zemi dfiíve ob˘val,
byla naz˘vána bpustou.
7 A protoÏe na tváfii této

zemû bylo jen málo stromÛ,
nicménû lidé, ktefií pfii‰li, se
stali nesmírnû dovední ve zpra-
cování cementu; tudíÏ stavûli
si z cementu domy, v nichÏ
pfieb˘vali.

8 A stalo se, Ïe se rozrÛstali
a ‰ífiili se a pfiecházeli ze zemû
jiÏní do zemû severní a ‰ífiili se
natolik, Ïe poãali pokr˘vati tváfi
celé zemû, od mofie na jihu
k mofii na severu, od mofie na
azápadû k mofii na v˘chodû.
9 A lid, kter˘ byl v zemi sever-

ní, dlel ve stanech a v domech
z cementu a nechal v‰echny
stromy, které na tváfii zemû vy-
ra‰ily, aby rostly, aby za nûjak˘
ãas mohli míti dfiíví na stavbu
sv˘ch domÛ, ano, sv˘ch mûst a
sv˘ch chrámÛ a sv˘ch synagog
a sv˘ch svatyÀ a v‰elik˘ch
sv˘ch staveb.

10 A stalo se, jelikoÏ v zemi
severní bylo dfiíví nesmírnû po-
skrovnu, Ïe ho posílali mnoho
po alodích.
11 A tak umoÏnili lidem v zemi

severní, aby mohli vystavûti
mnoho mûst, jak ze dfieva, tak
z cementu.
12 A stalo se, Ïe mnozí z alidu

Ammonova, ktefií byli rodem

3 3a Alma 63:4.
4a Mos. 8:8;

Morm. 6:4.

6a Mos. 21:25–27.
b Alma 22:31.

8a Alma 22:27, 32.

10a Alma 63:5–8.
12a Alma 27:21–26.
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Lamanité, ode‰li také do této
zemû.
13 A nyní, o Ïivotû tohoto lidu

je mnoho záznamÛ, od mno-
h˘ch z tohoto lidu, které jsou
podrobné a velmi rozsáhlé,
ohlednû nich.

14 Ale vizte, ani stá ãást
ze Ïivota tohoto lidu, ano, ze
zprávy o Lamanitech a Nefitech,
a o jejich válkách a svárech a
roz‰tûpeních a o jejich kázání
a jejich proroctvích a jejich
plavení a o jejich stavbû lodí
a o jejich stavbû achrámÛ a syna-
gog a jejich svatyÀ a o jejich
spravedlivosti a jejich zlovol-
nosti a o jejich vraÏdách a jejich
loupení a jejich plenûní a o
v‰elik˘ch ohavnostech a smil-
stvech, nemÛÏe b˘ti obsaÏena
v tomto díle.

15 Ale vizte, je mnoho knih a
mnoho záznamÛ v‰eho druhu,
a byly vedeny pfieváÏnû Nefity.
16 A byly Nefity apfiedávány

z jednoho pokolení na druhé,
aÏ do doby, kdy upadli v pfie-
stupek a byli povraÏdûni, vy-
plenûni a vy‰tváni a vyhnáni a
pobiti a rozpt˘leni po tváfii zemû
a smí‰eni s Lamanity, takÏe
bnejsou jiÏ naz˘váni Nefity,
neboÈ se stali zlovoln˘mi a di-
vok˘mi a krut˘mi, ano, dokonce
se stali Lamanity.

17 A nyní, vracím se opût k své
zprávû; tudíÏ, to, co jsem pravil,
se událo poté, co mezi lidem
Nefiov˘m byly veliké sváry a
nepokoje a války a roz‰tûpení.

18 âtyfiicát˘ a ‰est˘ rok vlády
soudcÛ skonãil;

19 A stalo se, Ïe v zemi byl
stále velik˘ svár, ano, i ve ãtyfii-
cátém a sedmém roce, a taktéÏ
ve ãtyfiicátém a osmém roce.

20 Nicménû Helaman usedl
na soudcovskou stolici se spra-
vedlností a nestranností; ano,
hledûl zachovávati ustanovení
a soudy a pfiikázání BoÏí; a
neustále ãinil to, co bylo správné
v oãích BoÏích; a kráãel po
cestách svého otce, natolik, Ïe
se mu dafiilo v zemi.

21 A stalo se, Ïe mûl dva syny.
Nejstar‰ímu dal jméno aNefi
a nejmlad‰ímu jméno bLehi. A
poãali vyrÛstati Pánu.

22 A stalo se, Ïe ke konci ãtyfii-
cátého a osmého roku vlády
soudcÛ nad lidem Nefiov˘m
poãaly války a sváry mezi lidem
NefitÛ v malé mífie ustávati.

23 A stalo se ve ãtyfiicátém a
devátém roce vlády soudcÛ, Ïe
v zemi byl zjednán trval˘ mír,
v‰ude, aÏ na tajná spolãení,
která zaloÏil aGadianton, lupiã,
ve více obydlen˘ch ãástech
zemû a která v oné dobû nebyla
známa tûm, ktefií byli v ãele
vlády; tudíÏ nebyla ze zemû
vyhlazena.

24 A stalo se, Ïe v témÏe roce
byl v církvi nesmírnû velik˘
rozkvût, natolik, Ïe byly tisíce
tûch, ktefií se pfiipojovali k církvi
a byli kfitûni ku pokání.
25 A rozkvût církve byl tak

velik˘ a na lid byla vylévána tak

14a 2. Nefi 5:16;
Jákob 1:17;
3. Nefi 11:1.

16a 1. Nefi 5:16–19;

Alma 37:4.
b Alma 45:12–14.

21a pp Nefi, syn
HelamanÛv.

b pp Lehi, nefitsk˘
misionáfi.

23a Hel. 2:4.
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mnohá poÏehnání, Ïe dokonce
i sami vysocí knûÏí a uãitelé byli
nadmíru uÏaslí.
26 A stalo se, Ïe dílu Pánû

se dafiilo tak, Ïe mnoho du‰í
bylo pokfitûno a pfiipojeno k cír-
kvi BoÏí, ano, dokonce desítky
tisícÛ.

27 Tak mÛÏeme vidûti, Ïe Pán
je milosrdn˘ ke v‰em, ktefií
v upfiímnosti srdce svého vz˘-
vají svaté jméno jeho.

28 Ano, tak vidíme, Ïe abrána
nebes je otevfiena bv‰em, a to
tûm, ktefií uvûfií ve jméno JeÏí‰e
Krista, kter˘ je Synem BoÏím.

29 Ano, vidíme, Ïe kdokoli si
to pfieje, mÛÏe se chopiti aslova
BoÏího, které je bÏivé a mocné a
které rozetne vedví ve‰kerou
vychytralost a pasti a nástrahy
ìáblovy a povede ãlovûka
Kristova na tûsnou a cúzkou
cestu pfies onu vûãnou dpropast
bídy, která je pfiipravena, aby
pohltila zlovolné –
30 A dovede jejich du‰i, ano,

jejich nesmrtelnou du‰i, k apra-
vici BoÏí v království nebeském,
aby usedli s Abrahamem a
Izákem a s Jákobem a se v‰emi
na‰imi svat˘mi otci, aby jiÏ
nevy‰li.

31 A v tomto roce bylo v zemi
Zarahemla trvalé radování, i ve
v‰ech okolních krajinách, vprav-
dû v celé zemi, kterou vlastnili
Nefité.

32 A stalo se, Ïe po zbytek

ãtyfiicátého a devátého roku
mûli mír a nesmírnû velikou
radost; ano, a také v padesátém
roce vlády soudcÛ mûli trval˘
mír a velikou radost.

33 A v padesátém a prvním
roce vlády soudcÛ mûli také
mír, aÏ na p˘chu, která poãala
vstupovati do církve – nikoli
do církve BoÏí, ale do srdce
lidí, ktefií prohla‰ovali, Ïe patfií
k církvi BoÏí –
34 A byli v ap˘‰e pov˘‰eni, aÏ

k pronásledování mnoha sv˘ch
bratfií. Nyní, toto bylo veliké
zlo, které zpÛsobilo pokornûj‰í
ãásti lidu to, Ïe trpûli velik˘m
pronásledováním a prodírali se
mnohou strastí.

35 Nicménû, ãasto se apostili a
bmodlili a stávali se silnûj‰ími
a silnûj‰ími v cpokofie své, a
pevnûj‰ími a pevnûj‰ími ve vífie
v Krista, aÏ se jejich du‰e napl-
nila radostí a útûchou, ano, aÏ
k doãi‰tûní a eposvûcení svého
srdce, kteréÏto posvûcení pfii-
chází proto, Ïe f vzdali své
srdce Bohu.

36 A stalo se, Ïe padesát˘ a
druh˘ rok skonãil také v míru,
aÏ na onu nesmírnû velikou
p˘chu, jeÏ vstoupila do srdce
lidí; a to pro jejich nesmírnû
veliké abohatství a jejich rozkvût
v zemi; a ze dne na den v nich
narÛstala.

37 A stalo se, Ïe v padesátém
a tfietím roce vlády soudcÛ

28a 2. Nefi 31:9, 17.
b Skut. 10:28;

¤ím. 2:10–11.
29a pp Slovo BoÏí.

b ÎidÛm 4:12;
NaS 11:2.

c 2. Nefi 9:41; 33:9.

d 1. Nefi 15:28–30.
30a Mat. 25:33–34.
34a pp Dom˘‰livost,

marnivost, p˘cha.
35a pp Postiti se, pÛst.

b pp Modlitba.
c pp Pokora, pokorn˘,

pokofiiti se.
d pp âistota, ãist˘,

neãist˘.
e pp Posvûcení.
f 2. Par. 30:8;

Mos. 3:19.
36a pp Bohatství.
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Helaman zemfiel a jeho nejstar‰í
syn Nefi poãal vládnouti na
jeho místû. A stalo se, Ïe usedl
na soudcovskou stolici se spra-
vedlností a nestranností; ano,
zachovával pfiikázání BoÏí a
kráãel po cestách svého otce.

KAPITOLA 4

Nefit‰tí od‰tûpenci spojují síly
s Lamanity a dob˘vají zemi Zara-
hemla – PoráÏky NefitÛ pfiicházejí
pro jejich zlovolnost – Církev upa-
dá a lid je slab˘ jako Lamanité.
Kolem roku 38–30 pfi. Kr.

A stalo se v padesátém a ãtvr-
tém roce, Ïe v církvi bylo mnoho
roz‰tûpení, a byl také asvár mezi
lidem, natolik, Ïe nastalo veliké
krveprolití.

2 A vzboufiená ãást byla pobita
a vyhnána ze zemû a ode‰la ke
králi LamanitÛ.

3 A stalo se, Ïe usilovali o to,
aby podnítili Lamanity k válce
proti NefitÛm; ale vizte, Lama-
nité se nesmírnû obávali, nato-
lik, Ïe nechtûli slova onûch
od‰tûpencÛ poslouchati.

4 Ale stalo se v padesátém a
‰estém roce vlády soudcÛ, Ïe
byli aod‰tûpenci, ktefií pfie‰li od
NefitÛ k LamanitÛm; a tûm se
podafiilo spolu s tûmi ostatními
podnítiti je k hnûvu proti Nefi-
tÛm; a oni se cel˘ rok pfiipravo-
vali na válku.

5 A v padesátém a sedmém
roce se‰li proti NefitÛm do bitvy
a zapoãali dílo smrti; ano, nato-
lik, Ïe v padesátém a osmém

roce vlády soudcÛ se jim poda-
fiilo získati vlastnictví zemû
Zarahemla; ano, a také v‰ech
zemí aÏ po zemi, která leÏela
blízko zemû Hojnosti.

6 A Nefité a vojska Moroniao-
va byla zahnána aÏ do zemû
Hojnosti;

7 A tam se proti LamanitÛm
opevnili, od západního mofie
aÏ k v˘chodnímu; pro Nefitu to
byla jednodenní cesta podél
hranice, kterou opevnili a kde
rozmístili svá vojska, aby bráni-
la jejich severní vlast.

8 A tak tito od‰tûpenci od
NefitÛ za pomoci poãetného
vojska LamanitÛ získali ve‰keré
vlastnictví NefitÛ, které bylo
v zemi jiÏní. A to v‰e se událo
v padesátém a osmém a devá-
tém roce vlády soudcÛ.

9 A stalo se v ‰edesátém roce
vlády soudcÛ, Ïe se Moroniaovi
s jeho vojsky podafiilo získati
mnohé ãásti zemû; ano, získali
zpût mnoho mûst, která padla
do rukou LamanitÛ.

10 A stalo se v ‰edesátém a
prvním roce vlády soudcÛ, Ïe
se jim podafiilo získati zpût
aÏ polovinu ve‰kerého svého
vlastnictví.

11 Nyní, tato veliká ztráta
NefitÛ a ono veliké krveprolití,
které bylo mezi nimi, by ne-
nastalo, kdyby nebylo jejich
zlovolnosti a jejich ohavnosti,
jeÏ byla mezi nimi; ano, a byla
i mezi tûmi, ktefií prohla‰ovali,
Ïe patfií k církvi BoÏí.

12 A bylo to pro ap˘chu je-
jich srdce, pro jejich nesmírné

4 1a 3. Nefi 11:29.
4a Hel. 5:17.

12a Abd. 1:3–4;
NaS 101:42.
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bbohatství, ano, bylo to pro
utlaãování cchud˘ch, odpírání
jejich potravy hladov˘m, odpí-
rání jejich ‰atstva nah˘m a
bití jejich pokorn˘ch bratfií do
tváfie, vysmívání se tomu, co
je posvátné, zapírání ducha
proroctví a zjevení, vraÏdûní,
plenûní, lhaní, kradení, páchá-
ní cizoloÏství, roznûcování ve-
lik˘ch svárÛ a pfiebíhání do
zemû Nefi mezi Lamanity –

13 A pro tuto svou velikou
zlovolnost a své avychloubání
svou vlastní silou byli ponechá-
ni své vlastní síle; tudíÏ se jim
nedafiilo, ale byli suÏováni a biti
a hnáni pfied Lamanity, dokud
neztratili vlastnictví témûfi v‰ech
sv˘ch zemí.

14 Ale vizte, Moronia kázal
lidem mnoho vûcí pro jejich
nepravost, a taktéÏ aNefi a Lehi,
ktefií byli syny Helamanov˘mi,
kázali lidem mnoho vûcí, ano, a
prorokovali jim mnoho vûcí o je-
jich nepravostech a o tom, co by
na nû mohlo pfiijíti, nebudou-li
ãiniti pokání ze sv˘ch hfiíchÛ.

15 A stalo se, Ïe pokání ãinili,
a nakolik ãinili pokání, poãalo
se jim dafiiti.

16 NeboÈ kdyÏ Moronia vidûl,
Ïe ãiní pokání, odváÏil se vésti
je z místa na místo a od mûsta
k mûstu, dokonce dokud nezís-
kali zpût jednu polovinu svého
majetku a jednu polovinu v‰ech
sv˘ch zemí.

17 A tak skonãil ‰edesát˘ a
první rok vlády soudcÛ.

18 A stalo se v ‰edesátém a
druhém roce vlády soudcÛ, Ïe
Moronia nemohl od LamanitÛ
získati Ïádné dal‰í vlastnictví.

19 TudíÏ upustili od svého
zámûru získati zbytek sv˘ch
zemí, neboÈ Lamanité byli
tak poãetní, Ïe se stalo pro
Nefity nemoÏn˘m získati nad
nimi více moci; tudíÏ Moronia
zamûstnával v‰echna svá voj-
ska hájením onûch ãástí, jeÏ
dobyl.

20 A stalo se, Ïe Nefité mûli
pro velikost poãtu LamanitÛ
velik˘ strach, Ïe budou pfie-
moÏeni a po‰lapáni a pobiti a
zniãeni.

21 Ano, poãali se rozpomí-
nati na proroctví Almova, a
taktéÏ na slova Mosiá‰ova; a
vidûli, Ïe byli tvrdo‰íjn˘m
lidem a Ïe pfiikázání BoÏí
pokládali za nic.

22 A Ïe zmûnili azákony Mosi-
á‰ovy a po‰lapali je nohama
sv˘ma, neboli to, co mu Pán
pfiikázal pfiedati lidem; a vidûli,
Ïe jejich zákony byly zkaÏeny
a Ïe se stali zlovoln˘m lidem,
natolik, Ïe byli zlovolní dokonce
jako Lamanité.

23 A pro jejich nepravost
poãala církev aupadati; a oni
pfiestali vûfiiti v ducha proroctví
a v ducha zjevení; a soudy BoÏí
jim hledûly v tváfi.

24 A vidûli, Ïe azeslábli, jako
jejich bratfií Lamanité, a Ïe Duch
Pánû je jiÏ nezachovává; ano,
stáhl se od nich, protoÏe bDuch

12b 1. Tim. 6:17;
2. Nefi 9:42.

c NaS 42:30–31.
13a pp Dom˘‰livost,

marnivost, p˘cha.
14a Hel. 3:21.
22a Alma 1:1.
23a pp Odpadlictví.

24a Mos. 1:13.
b pp Duch Svat˘.
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Pánû nepfieb˘vá v cnesvat˘ch
chrámech –
25 TudíÏ je Pán pfiestal zázraã-

nou a nesmírnou mocí svou
zachovávati, neboÈ upadli do
stavu anevíry a stra‰livé zlovol-
nosti; a vidûli, Ïe Lamanité jsou
mnohem poãetnûj‰í neÏli oni,
a pokud bnepfiilnou k Pánu, své-
mu Bohu, musejí nevyhnutelnû
zahynouti.

26 NeboÈ vizte, vidûli, Ïe síla
LamanitÛ je tak veliká jako síla
jejich, a to muÏ na muÏe. A tak
upadli v tento velik˘ pfiestupek;
ano, tak v období anemnoha let
pro svÛj pfiestupek zeslábli.

KAPITOLA 5

Nefi a Lehi se vûnují kázání – Jejich
jména je vyz˘vají k tomu, aby
napodobovali sv˘m Ïivotem své
pfiedchÛdce – Kristus vykupuje ty,
ktefií ãiní pokání – Nefi a Lehi
obracejí mnohé a jsou uvûznûni a
obklopuje je oheÀ – Oblak temnoty
zastiÀuje tfii sta lidí – Zemû se
tfiese a hlas lidem pfiikazuje, aby
ãinili pokání – Nefi a Lehi hovofií
s andûly a zástup je obklopen
ohnûm. Kolem roku 30 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe v témÏe roce,
vizte, aNefi pfiedal soudcovskou
stolici muÏi, jenÏ se jmenoval
Cezoram.

2 NeboÈ, protoÏe jejich zákony
a jejich vláda byly ustanovová-
ny ahlasem lidu a ti, ktefií bvolili
zlo, byli poãetnûj‰í neÏli ti, ktefií

volili dobro, tudíÏ dozrávali
ke zkáze, neboÈ zákony byly
zkaÏeny.

3 Ano, a to nebylo v‰e; byli
lidem tvrdo‰íjn˘m, natolik, Ïe
jim nemohl vládnouti zákon
ani spravedlnost, ledaÏe by to
bylo k jejich zniãení.

4 A stalo se, Ïe Nefi byl jiÏ
znaven jejich nepravostí; a
avzdal se soudcovské stolice a
vzal na sebe kázati slovo BoÏí
po cel˘ zbytek sv˘ch dnÛ, a jeho
bratr Lehi také, po cel˘ zbytek
sv˘ch dnÛ;

5 NeboÈ pamatovali na slova,
jeÏ k nim promlouval jejich
otec Helaman. A promlouval
k nim tato slova:
6 Vizte, synové moji, pfieji si,

abyste pamatovali na to, abyste
zachovávali pfiikázání BoÏí; a
chtûl bych, abyste tato slova
oznamovali lidu. Vizte, dal
jsem vám jména na‰ich prvních
arodiãÛ, ktefií pfii‰li ze zemû
Jeruzalém; a toto jsem uãinil,
abyste si na nû vzpomnûli, kdyÏ
si vzpomenete na svá jména;
a kdyÏ si na nû vzpomenete,
mÛÏete si vzpomenouti na jejich
skutky; a kdyÏ si vzpomenete
na jejich skutky, mÛÏete vûdûti,
jak je fieãeno i napsáno, Ïe byly
bdobré.

7 TudíÏ, synové moji, chtûl
bych, abyste ãinili to, co je dob-
ré, aby o vás mohlo b˘ti fieãeno,
a také napsáno, to, co bylo fieãe-
no a napsáno o nich.

8 A nyní, synové moji, vizte,

24c Mos. 2:37;
Alma 7:21; 34:36.

25a pp Nevíra.
b Jákob 6:5.

26a Alma 46:8;
Hel. 12:3–4.

5 1a Hel. 3:37.
2a Mos. 29:25–27.

b Alma 10:19.
4a Alma 4:15–20.
6a 1. Nefi 1:1, 5.

b 2. Nefi 33.
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mám nûco více, co si pfieji od
vás, kteréÏto pfiání je, abyste
neãinili tyto vûci proto, abyste
se mohli vychloubati, ale abyste
tyto vûci ãinili proto, abyste si
uloÏili apoklad v nebi, ano, kter˘
je vûãn˘ a kter˘ nepomíjí; ano,
abyste mohli míti onen bdraho-
cenn˘ dar vûãného Ïivota, kter˘,
jak máme dÛvod se domnívati,
byl dán na‰im otcÛm.
9 Ó, pamatujte, pamatujte,

synové moji, na aslova, jeÏ
k svému lidu promlouval král
Beniamin; ano, pamatujte, Ïe
není jiné cesty ani zpÛsobu,
jímÏ ãlovûk mÛÏe b˘ti spasen,
jedinû skrze bsmírnou krev
JeÏí‰e Krista, kter˘ pfiijde; ano,
pamatujte, Ïe pfiijde, aby cvy-
koupil dsvût.
10 A pamatujte také na aslova,

jeÏ Amulek promlouval k Ze-
zromovi ve mûstû Ammonia;
neboÈ mu pravil, Ïe Pán zajisté
pfiijde, aby vykoupil svÛj lid;
ale Ïe je nepfiijde vykoupiti
v hfií‰ích jejich, ale vykoupiti
je z hfiíchÛ jejich.

11 A má moc, která mu byla
dána od Otce, aby je vykoupil
z hfiíchÛ jejich skrze pokání;
tudíÏ avyslal andûly své, aby
oznamovali zvûsti o podmín-
kách pokání, jeÏ pfiivádí k moci
Vykupitele, ke spasení du‰e
jejich.

12 A nyní, synové moji, pama-
tujte, pamatujte, Ïe na askále

Vykupitele na‰eho, jenÏ jest
Kristus, Syn BoÏí, musíte posta-
viti bzáklad svÛj; aby, aÏ ìábel
vy‰le mocné vûtry své, ano, ‰ípy
své ve vichfiici, ano, aÏ vás bude
tlouci v‰echno krupobití jeho a
mocná cboufie jeho, to nemûlo
nad vámi Ïádné moci k tomu,
aby vás to stáhlo do propasti
bídy a nekoneãné bûdy pro onu
skálu, na níÏ jste postaveni,
která je jist˘m základem, zá-
kladem, stavûjí-li lidé na nûm,
nemohou padnouti.

13 A stalo se, Ïe toto byla slova,
jimiÏ Helaman apouãoval své
syny; ano, uãil je mnoha vûcem,
jeÏ nejsou zapsány, a také mno-
ha vûcem, jeÏ zapsány jsou.

14 A oni na jeho slova pama-
tovali; a tudíÏ vy‰li, zachová-
vajíce pfiikázání BoÏí, aby uãili
slovu BoÏímu mezi ve‰ker˘m
lidem Nefiov˘m, poãínaje ve
mûstû Hojnosti;

15 A odtud do mûsta Gid; a
z mûsta Gid do mûsta Mulek;
16 A vpravdû, z jednoho mûsta

do druhého, aÏ do‰li mezi ve‰-
ker˘ lid NefiÛv, kter˘ byl v zemi
jiÏní; a odtud do zemû Zarahem-
la, mezi Lamanity.

17 A stalo se, Ïe kázali s veli-
kou mocí, natolik, Ïe zahanbili
mnohé z onûch aod‰tûpencÛ,
ktefií pfie‰li od NefitÛ, natolik,
Ïe ti pfiedstoupili a vyznali své
hfiíchy a byli pokfitûni ku pokání
a ihned se navrátili k NefitÛm,

8a 3. Nefi 13:19–21.
b NaS 14:7.

9a Mos. 2:9.
b Mos. 3:17–18.

pp Usmífiení, usmífiiti.
c pp Vykoupení,

vykoupen˘,

vykoupiti.
d pp Svût – Lidé, ktefií

neposlouchají
pfiikázání.

10a Alma 11:34.
11a Alma 13:24–25.
12a Mat. 7:24–27;

NaS 6:34; MojÏ. 7:53.
pp Skála; Úheln˘
kámen.

b Iz. 28:16; Jákob 4:16.
c 3. Nefi 14:25, 27.

13a Mos. 1:4.
17a Hel. 4:4.
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aby se snaÏili napraviti pfiíkofií,
která jim uãinili.
18 A stalo se, Ïe Nefi a Lehi

kázali LamanitÛm s takovou ve-
likou mocí a pravomocí, neboÈ
jim byla dána moc a pravo-
moc, aby mohli apromlouvati, a
také jim bylo dáno, co mají
promlouvati –

19 TudíÏ promlouvali k veli-
kému úÏasu LamanitÛ, aÏ je
apfiesvûdãili natolik, Ïe v zemi
Zarahemla a v okolí bylo po-
kfitûno osm tisíc LamanitÛ ku
pokání a bylo pfiesvûdãeno o
zlovolnosti tradic sv˘ch otcÛ.
20 A stalo se, Ïe Nefi a Lehi ‰li

odtud dále do zemû Nefi.
21 A stalo se, Ïe byli zajati

vojskem LamanitÛ a uvrÏeni do
avûzení; ano, vpravdû do téhoÏ
vûzení, do nûhoÏ sluÏebníci
Limhiovi uvrhli Ammona a jeho
bratfií.
22 A poté, co byli uvrÏeni ve

vûzení mnoho dnÛ bez jídla, viz-
te, oni ve‰li do vûzení, aby se
jich chopili, aby je mohli zabíti.

23 A stalo se, Ïe Nefi a Lehi
byli obklopeni jakoby aohnûm,
dokonce natolik, Ïe oni se na
nû neodváÏili vloÏiti své ruce
ze strachu, aby nebyli spáleni.
Nicménû Nefi a Lehi spáleni
nebyli; a bylo to, jako by stáli
uprostfied ohnû, a spáleni nebyli.
24 A kdyÏ vidûli , Ïe jsou

obklopeni asloupem ohnû a Ïe
je nespaluje, jejich srdce nabylo
odvahy.

25 NeboÈ vidûli, Ïe se Lamanité
neodvaÏují vloÏiti na nû své
ruce; ani se neodvaÏují pfiijíti
k nim blíÏe, ale stojí, jako by
stiÏeni nûmotou kvÛli úÏasu.

26 A stalo se, Ïe Nefi a Lehi
pfiedstoupili a poãali k nim
promlouvati fikouce: Nebojte se,
neboÈ vizte, je to BÛh, kdo vám
ukázal tuto podivuhodnou vûc,
kterou vám je ukázáno, Ïe na
nás nemÛÏete vloÏiti své ruce,
abyste nás zabili.

27 A vizte, kdyÏ pravili tato
slova, zemû se nesmírnû otfiásla
a zdi vûzení se zatfiásly, jako
kdyby se mûly zfiítiti k zemi; ale
vizte, nespadly. A vizte, ti, ktefií
byli ve vûzení, byli Lamanité
a Nefité, ktefií byli od‰tûpenci.
28 A stalo se, Ïe byli zastínûni

oblakem atemnoty a pfii‰la na nû
hrozivá a veliká bázeÀ.

29 A stalo se, Ïe pfii‰el ahlas,
jako by byl nad oblakem tem-
noty, fika: âiÀte pokání, ãiÀte
pokání a jiÏ neusilujte o to,
abyste zniãili sluÏebníky mé,
které jsem k vám poslal, aby
vám oznamovali dobré zvûsti.

30 A stalo se, Ïe kdyÏ usly‰eli
tento hlas, vidûli, Ïe to není
hlas hromu, ani to nebyl hlas
velikého hfimotného hluku, ale
vizte, byl to atich˘ hlas dokonalé
mírnosti, jako by to byl ‰epot, a
pronikal aÏ do nitra du‰e –

31 A nehledû na mírnost toho
hlasu, vizte, zemû se nesmírnû
otfiásala a zdi vûzení se opût

18a NaS 100:5–8.
pp Proroctví,
prorokovati.

19a pp Misionáfiská práce;
Obrácení, obrácen˘.

21a Mos. 7:6–7; 21:23.
23a Ex. 3:2.
24a Ex. 14:24;

1. Nefi 1:6;
NaS 29:12;

JS–Î 1:16.
28a Ex. 14:20.
29a 3. Nefi 11:3–14.
30a 1. Král. 19:12;

NaS 85:6.
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zachvûly, jako by se mûlo zfiítiti
k zemi; a vizte, oblak temnoty,
jenÏ je zastínil, se nerozpl˘val –
32 A vizte, hlas se ozval opût

fika: âiÀte pokání, ãiÀte pokání,
neboÈ království nebeské je
na dosah; a neusilujte jiÏ o to,
abyste zniãili sluÏebníky mé. A
stalo se, Ïe zemû se otfiásla opût
a zdi se zachvûly.

33 A hlas pfii‰el opût, potfietí, a
promlouval k nim podivuhodná
slova, jeÏ ãlovûk nemÛÏe vyslo-
viti; a zdi se zachvûly opût a
zemû se otfiásla, jako by se mûla
rozpuknouti.

34 A stalo se, Ïe Lamanité
nemohli uprchnouti pro onen
oblak temnoty, jenÏ je zastiÀo-
val; ano, a také byli nehybní pro
strach, jenÏ na nû pfii‰el.

35 Nyní, byl mezi nimi jeden,
kter˘ byl rodem Nefita a kter˘
kdysi náleÏel k církvi BoÏí, ale
od‰tûpil se od ní.

36 A stalo se, Ïe se otoãil, a viz-
te, skrze oblak temnoty uvidûl
tváfie Nefiho a Lehiho; a vizte,
azáfiily nesmírnû, dokonce jako
tváfie andûlÛ. A spatfiil, Ïe po-
zdvihli oãi své k nebi; a stáli
tam, jako by hovofiili neboli
pozdvihovali hlas svÛj k nûjaké
bytosti, kterou vidûli.
37 A stalo se, Ïe tento muÏ

zvolal k zástupu, aby se otoãili
a pohlédli. A vizte, byla jim
dána moc, takÏe se otoãili a po-
hlédli; a spatfiili tváfie Nefiho a
Lehiho.

38 A pravili tomu muÏi: Viz,

co v‰echny tyto vûci znamenají
a kdo je to, s nímÏ tito muÏové
hovofií?

39 Nyní, onen muÏ se jmenoval
Aminadab. A Aminadab jim pra-
vil: Oni hovofií s andûly BoÏími.

40 A stalo se, Ïe mu Lamanité
pravili: aCo máme uãiniti, aby
tento oblak temnoty mohl b˘ti
odstranûn a nezastiÀoval nás?

41 A Aminadab jim pravil:
Musíte ãiniti apokání a volati
k onomu hlasu, dokud nebu-
dete míti bvíru v Krista, o nûmÏ
vás pouãoval Alma a Amulek a
Zezrom; a kdyÏ tak uãiníte,
oblak temnoty bude odstranûn
a nebude vás zastiÀovati.
42 A stalo se, Ïe v‰ichni poãali

volati k hlasu toho, jenÏ otfiásal
zemí; ano, volali, dokud se
oblak temnoty nerozplynul.

43 A stalo se, Ïe kdyÏ se roz-
hlédli kolem a vidûli, Ïe se oblak
temnoty rozplynul a nezastiÀuje
je, vizte, vidûli, Ïe jsou aobklo-
peni, ano, kaÏdá du‰e, sloupem
ohnû.

44 A Nefi a Lehi byli uprostfied
nich; ano, oni byli obklopeni;
ano, byli jakoby uprostfied pla-
noucího ohnû, nicménû neublíÏil
jim, ani se nezmocnil zdí vûzení;
a byli naplnûni onou aradostí, jeÏ
je nevyslovitelná a plná slávy.

45 A vizte, aSvat˘ Duch BoÏí
sestoupil s nebe a vstoupil do
srdce jejich, a oni byli naplnûni
jakoby ohnûm a mohli bpro-
mlouvati podivuhodná slova.

46 A stalo se, Ïe k nim pfii‰el

36a Ex. 34:29–35;
Skut. 6:15.

40a Skut. 2:37–39.
41a pp Pokání.

b pp Vûfiiti, víra.
43a 3. Nefi 17:24; 19:14.
44a pp Radost.
45a 3. Nefi 9:20;

Eter 12:14.
b pp Dary Ducha.



Helaman 5:47–6:8 404

hlas, ano, pfiíjemn˘ hlas, jako by
to byl ‰epot, fika:
47 aPokoj, pokoj vám, pro

víru va‰i ve Vroucnû Milované-
ho mého, kter˘ byl od zaloÏení
svûta.

48 A nyní, kdyÏ to usly‰eli,
pozvedli oãi své, jako by po-
hlédli, odkud ten hlas pfiichází;
a vizte, uvidûli anebesa otevfie-
ná; a andûlé sestoupili s nebe a
slouÏili jim.
49 A bylo okolo tfií set du‰í,

které vidûly a sly‰ely tyto
vûci; a bylo jim fieãeno, aby ‰li
a nepodivovali se a ani nemûli
pochybovati.

50 A stalo se, Ïe oni ‰li a pouão-
vali lid, oznamujíce po v‰ech
okolních krajinách v‰echny vûci,
jeÏ sly‰eli a vidûli, natolik, Ïe
vût‰í ãást LamanitÛ pfiesvûdãili
velikostí dÛkazÛ, jeÏ obdrÏeli.

51 A v‰ichni ti, ktefií byli apfie-
svûdãeni, odloÏili své váleãné
zbranû, a taktéÏ nenávist svou
a tradice sv˘ch otcÛ.

52 A stalo se, Ïe podstoupili
NefitÛm zemû jejich vlastnictví.

KAPITOLA 6

Spravedliví Lamanité káÏí zlovol-
n˘m NefitÛm – Obûma národÛm
se po dobu míru a hojnosti dafií –
Lucifer, pÛvodce hfiíchu, podnûcuje
srdce zlovoln˘ch a Gadiantonovy
lupiãe k vraÏdûní a k zlovolnosti –
Lupiãi pfiebírají nefitskou vládu.
Kolem roku 29–23 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe kdyÏ ‰edesát˘ a
druh˘ rok vlády soudcÛ skonãil,
v‰echny tyto vûci se jiÏ staly a
Lamanité se stali, z vût‰í ãásti,
spravedliv˘m lidem natolik, Ïe
jejich aspravedlivost pfievy‰ova-
la, pro jejich pevnost a stálost
ve vífie, spravedlivost NefitÛ.

2 NeboÈ vizte, bylo mnoho
NefitÛ, ktefií se stali azatvrzel˘-
mi a nekajícn˘mi a hrubû zlo-
voln˘mi, natolik, Ïe odmítali
slovo BoÏí a ve‰keré kázání a
prorokování, jeÏ mezi nû pfii‰lo.

3 Nicménû lid církve mûl veli-
kou radost z obrácení LamanitÛ,
ano, z církve BoÏí, jeÏ mezi nimi
byla zaloÏena. A apfiátelili se jed-
ni s druh˘mi a radovali se jedni
s druh˘mi a mûli velikou radost.

4 A stalo se, Ïe mnozí Lamanité
se‰li do zemû Zarahemla a
oznamovali lidu NefitÛ zpÛsob
svého aobrácení a povzbuzovali
je k vífie a ku pokání.

5 Ano, a mnozí kázali s nesmír-
nû velikou mocí a pravomocí
tak, Ïe pfiivedli mnohé z nich
do hlubin pokory, aby byli po-
korn˘mi následovníky BoÏími
a Beránkov˘mi.
6 A stalo se, Ïe mnozí Lamanité

‰li do zemû severní; a také Nefi
a Lehi ‰li do azemû severní, aby
kázali lidu. A tak skonãil ‰ede-
sát˘ a tfietí rok.

7 A vizte, v celé zemi byl mír,
natolik, Ïe Nefité chodili, do kte-
rékoli ãásti zemû chtûli, aÈ mezi
Nefity nebo Lamanity.

8 A stalo se, Ïe i Lamanité

47a pp Pokoj.
48a 1. Nefi 1:8.
51a Alma 31:5.
6 1a Hel. 13:1.

2a ¤ím. 1:28–32.
3a pp Pfiátelství.
4a pp Obrácení,

obrácen˘.

6a Alma 63:4–9;
Hel. 3:11–12.
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chodili, kamkoli chtûli, aÈ to
bylo mezi Lamanity nebo mezi
Nefity; a tak mûli jeden s dru-
h˘m voln˘ styk, aby kupovali a
prodávali a dosahovali zisku
podle svého pfiání.
9 A stalo se, Ïe nesmírnû zbo-

hatli, jak Lamanité, tak Nefité;
a mûli nesmírnou hojnost zlata
a stfiíbra a v‰emoÏn˘ch drah˘ch
kovÛ, jak v zemi na jihu, tak
v zemi na severu.

10 Nyní, zemû na jihu se naz˘-
vala Lehi a zemû na severu se
naz˘vala aMulek, coÏ bylo podle
syna Sedechiá‰ova; neboÈ Pán
pfiivedl Muleka do zemû na se-
veru a Lehiho do zemû na jihu.

11 A vizte, v obou tûchto
zemích bylo v‰emoÏného zlata
a stfiíbra a drah˘ch rud v‰eho
druhu; a byli tam také zruãní
fiemeslníci, ktefií zpracovávali
v‰echny druhy rud a ãistili je;
a tak zbohatli.

12 Pûstovali obilí v hojnosti,
jak na severu, tak na jihu; a
vzkvétali nesmírnû, jak na se-
veru, tak na jihu. A mnoÏili se a
nesmírnû v zemi sílili. A chova-
li mnoho stád a dobytka, ano,
mnoho krmného dobytka.

13 Vizte, jejich Ïeny pracovaly
a pfiedly a zhotovovaly v‰eliké
druhy látek, jemnû tkaného
plátna a látek v‰eho druhu, aby
odûly jejich nahotu. A tak uply-
nul ‰edesát˘ a ãtvrt˘ rok v míru.

14 A v ‰edesátém a pátém roce
mûli také velikou radost a mír,
ano, mnohé kázání a mnohá
proroctví o tom, co pfiijde. A tak
uplynul ‰edesát˘ a pát˘ rok.

15 A stalo se, Ïe v ‰edesátém a
‰estém roce vlády soudcÛ, vizte,
aCezoram byl zavraÏdûn ne-
známou rukou, kdyÏ sedûl na
soudcovské stolici. A stalo se
v témÏe roce, Ïe jeho syn, kter˘
byl urãen lidem na jeho místo,
byl také zavraÏdûn. A tak
skonãil ‰edesát˘ a ‰est˘ rok.

16 A na poãátku ‰edesátého
a sedmého roku lid opût poãal
rÛsti nesmírnû ke zlovolnosti.

17 NeboÈ vizte, Pán jim Ïehnal
tak dlouho bohatstvím svûta,
Ïe nebyli podnûcováni k hnûvu,
k válkám ani ke krveprolévání;
tudíÏ poãali srdcem ulpívati
na bohatství; ano, poãali usilo-
vati o to, aby dosáhli zisku,
aby se mohli povy‰ovati jeden
nad druhého; tudíÏ poãali pá-
chati atajné vraÏdy a loupiti a
pleniti, aby mohli dosáhnouti
zisku.

18 A nyní vizte, oni vraÏedníci
a plenitelé byli onou tlupou,
kterou utvofiil Ki‰kumen a
aGadianton. A nyní, stalo se, Ïe
v Gadiantonovû tlupû byli mno-
zí, dokonce i z NefitÛ. Ale vizte,
byli poãetnûj‰í mezi zlovolnûj‰í
ãástí LamanitÛ. A byli naz˘váni
Gadiantonov˘mi lupiãi a vra-
Ïedníky.

19 A byli to oni, ktefií zavraÏdili
hlavního soudce Cezorama a
jeho syna, zatímco byli na soud-
covské stolici; a vizte, nebyli
nalezeni.

20 A nyní stalo se, Ïe kdyÏ
Lamanité zjistili, Ïe mezi nimi
jsou lupiãi, byli nesmírnû zar-
mouceni; a vyuÏili kaÏdého

10a Mos. 25:2–4;
Hel. 8:21.

15a Hel. 5:1.
17a 3. Nefi 9:9.

18a Hel. 2:4, 12–13.
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prostfiedku ve své moci, aby je
vyhladili s tváfie zemû.
21 Ale vizte, Satan podnûcoval

srdce vût‰í ãásti NefitÛ natolik,
Ïe se pfiipojili k onûm tlupám lu-
piãÛ a vstoupili do jejich smluv
a pfiísah, Ïe se budou vzájemnû
ochraÀovati a zachovávati, aÈ
se jiÏ budou nacházeti v jakkoli
tûÏk˘ch podmínkách, aby netr-
pûli za své vraÏdûní a své
plenûní a své krádeÏe.

22 A stalo se, Ïe mûli svá
znamení, ano, svá atajná zna-
mení a svá tajná slova; a to, aby
mohli rozpoznati bratra, kter˘
vstoupil do smlouvy, aby, po-
kud by jeho bratr uãinil jakou-
koli zlovolnost, mu jeho bratr
neublíÏil, ani ti, ktefií patfiili
k této tlupû a ktefií uãinili tuto
smlouvu.

23 A tak mohli vraÏditi a ple-
niti a krásti a páchati smilstva
a v‰eliké zlovolnosti proti zá-
konÛm své vlasti a taktéÏ proti
zákonÛm svého Boha.

24 A kdyby nûkdo z tûch, ktefií
patfiili k jejich tlupû, odhalil
svûtu jejich azlovolnost a ohav-
nosti, mûl b˘ti souzen, nikoli
podle zákonÛ jejich vlasti, ale
podle zákonÛ jejich zlovolnosti,
jeÏ dal Gadianton a Ki‰kumen.
25 Nyní vizte, toto jsou ony

tajné apfiísahy a smlouvy, jeÏ, jak
Alma pfiikázal svému synovi,
nemají vyjíti do svûta, aby neby-
ly prostfiedkem k uvedení lidu
do záhuby.

26 Nyní vizte, ony atajné pfií-
sahy a smlouvy se nedostaly
ke Gadiantonovi ze záznamÛ,
jeÏ byly pfiedány Helamanovi;
ale vizte, do srdce Gadiantona je
vloÏila btatáÏ bytost, která po-
noukala na‰e první rodiãe, aby
pojedli ze zakázaného ovoce –

27 Ano tent˘Ï, kter˘ osnoval
lsti s aKainem, Ïe zavraÏdí-li
svého bratra Abela, nebude
to svûtu oznámeno. A osnoval
s Kainem a jeho následovníky
od oné doby nadále.

28 A také je to tent˘Ï, kter˘
vloÏil do srdce lidí, aby aposta-
vili vûÏ dostateãnû vysokou na
to, aby se mohli dostati do nebe.
A byl to tent˘Ï, kter˘ svádûl lid,
kter˘ pfii‰el od oné vûÏe do této
zemû; kter˘ ‰ífiil díla temnoty
a ohavností po celé tváfii zemû,
aÏ stáhl lid do bnaprosté záhuby
a do vûãného pekla.

29 Ano, je to tent˘Ï, kter˘
vloÏil do srdce aGadiantona, aby
nadále pokraãoval v díle temno-
ty a tajného vraÏdûní; a prová-
dûl to od poãátku ãlovûka aÏ
do této doby.

30 A vizte, to on je apÛvodcem
ve‰kerého hfiíchu. A vizte, po-
kraãuje ve sv˘ch dílech temnoty
a tajného vraÏdûní a pfiedává
jejich úklady a jejich pfiísahy a
jejich smlouvy a jejich plány
stra‰livé zlovolnosti z pokolení
na pokolení podle toho, jak
se mu dafií získati vládu nad
srdcem dûtí lidsk˘ch.

22a pp Tajná spolãení.
24a pp Zlovolnost,

zlovoln˘.
25a Alma 37:27–32.
26a MojÏ. 5:29, 49–52.

b 3. Nefi 6:28;
MojÏ. 4:6–12.

27a MojÏ. 5:18–33.
28a Gen. 11:1–4;

Eter 1:3.

b Eter 8:9, 15–25.
29a Hel. 2:4–13.
30a Alma 5:39–42;

Moroni 7:12, 17;
MojÏ. 4:4.
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31 A nyní vizte, nad srdcem
NefitÛ získal velikou vládu;
ano, natolik, Ïe se stali nesmírnû
zlovoln˘mi; ano, vût‰í ãást z nich
se odvrátila od cesty spravedli-
vosti a anohama po‰lapávala
pfiikázání BoÏí a obrátila se
k sv˘m vlastním cestám a vysta-
vûla si modly ze svého zlata a
svého stfiíbra.

32 A stalo se, Ïe v‰echny tyto
nepravosti k nim pfii‰ly v období
anemnoha let tak, Ïe vût‰í ãást
z toho k nim pfii‰la v ‰edesátém
a sedmém roce vlády soudcÛ
nad lidem Nefiov˘m.
33 A rostli ve sv˘ch nepra-

vostech i v ‰edesátém a osmém
roce, k velikému smutku a bû-
dování spravedliv˘ch.

34 A tak vidíme, Ïe Nefité
poãali upadati do nevíry a rÛsti
v zlovolnosti a v ohavnostech,
zatímco Lamanité poãali ne-
smírnû rÛsti v poznání svého
Boha; ano, poãali zachovávati
ustanovení a pfiikázání jeho
a kráãeti pfied ním v pravdû a
bezúhonnosti.

35 A tak vidíme, Ïe Duch Pánû
se poãal od NefitÛ astahovati
pro zlovolnost a tvrdost srdce
jejich.
36 A tak vidíme, Ïe Pán poãal

vylévati Ducha svého na Lama-
nity, pro jejich poddajnost a
ochotu vûfiiti ve slova jeho.

37 A stalo se, Ïe Lamanité
honili tlupu lupiãÛ Gadianto-
nov˘ch; a kázali slovo BoÏí
mezi zlovolnûj‰í ãástí z nich,
natolik, Ïe tato tlupa lupiãÛ

byla z prostfiedku LamanitÛ
zcela vyhlazena.

38 A stalo se, na druhé stranû,
Ïe Nefité je prosazovali a pod-
porovali je, poãínaje tou zlovol-
nûj‰í ãástí z nich, aÏ se roz‰ífiili
po celé zemi NefitÛ a svedli
vût‰í ãást ze spravedliv˘ch tak,
Ïe se sníÏili k tomu, aby uvûfiili
v jejich díla a dûlili se o jejich
kofiist a pfiipojili se k nim v jejich
tajn˘ch vraÏdách a spolãeních.

39 A tak získali naprosté vede-
ní vlády, natolik, Ïe po‰lapávali
nohama a bili a rvali achudé a
mírné a pokorné následovníky
BoÏí a obraceli se k nim zády.

40 A tak vidíme, Ïe byli ve
stra‰livém stavu a adozrávali
k vûãné zkáze.
41 A stalo se, Ïe takto skonãil

‰edesát˘ a osm˘ rok vlády
soudcÛ nad lidem Nefiov˘m.

Proroctví Nefiho, syna Hela-
manova – BÛh hrozí lidu Nefi-
ovu, Ïe jej nav‰tíví ve svém
hnûvu k jeho naprostému zni-
ãení, ledaÏe budou ãiniti poká-
ní ze své zlovolnosti. BÛh stíhá
lid NefiÛv morem; ten ãiní po-
kání a obrací se k nûmu. Samuel,
Lamanita, prorokuje NefitÛm.
ObsaÏeno v kapitolách 7 aÏ 16 vãetnû.

KAPITOLA 7

Nefi je na severu zavrÏen a vrací
se do Zarahemly – Modlí se na své
zahradní vûÏi a pak volá k lidu,

31a 1. Nefi 19:7.
32a Alma 46:8.
35a Mos. 2:36;

NaS 121:37.
39a Îalmy 109:16;

Alma 5:54–56;

NaS 56:16.
40a Hel. 5:2; 11:37;

NaS 18:6.
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aby ãinil pokání, jinak zahyne.
Kolem roku 23–21 pfi. Kr.

Vizte, nyní, stalo se v ‰edesátém
a devátém roce vlády soudcÛ
nad lidem NefitÛ, Ïe Nefi, syn
HelamanÛv, se avrátil do zemû
Zarahemla ze zemû severní.
2 NeboÈ byl mezi lidem, kter˘

byl v zemi severní, a kázal mu
slovo BoÏí a prorokoval mu
mnohé vûci;
3 A oni zavrhli v‰echna jeho

slova, natolik, Ïe mezi nimi ne-
mohl zÛstati, ale vrátil se opût
do své rodné zemû.

4 A vida lid ve stavu tak stra‰li-
vé zlovolnosti, a ony Gadianto-
novy lupiãe zaplÀující soudcov-
skou stolici – uchvátiv‰e moc a
pravomoc nad zemí; odkládají-
ce pfiikázání BoÏí stranou a bez
sebemen‰í spravedlnosti pfied
ním; neãiníce Ïádnou sprave-
dlnost dûtem lidsk˘m;

5 Odsuzujíce spravedlivé pro
jejich spravedlivost; necháva-
jíce provinilé a zlovolné ne-
potrestané pro jejich peníze;
a nadto byli udrÏováni v ãele
vlády, aby panovali a ãinili
podle vÛle své, aby mohli
dosáhnouti z isku a slávy
a svûta, a nadto aby mohli
snadnûji cizoloÏiti a krásti a
zabíjeti a ãiniti podle své vlast-
ní vÛle –

6 Nyní, tato veliká nepravost
pfii‰la mezi Nefity v období ne-
mnoha let; a kdyÏ to Nefi uvi-
dûl, srdce se mu v hrudi sevfielo
zármutkem; a zvolal v mukách
du‰e své:

7 Ó, kéÏ bych byl mohl proÏíti
své dny za dnÛ, kdy mÛj otec
Nefi na poãátku vy‰el ze zemû
Jeruzalém, a kéÏ bych se mohl
radovati s ním v zaslíbené
zemi; tehdy se s jeho lidem dalo
snadno vycházeti, byl pevn˘
v zachovávání pfiikázání BoÏích
a pomal˘ v tom, aby byl ve-
den k ãinûní nepravosti; a byl
rychl˘ v tom, aby poslouchal
slova Pánû –

8 Ano, jestliÏe by mé dny
mohly b˘ti za onûch dnÛ, pak
by du‰e má mûla radost ze
spravedlivosti m˘ch bratfií.

9 Ale vizte, je mi dáno, aby
toto byly mé dny a aby du‰e má
byla naplnûna zármutkem pro
tuto zlovolnost m˘ch bratfií.

10 A vizte, nyní, stalo se, Ïe to
bylo na vûÏi, jeÏ byla v zahradû
Nefiovû, jeÏ byla u cesty, jeÏ
vedla na hlavní trh, kter˘ byl
v mûstû Zarahemla; tudíÏ Nefi
se sklonil na vûÏi, jeÏ byla v jeho
zahradû, kteráÏto vûÏ byla také
blízko zahradní brány, kolem
níÏ vedla cesta.

11 A stalo se, Ïe kolem ‰lo
nûkolik muÏÛ a uvidûli Nefiho,
jak na vûÏi vylévá svou du‰i
Bohu; a bûÏeli a povûdûli lidu,
co vidûli, a lid se scházel v zá-
stupech, aby mohl zvûdûti pfií-
ãinu tak velikého truchlení nad
zlovolností lidu.

12 A nyní, kdyÏ Nefi vstal,
spatfiil zástupy lidí, ktefií se
shromáÏdili.

13 A stalo se, Ïe otevfiel ústa
svá a pravil jim: Vizte, aproã jste
se shromáÏdili? Abych vám

7 1a Hel. 6:6. 5a Mat. 13:22; 16:26. 13a Mat. 3:5–8.
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mohl povûdûti o va‰ich nepra-
vostech?
14 Ano, neboÈ vystoupil jsem

na svou vûÏ, abych mohl vylíti
du‰i svému Bohu pro nesmírn˘
zármutek v srdci svém, kter˘ je
zpÛsoben nepravostmi va‰imi!

15 A pro truchlení mé a bûdo-
vání mé jste se shromáÏdili a
podivujete se; ano, a máte velice
zapotfiebí se podivovati; ano,
mûli byste se podivovati, proto-
Ïe jste se poddali, takÏe ìábel
má tak velikou vládu nad
srdcem va‰ím.

16 Ano, jak jste se mohli pod-
dati ponoukání toho, kter˘ se
snaÏí uvrhnouti du‰i va‰i dolÛ
do vûãné bídy a nekoneãné
bûdy?

17 Ó, ãiÀte pokání, ãiÀte poká-
ní! aProã chcete zemfiíti? ObraÈte
se, obraÈte se k Pánu, svému
Bohu. Proã vás opustil?
18 Je to proto, Ïe jste zatvrdili

srdce své; ano, nechcete hlas
adobrého past˘fie poslouchati;
ano, bpopudili jste ho k hnûvu
proti sobû.

19 A vizte, namísto aby vás
ashromáÏdil, pokud nebudete
ãiniti pokání, vizte, rozpt˘lí
vás tak, Ïe se stanete potravou
pro psy a divou zvûfi.
20 Ó, jak jste mohli zapome-

nouti na Boha svého pfiímo
v onen den, kdy vás vysvobodil?
21 Ale vizte, je to proto, abyste

dosáhli zisku, abyste byli chvá-
leni od lidí, ano, abyste mohli

získati zlato a stfiíbro. A ulpûli
jste srdcem sv˘m na bohatství
a na marn˘ch vûcech tohoto
asvûta, pro nûÏ vraÏdíte a pleníte
a kradete a vydáváte bkfiivého
svûdectví proti bliÏnímu svému
a ãiníte v‰eliké nepravosti.
22 A pro tuto pfiíãinu na vás

pfiijde bûda, ledaÏe budete ãiniti
pokání. NeboÈ nebudete-li ãiniti
pokání, vizte, toto veliké mûsto,
a taktéÏ i v‰echna ta veliká
mûsta, jeÏ jsou okolo a jeÏ
jsou v zemi vlastnictví na‰eho,
budou odÀata, takÏe v nich
nebudete míti Ïádného místa;
neboÈ vizte, Pán vám nedá asílu,
jak to doposud ãinil, abyste
odolali nepfiátelÛm sv˘m.

23 NeboÈ vizte, tak praví Pán:
NeukáÏi zlovoln˘m ze síly své,
jednûm více neÏli druh˘m, leda
tûm, ktefií ãiní pokání z hfiíchÛ
sv˘ch a poslouchají slova moje.
Nyní, tudíÏ, chtûl bych, abyste
vidûli, bratfií moji, Ïe bude alépe
LamanitÛm neÏli vám, ledaÏe
budete ãiniti pokání.

24 NeboÈ vizte, jsou spravedli-
vûj‰í neÏli vy, neboÈ nezhfie‰ili
proti onomu velikému poznání,
jeÏ jste vy obdrÏeli; tudíÏ Pán
k nim bude milosrdn˘; ano, on
aprodlouÏí dny jejich a znásobí
símû jejich, a to kdyÏ vy budete
zcela bzniãeni, ledaÏe budete
ãiniti pokání.

25 Ano, bûda vám pro onu ve-
likou ohavnost, jeÏ pfii‰la mezi
vás; a vy jste se k ní pfiipojili,

17a Ezech. 18:23, 31–32.
18a Ezech. 34:12;

Jan 10:14–16;
Alma 5:38–41, 57–60.
pp Dobr˘ past˘fi.

b Jákob 1:8;
Alma 12:36–37.

19a 3. Nefi 10:4–7.
21a pp Svûtskost.

b Ex. 20:16;

Mat. 15:19–20.
22a Mos. 7:29.
23a Hel. 15:11–15.
24a Alma 9:16; NaS 5:33.

b Alma 9:19.
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ano, k oné atajné tlupû, kterou
zaloÏil Gadianton!

26 Ano, abûda pfiijde na vás
pro onu p˘chu, které jste strpûli
vstoupiti do srdce svého a která
vás pov˘‰ila nad to, co je dobré,
pro nesmírnû veliké bbohatství
va‰e!

27 Ano, bûda vám pro zlovol-
nost va‰i a ohavnosti va‰e!

28 A pokud nebudete ãiniti
pokání, zahynete; ano, dokonce
i va‰e zemû vám budou odebrá-
ny, a vy budete vyhlazeni s tváfie
zemû.

29 Vizte nyní, nepravím sám ze
sebe, Ïe tyto vûci budou, proto-
Ïe to, Ïe avím tyto vûci, nemám
sám ze sebe; ale vizte, já vím, Ïe
tyto vûci jsou pravdivé, protoÏe
mi je oznámil Pán BÛh, tudíÏ já
svûdãím, Ïe budou.

KAPITOLA 8

ZkaÏení soudcové se snaÏí popuditi
lid proti Nefimu – Abraham, Moj-
Ïí‰, Zenos, Zenok, Eziá‰, Izaiá‰,
Jeremiá‰, Lehi a Nefi, v‰ichni
svûdãili o Kristu – Nefi inspirací
oznamuje zavraÏdûní hlavního
soudce. Kolem roku 23–21 pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ Nefi
pravil tato slova, vizte, byli tam
muÏi, ktefií byli soudci, ktefií
taktéÏ náleÏeli k tajné tlupû
Gadiantonovû, a ti se hnûvali a
volali proti nûmu, fikouce lidu:
Proã se tohoto muÏe nechopíte
a nepfiedvedete ho, aby mohl
b˘ti odsouzen podle zloãinu,
jejÏ uãinil?

2 Proã se na tohoto muÏe
díváte a posloucháte, jak spílá
tomuto lidu a na‰emu zákonu?

3 NeboÈ vizte, Nefi k nim
promlouval o zkaÏenosti jejich
zákona; ano, Nefi promlouval
mnoho vûcí, které nemohou b˘ti
vypsány; a nepromluvil niãeho,
co by se protivilo pfiikázáním
BoÏím.

4 A tito soudcové se na nûho
hnûvali, protoÏe k nim apro-
mlouval jasnû o jejich tajn˘ch
dílech temnoty; nicménû neod-
vaÏovali se na nûho vloÏiti své
vlastní ruce, neboÈ se báli lidu,
aby nevolal proti nim.

5 TudíÏ volali k lidu fika: Proã
tomuto muÏi trpíte, aby nám
spílal? NeboÈ vizte, on odsuzuje
ve‰ker˘ tento lid, aÏ k záhubû;
ano, a také Ïe tato na‰e veliká
mûsta nám budou odÀata, takÏe
v nich nebudeme míti Ïádného
místa.

6 A nyní, my víme, Ïe to je
nemoÏné, neboÈ vizte, my jsme
mocní, a na‰e mûsta jsou veliká,
tudíÏ na‰i nepfiátelé nemohou
nad námi míti Ïádné moci.

7 A stalo se, Ïe tak podnûcovali
lid k hnûvu proti Nefimu a vy-
volávali mezi ním sváry; neboÈ
tam byli nûktefií, ktefií zvolali:
Nechte toho muÏe b˘ti, neboÈ
je to dobr˘ muÏ, a ony vûci, jeÏ
praví, se zajisté stanou, ledaÏe
budeme ãiniti pokání;

8 Ano, vizte, pfiijdou na nás
v‰echny soudy, kter˘mi proti
nám svûdãil; neboÈ víme, Ïe
nám spravedlivû svûdãil o na-
‰ich nepravostech. A vizte, je

25a Hel. 3:23.
26a Iz. 5:8–25.

b Jákob 2:13.
29a Alma 5:45–46.

8 4a 1. Nefi 16:2–3.
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jich mnoho, a on aví stejnû dobfie
o v‰ech vûcech, jeÏ nás postih-
nou, jako ví o na‰ich nepra-
vostech;

9 Ano, a vizte, kdyby nebyl
prorokem, nemohl by o onûch
vûcech svûdãiti.
10 A stalo se, Ïe onûm lidem,

ktefií usilovali o to, aby Nefiho
zniãili, strach zabránil, aby na
nûj vloÏili ruce; tudíÏ poãal
k nim opût promlouvati vida,
Ïe v oãích nûkolika získal pfií-
zeÀ, natolik, Ïe ostatní mûli
strach.

11 TudíÏ byl nutkán promlu-
viti k nim více a pravil: Vizte,
bratfií moji, coÏ jste neãetli,
Ïe BÛh dal jedinému muÏi, a to
MojÏí‰ovi, moc, aby udefiil do
vod Rudého amofie, a ony se
rozestoupily sem i tam, natolik,
Ïe Izraelité, ktefií byli na‰imi
otci, pro‰li po suché zemi, a
nad vojsky Egyptsk˘ch se vody
uzavfiely a pohltily je?

12 A nyní vizte, jestliÏe BÛh dal
tomuto muÏi takovou moc, proã
byste se tedy mûli mezi sebou
pfiíti a fiíkati, Ïe on mi nedal Ïád-
nou moc, skrze niÏ mohu vûdûti
o soudech, jeÏ na vás pfiijdou,
ledaÏe budete ãiniti pokání?

13 Ale vizte, vy nejenÏe popí-
ráte moje slova, ale vy popíráte
i v‰echna slova, jeÏ promlouvali
na‰i otcové, a také slova, jeÏ
promlouval tento muÏ, MojÏí‰,

jemuÏ byla dána tak veliká moc,
ano, slova, jeÏ promlouval o
pfiíchodu Mesiá‰e.

14 Ano, coÏ nevydal svûdectví,
Ïe pfiijde Syn BoÏí? A tak jak
apozvedl mûdûného hada v pus-
tinû, právû tak bude pozvednut
ten, kter˘ pfiijde.

15 A tak jak v‰ichni, ktefií
pohlédli na onoho hada, mûli
aÏíti, právû tak v‰ichni, ktefií
budou pohlíÏeti na Syna BoÏího
s vírou, majíce ducha zkrou‰e-
ného, mohou bÏíti, dokonce
Ïivotem, kter˘ je vûãn˘.

16 A nyní vizte, nejen MojÏí‰
svûdãil o tûchto vûcech, ale také
av‰ichni svatí proroci, od jeho
dnÛ aÏ po dny Abrahamovy.

17 Ano, a vizte, aAbraham
spatfiil pfiíchod jeho a byl napl-
nûn radostí a zaradoval se.

18 Ano, a vizte, pravím vám,
nejen Abraham vûdûl o tûchto
vûcech, ale i pfiede dny Abraha-
mov˘mi byli amnozí, ktefií byli
povoláni bfiádem BoÏím; ano,
a to podle fiádu Syna jeho; a
to aby bylo lidu ukázáno mnoho
tisíc let pfied pfiíchodem jeho,
Ïe vpravdû vykoupení k nim
pfiijde.

19 A nyní, chtûl bych, abyste
vûdûli, Ïe i ode dnÛ Abraha-
mov˘ch bylo mnoho prorokÛ,
ktefií o tûchto vûcech svûdãili;
ano, vizte, prorok aZenos smûle
svûdãil; za coÏ byl zabit.

8a Hel. 7:29.
11a Ex. 14:16;

1. Nefi 17:26;
Mos. 7:19;
NaS 8:2–3;
MojÏ. 1:25.

14a Num. 21:6–9;
2. Nefi 25:20;

Alma 33:19–22.
pp JeÏí‰ Kristus –
Pfiedobrazy a
symboly Krista.

15a 1. Nefi 17:41;
Alma 37:45–47;
3. Nefi 15:9.

b Jan 11:25.

16a Jákob 4:4–5; 7:11.
17a Gen. 22:8–14;

Jan 8:56.
18a Alma 13:19;

NaS 84:6–16; 136:37.
b pp Melchisedechovo

knûÏství.
19a Alma 34:7.
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20 A vizte, také aZenok a také
Eziá‰ a také bIzaiá‰ a cJeremiá‰
(Jeremiá‰ byl tent˘Ï prorok,
kter˘ svûdãil o zniãení dJeruza-
léma), a nyní víme, Ïe Jeruzalém
byl zniãen podle slov Jeremiá-
‰ov˘ch. Ó, proã by tedy Syn
BoÏí nemûl pfiijíti, podle pro-
roctví jeho?
21 A nyní, budete zpochybÀo-

vati to, Ïe aJeruzalém byl zni-
ãen? Budete fiíkati, Ïe bsynové
Sedechiá‰ovi nebyli zabiti ,
v‰ichni aÏ na cMuleka? Ano, a
nevidíte snad, Ïe símû Sedechiá-
‰ovo je s námi a Ïe bylo vyhnáno
ze zemû Jeruzalém? Ale vizte,
to není v‰e –

22 Ná‰ otec Lehi byl vyhnán
z Jeruzaléma, protoÏe svûdãil o
tûchto vûcech. Nefi také svûdãil
o tûchto vûcech, a také témûfi
v‰ichni na‰i otcové, aÏ do této
doby; ano, svûdãili o apfiíchodu
Krista a tû‰ili se a radovali se
z jeho dne, kter˘ pfiijde.

23 A vizte, on jest BÛh a je
s nimi a ukázal se jim, Ïe jím
byli vykoupeni; a oni mu vzdali
slávu pro to, co pfiijde.

24 A nyní, protoÏe tyto vûci
víte a nemÛÏete je popfiíti, leda-
Ïe budete lháti, tudíÏ v tomto
jste zhfie‰ili, neboÈ jste v‰echny
tyto vûci zavrhli, i pfies tak
mnohé dÛkazy, které jste obdr-
Ïeli; ano, dokonce jste obdrÏeli

av‰echny vûci, jak vûci na nebi,
tak v‰echny vûci, jeÏ jsou na
zemi, jako svûdectví o tom, Ïe
jsou pravdivé.

25 Ale vizte, vy jste zavrhli
pravdu a avzboufiili jste se proti
svému svatému Bohu; a právû
v této dobû, namísto abyste si
ukládali bpoklady v nebi, kde
se nic nekazí a kam nemÛÏe
pfiijíti nic, co je neãisté, hromadí-
te pro sebe hnûv pro den csoudu.
26 Ano, právû v této dobû do-

zráváte kvÛli vraÏdám sv˘m a
asmilstvu svému a zlovolnosti
své k vûãné zkáze; ano, a pokud
nebudete ãiniti pokání, brzy na
vás pfiijde.

27 Ano, vizte, je nyní vpravdû
za va‰imi dvefimi; ano, jdûte
k soudcovské stolici a hledejte;
a vizte, vá‰ soudce je zavraÏdûn
a aleÏí v krvi své; a byl zavraÏ-
dûn bsv˘m bratrem, kter˘ usiluje
o to, aby usedl na soudcovskou
stolici.

28 A vizte, oba patfií k va‰í tajné
tlupû, jejímÏ apÛvodcem je Ga-
dianton a onen zl˘, kter˘ usiluje
o to, aby zniãil du‰e lidské.

KAPITOLA 9

Poslové nalézají u soudcovské
stolice hlavního soudce mrtvého –
Jsou uvûznûni a pozdûji propu‰tûni

20a 1. Nefi 19:10;
3. Nefi 10:15–16.
pp Písma –
Ztracená písma.

b Iz. 53.
c 1. Nefi 5:13; 7:14.
d Jer. 26:18; 1. Nefi 1:4.

21a 2. Nefi 6:8;
Omni 1:15.

b 2. Král. 25:7;
Jer. 39:6; 52:10.

c Ezech. 17:22–23;
Hel. 6:10.

22a pp JeÏí‰ Kristus –
Proroctví o narození
a smrti JeÏí‰e Krista.

24a Alma 30:44;
MojÏ. 6:63.

25a Mos. 2:36–38; 3:12.
b Hel. 5:8;

3. Nefi 13:19–21.
c NaS 10:20–23;

121:23–25.
26a pp Smilstvo.
27a Hel. 9:3, 15.

b Hel. 9:6, 26–38.
28a Hel. 6:26–30.
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– Nefi inspirací oznaãuje Seantuma
za vraÏedníka – Nefi je nûkter˘mi
uznán za proroka. Kolem roku 23–
21 pfi. Kr.

Vizte nyní, stalo se, Ïe kdyÏ
Nefi promluvil tato slova, nûko-
lik muÏÛ, ktefií byli mezi nimi,
bûÏelo k soudcovské stolici;
ano, vpravdû ‰lo jich pût, a jak
‰li, fiekli si mezi sebou:

2 Vizte, nyní poznáme s jisto-
tou, zda je tento muÏ prorokem
a zda mu BÛh pfiikázal, aby nám
prorokoval takové podivuhod-
né vûci. Vizte, my nevûfiíme, Ïe
mu to pfiikázal; ano, nevûfiíme,
Ïe je prorok; nicménû je-li to, co
pravil o hlavním soudci, prav-
da, Ïe je mrtev, pak uvûfiíme, Ïe
i ostatní slova, jeÏ promlouval,
jsou pravdivá.
3 A stalo se, Ïe bûÏeli ze v‰ech

sil a pfii‰li k soudcovské stolici;
a vizte, hlavní soudce byl na
zemi a aleÏel v krvi své.

4 A nyní vizte, kdyÏ to uvidûli,
byli nesmírnû uÏaslí, natolik,
Ïe padli k zemi; neboÈ pfiedtím
nevûfiili slovÛm, jeÏ Nefi o
hlavním soudci promluvil.

5 Ale nyní, kdyÏ uvidûli ,
uvûfiili a pfii‰la na nû bázeÀ, Ïe
v‰echny ty soudy, o nichÏ Nefi
promlouval, pfiijdou na lid;
tudíÏ se tfiásli a padli k zemi.

6 Nyní, ihned poté, co byl
soudce zavraÏdûn – a byl pro-
bodnut sv˘m bratrem zahale-
n˘m do tajnosti, a ten uprchl, a
sluÏebníci bûÏeli a oznamovali
lidem, ‰ífiíce mezi nimi kfiik o
vraÏdû;

7 A vizte, lidé se shromáÏdili
k místu soudcovské stolice – a
vizte, k svému úÏasu uvidûli
onûch pût muÏÛ, ktefií padli
k zemi.
8 A nyní vizte, tito lidé ne-

vûdûli nic o zástupu, jenÏ se
shromáÏdil u azahrady Nefio-
vy; tudíÏ si mezi sebou fiekli:
Tito muÏi jsou ti, ktefií za-
vraÏdili soudce, a BÛh je ude-
fiil, takÏe pfied námi nemohli
uprchnouti.

9 A stalo se, Ïe se jich chopili a
svázali je a uvrhli do vûzení. A
do ‰iroka bylo rozesláno prohlá-
‰ení, Ïe soudce byl zabit a Ïe
vraÏedníci byli zajati a uvrÏeni
do vûzení.

10 A stalo se, Ïe druhého
dne se lid shromáÏdil, aby
truchlil a apostil se na pohfibu
velikého hlavního soudce, kter˘
byl zabit.

11 A tak také oni soudcové,
ktefií byli u zahrady Nefiovy a
sly‰eli jeho slova, se také shro-
máÏdili na pohfibu.

12 A stalo se, Ïe se vyptávali
mezi lidem fikouce: Kde je onûch
pût, ktefií byli vysláni, aby zjis-
tili, zda hlavní soudce je mrtev?
A oni odpovûdûli a pravili: O
tûchto pûti, o kter˘ch pravíte,
Ïe jste je vyslali, nevíme; ale je
zde pût muÏÛ, ktefií jsou onûmi
vraÏedníky, které jsme uvrhli
do vûzení.

13 A stalo se, Ïe soudcové
poÏádali, aby byli pfiivedeni; a
byli pfiivedeni a vizte, bylo to
onûch pût, ktefií byli vysláni; a
vizte, soudcové se jich vyptáva-

9 3a Hel. 8:27. 8a Hel. 7:10. 10a pp Postiti se, pÛst.
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li, aby zvûdûli o oné záleÏitosti,
a oni jim povûdûli v‰e, co uãinili,
fikouce:
14 BûÏeli jsme a pfii‰li jsme

k místu soudcovské stolice, a
kdyÏ jsme uvidûli v‰echny vûci
tak, jak Nefi svûdãil, byli jsme
uÏaslí natolik, Ïe jsme padli
k zemi; a kdyÏ jsme se vzpama-
tovali ze svého úÏasu, vizte, oni
nás uvrhli do vûzení.

15 Nyní, co se t˘ãe vraÏdy
tohoto muÏe, nevíme, kdo to
uãinil; a jen tolik víme, Ïe jsme
bûÏeli a pfii‰li jsme tak, jak jste
si pfiáli, a vizte, on byl mrtev,
podle slov Nefiov˘ch.

16 A nyní, stalo se, Ïe soudcové
vysvûtlili tu záleÏitost lidu a
volali proti Nefimu fikouce:
Vizte, my víme, Ïe tento Nefi se
musel s nûk˘m domluviti, Ïe
zabije soudce, aby nám to po-
tom mohl oznámiti, aby nás
tak mohl obrátiti na svou víru
a aby se mohl vyvy‰ovati, Ïe je
velik˘ muÏ, vyvolen˘ Bohem, a
prorok.

17 A nyní vizte, my tohoto
muÏe odhalíme a on svou vinu
pfiizná a oznámí nám pravého
vraÏedníka tohoto soudce.

18 A stalo se, Ïe onûch pût bylo
v den pohfibu osvobozeno. Nic-
ménû pokárali soudce za slova,
jeÏ vyfikli proti Nefimu, a sváfiili
se s nimi jeden po druhém,
natolik, Ïe je zahanbili.

19 Nicménû, oni dali, aby Nefi
byl zajat a spoután a pfiiveden
pfied zástup, a poãali ho rÛzn˘-
mi zpÛsoby zpovídati, aby ho
mohli lapiti a odsouditi k smrti –

20 ¤kouce mu: Ty jsi spolãen˘;
kdo je ten muÏ, jenÏ spáchal tuto
vraÏdu? Nyní nám povûz a pfii-
znej svou vinu; fikouce: Viz, zde
jsou peníze; a také ti darujeme
Ïivot, jestliÏe nám to poví‰ a
pfiizná‰ se k dohodû, kterou jsi
s ním uãinil.

21 Ale Nefi jim pravil: Ó, vy
ablázni, vy srdce neobfiezaného,
vy slepí a vy btvrdo‰íjní lidé,
víte, jak dlouho vám Pán, vá‰
BÛh, bude trpûti, abyste ‰li touto
va‰í cestou hfiíchu?

22 Ó, mûli byste zaãíti kvíleti a
atruchliti pro ono veliké zniãení,
jeÏ vás v tuto dobu oãekává,
ledaÏe budete ãiniti pokání.

23 Vizte, vy pravíte, Ïe jsem se
domluvil s nûjak˘m muÏem,
aby zavraÏdil Sezorama, na‰eho
hlavního soudce. Ale vizte,
pravím vám, Ïe je to proto, Ïe
jsem vám svûdãil, abyste mohli
zvûdûti o této vûci; ano, a to jako
svûdectví vám, Ïe jsem vûdûl o
zlovolnosti a ohavnostech, které
mezi vámi jsou.

24 A protoÏe jsem tak uãinil,
vy fiíkáte, Ïe jsem se domluvil
s nûjak˘m muÏem, aby provedl
tuto vûc; ano, protoÏe jsem vám
ukázal toto znamení, hnûváte
se na mne a usilujete o to, abyste
zniãili mÛj Ïivot.

25 A nyní vizte, ukáÏi vám
dal‰í znamení a uvidím, zda
budete i v této vûci usilovati o
to, abyste mne zniãili.

26 Vizte, pravím vám: Jdûte
do domu Seantumova, kter˘ je
abratrem Sezoramov˘m, a po-
vûzte mu –

21a Skut. 7:51.
b pp Vzpoura.

22a Mos. 7:24.
26a Hel. 8:27.
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27 Domluvil se s tebou Nefi,
ten údajn˘ prorok, jenÏ proro-
kuje tolik zlého o tomto lidu, a
skrze to jsi zavraÏdil Sezorama,
kter˘ je tv˘m bratrem?

28 A vizte, fiekne vám: Nikoli.
29 A vy mu fieknete: ZavraÏdil

jsi svého bratra?
30 A on bude státi ve strachu a

nebude vûdûti, co fiíci. A vizte,
zapfie vám to; a bude ãiniti, jako
by byl uÏasl˘; nicménû, prohlásí
vám, Ïe je nevinen.

31 Ale vizte, vy ho prohlédnete
a na cípu jeho plá‰tû najdete krev.

32 A aÏ to uvidíte, fieknete: Od-
kud pochází tato krev? Nevíme
snad, Ïe je to krev tvého bratra?

33 A pak se roztfiese a bude
bled˘, dokonce jako kdyby na
nûj pfii‰la smrt.

34 A pak fieknûte: Pro tento
strach a tuto bledost, jeÏ ti ve‰la
v tváfi, viz, my víme, Ïe jsi vinen.

35 A pak na nûj pfiijde vût‰í
bázeÀ; a pak se vám pfiizná a
nebude jiÏ zapírati, Ïe tuto
vraÏdu uãinil.

36 A pak vám fiekne, Ïe já, Nefi,
o této záleÏitosti nevím niãeho,
leda by mi to bylo dáno mocí
BoÏí. A pak poznáte, Ïe jsem
ãestn˘ muÏ a Ïe jsem k vám
poslán od Boha.

37 A stalo se, Ïe ‰li a uãinili
pfiesnû tak, jak jim Nefi fiekl. A
vizte, slova, jeÏ pravil, byla
pravdivá; neboÈ podle onûch
slov zapíral; a podle onûch slov
se i pfiiznal.

38 A byl pfiiveden, aby projevil,
Ïe skuteãn˘m vraÏedníkem je
on sám, takÏe onûch pût bylo

propu‰tûno na svobodu, a také
Nefi byl propu‰tûn.

39 A byli tam nûktefií Nefité,
ktefií ve slova Nefiova uvûfiili;
a byli tam také nûktefií, ktefií
uvûfiili pro svûdectví onûch pûti,
neboÈ ti byli obráceni, zatímco
byli ve vûzení.

40 A nyní, mezi lidem byli
nûktefií, ktefií pravili, Ïe Nefi je
prorok.

41 A byli tam jiní, ktefií pravili:
Vizte, on je bÛh, neboÈ kdyby
nebyl bÛh, nemohl by vûdûti
o v‰ech vûcech. NeboÈ vizte, po-
vûdûl nám o my‰lenkách srdce
na‰eho, a také nám povûdûl o
jin˘ch vûcech; a dokonce nás
pfiivedl k poznání pravého
vraÏedníka na‰eho hlavního
soudce.

KAPITOLA 10

Pán dává Nefimu peãeticí moc – Je
obdafien mocí svazovati a rozvazo-
vati na zemi i na nebi – Pfiikazuje
lidem, aby ãinili pokání, jinak
zahynou – Duch ho pfiená‰í od
zástupu k zástupu. Kolem roku
21–20 pfi. Kr.

A stalo se, Ïe mezi l idmi
povstal rozkol, natolik, Ïe se
rozdûlili tak a onak a ‰li svou
cestou, zanechávajíce Nefiho sa-
motného, jak stál v jejich stfiedu.

2 A stalo se, Ïe Nefi ‰el svou
cestou k svému vlastnímu domu
apfiemítaje o vûcech, jeÏ mu Pán
ukázal.

3 A stalo se, jak tak pfiemítal –
jsa velice sklíãen pro zlovolnost

10 2a pp Pfiemítati.
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lidu NefitÛ, jejich tajná díla
temnoty a jejich vraÏdûní a jejich
plenûní a v‰eliké nepravosti – a
stalo se, Ïe jak tak pfiemítal ve
svém srdci, vizte, pfii‰el k nûmu
hlas fikoucí:
4 PoÏehnan˘ jsi, Nefi, pro vûci,

jeÏ jsi uãinil; neboÈ jsem vidûl,
jak jsi s aneúnavností oznamoval
tomuto lidu slovo, jeÏ jsem ti
dal. A nebál ses jich a nehledûl
jsi na to, abys zachoval svÛj
bvlastní Ïivot, ale vyhledával
jsi cvÛli mou a hledûl jsi zacho-
vávati pfiikázání má.

5 A nyní, protoÏe jsi to ãinil
s takovou neúnavností, viz,
budu ti Ïehnati na vûky; a uãi-
ním tû mocn˘m ve slovû a ve
skutku, ve vífie a v dílech; ano,
dokonce tak, Ïe av‰echny vûci
se ti stanou podle bslova tvého,
neboÈ ty cnepoÏádá‰ o to, co je
proti vÛli mé.

6 Viz, ty jsi Nefi a já jsem BÛh.
Viz, oznamuji ti v pfiítomnosti
andûlÛ sv˘ch, Ïe bude‰ míti
moc nad tímto lidem a podle
zlovolnosti tohoto lidu stihne‰
zemi ahladem a morem a zká-
zou.
7 Viz, dávám ti moc, Ïe cokoli

azpeãetí‰ na zemi, bude zpeãe-
tûno na nebi; a cokoli rozváÏe‰
na zemi, bude rozvázáno na
nebi; a tak bude‰ míti moc mezi
tímto lidem.
8 A tak, fiekne‰-li tomuto chrá-

mu, rozpukne se vedví, bude to
uãinûno.

9 A fiekne‰-li této ahofie, vrhni
se dolÛ a buì rovná, bude to
uãinûno.

10 A viz, fiekne‰-li, Ïe BÛh
udefií tento lid, stane se tak.

11 A nyní viz, pfiikazuji ti,
abys ‰el a oznamoval tomuto
lidu, Ïe takto praví Pán BÛh,
jenÏ jest V‰emohoucí: Pokud
nebudete ãiniti pokání, budete
biti, aÏ ke azniãení.

12 A vizte, nyní, stalo se, Ïe
kdyÏ Pán pravil Nefimu tato
slova, on se zastavil a ne‰el do
svého vlastního domu, ale vrátil
se k zástupÛm, jeÏ byly rozpt˘-
leny po tváfii zemû, a poãal jim
oznamovati slovo Pánû, jeÏ
k nûmu bylo promlouváno, o
zniãení jejich, nebudou-li ãiniti
pokání.

13 Nyní vizte, i pfies onen
velik˘ zázrak, kter˘ Nefi uãinil,
kdyÏ jim fiekl o smrti hlavního
soudce, zatvrdili srdce své a
neposlouchali slova Pánû.

14 TudíÏ jim Nefi oznamoval
slovo Pánû fika: Pokud nebudete
ãiniti pokání, tak praví Pán,
budete biti aÏ ke zniãení.

15 A stalo se, Ïe kdyÏ jim Nefi
oznamoval slovo, vizte, stále
zatvrzovali srdce své a nechtûli
slova jeho poslouchati; tudíÏ
mu spílali a snaÏili se vloÏiti
na nûj ruce své, aby ho mohli
uvrhnouti do vûzení.

16 Ale vizte, moc BoÏí byla
s ním a oni se ho nemohli cho-
piti, aby ho uvrhli do vûzení,

4a pp Píle.
b pp ObûÈ.
c 3. Nefi 11:11.

5a 3. Nefi 18:20;
NaS 88:63–65.

b Enos 1:12.
c 2. Nefi 4:35;

NaS 46:30.
6a Hel. 11:4–18.
7a Mat. 16:19.

pp Peãetûní, peãetiti.
9a Mat. 17:20; Jákob 4:6;

Morm. 8:24;
Eter 12:30.

11a Hel. 5:2.
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neboÈ ho uchopil Duch a od-
nesl ho pryã z jejich stfiedu.
17 A stalo se, Ïe tak chodil

v Duchu od zástupu k zástupu,
oznamuje slovo BoÏí, dokonce
dokud ho neoznámil jim v‰em
nebo ho nevyslal mezi v‰echen
lid.

18 A stalo se, Ïe nechtûli slova
jeho poslouchati; a poãaly b˘ti
sváry, natolik, Ïe se rozdûlili
proti sobû a poãali se navzájem
pobíjeti meãem.

19 A tak skonãil sedmdesát˘
a první rok vlády soudcÛ nad
lidem Nefiov˘m.

KAPITOLA 11

Nefi pfiesvûdãuje Pána, aby jejich
válku vystfiídal hladem – Mnoho
lidí hyne – âiní pokání a Nefi
naléhavû Ïádá Pána o dé‰È – Nefi
a Lehi dostávají mnoho zjevení –
Gadiantonovi lupiãi se usazují
v zemi. Kolem roku 20–6 pfi. Kr.

A nyní, stalo se v sedmdesátém
a druhém roce vlády soudcÛ,
Ïe sváry se zvût‰ily natolik, Ïe
po celé zemi byly války mezi
ve‰ker˘m lidem Nefiov˘m.

2 A byla to tato atajná tlupa
lupiãÛ, kdo provádûl toto dílo
zkázy a zlovolnosti. A tato válka
trvala cel˘ tento rok; a v sedm-
desátém a tfietím roce trvala také.
3 A stalo se, Ïe v tomto roce

Nefi volal k Pánu fika:
4 Ó Pane, nestrp, aby byl tento

lid zniãen meãem; ale, ó Pane,
nechÈ je radûji v zemi ahlad,
aby je podnítil k rozpomenutí

se na Pána, jejich Boha, a snad
budou ãiniti pokání a obrátí se
k tobû.
5 A tak bylo uãinûno podle

slov Nefiov˘ch. A v zemi byl
velik˘ hlad, mezi ve‰ker˘m
lidem Nefiov˘m. A tak v sedm-
desátém a ãtvrtém roce hlad
pokraãoval a dílo zkázy meãem
ustalo, ale stalo se tûÏké hladem.

6 A toto dílo zkázy pokraão-
valo i v sedmdesátém a pátém
roce. NeboÈ zemû byla stiÏena
tak, Ïe byla suchá a nevydala
obilí v období obilí; a celá zemû
byla stiÏena, a to mezi Lamanity,
stejnû jako mezi Nefity, takÏe
byli biti tak, Ïe v zlovolnûj‰ích
ãástech zemû hynuli po tisících.

7 A stalo se, Ïe lidé vidûli, Ïe
brzy zahynou hladem, a poãali
se arozpomínati na Pána, svého
Boha; a poãali se rozpomínati
na slova Nefiova.

8 A lidé poãali prositi své
hlavní soudce a své vÛdce,
aby Nefimu fiekli: Viz, my víme,
Ïe jsi muÏ BoÏí, a tudíÏ volej
k Pánu, na‰emu Bohu, aby od
nás odvrátil tento hlad, aby se
nenaplnila v‰echna aslova, jeÏ jsi
o na‰em zniãení promlouval.

9 A stalo se, Ïe soudcové Nefi-
mu fiekli podle slov, jeÏ byla
poÏadována. A stalo se, Ïe kdyÏ
Nefi vidûl, Ïe lid ãiní pokání
a pokofiuje se v Ïíni, volal opût
k Pánu fika:
10 Ó Pane, viz, tento lid ãiní

pokání; a potfiel mezi sebou
tlupu Gadiantonovu natolik, Ïe
zanikli a ukryli tajné plány své
v zemi.

11 2a Hel. 6:18–24;
11:25–26.

4a 1. Král. 17:1;
Hel. 10:6.

7a Hel. 12:3.
8a Hel. 10:11–14.
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11 Nyní, ó Pane, pro tuto
pokoru jejich, kéÏ bys odvrátil
hnûv svÛj, a nechÈ je hnûv tvÛj
upokojen zkázou onûch zlovol-
n˘ch lidí, které jsi jiÏ zniãil.

12 Ó Pane, kéÏ bys odvrátil
hnûv svÛj, ano, prudk˘ hnûv
svÛj, a dej, aby tento hlad v této
zemi mohl ustati.

13 Ó Pane, kéÏ bys mne po-
slouchal a dal, aby mohlo b˘ti
uãinûno podle slov m˘ch, a se‰li
na tváfi zemû adé‰È, aby mohla
vydati ovoce své a obilí své
v období obilí.

14 Ó Pane, ty jsi poslouchal
aslova moje, kdyÏ jsem pravil,
nechÈ je hlad, aby mor meãe
mohl ustati; a já vím, Ïe ty, právû
v této dobû, slova moje poslou-
chá‰, neboÈ jsi pravil: Bude-li
tento lid ãiniti pokání, u‰etfiím jej.

15 Ano, ó Pane, a ty vidí‰, Ïe
pokání ãinili pro hlad a mor a
zkázu, jeÏ na nû pfii‰ly.

16 A nyní, ó Pane, kéÏ bys
odvrátil hnûv svÛj a opût vy-
zkou‰el, zda ti budou slouÏiti.
A jestliÏe budou, ó Pane, mÛÏe‰
jim poÏehnati podle slov sv˘ch,
jeÏ jsi pravil.

17 A stalo se, Ïe v sedmdesá-
tém a ‰estém roce Pán odvrátil
hnûv svÛj od lidu a dal, aby
na zemi spadl adé‰È, natolik, Ïe
v období ovoce vynesla ovoce
své. A stalo se, Ïe v období obilí
svého vynesla obilí své.

18 A vizte, lid se radoval a
oslavoval Boha a celá tváfi zemû
byla naplnûna radostí; a jiÏ
neusilovali o to, aby zniãili

Nefiho, ale povaÏovali ho za
a vel ikého proroka a muÏe
BoÏího, majícího velikou moc a
pravomoc, danou mu od Boha.

19 A vizte, Lehi, bratr jeho,
anezaostával ani v nejmen‰ím
za ním co do vûcí t˘kajících se
spravedlivosti.

20 A tak stalo se, Ïe lidu Nefio-
vu se opût poãalo v zemi dafiiti
a poãal stavûti na pust˘ch mís-
tech sv˘ch a poãal se mnoÏiti a
‰ífiiti, dokonce aÏ pokryl celou
tváfi zemû, jak na severu, tak
na jihu, od mofie na západû po
mofie na v˘chodû.

21 A stalo se, Ïe sedmdesát˘
a ‰est˘ rok skonãil v míru. A
sedmdesát˘ a sedm˘ rok poãal
v míru; a acírkev se roz‰ífiila
po tváfii celé zemû; a vût‰í ãást
lidu, jak Nefité, tak Lamanité,
náleÏela k církvi; a mûli v zemi
nesmírnû velik˘ mír; a tak skon-
ãil sedmdesát˘ a sedm˘ rok.

22 A mûli mír i v roce sedmde-
sátém a osmém, aÏ na nûkolik
svárÛ ohlednû bodÛ nauky, jeÏ
byly urovnány proroky.

23 A v sedmdesátém a devá-
tém roce mezi nimi poãal b˘ti
velik˘ rozbroj. Ale stalo se, Ïe
Nefi a Lehi a mnozí jejich bratfií,
ktefií znali pravé body nauky,
majíce dennû mnohá azjevení,
tudíÏ kázali lidu natolik, Ïe
v témÏe roce jejich rozbroj
ukonãili.

24 A stalo se, Ïe v osmdesátém
roce vlády soudcÛ nad lidem
Nefiov˘m tam byl jist˘ poãet
od‰tûpencÛ od lidu Nefiova,

13a 1. Král. 18:1, 41–46.
14a Hel. 11:4.
17a Deut. 11:13–17.

18a Hel. 10:5–11.
19a Hel. 5:36–44.
21a pp Církev JeÏí‰e

Krista.
23a Alma 26:22;

NaS 107:19.
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ktefií pfied nûkolika lety pfie‰li
k LamanitÛm a vzali na sebe
jméno LamanitÛ, a také jist˘
poãet tûch, ktefií byli skuteãn˘mi
potomky LamanitÛ, jsouce jimi
podnûcováni k hnûvu, neboli
tûmi od‰tûpenci, tudíÏ poãali
válku se sv˘mi bratfiími.
25 A páchali vraÏdy a plenili;

a pak se stáhli zpût do hor a
do pustiny a na tajná místa,
ukr˘vajíce se, takÏe nemohli
b˘ti nalezeni, získávajíce dennû
dal‰í k sv˘m poãtÛm, ponûvadÏ
byli od‰tûpenci, ktefií pfiecházeli
k nim.

26 A tak za ãas, ano, dokonce
v období nemnoha let, se stali
nesmírnû velikou tlupou lupiãÛ;
a vyhledali v‰echny tajné plány
Gadiantonovy; a tak se stali
lupiãi Gadiantonov˘mi.

27 Nyní vizte, t i to lupiãi
zpÛsobili velikou spou‰È, ano,
dokonce velikou zkázu mezi
lidem Nefiov˘m, a taktéÏ mezi
lidem LamanitÛ.

28 A stalo se, Ïe bylo nezbytné,
aby tomuto dílu zkázy byl uãi-
nûn konec; tudíÏ vyslali vojsko
siln˘ch muÏÛ do pustiny a do
hor, aby tuto tlupu lupiãÛ
vyhledali a zniãili ji.

29 Ale vizte, stalo se, Ïe v tém-
Ïe roce byli zahnáni zpût aÏ
do sv˘ch vlastních zemí. A tak
skonãil osmdesát˘ rok vlády
soudcÛ nad lidem Nefiov˘m.

30 A stalo se na poãátku osm-
desátého a prvního roku, Ïe
opût vy‰li proti této tlupû lupiãÛ
a mnoho jich zniãili; a také byli
nav‰tíveni velik˘m zniãením.

31 A byli opût nuceni vrátiti se
z pustiny a z hor do sv˘ch
vlastních zemí pro nesmírnou
velikost poãtu onûch lupiãÛ,
ktefií zamofiili hory a pustinu.

32 A stalo se, Ïe tak skonãil
tento rok. A lupiãÛ stále pfiib˘-
valo a zesílili natolik, Ïe vzdo-
rovali v‰em vojskÛm NefitÛ, a
také LamanitÛ; a zpÛsobili, Ïe
na lid po celé tváfii zemû pfii‰el
velik˘ strach.

33 Ano, neboÈ oni nav‰tûvovali
mnohé ãásti zemû a zpÛsobovali
na nich velikou zkázu; ano, a
mnohé zabíjeli a jiné odvádûli
jako zajaté do pustiny, a ob-
zvlá‰tû jejich Ïeny a jejich dûti.

34 Nyní, toto veliké zlo, jeÏ pfii-
‰lo na lidi pro jejich nepravost,
je podnûcovalo opût k rozpo-
menutí se na Pána, jejich Boha.

35 A tak skonãil osmdesát˘ a
první rok vlády soudcÛ.

36 A v osmdesátém a druhém
roce poãali opût azapomínati na
Pána, svého Boha. A v osmde-
sátém a tfietím roce poãali silnû
rÛsti v nepravosti. A v osmdesá-
tém a ãtvrtém roce nenapravili
své cesty.

37 A stalo se v osmdesátém
a pátém roce, Ïe rostli silnûji a
silnûji v p˘‰e své a ve zlovol-
nosti své; a tak opût dozrávali
ke zkáze.

38 A tak skonãil osmdesát˘ a
pát˘ rok.

KAPITOLA 12

Lidé jsou nestálí a po‰etilí a rychlí

36a Alma 46:8.
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v tom, aby ãinili zlo – Pán ukázÀuje
svÛj lid – Nicota lidí je porovnána
s mocí BoÏí – V den soudu lidé
získají nekoneãn˘ Ïivot, nebo
nekoneãné zatracení. Kolem roku
6 pfi. Kr.

A tak mÛÏeme vidûti, jak fale‰-
né jsou dûti lidské, a také, jak
vrtkavé je srdce jejich; ano, mÛ-
Ïeme vidûti, Ïe Pán v nekoneãné
dobrotivosti své Ïehná a adává
úspûch tûm, ktefií v nûho vklá-
dají svou bdÛvûru.
2 Ano, a mÛÏeme vidûti, Ïe

právû v dobû, kdy obdafiuje svÛj
lid, ano, v rÛstu jejich polí, jejich
stád a jejich dobytka, a ve zlatû a
ve stfiíbfie a ve v‰elik˘ch draho-
cenn˘ch vûcech v‰eho druhu
a zpÛsobu; zachovávaje Ïivot
jejich a vysvobozuje je z rukou
nepfiátel jejich; obmûkãuje srdce
nepfiátel jejich, aby jim nevy-
hla‰ovali válku; ano, a zkrátka,
ãinû v‰e pro blaho a ‰tûstí
svého lidu; ano, tehdy je ta
doba, kdy azatvrzují srdce své
a zapomínají na Pána, svého
Boha, a bpo‰lapávají Svatého
nohama sv˘ma – ano, a to pro
pohodlí své a nesmírnû velik˘
úspûch svÛj.
3 A tak vidíme, Ïe pokud

Pán aneukázÀuje lid svÛj mno-
h˘mi strastmi, ano, pokud jej
nenav‰tûvuje smrtí a hrÛzou a

hladem a v‰elik˘m morem, oni
si na nûho bnevzpomenou.
4 Ó, jak po‰etilé a jak marnivé

a jak zlé a ìábelské a jak arychlé
v tom, aby ãinily nepravosti, a
jak pomalé v tom, aby ãinily
dobro, jsou dûti lidské; ano, jak
rychlé v tom, aby naslouchaly
slovÛm toho zlého a aby ulpí-
valy bsrdcem sv˘m na marn˘ch
vûcech svûta!

5 Ano, jak rychlé v tom, aby
se povy‰ovaly v ap˘‰e; ano, jak
rychlé v tom, aby se vychlouba-
ly a ãinily v‰eliké druhy toho,
co je nepravost; a jak pomalé
jsou v tom, aby se rozpomínaly
na Pána, svého Boha, a naklo-
nily ucho radám jeho, ano, jak
pomalé v tom, aby bkráãely po
stezkách moudrosti!

6 Vizte, nepfiejí si, aby nad nimi
Pán, jejich BÛh, jenÏ je astvofiil,
bpanoval a vládl; i pfies velikou
dobrotivost jeho a milosrdenství
jeho vÛãi nim pokládají rady
jeho za nic a nechtûjí, aby byl
jejich prÛvodcem.

7 Ó, jak veliká je anicota dûtí
lidsk˘ch; ano, vpravdû jsou
ménû neÏli prach zemû.

8 NeboÈ vizte, prach zemû se
pohybuje sem a tam a rozpadá
se na pfiíkaz na‰eho velikého a
vûãného Boha.

9 Ano, vizte, hlasem jeho se
vrchy a hory tfiesou a achvûjí.

12 1a 2. Par. 26:5;
Îalmy 1:2–3.

b Îalmy 36:8–9;
2. Nefi 22:2; Mos. 4:6.
pp DÛvûra,
dÛvûfiovati.

2a pp Odpadlictví.
b Alma 5:53;

3. Nefi 28:35.

3a Mos. 23:21;
NaS 98:21; 101:8.

b Amos 4:6–11.
4a Ex. 32:8.

b Mat. 15:19;
ÎidÛm 3:12.

5a Pfiísl. 29:23.
pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

b pp Kráãeti, kráãeti
s Bohem.

6a Iz. 45:9; NaS 58:30;
MojÏ. 7:32–33.

b NaS 60:4.
7a Iz. 40:15, 17;

Mos. 4:19;
MojÏ. 1:10.

9a 3. Nefi 22:10.
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10 A amocí hlasu jeho se roz-
tfií‰tí a srovnají, ano, dokonce
jako údolí.

11 Ano, mocí hlasu jeho se acelá
zemû otfiásá;

12 Ano, mocí hlasu jeho se
základy rozhoupají, aÏ do samé-
ho stfiedu.

13 Ano, a jestliÏe fiekne zemi –
Pohni se – pohne se.

14 Ano, jestliÏe fiekne azemi –
b Jdi nazpût, aby cprodlouÏila
den o mnoho hodin – stane
se tak;
15 A tak podle slova jeho jde

zemû zpût a ãlovûku se zdá, Ïe
slunce se zastavilo; ano, a vizte,
je tomu tak; neboÈ zajisté to, co
se pohybuje, je zemû, a nikoli
slunce.

1 6 A v i z t e t a k é , j e s t l i Ï e
fiekne avodám veliké hloubky –
bVyschnûte – stane se tak.

17 Vizte, jestliÏe fiekne této
hofie – Pozvedni se a apfiejdi a
padni na ono mûsto, aby bylo
pohfibeno – vizte, stane se tak.

18 A vizte, jestliÏe ãlovûk
aukryje v zemi poklad a Pán
fiekne – BudiÏ bproklet pro ne-
pravost toho, kter˘ jej ukryl –
vizte, bude proklet.
19 A jestliÏe Pán fiekne – BudiÏ

proklet, aby tû od této doby
n a d á l e a n a v û k y n i k d o
nenalezl – vizte, nikdo ho od
této doby nadále a na vûky
nezíská.

20 A vizte, jestliÏe Pán fiekne

ãlovûku – Pro nepravosti své
budiÏ proklet na vûky – stane
se tak.

21 A jestliÏe Pán fiekne – Pro
nepravosti své budiÏ odfiíznut
z pfiítomnosti mé – on zpÛsobí,
aby tomu tak bylo.

22 A bûda tomu, komu to
fiekne, neboÈ tak se stane tomu,
kdo bude ãiniti nepravost, a
nemÛÏe b˘ti spasen; tudíÏ,
proto, aby lidé mohli b˘ti
spaseni, bylo oznamováno
pokání.

23 TudíÏ, poÏehnaní jsou ti,
ktefií budou ãiniti pokání a
budou poslouchati hlas Pána,
svého Boha; neboÈ to jsou ti,
ktefií budou aspaseni.
24 A kéÏ BÛh ve veliké plnosti

své dá, aby lidé mohli b˘ti
pfiivedeni ku pokání a k dobr˘m
skutkÛm, aby mohli b˘ti zno-
vuzfiízeni k milosti za amilost,
podle skutkÛ sv˘ch.

25 A já bych si pfiál, aby mohli
b˘ti spaseni v‰ichni lidé. Ale
doãítáme se, Ïe v onen velik˘
a poslední den budou nûktefií,
ktefií budou vyvrÏeni, ano, ktefií
budou zavrÏeni z pfiítomnosti
Pánû;

26 Ano, ktefií budou vydáni
stavu nekoneãné bídy, naplÀují-
ce slova, jeÏ praví: Ti, ktefií ãinili
dobro, budou míti avûãn˘ Ïivot;
a ti, ktefií ãinili zlo, budou míti
vûãné bzatracení. A tak tomu
jest. Amen.

10a 1. Nefi 17:46.
11a Morm. 5:23;

Eter 4:9.
14a Jozue 10:12–14.

b Iz. 38:7–8.
c 2. Král. 20:8–11.

16a Mat. 8:27.
b Iz. 44:27; 51:10.

17a 3. Nefi 8:10.
18a Morm. 1:18;

Eter 14:1.
b Hel. 13:17.

23a pp Spasení.
24a pp Milost.
26a Mat. 25:46;

Jan 5:28–29;
¤ím. 6:13.

b pp Zatracení.
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Proroctví Samuela, Lamanity,
k NefitÛm.

ObsaÏeno v kapitolách 13 aÏ 15 vãetnû.

KAPITOLA 13

Samuel Lamanita prorokuje zniãení
NefitÛ, pokud nebudou ãiniti
pokání – Oni i jejich bohatství jsou
prokleti – Zavrhují a kamenují
proroky, jsou obklopeni démony a
usilují o ‰tûstí v konání nepravosti.
Kolem roku 6 pfi. Kr.

A nyní, stalo se v osmdesátém
a ‰estém roce, Ïe Nefité nadále
setrvávali v zlovolnosti, ano,
ve veliké zlovolnosti, zatímco
aLamanité hledûli pfiísnû zacho-
vávati pfiikázání BoÏí podle
zákona MojÏí‰ova.
2 A stalo se, Ïe v tomto roce

pfii‰el do zemû Zarahemla jist˘
Samuel, Lamanita, a poãal lidem
kázati. A stalo se, Ïe mnoho
dnÛ kázal lidem pokání, a oni
ho vyvrhli a on byl hotov vrátiti
se do své vlastní zemû.

3 Ale vizte, pfii‰el k nûmu hlas
Pánû, aby se vrátil opût a proro-
koval lidu v‰echny vûci, jeÏ mu
pfiijdou do asrdce.

4 A stalo se, Ïe mu nestrpûli,
aby vstoupil do mûsta; tudíÏ
‰el a vystoupil na zeì jeho a
vztáhl ruku svou a volal sil-
n˘m hlasem a prorokoval lidu
v‰echny vûci, jeÏ mu Pán vloÏil
do srdce.

5 A pravil jim: Vizte, já, Samuel,
Lamanita, promlouvám slova
Pánû, jeÏ mi vkládá do srdce; a
vizte, vloÏil mi do srdce, abych
tomuto lidu fiekl, Ïe nad tímto
lidem visí ameã spravedlnosti;
a neuplyne ani ãtyfii sta let a
meã spravedlnosti na tento lid
dopadne.

6 Ano, tento lid ãeká tûÏké
azniãení a dozajista na tento lid
pfiichází a tento lid nemÛÏe
spasiti nic, leda pokání a víra
v Pána JeÏí‰e Krista, kter˘ doza-
jista pfiijde na svût a vytrpí mno-
hé vûci a bude pro lid svÛj zabit.

7 A vizte, aandûl Pánû mi to
oznámil a pfiinesl du‰i mé bra-
dostné zvûsti. A vizte, byl jsem
k vám poslán, abych vám to také
oznámil, abyste mohli míti
radostné zvûsti; ale vizte, vy jste
mne nechtûli pfiijmouti.

8 TudíÏ, tak praví Pán: Pro
tvrdost srdce lidu NefitÛ, pokud
nebudou ãiniti pokání, odejmu
jim slovo své a astáhnu od nich
Ducha svého a nebudu je déle
trpûti a obrátím srdce bratfií
jejich proti nim.

9 A neuplyne ani aãtyfii sta
let a já dám, aby byli biti; ano,
nav‰tívím je meãem a hladem a
morem.

10 Ano, nav‰tívím je v prud-
kém hnûvu svém a ve aãtvrtém
pokolení nepfiátel va‰ich budou
Ïíti ti, ktefií uvidí naprosté zniãe-
ní va‰e; a to se dozajista stane,
ledaÏe budete ãiniti pokání,

13 1a Hel. 15:4–5.
3a NaS 100:5.
5a Alma 60:29;

3. Nefi 2:19.
6a Alma 45:10–14;

Hel. 15:17.
7a Alma 13:26.

b Iz. 52:7.
8a Hel. 6:35.
9a Alma 45:10–12.

10a 1. Nefi 12:12;
2. Nefi 26:9;
3. Nefi 27:32.
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praví Pán; a ti ze ãtvrtého poko-
lení pfiinesou zniãení va‰e.
11 Ale jestliÏe budete ãiniti

pokání a avrátíte se k Pánu, své-
mu Bohu, odvrátím hnûv svÛj,
praví Pán; ano, tak praví Pán,
poÏehnaní jsou ti, ktefií budou
ãiniti pokání a obrátí se ke mnû,
av‰ak bûda tomu, kdo pokání
neãiní.

12 Ano, abûda tomuto veliké-
mu mûstu Zarahemla; neboÈ
vizte, díky tûm, ktefií jsou spra-
vedliví, je chránûno; ano, bûda
tomuto velikému mûstu, neboÈ
vidím, praví Pán, Ïe j sou
mnozí, ano, dokonce vût‰í ãást
tohoto velikého mûsta, ktefií
budou proti mnû zatvrzovati
srdce své, praví Pán.

13 Ale poÏehnaní jsou ti ,
ktefií budou ãiniti pokání, ne-
boÈ ty u‰etfiím. Ale vizte, kdyby
nebylo spravedliv˘ch, ktefií jsou
v tomto velikém mûstû, vizte,
dal bych, aby s nebe sestoupil
aoheÀ a zniãil ho.
1 4 A l e v i z t e , j e t o k v Û l i

spravedliv˘m, Ïe je u‰etfieno.
NeboÈ vizte, pfiichází ãas, praví
Pán, kdy vyvrhnete spraved-
livé z prostfiedku svého, pak
budete zralí ke zniãení; ano,
bûda tomuto velikému mûstu
pro zlovolnost a ohavnosti, jeÏ
jsou v nûm.

15 Ano, a bûda buì mûstu
Gedeon, pro zlovolnost a ohav-
nosti, jeÏ jsou v nûm.

16 Ano, a bûda v‰em mûstÛm,
jeÏ jsou v okolní zemi, jeÏ jsou

ve vlastnictví NefitÛ, pro zlovol-
nost a ohavnosti, jeÏ jsou v nich.

17 A vizte, na tuto zemi pfiijde
aprokletí, praví Pán zástupÛ,
kvÛli lidem, ktefií jsou v zemi,
ano, pro zlovolnost jejich a
ohavnosti jejich.

18 A stane se, praví Pán zástu-
pÛ, ano, ná‰ velik˘ a prav˘ BÛh,
Ïe ten, kdo aukryje poklady
v zemi, pro veliké prokletí zemû
je jiÏ více nenalezne, leda by to
byl ãlovûk spravedliv˘ a ukryl
je Pánu.

19 NeboÈ pfieji si, praví Pán,
aby poklady své ukr˘vali mnû;
a prokleti budou ti, ktefií pokla-
dy své neukr˘vají mnû; neboÈ
Ïádn˘ neukr˘vá poklady své
mnû, ledaÏe to jsou spravedliví;
a ten, kdo neukr˘vá poklady
své mnû, je proklet, a také onen
poklad, a Ïádn˘ ho pro prokletí
zemû nevykoupí zpût.

20 A pfiijde den, kdy poklady
své ukryjí, protoÏe srdcem sv˘m
ulpûli na bohatství; a protoÏe
srdcem sv˘m ulpûli na bohat-
ství, ukryjí poklady své, aÏ
budou prchati pfied nepfiáteli
sv˘mi; protoÏe je neukryjí mnû,
prokleti budou a také poklady
jejich; a v onen den budou biti,
praví Pán.

21 Vizte vy, lidé tohoto veliké-
ho mûsta, a aposlouchejte slova
moje; ano, poslouchejte slova,
jeÏ praví Pán; neboÈ vizte, on
praví, Ïe jste prokleti pro bohat-
ství své, a také bohatství va‰e
je prokleto, protoÏe jste na nûm

11a 3. Nefi 10:5–7.
12a 3. Nefi 8:8, 24; 9:3.
13a Gen. 19:24;

2. Král. 1:9–16;

3. Nefi 9:11.
17a Hel. 12:18.
18a Morm. 1:18;

Eter 14:1.

21a pp Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n .̆



Helaman 13:22–30 424

ulpûli srdcem sv˘m a neposlou-
chali jste slova toho, jenÏ vám
je dal.
22 Nepamatujete na Pána,

svého Boha, v tûch vûcech, ve
kter˘ch vám poÏehnal, ale na
abohatství své pamatujete vÏdy,
av‰ak nikoli abyste za nû podû-
kovali Pánu, svému Bohu; ano,
srdce va‰e není pfiitahováno
k Pánu, ale nad˘má se velikou
bp˘chou, aÏ k vychloubání a
k veliké nadutosti, czávidûní,
rozbrojÛm, zá‰ti, pronásledo-
vání a k vraÏdám a k v‰elik˘m
nepravostem.
23 Z tohoto dÛvodu Pán

BÛh dal, aby na tuto zem pfii‰lo
prokletí, a také na bohatství
va‰e, a to pro nepravosti va‰e.

24 Ano, bûda tomuto lidu pro
tuto dobu, jeÏ nade‰la, kdy
avyvrhujete proroky a vysmí-
váte se jim a házíte po nich
kameny a zabíjíte je a ãiníte jim
v‰eliké nepravosti, tak jako
ãinili ti za stara.
25 A nyní, kdyÏ mluvíte, vy

pravíte: Kdyby na‰e dny byly
b˘valy za dnÛ na‰ich dávn˘ch
aotcÛ, nebyli bychom zabíjeli
proroky; nebyli bychom je ka-
menovali a nebyli bychom je
vyvrhovali.
26 Vizte, vy jste hor‰í neÏli

oni; neboÈ, jakoÏe Ïije Pán,
jestliÏe mezi vás pfiijde aprorok
a oznamuje vám slovo Pánû,
které dosvûdãuje hfiíchy va‰e

a nepravosti va‰e, bhnûváte
se na nûho a vyvrhujete ho a
hledáte v‰eliké zpÛsoby k tomu,
abyste ho zniãili; ano, fieknete,
Ïe je fale‰n˘m cprorokem a
Ïe je hfií‰níkem a od ìábla,
protoÏe dsvûdãí, Ïe skutky va‰e
jsou zlé.

27 Ale vizte, jestliÏe mezi vás
pfiijde nûjak˘ ãlovûk a fiekne:
âiÀte toto a není Ïádné nepra-
vosti; ãiÀte ono a nebudete
trpûti; ano, fiekne: Kráãejte podle
p˘chy svého vlastního srdce;
ano, kráãejte podle p˘chy oãí
sv˘ch a ãiÀte cokoli, ãeho si
srdce va‰e pfieje – a jestliÏe mezi
vás pfiijde nûjak˘ ãlovûk a fiekne
toto, pfiijmete ho a fieknete, Ïe
je aprorokem.
28 Ano, budete ho pozvedávati

a budete mu dávati ze jmûní
svého; budete mu dávati ze
zlata svého a ze stfiíbra svého
a budete ho odívati drahocen-
n˘m ‰atem; a protoÏe k vám
promlouvá alichotivá slova a
praví, Ïe v‰e je dobré, pak na
nûm neshledáte chyby.

29 Ó, ty zlovolné a zvrácené
pokolení; ty zatvrzel˘ a tvrdo-
‰íjn˘ lide, jak dlouho se budete
domnívati, Ïe vás Pán bude
sná‰eti? Ano, jak dlouho budete
trpûti, abyste byli vedeni apo-
‰etil˘mi a bslep˘mi prÛvodci?
Ano, jak dlouho si budete radûji
cvoliti temnotu neÏli dsvûtlo?
30 Ano, vizte, hnûv Pánû je jiÏ

22a Luká‰ 12:34.
pp Bohatství;
Svûtskost.

b pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

c pp Závidûti, závist.
24a 2. Par. 36:15–16;

1. Nefi 1:20.
25a Skut. 7:51.
26a 2. Par. 18:7;

Luká‰ 16:31.
b Iz. 30:9–10.
c Mat. 13:57.
d Gal. 4:16.

27a Mich. 2:11.
pp KnûÏská lstivost.

28a 2. Tim. 4:3–4.
29a 2. Nefi 28:9.

b Mat. 15:14.
c Jan 3:19.
d Job 24:13.
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proti vám roznícen; vizte, pro-
klel zemi pro nepravost va‰i.
31 A vizte, pfiijde ãas, kdy

prokleje bohatství va‰e, takÏe
budou akluzká, takÏe je nebu-
dete moci udrÏeti; a ve dnech
chudoby své si je nebudete moci
ponechati.

32 A ve dnech chudoby své
budete volati k Pánu; a marnû
budete volati, neboÈ zpusto‰ení
va‰e jiÏ na vás pfii‰lo a zniãení
va‰e je zaji‰tûno; a pak budete
v onen den plakati a kvíleti, pra-
ví Pán zástupÛ. A pak budete
bûdovati a fieknete:

33 Ó, akéÏ bych b˘val ãinil
pokání a nezabíjel proroky a
bnekamenoval je a nevyvrhoval
je. Ano, v onen den fieknete: Ó,
kéÏ bychom b˘vali pamatovali
na Pána, svého Boha, v ten den,
kdy nám dal na‰e bohatství, a
pak by se nestalo kluzk˘m,
abychom o nû pfii‰li; neboÈ vizte,
na‰e bohatství od nás ode‰lo.
34 Vizte, zde poloÏíme nástroj

a nazítfií je pryã; a vizte, na‰e
meãe nám byly odÀaty v ten
den, kdy jsme je hledali do boje.

35 Ano, ukryli jsme své pokla-
dy a ony nám pro prokletí zemû
unikly.

36 Ó, kéÏ bychom b˘vali ãinili
pokání v ten den, kdy k nám
pfii‰lo slovo Pánû; neboÈ vizte,
zemû je prokleta a v‰echny vûci
se staly kluzk˘mi a my je nemÛ-
Ïeme udrÏeti.

37 Vizte, jsme obklopeni démo-
ny, ano, jsme obklíãeni andûly
toho, kter˘ usiluje o to, aby

zniãil du‰i na‰i. Vizte, nepra-
vosti na‰e jsou veliké. Ó Pane,
nemÛÏe‰ od nás odvrátiti hnûv
svÛj? A takováto bude fieã va‰e
v onûch dnech.

38 Ale vizte, va‰e adny zkou‰-
ky pominuly; bodkládali jste den
spasení svého, aÏ je na vûky pfií-
li‰ pozdû a zniãení va‰e je zaji‰-
tûno; ano, neboÈ jste po v‰echny
dny Ïivota svého usilovali o to,
co jste nemohli získati; a usilo-
vali jste o c‰tûstí v konání nepra-
vosti, coÏ se protiví povaze oné
spravedlivosti, jeÏ je ve velikém
a Vûãném vládci na‰em.
39 Ó, vy lidé této zemû, kéÏ

byste vysly‰eli slova má! A já
se modlím, aby byl hnûv Pánû
odvrácen od vás a abyste ãinili
pokání a abyste byli spaseni.

KAPITOLA 14

Samuel pfiedpovídá svûtlo bûhem
noci a novou hvûzdu pfii Kristovû
narození – Kristus vykupuje lid
z ãasné i duchovní smrti – Zname-
ními jeho smrti jsou tfii dny temno-
ty, pukání skal a veliká pozdviÏení
pfiírody. Kolem roku 6 pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe aSamuel,
Lamanita, prorokoval mnohem
více vûcí, jeÏ nemohou b˘ti
vypsány.

2 A vizte, pravil jim: Vizte,
dávám vám znamení; neboÈ
pfiejde je‰tû pût let a vizte, pak
pfiijde Syn BoÏí, aby vykoupil
v‰echny ty, ktefií budou vûfiiti
ve jméno jeho.

31a Morm. 1:17–18.
33a Morm. 2:10–15.

b Mat. 23:37.

38a Morm. 2:15.
b Alma 34:33–34.
c Alma 41:10–11.

14 1a Hel. 13:2.
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3 A vizte, toto vám dám jako
aznamení doby pfiíchodu jeho;
neboÈ vizte, na nebi budou ve-
liká svûtla, natolik, Ïe oné noci
pfied pfiíchodem jeho nebude
Ïádná tma, natolik, Ïe ãlovûku
bude pfiipadati, jako by byl den.
4 TudíÏ bude jeden den a noc

a den, jako by to byl jedin˘ den a
nebylo by Ïádné noci; a to bude
pro vás znamením; neboÈ bu-
dete vûdûti o v˘chodu slunce a
také o jeho západu; tudíÏ budou
s jistotou vûdûti, Ïe to jsou dva
dny a noc; nicménû této noci se
nesetmí; a to bude onu noc pfied
ajeho narozením.
5 A vizte, povstane nová ahvûz-

da, taková, jakou jste nikdy
nespatfiili; a to také bude pro
vás znamením.

6 A vizte, to není v‰e, na nebi
bude mnoho znamení a divÛ.

7 A stane se, Ïe vy v‰ichni
uÏasnete a budete se podivovati
natolik, Ïe apadnete k zemi.

8 A stane se, Ïe kdokoli bude
avûfiiti v Syna BoÏího, bude míti
vûãn˘ Ïivot.
9 A vizte, takto mi Pán pfii-

kázal, prostfiednictvím andûla
svého, abych k vám pfii‰el a po-
vûdûl vám tuto vûc; ano, pfiiká-
zal, abych vám prorokoval
tyto vûci; ano, pravil mi: Volej
k tomuto lidu, ãiÀte pokání a
pfiipravujte cestu Pánû.

10 A nyní, protoÏe jsem Lama-
nita a promlouval jsem k vám

slova, jeÏ mi Pán pfiikázal, a
protoÏe jsou tvrdá vÛãi vám,
hnûváte se na mne a usilujete o
to, abyste mne zniãili a avyvrhli
z prostfiedku svého.
11 A usly‰íte slova má, neboÈ

s tímto zámûrem jsem vystoupil
na zdi tohoto mûsta, abyste moh-
li sly‰eti a zvûdûti o soudech
BoÏích, jeÏ vás ãekají pro nepra-
vosti va‰e, a také abyste mohli
zvûdûti podmínky pokání;

12 A také abyste mohli zvûdûti
o pfiíchodu JeÏí‰e Krista, Syna
BoÏího, aOtce nebe a zemû, Stvo-
fiitele v‰ech vûcí od poãátku; a
abyste mohli zvûdûti o zname-
ních pfiíchodu jeho proto, abyste
mohli uvûfiiti ve jméno jeho.

13 A jestliÏe auvûfiíte ve jméno
jeho, budete ãiniti pokání ze
v‰ech hfiíchÛ sv˘ch, abyste tak
mohli míti jejich odpu‰tûní
skrze bzásluhy jeho.

14 A vizte opût, dal‰í znamení
vám dávám, ano, znamení smrti
jeho.

15 NeboÈ vizte, dozajista musí
zemfiíti, aby mohlo pfiijíti aspa-
sení; ano, a jemu pfiíslu‰í a je
nezbytné, aby zemfiel, aby usku-
teãnil bvzkfií‰ení mrtv˘ch, aby
tak lidé mohli b˘ti pfiivedeni
do pfiítomnosti Pánû.

16 Ano, vizte, tato smrt usku-
teãÀuje vzkfií‰ení a avykupuje
ve‰keré lidstvo z první smrti –
oné duchovní smrti; neboÈ
ve‰keré lidstvo, jsouc bpádem

3a 3. Nefi 1:15.
4a pp JeÏí‰ Kristus –

Proroctví o narození
a smrti JeÏí‰e Krista.

5a Mat. 2:1–2;
3. Nefi 1:21.

7a 3. Nefi 1:16–17.

8a Jan 3:16.
10a Hel. 13:2.
12a Mos. 3:8;

3. Nefi 9:15;
Eter 4:7.
pp JeÏí‰ Kristus.

13a Skut. 16:30–31.

b NaS 19:16–20.
15a pp Spasitel.

b Alma 42:23.
pp Vzkfií‰ení.

16a pp Plán vykoupení.
b pp Pád Adama a Evy.
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Adamov˘m codfiíznuto z pfií-
tomnosti Pánû, je povaÏováno
za dmrtvé, jak ve vûcech ãas-
n˘ch, tak ve vûcech duchovních.

17 Ale vizte, vzkfií‰ení Krista
avykupuje lidstvo, ano, dokonce
ve‰keré lidstvo, a pfiivádí je zpût
do pfiítomnosti Pánû.
18 Ano, a naplÀuje podmínky

pokání, takÏe kdokoli ãiní poká-
ní, ten není poraÏen a uvrÏen do
ohnû; ale kdokoli pokání neãiní,
je poraÏen a uvrÏen do ohnû; a
pfiichází na nû opût duchovní
smrt, ano, druhá smrt, neboÈ
jsou opût odfiíznuti co do vûcí
t˘kajících se spravedlivosti.

19 TudíÏ ãiÀte pokání, ãiÀte
pokání, abyste, znajíce tyto vûci
a neãiníce je, nestrpûli, Ïe dojde-
te odsouzení a budete pfiivedeni
k této druhé smrti.

20 Ale vizte, jak jsem vám pra-
vil o dal‰ím aznamení, znamení
smrti jeho, vizte, v onen den,
kdy vytrpí smrt, bude slunce
bzatemnûno a odmítne vydati
vám svûtlo své; a taktéÏ mûsíc a
hvûzdy; a na tváfii této zemû
nebude Ïádné svûtlo, dokonce
od doby, kdy vytrpí smrt, po
dobu ctfií dnÛ, aÏ do doby, kdy
opût vstane z mrtv˘ch.

21 Ano, v dobû, kdy vydá du-
cha, bude ahfimûní a bl˘skání a
zemû se bude tfiásti a chvûti po
dobu mnoha hodin; a skály, jeÏ
jsou na tváfii této zemû, jeÏ jsou
jak nad zemí, tak dole, které,
jak v této dobû víte, jsou pevné,

neboli vût‰í ãást z nich je jednou
pevnou hmotou, se brozpadnou;
22 Ano, rozpuknou se vedví a

jiÏ napofiád se budou anacházeti
po tváfii celé zemû jako rozsed-
liny a jako trhliny a jako úlomky,
ano, jak nad zemí, tak dole.

23 A vizte, budou veliké boufie
a mnohé hory budou sníÏeny
jako údolí a bude mnoho míst,
která se nyní naz˘vají údolími a
z kter˘ch se stanou hory, jejichÏ
v˘‰ka bude veliká.

24 A mnohé silnice budou roz-
pukané a mnohá amûsta budou
zpusto‰ena.

25 A mnohé ahroby se otevfiou
a vydají mnoho mrtv˘ch sv˘ch;
a mnoho svat˘ch se ukáÏe
mnoh˘m.

26 A vizte, takto ke mnû aandûl
promlouval; neboÈ mi pravil,
Ïe bude hfimûní a bl˘skání po
dobu mnoha hodin.

27 A pravil mi, Ïe zatímco
budou pfietrvávati hromy a
blesky a boufie, stanou se tyto
vûci, a Ïe atma pokryje tváfi celé
zemû po dobu tfií dnÛ.

28 A andûl mi pravil, Ïe mnozí
uvidí vût‰í vûci neÏli tyto proto,
aby mohli uvûfiiti , Ïe atato
znamení a tyto divy nastanou
po celé tváfii této zemû proto,
aby mezi dûtmi lidsk˘mi nebylo
Ïádné pfiíãiny k nevífie –

29 A to proto, aby kaÏd˘, kdo
bude vûfiiti, mohl b˘ti spasen, a
aby na kaÏdého, kdo nebude
vûfiiti, mohl pfiijíti spravedliv˘

16c Alma 42:6–9.
d pp Smrt, duchovní.

17a pp Vykoupení,
vykoupen˘,
vykoupiti.

20a 3. Nefi 8:5–25.

b Luká‰ 23:44.
c Mos. 3:10.

21a 3. Nefi 8:6.
b 3. Nefi 10:9.

22a 3. Nefi 8:18.
24a 3. Nefi 9:3–12.

25a Mat. 27:50–54;
3. Nefi 23:9–11.

26a Alma 13:26.
27a 1. Nefi 19:10;

3. Nefi 8:3.
28a 1. Nefi 12:4–5.
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asoud; a také, jsou-li odsouzeni,
pfiivádûjí na sebe své vlastní
odsouzení.

30 A nyní, pamatujte, pama-
tujte, bratfií moji, Ïe kaÏd˘, kdo
zahyne, kvÛli sobû zahyne; a
kaÏd˘, kdo ãiní nepravost, ãiní ji
sám sobû; neboÈ vizte, jste asvo-
bodni; je vám dovoleno, abyste
jednali sami za sebe; neboÈ
vizte, BÛh vám dal bpoznání a
uãinil vás svobodn˘mi.

31 Dal vám, abyste mohli
arozeznávati dobro od zla, a dal
vám, abyste mohli bzvoliti Ïivot,
nebo smrt; a mÛÏete konati dob-
ro a b˘ti cznovuzfiízeni k tomu,
co je dobré, neboli to, co je dob-
ré, se vám navrátí; anebo mÛ-
Ïete ãiniti zlo a navrátí se vám
to, co je zlé.

KAPITOLA 15

Pán ukázÀuje Nefity, protoÏe je
miluje – Obrácení Lamanité jsou
pevní a stálí ve vífie – Pán bude
k LamanitÛm v posledních dnech
milosrdn˘. Kolem roku 6 pfi. Kr.

A nyní, milovaní bratfií moji,
vizte, oznamuji vám, Ïe pokud
nebudete ãiniti pokání, va‰e
domy vám budou zanechány
azpusto‰ené.
2 Ano, pokud nebudete ãiniti

pokání, va‰e Ïeny budou míti
velikou pfiíãinu k tomu, aby
truchlily v den, kdy budou kojiti;
neboÈ se pokusíte uprchnouti,

a nebude Ïádného místa pro
úkryt; ano, a bûda tûm, které
budou atûhotné, neboÈ budou
tûÏké a nebudou moci prchati;
tudíÏ budou u‰lapány a budou
opu‰tûny, takÏe zahynou.

3 Ano, bûda tomuto lidu, kter˘
se naz˘vá lidem Nefiov˘m,
pokud nebude ãiniti pokání, aÏ
uvidí v‰echna tato znamení a
divy, které mu budou ukázány;
neboÈ vizte, byl to vyvolen˘ lid
Pánû; ano, on lid NefiÛv miloval
a také jej aukázÀoval; ano, ve
dnech nepravostí jeho ukázÀo-
val jej, protoÏe jej miluje.

4 Ale vizte, bratfií moji, Lama-
nity nenávidûl, protoÏe skutky
jejich byly neustále zlé, a to pro
nepravost atradic otcÛ jejich.
Ale vizte, skrze kázání NefitÛ
k nim pfii‰lo spasení; a s tímto
zámûrem Pán bprodlouÏil dny
jejich.

5 A chtûl bych, abyste vidûli,
Ïe avût‰í ãást z nich je na cestû
povinnosti své a kráãí pfied
Bohem v obezfietnosti a hledí
zachovávati pfiikázání jeho a
ustanovení jeho a soudy jeho
podle zákona MojÏí‰ova.

6 Ano, pravím vám, Ïe vût‰í
ãást z nich toto ãiní a s neúnav-
nou pílí usiluje o to, aby mohli
pfiivésti zbytek bratfií sv˘ch
k poznání pravdy; tudíÏ jsou
mnozí, ktefií se dennû k poãtu
jejich pfiidávají.

7 A vizte, vy sami víte, neboÈ
jste to dosvûdãili, Ïe v‰ichni ti,

29a pp Soud, poslední.
30a 2. Nefi 2:26–29;

MojÏ. 6:56.
pp Svoboda jednání.

b pp Poznání, znalost.
31a Moroni 7:16.

b 2. Nefi 2:28–29;
Alma 3:26–27.

c Alma 41:3–5.
15 1a Mat. 23:37–38.

2a Mat. 24:19.
3a Pfiísl. 3:12;

ÎidÛm 12:5–11;
NaS 95:1.

4a pp Tradice.
b Alma 9:16.

5a Hel. 13:1.
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ktefií jsou pfiivedeni k poznání
pravdy a k tomu, aby znali zlo-
volné a ohavné tradice sv˘ch
otcÛ, a jsou vedeni k tomu, aby
vûfiili svat˘m písmÛm, ano,
proroctvím svat˘ch prorokÛ,
jeÏ jsou napsána, coÏ je vede
k vífie v Pána a ku pokání, kte-
ráÏto víra a pokání jim pfiiná‰ejí
apromûnu srdce –
8 TudíÏ, v‰ichni, ktefií tohoto

do‰li, vy sami to víte, jsou apev-
ní a stálí ve vífie a v tûch vûcech,
jimiÏ byli osvobozeni.

9 A vy také víte, Ïe apohfibili
své váleãné zbranû a bojí se jich
chopiti, aby snad nûjak˘m zpÛ-
sobem nezhfie‰ili; ano, mÛÏete
vidûti, Ïe se bojí hfie‰iti – neboÈ
vizte, strpí, aby byli po‰lapáváni
a pobíjeni nepfiáteli sv˘mi a
nepozvednou proti nim meãe
své, a to pro víru svou v Krista.

10 A nyní, pro stálost jejich
poté, co uvûfiili v tyto vûci, jimÏ
vûfií, pro pevnost jejich poté,
co byli kdysi osvíceni, vizte,
Pán jim bude Ïehnati a prodlou-
Ïí dny jejich i pfies nepravost
jejich –

11 Ano, i kdyby upadali do
nevíry, Pán aprodlouÏí dny jejich,
dokud nenadejde ãas, o nûmÏ
promlouvali otcové na‰i, a také
prorok bZenos, a mnozí jiní
proroci, o opûtném cznovuzfií-
zení bratfií na‰ich LamanitÛ
k poznání pravdy –

12 Ano, pravím vám, Ïe v po-

sledních ãasech se apfiísliby Pánû
budou vztahovati na bratfií na‰e
Lamanity; a i pfies mnohé strasti,
jeÏ budou míti, a i pfiesto, Ïe
budou bhnáni sem a tam po tváfii
zemû a budou honûni a budou
biti a rozptylováni do ‰iroka,
nemajíce Ïádné místo za úkryt,
Pán k nim bude cmilosrdn˘.

13 A to je podle onoho pro-
roctví, Ïe budou opût apfiivedeni
k pravému poznání, coÏ je
poznání Vykupitele jejich a
velikého a pravého bpast˘fie
jejich, a budou poãítáni mezi
ovce jeho.

14 TudíÏ vám pravím, bude
alépe jim neÏli vám, pokud ne-
budete ãiniti pokání.

15 NeboÈ vizte, akdyby jim byla
ukázána taková mocná díla, jaká
byla ukázána vám, ano, jim,
ktefií upadali do nevíry pro
tradice otcÛ sv˘ch, vy sami to
mÛÏete vidûti, Ïe by nikdy opût
do nevíry neupadali.

16 TudíÏ, praví Pán: Nezniãím
je zcela, ale dám, aby v den
moudrosti mé se ke mnû opût
navrátili, praví Pán.

17 A nyní vizte, Pán praví o
lidu NefitÛ: Nebudou-li ãiniti
pokání a hledûti, aby vykonávali
vÛli moji, zcela je azniãím, praví
Pán, pro nevíru jejich i pfies
mnohá mocná díla, jeÏ jsem
mezi nimi uãinil; a tak jistû, jako-
Ïe Ïije Pán, se tyto vûci stanou,
praví Pán.

7a pp Obrácení,
obrácen˘.

8a Alma 23:6; 27:27;
3. Nefi 6:14.

9a Alma 24:17–19.
11a Alma 9:16.

b Hel. 8:19.
c 2. Nefi 30:5–8.

12a Enos 1:12–13.
b Morm. 5:15.
c 1. Nefi 13:31;

2. Nefi 10:18–19;

Jákob 3:5–6.
13a 3. Nefi 16:12.

b pp Dobr˘ past˘fi.
14a Hel. 7:23.
15a Mat. 11:20–23.
17a Hel. 13:6–10.
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KAPITOLA 16

Nefi kfití Nefity, ktefií vûfií Samue-
lovi – Samuel nemÛÏe b˘ti zabit
‰ípy ani kameny nekajícn˘ch NefitÛ
– Nûktefií zatvrzují své srdce a jiní
vidí andûly – Nevûfiící fiíkají, Ïe je
nerozumné vûfiiti v Krista a v jeho
pfiíchod do Jeruzaléma. Kolem roku
6–1 pfi. Kr.

A nyní, stalo se, Ïe byli mnozí,
ktefií sly‰eli slova Samuela,
Lamanity, jeÏ promlouval na
zdech mûsta. A v‰ichni, ktefií
v jeho slovo uvûfiili, ‰li a hledali
Nefiho; a kdyÏ vy‰li a nalezli
ho, vyznali se mu ze sv˘ch
hfiíchÛ a nezapírali je, Ïádaje,
aby mohli b˘ti pokfitûni Pánu.
2 Ale v‰ichni, ktefií tam byli a

ktefií ve slova Samuelova neuvû-
fiili, se na nûho hnûvali; a házeli
po nûm na zeì kameny, a mnozí
na nûho také stfiíleli ‰ípy, kdyÏ
stál na zdi; ale Duch Pánû byl
s ním, natolik, Ïe ho nemohli
sv˘mi kameny ani sv˘mi ‰ípy
zasáhnouti.

3 Nyní, kdyÏ vidûli, Ïe ho ne-
mohou zasáhnouti, byli mnozí
dal‰í, ktefií uvûfiili v jeho slova,
natolik, Ïe ‰li k Nefimu, aby
byli pokfitûni.
4 NeboÈ vizte, Nefi kfitil a

prorokoval a kázal, volaje lid
ku pokání, ukazuje znamení a
divy, vykonávaje mezi lidmi
azázraky, aby mohli poznati, Ïe
Kristus musí bbrzy pfiijíti –

5 ¤íkaje jim o vûcech, jeÏ muse-
jí brzy pfiijíti, aby v dobû jejich
pfiíchodu poznali a rozpomenuli

se, Ïe jim byly oznámeny pfiedem
proto, aby mohli uvûfiiti; tudíÏ
v‰ichni ti, ktefií uvûfiili v slova
Samuelova, ‰li k nûmu, aby byli
pokfitûni, neboÈ pfiicházeli ãiníce
pokání a vyznávajíce své hfiíchy.

6 Ale vût‰í ãást z nich ve slova
Samuelova neuvûfiila; tudíÏ
kdyÏ vidûli, Ïe ho nemohou za-
sáhnouti sv˘mi kameny ani
sv˘mi ‰ípy, volali na své velitele
fikouce: Chopte se tohoto muÏe
a spoutejte ho, neboÈ vizte, má
ìábla; a pro moc onoho ìábla,
kter˘ je v nûm, ho nemÛÏeme
sv˘mi kameny ani sv˘mi ‰ípy
zasáhnouti; tudíÏ chopte se ho
a spoutejte ho a pryã s ním.
7 A jak vykroãili, aby na nûho

vloÏili své ruce, vizte, on se vrhl
dolÛ ze zdi a uprchl z jejich
zemí, ano, aÏ do své vlasti a
poãal kázati a prorokovati mezi
sv˘m vlastním lidem.

8 A vizte, mezi Nefity jiÏ o
nûm nikdy nesly‰eli; a takovéto
byly záleÏitosti lidu.

9 A tak skonãil osmdesát˘ a
‰est˘ rok vlády soudcÛ nad
lidem Nefiov˘m.

10 A tak skonãil i osmdesát˘
a sedm˘ rok vlády soudcÛ,
pfiiãemÏ vût‰í ãást lidu setrvá-
vala ve své p˘‰e a zlovolnosti
a men‰í ãást jich kráãela pfied
Bohem s vût‰í obezfietností.

11 A takovéto byly pomûry i
v osmdesátém a osmém roce
vlády soudcÛ.

12 A v osmdesátém a devátém
roce vlády soudcÛ se na záleÏi-
tostech lidu pramálo zmûnilo,
leda to, Ïe lidé poãali b˘ti

16 4a pp Zázrak. b Hel. 14:2.
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zatvrzelej‰í v nepravosti a ãinili
více a více to, co se protiví pfii-
kázáním BoÏím.
13 Ale stalo se v devadesátém

roce vlády soudcÛ, Ïe lidu byla
dána aveliká znamení a divy;
a slova prorokÛ se bpoãala na-
plÀovati.

14 A aandûlé se ukazovali
lidem, moudr˘m lidem, a ozna-
movali jim radostné zvûsti
veliké radosti; tak se písma
v tomto roce poãala naplÀovati.

15 Nicménû lidé poãali zatvr-
zovati srdce své, v‰ichni aÏ na
nejvíce vûfiící ãást z nich, jak
u NefitÛ, tak také u LamanitÛ,
a poãali se spoléhati na svou
vlastní sílu a na svou avlastní
moudrost fikouce:
16 Nûkteré vûci mezi tolika

mohli uhodnouti správnû; ale
vizte, my víme, Ïe v‰echna
ta veliká a podivuhodná díla,
o nichÏ bylo promlouváno, se
nemohou státi.

17 A poãali rozmlouvati a
sváfiiti se mezi sebou fikouce:

18 Îe to anení rozumné, Ïe pfii-
jde taková bytost jako Kristus;
bude-li tomu tak a je-li on
Synem BoÏím, Otcem nebes i
zemû, jak bylo fieãeno, proã se
neukáÏe nám, stejnû jako tûm,
ktefií budou v Jeruzalémû?

19 Ano, proã se neukáÏe v této
zemi, stejnû jako v zemi Jeru-
zalém?

20 Ale vizte, my víme, Ïe to
je zlovolná atradice, která nám
byla pfiedávána na‰imi otci,
aby zpÛsobila, abychom uvûfiili

v nûjaké veliké a podivuhodné
vûci, jeÏ se mají státi, av‰ak niko-
li mezi námi, ale v nûjaké zemi,
která je velmi vzdálená, v zemi,
kterou neznáme; tudíÏ nás
mohou drÏeti v nevûdomosti,
neboÈ my nemÛÏeme bvidûti na
vlastní oãi, Ïe jsou pravdivé.

21 A oni prostfiednictvím lsti-
vého a tajemného umûní toho
zlého uãiní nûjaké veliké tajem-
ství, kterému nebudeme moci
rozumûti, coÏ nás poníÏí, aby-
chom byli sluÏebníky jejich slov,
a také sluÏebníky jejich, neboÈ
bychom záviseli na nich, aby
nás pouãovali o slovû; a tak nás
budou drÏeti v nevûdomosti,
poddáme-li se jim, po v‰echny
dny na‰eho Ïivota.

22 A lidé si v srdci svém pfied-
stavovali mnoho dal‰ích vûcí,
jeÏ byly po‰etilé a amarné; a byli
velice znepokojeni, neboÈ Satan
je neustále podnûcoval k ãinûní
nepravostí; ano, obcházel kolem,
‰ífie povûsti a sváry po celé tváfii
zemû, aby mohl zatvrditi srdce
lidu proti tomu, co je dobré, a
proti tomu, co má pfiijíti.

23 A i pfies ona znamení a divy,
jeÏ byly mezi lidem Pánû vyko-
nány, a ony mnohé zázraky, jeÏ
uãinili, získal Satan velikou
vládu nad srdcem lidí po celé
tváfii zemû.

24 A tak skonãil devadesát˘
rok vlády soudcÛ nad lidem
Nefiov˘m.

2 5 A t a k s k o n ã i l a k n i h a
Helamanova, podle záznamu
Helamana a jeho synÛ.

13a 3. Nefi 1:4.
b Hel. 14:3–7.

14a Alma 13:26.

15a Iz. 5:21.
18a Alma 30:12–13.
20a pp Tradice.

b Eter 12:5–6, 19.
22a pp Marnost, marn˘.



Tfietí Nefi
Kniha Nefiova

SYNA NEFIOVA, KTER¯ BYL SYNEM HELAMANOV¯M

AHelaman byl synem Helamanov˘m, kter˘ byl synem Almov˘m,
kter˘ byl synem Almov˘m, jsa potomkem Nefiov˘m, kter˘

byl synem Lehiov˘m, kter˘ ode‰el z Jeruzaléma v prvním roce
vlády Sedechiá‰e, krále judského.

KAPITOLA 1

Nefi, syn HelamanÛv, odchází ze
zemû a jeho syn Nefi vede záznamy
– I pfies hojná znamení a divy se
zlovolní chystají pobíti spravedlivé
– Pfiichází noc Kristova narození –
Je dáno znamení a vychází nová
hvûzda – MnoÏí se lÏi a klamání a
Gadiantonovi lupiãi pobíjejí mnohé.
Kolem roku 1–4 po Kr.

NYNÍ stalo se, Ïe uplynul
devadesát˘ a první rok a

bylo to a‰est set let od doby,
kdy Lehi opustil Jeruzalém; a
bylo to v roce, kdy hlavním
soudcem a správcem nad zemí
byl Lachoneus.
2 A Nefi, syn HelamanÛv, ode-

‰el ze zemû Zarahemla, pfiedav
svému synovi aNefimu, kter˘
byl jeho nejstar‰ím synem, sprá-
vu nad bdeskami z mosazi a nad
v‰emi záznamy, jeÏ byly vedeny,
a nad v‰emi tûmi vûcmi, jeÏ byly
uchovávány v posvátnosti od
odchodu Lehiova z Jeruzaléma.

3 Poté ode‰el ze zemû, a akam
‰el, nikdo neví; a jeho syn Nefi
vedl záznamy na jeho místû,
ano, záznam tohoto lidu.

4 A stalo se, Ïe na poãátku
devadesátého a druhého roku,
vizte, proroctví prorokÛ se po-
ãala naplÀovati plnûji; neboÈ
mezi lidem poãaly b˘ti konány
vût‰í znamení a vût‰í zázraky.

5 A byli nûktefií, ktefií poãali
fiíkati, Ïe pominul ãas, kdy se
mûla naplniti slova, jeÏ apro-
mlouval Samuel, Lamanita.

6 A poãali se radovati nad sv˘-
mi bratfiími fikouce: Vizte, ãas
pominul a slova Samuelova se
nenaplnila; tudíÏ, va‰e radost a
va‰e víra v této vûci byla marná.

7 A stalo se, Ïe uãinili po celé
zemi velik˘ rozruch; a lidé, ktefií
vûfiili, poãali b˘ti velice zarmou-
ceni, Ïe snad ony vûci, o nichÏ
bylo promlouváno, nenastanou.

8 Ale vizte, neochvûjnû vyhlí-
Ïeli onen den a onu noc a onen
den, jeÏ mûly b˘ti jako jeden
den, jako kdyby nebylo Ïádné
noci, aby mohli poznati, Ïe jejich
víra nebyla marná.

9 Nyní, stalo se, Ïe nevûfiící
stanovili den, kdy v‰ichni ti,
ktefií v tyto tradice vûfií, mají
b˘ti ausmrceni, ledaÏe by pfii‰lo
ono znamení, které dal Samuel,
prorok.

[3. nefi]
1 1a 2. Nefi 25:19.
2a pp Nefi, syn Nefiho,

syna Helamanova.
b Alma 37:3–5.

3a 3. Nefi 2:9.

5a Hel. 14:2–4.
9a pp Muãednictví,

muãedník.
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10 Nyní, stalo se, Ïe kdyÏ Nefi,
syn NefiÛv, vidûl tuto zlovol-
nost svého lidu, jeho srdce bylo
nesmírnû zarmouceno.

11 A stalo se, Ïe ‰el a sklonil se
k zemi a volal vroucnû k svému
Bohu za svÛj lid, ano, za ty, ktefií
mûli b˘ti zniãeni pro svou víru
v tradici sv˘ch otcÛ.

12 A stalo se, Ïe volal mocnû
k Pánu po acel˘ onen den; a
vizte, pfii‰el k nûmu hlas Pánû
fikoucí:

13 Pozdvihni hlavu svou a
buì dobré mysli; neboÈ viz, ãas
je na dosah a této noci bude
dáno znamení a anazítfií pfiijdu
na svût, abych ukázal svûtu, Ïe
naplním v‰echno to, co jsem dal,
aby bylo bpromlouváno ústy
m˘ch svat˘ch prorokÛ.
14 Viz, apfiijdu k sv˘m vlast-

ním, abych bnaplnil v‰echny
vûci, jeÏ jsem oznámil dûtem
lidsk˘m od czaloÏení svûta, a
abych uãinil vÛli djak Otce, tak
Syna – Otce skrze mne a Syna
skrze mé tûlo. A viz, ãas je na
dosah a této noci bude znamení
dáno.
15 A stalo se, Ïe slova, která

pfii‰la k Nefimu, se vyplnila
podle toho, jak byla fieãena;
neboÈ vizte, pfii západu slunce
anenastala tma; a lidé poãali
Ïasnouti, protoÏe nebyla tma,
kdyÏ pfii‰la noc.

16 A byli mnozí, ktefií ve slova
prorokÛ nevûfiili a ktefií apadli
k zemi, jako by byli mrtví, neboÈ

poznali, Ïe onen velik˘ bplán
zkázy, kter˘ pfiipravili pro ty,
ktefií ve slova prorokÛ vûfiili,
byl zmafien; neboÈ znamení, jeÏ
bylo dáno, jiÏ bylo na dosah.

17 A poãali poznávati, Ïe se
brzy musí ukázati Syn BoÏí;
ano, zkrátka, v‰ichni lidé na
tváfii celé zemû od západu po
v˘chod, jak v zemi severní, tak
v zemi jiÏní, byli tak nesmírnû
uÏaslí, Ïe padli k zemi.

18 NeboÈ vûdûli, Ïe proroci o
tûchto vûcech svûdãili po mnoho
let a Ïe znamení, jeÏ bylo dáno,
jiÏ bylo na dosah; a poãali se
báti pro svou nepravost a svou
nevíru.

19 A stalo se, Ïe po celou tu
noc nebyla tma, ale bylo svûtlo,
jako by bylo poledne. A stalo
se, Ïe slunce ráno vy‰lo opût,
podle svého vlastního fiádu; a
oni vûdûli, Ïe to je ten den, kdy
se anarodí Pán, pro znamení,
jeÏ bylo dáno.

20 A stalo se tak, ano, v‰echny
vûci, kaÏdá teãka, podle slov
prorokÛ.

21 A také stalo se, Ïe se objevila
nová ahvûzda, podle slova.
22 A stalo se, Ïe od té doby

nadále poãal Satan vysílati mezi
lid lÏi, aby zatvrdil srdce jejich
proto, aby neuvûfiili v ona zna-
mení a divy, jeÏ vidûli; ale i pfies
tyto lÏi a klamání vût‰í ãást lidu
uvûfiila a obrátila se k Pánu.

23 A stalo se, Ïe Nefi ‰el mezi
lid, a také mnozí dal‰í, kfitíce

12a Enos 1:4; Alma 5:46.
13a Luká‰ 2:10–11.

b pp JeÏí‰ Kristus –
Proroctví o narození
a smrti JeÏí‰e Krista.

14a Jan 1:11.
b Mat. 5:17–18.
c Alma 42:26.
d NaS 93:3–4.

15a Hel. 14:3.

16a Hel. 14:7.
b 3. Nefi 1:9.

19a Luká‰ 2:1–7.
21a Mat. 2:1–2;

Hel. 14:5.
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ku pokání, v nûmÏ bylo veliké
aodpu‰tûní hfiíchÛ. A tak lid
opût poãal míti v zemi mír.
24 A nebylo Ïádn˘ch svárÛ

kromû nûkolika lidí, ktefií poãali
kázati, snaÏíce se dokázati pís-
my, Ïe jiÏ není anezbytné dodr-
Ïovati zákon MojÏí‰Ûv. Nyní,
v této vûci se m˘lili, neporozu-
mûv‰e písmÛm.

25 Ale stalo se, Ïe se brzy
obrátili a pfiesvûdãili se o omylu,
v nûmÏ se nacházeli, neboÈ jim
bylo oznámeno, Ïe zákon nebyl
je‰tû anaplnûn a Ïe musí b˘ti
naplnûn v kaÏdé teãce; ano, pfii-
‰lo k nim slovo, Ïe on se musí
naplniti; ano, Ïe nepomine
literka ani ãárka, dokud se cel˘
nenaplní; tudíÏ v témÏe roce
byli pfiivedeni k poznání svého
omylu a bvyznali své chyby.
26 A tak uplynul devadesát˘

a druh˘ rok, kter˘ pfiinesl lidu
radostné zvûsti pro ona zname-
ní, jeÏ nastala, podle slov pro-
roctví v‰ech svat˘ch prorokÛ.

27 A stalo se, Ïe devadesát˘ a
tfietí rok také uplynul v míru,
aÏ na ony aGadiantonovy lupiãe,
ktefií pfieb˘vali v horách a ktefií
zamofiili zemi; neboÈ jejich
pevnosti a tajná místa byla tak
silná, Ïe je lid nemohl pfiemoci;
tudíÏ se dopou‰tûli mnoh˘ch
vraÏd a mezi lidem páchali
mnohá krveprolití.

28 A stalo se, Ïe v devadesátém
a ãtvrtém roce se poãali ve veli-
ké mífie rozmáhati, protoÏe bylo
mnoho od‰tûpencÛ od NefitÛ,
ktefií k nim uprchli, coÏ zpÛsobi-

lo velik˘ smutek tûm NefitÛm,
ktefií v zemi zÛstali.

29 A i Lamanité mûli pfiíãinu
k velikému smutku; neboÈ vizte,
mûli mnoho dûtí, které rostly a
poãaly léty síliti, takÏe se staly
samostatn˘mi a byly svádûny
nûkter˘mi, ktefií byli aZoramité,
jejich lÏemi a jejich lichotiv˘mi
slovy, aby se pfiipojily k onûm
Gadiantonov˘m lupiãÛm.

30 A tak byli postiÏeni i Lama-
nité a poãali ochabovati ve vífie a
ve spravedlivosti pro zlovolnost
dorÛstajícího pokolení.

KAPITOLA 2

Mezi lidem narÛstá zlovolnost a
ohavnosti – Nefité a Lamanité se
spojují, aby se bránili proti Gadi-
antonov˘m lupiãÛm – Obrácení
Lamanité se stávají bíl˘mi a jsou
naz˘váni Nefity. Kolem roku 5–16
po Kr.

A stalo se, Ïe tak uplynul i
devadesát˘ a pát˘ rok a lidé
poãali zapomínati na ona zna-
mení a divy, které sly‰eli, a
poãali ménû a ménû Ïasnouti
nad znamením neboli nad di-
vem z nebe, natolik, Ïe poãali
b˘ti zatvrzelí v srdci svém a za-
slepení v mysli své a pfiestávali
vûfiiti v‰emu, co sly‰eli a vidûli –

2 Pfiedstavujíce si v srdci svém
jakousi marnou vûc, Ïe to zpÛ-
sobili lidé a moc ìáblova, aby
svedli a aoklamali srdce lidu; a
tak se Satan opût zmocnil srdce
lidu natolik, Ïe jim zaslepil oãi

23a pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.
24a Alma 34:13.
25a Mat. 5:17–18.

b Mos. 26:29.
27a pp Gadiantonovi

lupiãi.

29a Alma 30:59.
2 2a pp Klam, klamati.
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a svedl je k tomu, aby vûfiil, Ïe
nauka o Kristu je po‰etilostí a
marnou vûcí.

3 A stalo se, Ïe lidé poãali síliti
v zlovolnosti a ohavnostech; a
nevûfiili, Ïe má b˘ti dáno více
znamení a divÛ; a Satan aobchá-
zel, svádûje srdce lidí, pokou‰eje
je a zpÛsobuje, aby v zemi ãinili
velikou zlovolnost.
4 A tak uplynul devadesát˘

a ‰est˘ rok; a také devadesát˘ a
sedm˘ rok; a také devadesát˘
a osm˘ rok; a také devadesát˘ a
devát˘ rok;

5 A také sto let uplynulo ode
dnÛ aMosiá‰e, kter˘ byl králem
nad lidem NefitÛ.

6 A ‰est set a devût let uplynu-
lo od doby, kdy Lehi opustil
Jeruzalém.

7 A devût let uplynulo od
doby, kdy bylo dáno znamení,
o nûmÏ promlouvali proroci, Ïe
na svût pfiijde Kristus.

8 Nyní, Nefité poãali poãítati
ãas od té doby, kdy bylo dáno
znamení, neboli od pfiíchodu
Krista; tudíÏ uplynulo devût let.

9 A Nefi, kter˘ byl otcem
Nefiov˘m, kter˘ mûl v péãi
záznamy, se do zemû Zarahemla
anevrátil a nebyl nikde po celé
zemi k nalezení.
10 A stalo se, Ïe lid nadále

setrvával v zlovolnosti, i pfies
mnohá kázání a prorokování,
jeÏ mezi nûj byla vysílána; a tak
uplynul i desát˘ rok; a jedenáct˘
rok uplynul také v nepravosti.

11 A stalo se, Ïe v tfiináctém
roce poãaly b˘ti po celé zemi

války a sváry; neboÈ Gadianto-
novi lupiãi se stali tak poãetn˘-
mi a pobili tak mnohé z lidu
a zpusto‰ili tak mnoho mûst a
roz‰ífiili tolik smrti a krveprolití
po celé zemi, Ïe se stalo nezbyt-
n˘m, aby ve‰ker˘ lid, jak Nefité,
tak Lamanité, proti nim pozvedl
zbranû.

12 TudíÏ, v‰ichni Lamanité,
ktefií se obrátili k Pánu, se pfii-
pojili ke sv˘m bratfiím NefitÛm
a pro bezpeãí svého Ïivota a
sv˘ch Ïen a sv˘ch dûtí byli nu-
ceni pozvednouti zbranû proti
onûm Gadiantonov˘m lupiãÛm,
ano, a také aby si uhájili svá
práva a v˘sady své církve a
svého uctívání a svou asvobodu
a svou volnost.
13 A stalo se, Ïe neÏli tento

tfiináct˘ rok uplynul, NefitÛm
hrozilo naprosté zniãení touto
válkou, která se stala nesmírnû
krutou.

14 A stalo se, Ïe ti Lamanité,
ktefií se pfiipojili k NefitÛm, byli
poãítáni mezi Nefity;

15 A jejich aprokletí z nich bylo
sÀato a jejich kÛÏe se stala bbílou
jako kÛÏe NefitÛ;

16 A jejich mladí muÏi a jejich
dcery se stali nesmírnû krásn˘-
mi a byli poãítáni mezi Nefity
a byli naz˘váni Nefity. A tak
skonãil tfiináct˘ rok.

17 A stalo se na poãátku ãtrnác-
tého roku, Ïe válka mezi lupiãi a
lidem Nefiov˘m pokraãovala a
stala se nesmírnû krutou; nicmé-
nû lid NefiÛv získal nad lupiãi
urãitou pfievahu, natolik, Ïe je

3a NaS 10:27.
5a Mos. 29:46–47.
9a 3. Nefi 1:2–3.

12a pp Svoboda,
svobodn˘.

15a Alma 17:15; 23:18.

b 2. Nefi 5:21; 30:6;
Jákob 3:8.
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vyhnal ze sv˘ch zemí zpût do
hor a do jejich tajn˘ch míst.
18 A tak skonãil ãtrnáct˘ rok.

A v patnáctém roce vy‰li proti
lidu Nefiovu; a pro zlovolnost
lidu Nefiova a pro jejich mnohé
sváry a roz‰tûpení nad ním zís-
kali Gadiantonovi lupiãi velikou
pfievahu.

19 A tak skonãil patnáct˘ rok
a tak se lid nacházel ve stavu
mnoh˘ch strastí; a visel nad
ním ameã zniãení, natolik, Ïe
jím byli témûfi sraÏeni, a to pro
svou nepravost.

KAPITOLA 3

Giddiani, gadiantonsk˘ vÛdce, po-
Ïaduje, aby se Lachoneus a Nefité
vzdali a podstoupili své zemû –
Lachoneus urãuje Gidgidoniho za
hlavního velitele vojsk – Nefité se
shromaÏìují v Zarahemle a v Hoj-
nosti ke své obranû. Kolem roku
16–18 po Kr.

A nyní, stalo se, Ïe ‰estnáctého
roku od pfiíchodu Krista obdrÏel
Lachoneus, správce zemû, list
od vÛdce a vládce oné tlupy
lupiãÛ; a toto byla slova, jeÏ
byla psána, fikouce:
2 Lachonee, nejvzne‰enûj‰í a

hlavní správce této zemû, viz,
pí‰i ti tento list a vzdávám ti
nesmírnû velikou chválu za
tvou pevnost, a také pevnost
tvého lidu, pfii hájení toho, o
ãem se domníváte, Ïe je va‰ím
právem a svobodou; ano, stojíte
si dobfie, jako kdybyste byli
podporováni rukou nûjakého

boha pfii obranû své svobody a
svého majetku a své zemû neboli
toho, co povaÏujete za své.

3 A zdá se mi, Ïe to je ‰koda,
nejvzne‰enûj‰í Lachonee, Ïe bys
mûl b˘ti tak po‰etil˘ a marniv˘
a mûl by ses domnívati, Ïe se
mÛÏete postaviti proti tolika
stateãn˘m muÏÛm, ktefií jsou
pod m˘m velením, ktefií nyní,
v této dobû, stojí ve zbrani a vel-
mi dychtivû ãekají na slovo –
Jdûte na Nefity a zniãte je.

4 A já, znaje jejich nezkrotného
ducha, vyzkou‰ev je na poli
bitevním, a znaje jejich vûãnou
nenávist vÛãi vám za ony mno-
hé kfiivdy, jeÏ jste jim uãinili,
tudíÏ kdyby se‰li proti vám,
nav‰tívili by vás naprost˘m
zniãením.

5 TudíÏ napsal jsem tento list,
zapeãetil jsem ho svou vlastní
rukou, maje starost o va‰e blaho
kvÛli va‰í pevnosti v tom, ãemu
vûfiíte, Ïe je správné, a kvÛli
va‰emu vzne‰enému duchu
v poli bitevním.

6 TudíÏ, pí‰i ti Ïádaje, abyste
radûji vydali tomuto mému lidu
svá mûsta, své zemû a svá vlast-
nictví, neÏli by vás on nav‰tívil
meãem a pfii‰lo by na vás ono
zniãení.

7 Neboli jin˘mi slovy, vzdejte
se nám a pfiipojte se k nám a
seznamte se s na‰imi atajn˘mi
díly a staÀte se na‰imi bratfiími,
abyste mohli b˘ti jako my –
nikoli na‰imi otroky, ale na‰imi
bratfiími a podílníky na ve‰ke-
rém na‰em jmûní.

8 A viz, apfiísahám ti pfiísahou,

19a Alma 60:29. 3 7a Hel. 6:22–26. 8a Eter 8:13–14.
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Ïe uãiníte-li to, nebudete zniãe-
ni, ale neuãiníte-li to, pfiísahám
ti pfiísahou, Ïe pfií‰tího mûsíce
pfiikáÏi, aby má vojska se‰la
proti vám, a ona nebudou za-
drÏovati svou ruku a nebudou
vás ‰etfiiti, ale budou vás zabí-
jeti a nechají padnouti meã na
vás, dokonce dokud nebudete
vyhubeni.
9 A viz, já jsem Giddiani; a

jsem vládcem tohoto atajného
spoleãenství Gadiantonova; o
kterémÏto spoleãenství a o jeho
dílech vím, Ïe jsou bdobrá; a
pocházejí z cdávné doby a byla
nám pfiedána.

10 A pí‰i tento l is t tobû,
Lachonee, a doufám, Ïe vydáte
své zemû a svá vlastnictví bez
prolití krve, aby tento mÛj lid
mohl znovunab˘ti sv˘ch práv
a vlády, kter˘Ïto se od vás od-
‰tûpil pro va‰i zlovolnost, kdyÏ
jste mu odepfieli jeho práva na
vládu, a pokud tak neuãiníte,
pomstím kfiivdy na nûm spá-
chané. Já jsem Giddiani.

11 A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ
Lachoneus obdrÏel tento list, ne-
smírnû uÏasl nad smûlostí Gid-
dianiho poÏadujícího vlastnictví
zemû NefitÛ, a také vyhroÏující-
ho lidu a mstícího kfiivdy tûch,
kter˘m Ïádná kfiivda uãinûna
nebyla, ledaÏe si aukfiivdili sami
sv˘m od‰tûpením k onûm zlo-
voln˘m a ohavn˘m lupiãÛm.
12 Nyní vizte, tento Lachoneus,

správce, byl spravedln˘ muÏ
a poÏadavky a v˘hrÛÏky nûja-
kého alupiãe ho nemohly za-

stra‰iti; tudíÏ neposlouchal list
Giddianiho, vládce lupiãÛ, ale
dal, aby jeho lid volal k Pánu o
sílu pro onu dobu, kdy lupiãi
sejdou proti nim.

13 Ano, vyslal mezi ve‰ker˘
lid provolání, aby shromáÏdili
své Ïeny a své dûti, svá stáda
a svÛj dobytek a ve‰keré své
jmûní, kromû své zemû, na jedno
místo.

14 A dal, aby kolem nich byla
vystavûna opevnûní, a jejich síla
mûla b˘ti nesmírnû veliká. A
dal, aby vojska jak NefitÛ, tak
LamanitÛ, neboli v‰ech tûch,
ktefií byli poãítáni mezi Nefity,
byla rozestavûna jako stráÏe
kolem dokola, aby je hlídali a
stfieÏili pfied lupiãi dnem i nocí.

15 Ano, pravil jim: JakoÏe Ïije
Pán, pokud nebudete ãiniti po-
kání ze v‰ech sv˘ch nepravostí
a volati k Pánu, nebudete nikte-
rak vysvobozeni z rukou onûch
Gadiantonov˘ch lupiãÛ.

16 A tak veliká a podivuhodná
byla slova a proroctví Lachone-
ova, Ïe zpÛsobila, Ïe bázeÀ
pfii‰la na ve‰ker˘ lid; a snaÏili
se ze v‰ech sil ãiniti podle slov
Lachoneov˘ch.

17 A stalo se, Ïe Lachoneus
urãil hlavní velitele nad ve‰ke-
r˘mi vojsky NefitÛ, aby jim
veleli v dobû, kdy lupiãi sejdou
z pustiny proti nim.
18 Nyní, byl urãen nejvy‰‰í

ze v‰ech hlavních velitelÛ a
nejvy‰‰í vojevÛdce ve‰ker˘ch
vojsk NefitÛ a jmenoval se
aGidgidoni.

9a pp Tajná spolãení.
b Alma 30:53.
c Hel. 6:26–30;

MojÏ. 5:29, 49–52.
11a Hel. 14:30.
12a Alma 54:5–11;

3. Nefi 4:7–10.
18a 3. Nefi 6:6.
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19 Nyní, mezi v‰emi Nefity
bylo zvykem urãovati za hlavní
velitele (pokud to nebylo za
dob jejich zlovolnosti) nûkoho,
kdo mûl ducha zjevení a také
aproroctví; tudíÏ, tento Gidgido-
ni byl velik˘m prorokem mezi
nimi, stejnû jako byl i hlavním
soudcem.
20 Nyní, lid Gidgidonimu

pravil: Modli se k Pánu a vyjdû-
me do hor a do pustiny, aby-
chom mohli lupiãe napadnouti
a zniãiti je v jejich vlastních
zemích.

21 Ale Gidgidoni jim praví:
Pán to azakazuje; neboÈ kdyby-
chom vy‰li proti nim, Pán by
nás bvydal do jejich rukou; tudíÏ
pfiipravíme se uprostfied sv˘ch
zemí a shromáÏdíme ve‰kerá
svá vojska a nepÛjdeme proti
nim, ale poãkáme, aÏ pfiijdou oni
na nás; tudíÏ, jakoÏe Ïije Pán,
uãiníme-li tak, on je vydá do
na‰ich rukou.

22 A stalo se v sedmnáctém
roce, ke konci roku, Ïe provolání
Lachoneovo pro‰lo po celé tváfii
zemû a oni vzali své konû a své
vozy a svÛj skot a ve‰kerá svá
stáda a svÛj dobytek a své obilí a
ve‰keré své jmûní a pochodovali
po tisících a desetitisících, aÏ
v‰ichni do‰li na místo, které
bylo urãeno k tomu, aby se shro-
máÏdili a aby se bránili proti
sv˘m nepfiátelÛm.

23 A onou zemí, jeÏ byla ur-
ãena, byla zemû Zarahemla a
zemû, která byla mezi zemí Za-
rahemla a zemí Hojnosti, ano,

k hranicím, které byly mezi
zemí Hojnosti a zemí Pustoty.

24 A bylo velmi mnoho tisíc
lidí, ktefií byli naz˘váni Nefity
a ktefií se shromáÏdili v této
zemi. Nyní, Lachoneus dal, aby
se shromáÏdili v zemi jiÏní, pro
veliké prokletí, které spoãívalo
na azemi severní.
25 A opevnili se proti sv˘m

nepfiátelÛm; a dleli v jedné
zemi, v jednom spoleãenství,
a báli se slov, jeÏ promlouval
Lachoneus, natolik, Ïe ãinili
pokání ze v‰ech sv˘ch hfiíchÛ; a
vzná‰eli své modlitby k Pánu,
svému Bohu, aby je avysvobo-
dil v dobû, kdy jejich nepfiátelé
sejdou proti nim, aby s nimi
bojovali.

26 A byli kvÛli sv˘m nepfiáte-
lÛm nesmírnû zarmouceni. A
Gidgidoni dal, aby vyrábûli vá-
leãné azbranû v‰eho druhu a
aby se posílili odûním a ‰títy a
mal˘mi kulat˘mi ‰títy, podle
jeho pokynÛ.

KAPITOLA 4

Nefitská vojska poráÏejí Gadian-
tonovy lupiãe – Giddiani je zabit a
jeho nástupce Zemnaria je obû‰en
– Nefité chválí Pána za svá vítûz-
ství. Kolem roku 19–22 po Kr.

A stalo se, Ïe ke konci osmnác-
tého roku byla ona vojska lupiãÛ
pfiipravena na bitvu a poãala
scházeti a vyráÏeti z vrchÛ a
z hor a z pustiny a ze sv˘ch
pevností a ze sv˘ch tajn˘ch

19a pp Proroctví,
prorokovati.

21a Alma 48:14.

b 1. Sam. 14:12.
24a Alma 22:31.
25a pp DÛvûra,

dÛvûfiovati.
26a 2. Nefi 5:14.
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míst a poãala se zmocÀovati
zemí, jak tûch, které byly v zemi
jiÏní, tak tûch, které byly v zemi
severní, a poãala se zmocÀovati
v‰ech zemí, které Nefité aopusti-
li, a mûst, která byla ponechána
pustá.

2 Ale vizte, v tûch zemích, které
Nefité opustili, nebylo Ïádné
divé ani lovné zvûfie a Ïádné
lovné zvûfie pro lupiãe nebylo,
leda v pustinû.

3 A pro nedostatek potravy
nemohli lupiãi Ïíti jinde neÏli
v pustinû; neboÈ Nefité zanecha-
li své zemû pusté a shromáÏdili
svá stáda a svÛj dobytek a ve‰-
keré své jmûní a byli v jednom
spoleãenství.

4 TudíÏ lupiãi nemûli Ïád-
nou moÏnost pleniti a získati
potravu, leda by vy‰li do ote-
vfiené bitvy proti NefitÛm; a
Nefité, jsouce v jednom spole-
ãenství a jsouce v tak velikém
poãtu a uschovav‰e si zásoby
a konû a skot a stáda v‰eho
druhu, aby mohli pfieÏíti dobu
sedmi let, doufali, Ïe bûhem
této doby vyhladí lupiãe s tváfie
zemû; a tak uplynul osm-
náct˘ rok.

5 A stalo se, Ïe v devatenáctém
roce Giddiani shledal, Ïe je
nezbytné, aby vy‰el bojovati
proti NefitÛm, neboÈ nemohli
pfieÏíti, ledaÏe plenili a loupili
a vraÏdili.

6 A neodvaÏovali se roz‰ífiiti
se po tváfii zemû natolik, aby
mohli pûstovati obilí, aby na
nû nepfii‰li Nefité a nepobili je;
tudíÏ Giddiani dal pfiíkaz sv˘m

vojskÛm, Ïe v tomto roce pÛ-
jdou bojovati proti NefitÛm.

7 A stalo se, Ïe pfii‰li, aby bojo-
vali; a bylo to v ‰estém mûsíci; a
vizte, byl to velik˘ a hrozn˘
den, kdyÏ pfii‰li, aby bojovali; a
byli opásáni po zpÛsobu lupiãÛ;
a okolo beder mûli jehnûãí kÛÏi
a byli pomalováni krví a hlavy
mûli oholené a na nich mûli
pfiílbice; a velik˘ a hrozn˘ byl
zjev vojsk Giddianiov˘ch, pro
jejich odûní a pro to, Ïe byli
pomalováni krví.

8 A stalo se, Ïe kdyÏ vojska
NefitÛ uvidûla zjev vojska Gid-
dianiova, v‰ichni padli k zemi a
pozvedli volání své k Pánu, své-
mu Bohu, aby je u‰etfiil a aby
je vysvobodil z rukou nepfiátel
jejich.

9 A stalo se, Ïe kdyÏ to vojska
Giddianiova uvidûla, poãala
radostí kfiiãeti siln˘m hlasem,
neboÈ se domnívala, Ïe Nefité
padli strachem pro hrÛzostra‰-
nost jejich vojsk.

10 Ale v této vûci se zklamali,
neboÈ Nefité se jich nebáli; ale
abáli se svého Boha a prosili ho
o ochranu; tudíÏ, kdyÏ na nû
vpadla vojska Giddianiova, byli
pfiipraveni na to, aby se s nimi
stfietli; ano, v síle Pánû je pfiijali.

11 A bitva zapoãala v tomto
‰estém mûsíci; a veliká a dûsivá
byla jejich bitva, ano, veliké a
dûsivé bylo jejich krveprolití,
natolik, Ïe Ïádné tak veliké kr-
veprolití mezi ve‰ker˘m lidem
Lehiov˘m nebylo známo od
doby, kdy opustil Jeruzalém.

12 A i pfies av˘hrÛÏky a pfiísa-

4 1a 3. Nefi 3:13–14, 22.
10a pp Báti se, bázeÀ,

strach.
12a 3. Nefi 3:1–10.
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hy, které Giddiani uãinil, vizte,
Nefité je porazili natolik, Ïe oni
se pfied nimi stáhli.
13 A stalo se, Ïe aGidgidoni

pfiikázal sv˘m vojskÛm, aby je
pronásledovala aÏ na hranice
pustiny a aby ne‰etfiila nikoho,
kdo jim cestou padne do rukou;
a tak je pronásledovali a pobí-
jeli aÏ na hranice pustiny, tedy
dokud nesplnili pfiikázání Gid-
gidoniovo.
14 A stalo se, Ïe Giddiani,

kter˘ smûle stál a bojoval, byl
pronásledován, kdyÏ utíkal; a
jsa znaven dlouh˘m bojováním
sv˘m, byl dostiÏen a zabit. A
tak byl konec s Giddianim,
lupiãem.

15 A stalo se, Ïe vojska NefitÛ
se opût vrátila do svého útoãi‰tû.
A stalo se, Ïe tento devatenáct˘
rok uplynul a lupiãi jiÏ bojovati
nepfii‰li; a nepfii‰li ani v roce
dvacátém.

16 A ve dvacátém a prvním
roce nepfii‰li bojovati, ale pfii‰li
ze v‰ech stran, aby obléhali vÛ-
kol lid NefiÛv; neboÈ se domní-
vali, Ïe odfiíznou-li lid NefiÛv
od jeho zemí a obklíãí-li jej ze
v‰ech stran a odfiíznou-li jej od
v‰ech jeho vnûj‰ích v˘sad, Ïe by
jej mohli pfiimûti, aby se vzdal
podle jejich pfiání.

17 Nyní, urãili si jiného vÛdce,
kter˘ se jmenoval Zemnaria;
tudíÏ byl to Zemnaria, kdo dal,
aby do‰lo k tomuto obléhání.

18 Ale vizte, to byla v˘hoda
pro Nefity; neboÈ nebylo moÏné,
aby lupiãi Nefity obléhali tak
dlouho, aby to na nû mûlo nûja-

k˘ dopad, kvÛli jejich velik˘m
zásobám, které si uskladnili,

19 A kvÛli skrovnosti zásob
mezi lupiãi; neboÈ vizte, nemûli
ke své obÏivû nic neÏli maso, kte-
réÏto maso získávali v pustinû;

20 A stalo se, Ïe adivoké lovné
zvûfie poãalo v pustinû b˘ti po-
skrovnu, natolik, Ïe lupiãi témûfi
hynuli hladem.

21 A Nefité vycházeli neustále
dnem i nocí ven a napadali jejich
vojska a poráÏeli je po tisících a
po desetitisících.

22 A tak poãalo b˘ti pfiáním
lidu Zemnariova, aby upustili
od svého plánu pro veliké
zniãení, které na nû pfiicházelo
nocí i dnem.

23 A stalo se, Ïe Zemnaria dal
sv˘m lidem pfiíkaz, aby se stáhli
z obléhání a odpochodovali
do nejvzdálenûj‰ích ãástí zemû
severní.

24 A nyní, Gidgidoni, jsa si vû-
dom jejich plánu a vûda o jejich
slabosti pro nedostatek potravy
a pro veliké krveprolévání, které
mezi nimi bylo ãinûno, tudíÏ
vyslal za noci svá vojska a odfiízl
jejich ústupovou cestu a posta-
vil do jejich ústupové cesty svá
vojska.

25 A to provedli za noci a sv˘m
pochodem se dostali za lupiãe,
takÏe druhého dne, kdyÏ lupiãi
zapoãali svÛj pochod, stfietli
se s vojsky NefitÛ jak v ãele, tak
v t˘lu.

26 A lupiãi, ktefií byli na jihu,
byli také odfiíznuti ve sv˘ch úto-
ãi‰tích. A v‰echny tyto vûci byly
uãinûny na pfiíkaz GidgidoniÛv.

13a 3. Nefi 3:18. 20a 1. Nefi 18:25.
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27 A bylo mnoho tisíc tûch,
ktefií se NefitÛm vzdali jako
zajatci, a zbytek jich byl pobit.

28 A jejich vÛdce Zemnaria byl
zajat a obû‰en na stromû, ano,
vpravdû na jeho vr‰ku, dokud
nezemfiel. A kdyÏ ho obûsili, aÏ
zemfiel, porazili strom k zemi a
zvolali siln˘m hlasem fikouce:

29 KéÏ Pán zachovává svÛj lid
ve spravedlivosti a ve svatosti
srdce, aby oni mohli zpÛsobiti,
Ïe budou sraÏeni k zemi v‰ichni,
ktefií budou usilovati o jejich
zabití kvÛli moci a tajn˘m spol-
ãením, stejnû jako byl k zemi
poraÏen tento muÏ.

30 A radovali se a zvolali opût
jedním hlasem fikouce: KéÏ aBÛh
AbrahamÛv a BÛh IzákÛv a BÛh
JákobÛv ochraÀuje tento lid
ve spravedlivosti tak dlouho,
dokud bude bvz˘vati jméno
svého Boha pro ochranu.
31 A stalo se, Ïe v‰ichni spo-

leãnû propukli ve zpûv a achvá-
lu svého Boha pro onu velikou
vûc, kterou pro nû uãinil tím, Ïe
je zachoval od pádu do rukou
jejich nepfiátel.

32 Ano, oni volali: aHosana
Bohu Nejvy‰‰ímu. A volali:
Velebeno budiÏ jméno Pána
Boha bV‰emohoucího, Boha
Nejvy‰‰ího.

33 A srdce se jim tak dmulo
radostí, Ïe prolili mnoho slz
nad velikou dobrotivostí BoÏí
v tom, Ïe je vysvobodil z rukou
jejich nepfiátel; a vûdûli, Ïe pro
své pokání a svou pokoru byli
vysvobozeni z vûãné zkázy.

KAPITOLA 5

Nefité ãiní pokání a zanechávají
sv˘ch hfiíchÛ – Mormon pí‰e dûjiny
svého lidu a oznamuje mu vûãné
slovo – Izrael bude shromáÏdûn ze
svého dlouhého rozpt˘lení. Kolem
roku 22–26 po Kr.

A nyní vizte, mezi ve‰ker˘m
lidem NefitÛ nebylo Ïivé du‰e,
která by v nejmen‰ím pochybo-
vala o slovech v‰ech svat˘ch
prorokÛ, ktefií promlouvali;
neboÈ vûdûli, Ïe musí nezbytnû
b˘ti, aby se naplnila.

2 A vûdûli, Ïe musí b˘ti ne-
zbytné, aby Kristus pfii‰el, pro
mnohá znamení, jeÏ byla dána,
podle slov prorokÛ; a pro vûci,
jeÏ se jiÏ staly, vûdûli, Ïe musí
nezbytnû b˘ti, aby se v‰echny
vûci staly podle toho, co bylo
promlouváno.

3 TudíÏ zanechali v‰ech sv˘ch
hfiíchÛ a sv˘ch ohavností a
sv˘ch smilstev a slouÏili Bohu
se v‰í pílí dnem i nocí.

4 A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ
zajali v‰echny lupiãe, natolik,
Ïe nikdo z tûch, ktefií nebyli
zabiti , neunikl , uvrhli své
zajatce do vûzení a dali, aby
jim bylo kázáno slovo BoÏí;
a v‰ichni, ktefií ãinili pokání
ze sv˘ch hfiíchÛ a vstoupili
do smlouvy, Ïe jiÏ nebudou
vraÏditi, byli propu‰tûni na
asvobodu.
5 Ale v‰ichni ti, ktefií nevstou-

pili do smlouvy a ktefií stále mûli
ony tajné vraÏdy ve svém srdci,

30a Alma 29:11.
b Eter 4:15.

31a Alma 26:8.

pp DíkÛvzdání, díky.
32a pp Hosana.

b 1. Nefi 1:14.

pp BÛh, BoÏstvo.
5 4a pp Svoboda,

svobodn˘.
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ano, v‰ichni, ktefií byli shledáni,
Ïe vyslovují v˘hrÛÏky sv˘m
bratfiím, byli odsouzeni a po-
trestáni podle zákona.
6 A tak uãinili konec v‰em tûm

zlovoln˘m a tajn˘m a ohavn˘m
spolãením, kvÛli kter˘m bylo
napácháno tolik zlovolnosti a
tolik vraÏd.

7 A tak uplynul advacát˘ a
druh˘ rok a také dvacát˘ a tfietí
rok a dvacát˘ a ãtvrt˘ a dvacát˘
a pát˘; a tak uplynulo dvacet
a pût let.

8 A mnoho vûcí se pfiihodilo,
které, v oãích nûkter˘ch, byly
veliké a podivuhodné; nicménû,
v‰echny nemohou b˘ti napsány
v této knize; ano, tato kniha
nemÛÏe obsáhnouti ani astou
ãást toho, co bylo uãinûno mezi
tolika lidmi v období dvaceti
a pûti let;

9 Ale vizte, jsou azáznamy, jeÏ
obsahují ve‰kerá konání tohoto
lidu; a krat‰í, av‰ak pravdivou
zprávu podal Nefi.
10 TudíÏ já jsem uãinil svÛj

záznam o tûchto vûcech podle
záznamu Nefiova, jenÏ byl vy-
ryt na deskách, které se naz˘vají
desky Nefiovy.

11 A vizte, ãiním záznam na
desky, jeÏ jsem zhotovil sv˘ma
vlastníma rukama.

12 A vizte, jmenuji se aMormon,
jsa pojmenován podle bzemû
Mormon, zemû, v níÏ Alma
mezi lidem zfiídil církev, ano,
první církev, jeÏ mezi ním byla
po jeho pfiestupku zfiízena.

13 Vizte, jsem uãedníkem
JeÏí‰e Krista, Syna BoÏího. Byl
jsem jím povolán, abych ozna-
moval slovo jeho mezi lidem
jeho, aby oni mohli míti vûãn˘
Ïivot.

14 A stalo se Ïádoucím, abych
já, podle vÛle BoÏí, aby mod-
litby tûch, ktefií jiÏ ode‰li a
ktefií byli svatí, se naplnily
podle jejich víry, uãinil azá-
znam o tûchto vûcech, jeÏ byly
uãinûny –

15 Ano, mal˘ záznam o tom,
co se událo od doby, kdy Lehi
opustil Jeruzalém, dokonce aÏ
do nynûj‰í doby.

16 TudíÏ ãiním svÛj záznam
ze zpráv, jeÏ podali ti, ktefií
byli pfiede mnou, aÏ do poãátku
sv˘ch dnÛ;

17 A pak ãiním azáznam o
vûcech, jeÏ jsem vidûl na své
vlastní oãi.

18 A já vím, Ïe záznam, kter˘
ãiním, je záznam správn˘ a
pravdiv˘; nicménû je mnoho
vûcí, jeÏ nejsme, kvÛli na‰emu
jazyku, schopni anapsati.

19 A nyní, konãím svá slova,
jeÏ jsou o mnû samém, a pokra-
ãuji, abych podal zprávu o vû-
cech, jeÏ byly pfiede mnou.

20 Jsem Mormon a pfiím˘
potomek LehiÛv. Mám dÛvod
velebiti svého Boha a svého
Spasitele JeÏí‰e Krista proto, Ïe
vyvedl na‰e otce ze zemû Jeru-
zalém (a anikdo to nevûdûl kro-
mû nûho a tûch, které z oné zemû
vyvedl) a Ïe dal mnû a mému

7a 3. Nefi 2:8.
8a 3. Nefi 26:6–12.
9a Hel. 3:13–15.

12a Morm. 1:1–5.

b Mos. 18:4;
Alma 5:3.

14a Enos 1:13–18;
NaS 3:19–20.

17a Morm. 1:1.
18a Eter 12:25.
20a 1. Nefi 4:36.



443 3. Nefi 5:21–6:6

lidu tolik poznání ke spasení
na‰ich du‰í.
21 Zajisté poÏehnal adomu

bJákobovu a byl cmilosrdn˘
k semeni Jozefovu.

22 A anakolik dûti Lehiovy
zachovávaly pfiikázání jeho, on
jim Ïehnal a obdafioval je podle
slova svého.

23 Ano, a dozajista pfiivede
opût azbytek semene Jozefova
k bpoznání Pána, jejich Boha.

24 A tak jistû, jakoÏe Ïije Pán,
on ashromáÏdí ze ãtyfi stran
zemû ve‰ker˘ zbytek semene
Jákobova, které je rozpt˘leno
do ‰iroka po celé tváfii zemû.

25 A jelikoÏ uãinil smlouvu
s cel˘m domem Jákobov˘m,
tudíÏ bude tato smlouva, kterou
s domem Jákobov˘m uãinil,
naplnûna, v jeho vlastním pfií-
hodném ãase, takÏe celému
domu Jákobovu bude aznovu-
zfiízeno poznání o této smlouvû,
kterou s nimi uãinil.

26 A pak apoznají svého Vy-
kupitele, kter˘mÏto jest JeÏí‰
Kristus, Syn BoÏí; a pak budou
shromáÏdûni ze ãtyfi stran zemû
do sv˘ch vlastních zemí, z nichÏ
byli rozpt˘leni; ano, jakoÏe Ïije
Pán, tak se stane. Amen.

KAPITOLA 6

NefitÛm se dafií – Objevuje se p˘-
cha, bohatství a tfiídní rozdûlení –
Církev je rozdûlena roz‰tûpeními
– Satan vede lid v otevfiené vzpoufie
– Mnozí proroci volají ku pokání

a jsou zabiti – Jejich vraÏedníci
osnují, jak se zmocniti vlády.
Kolem roku 26–30 po Kr.

A nyní, stalo se, Ïe ve‰ker˘ lid
NefitÛ se v dvacátém a ‰estém
roce vrátil do sv˘ch vlastních
zemí, kaÏd˘ muÏ se svou rodi-
nou, sv˘mi stády a sv˘m do-
bytkem, sv˘mi koÀmi a sv˘m
skotem a se v‰emi vûcmi, jeÏ
jim patfiily.

2 A stalo se, Ïe v‰echny své
zásoby nesnûdli; tudíÏ vzali
s sebou v‰e, co nespotfiebovali,
ve‰keré své obilí v‰eho druhu a
své zlato a své stfiíbro a v‰echny
své drahocenné vûci a vrátili se
do sv˘ch vlastních zemí k své-
mu vlastnictví, jak na sever, tak
na jih, jak do zemû severní, tak
do zemû jiÏní.

3 A onûm lupiãÛm, ktefi í
vstoupili do smlouvy, Ïe budou
v zemi zachovávati mír, a ktefií
si pfiáli zÛstati Lamanity, dali
zemû podle jejich poãtu, aby si
tak svou prací mohli získávati
obÏivu; a tak v celé zemi zjed-
nali mír.

4 A opût se jim poãalo dafiiti a
poãali síliti; a uplynul dvacát˘
a ‰est˘ i sedm˘ rok a v zemi byl
velik˘ pofiádek; a vytvofiili své
zákony podle nestrannosti a
spravedlnosti.

5 A nyní, v celé zemi nebylo
niãeho, co by lidem bránilo,
aby se jim neustále dafiilo, leda
by upadli v pfiestupek.

6 A nyní, tento velik˘ mír
v zemi zjednal Gidgidoni a

21a pp Izrael.
b Gen. 32:28.
c Deut. 33:13–17.

22a 2. Nefi 1:20.

23a Alma 46:24.
b 2. Nefi 3:12.

24a pp Izrael –
ShromáÏdûní Izraele.

25a 3. Nefi 16:5.
26a 2. Nefi 30:5–8;

3. Nefi 20:29–34.
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soudce Lachoneus a ti, ktefií
byli urãeni za vÛdce.
7 A stalo se, Ïe mnoho mûst

bylo novû postaveno a mnoho
star˘ch mûst bylo opraveno.

8 A bylo postaveno mnoho
silnic, vytvofieno mnoho cest,
které vedly z mûsta do mûsta
a ze zemû do zemû a z místa
na místo.

9 A tak uplynul dvacát˘ a
osm˘ rok a lid mûl trval˘ mír.

10 Ale stalo se, Ïe v dvacátém
a devátém roce poãaly mezi
lidem nûjaké rozepfie; a nûktefií
byli pov˘‰eni v ap˘‰e a vychlou-
bání pro své nesmírnû veliké
bohatství, ano, aÏ k velik˘m
pronásledováním;
11 NeboÈ v zemi bylo mnoho

obchodníkÛ, a také mnoho zá-
koníkÛ a mnoho úfiedníkÛ.

12 A lidé se poãali rozli‰ovati
podle postavení, podle svého
abohatství a své pfiíleÏitosti
k uãení; ano, nûktefií byli pro
svou chudobu nevzdûlaní, a
jiní pro své bohatství získali
velikou uãenost.

13 Nûktefi í byl i pov˘‰eni
v p˘‰e, a jiní byli nesmírnû po-
korní; nûktefií spíláním opláceli
za spílání, zatímco jiní pfiijímali
spílání a apronásledování a v‰e-
liké strasti a bnespílali na oplát-
ku, ale byli pokorní a kajícní
pfied Bohem.
14 A tak v celé zemi nastala

veliká nerovnost, natolik, Ïe cír-
kev poãala b˘ti roztfií‰tûna; ano,

natolik, Ïe v tfiicátém roce byla
církev roztfií‰tûna v celé zemi,
aÏ na nûkolik LamanitÛ, ktefií
byli obráceni na pravou víru;
a neodvrátili se od ní, neboÈ
byli pevní a stálí a neochvûjní,
ochotni se v‰í apílí zachovávati
pfiikázání Pánû.

15 Nyní, pfiíãinou nepravosti
lidu bylo toto – Satan mûl veli-
kou moc podnûcovati lid k tomu,
aby ãinil v‰eliké nepravosti a
nadouval se p˘chou, pokou‰eje
jej, aby usiloval o moc a pravo-
moc a bohatství a marné vûci
svûta.

16 A tak Satan svedl srdce lidí
k tomu, aby ãinili v‰eliké nepra-
vosti; tudíÏ se tû‰ili z míru jen
nûkolik let.

17 A tak na poãátku tfiicátého
roku – lidé, byv‰e vysvobozeni
po období dlouhého ãasu na to,
aby byli uná‰eni apoku‰eními
ìáblov˘mi, aÈ jiÏ je chtûl unés-
ti kamkoli, a aby ãinili jakou-
koli nepravost, kterou po nich
chtûl – a tak na poãátku tohoto
tfiicátého roku byli ve stavu
stra‰livé zlovolnosti.

18 Nyní, oni nehfie‰ili v anevû-
domosti, neboÈ znali vÛli BoÏí
ohlednû sebe sam˘ch, neboÈ o ní
byli pouãováni; tudíÏ se bboufiili
proti Bohu zámûrnû.

19 A nyní, bylo to za dnÛ
Lachonea, syna Lachoneova, ne-
boÈ Lachoneus toho roku usedl
na stolici svého otce a vládl lidu.

20 A objevili se muÏi ainspiro-

6 10a pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

12a 1. Tim. 6:17–19;
Hel. 4:12.

13a pp Pronásledování,
pronásledovati.

b Mat. 5:39;
4. Nefi 1:34;
NaS 98:23–25.

14a pp Píle.
17a pp Pokou‰eti,

poku‰ení.

18a Mos. 3:11.
b pp Vzpoura.

20a pp Inspirace,
inspirovati, vnuknutí;
Prorok.
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vaní z nebes a vyslaní, ktefií stáli
mezi lidem v celé zemi, káÏíce
a svûdãíce smûle o hfií‰ích a o
nepravostech lidí a svûdãíce
jim o vykoupení, jeÏ Pán uãiní
pro svÛj lid, neboli, jin˘mi slovy,
o vzkfií‰ení Kristovû; a smûle
svûdãili o jeho bsmrti a utrpení.
21 Nyní, mezi lidem byli mno-

zí, ktefií se nesmírnû hnûvali na
ty, ktefií svûdãili o tûchto vûcech;
a ti, ktefií se hnûvali, byli pfiede-
v‰ím hlavní soudci a ti, ktefií
ab˘vali vysok˘mi knûÏími a zá-
koníky; ano, v‰ichni ti, ktefií byli
zákoníky, se hnûvali na ty, ktefií
svûdãili o tûchto vûcech.
22 Nyní, nebylo Ïádného zá-

koníka ani soudce ani vysokého
knûze, kter˘ by mûl moc odsou-
diti kohokoli k smrti, aniÏ by
jejich odsouzení bylo podepsá-
no správcem zemû.

23 Nyní, bylo mnoho tûch,
ktefií svûdãili o vûcech t˘kajících
se Krista, ktefií svûdãili smûle a
které soudci zajali a tajnû usmr-
tili, takÏe se známost o jejich
smrti dostala ke správci zemû
aÏ po jejich smrti.

24 Nyní vizte, bylo to v rozpo-
ru se zákony zemû, aby byl
kdokoli usmrcen, aniÏ by mûli
moc od správce zemû –

25 TudíÏ do zemû Zarahemla
pfii‰la správci zemû stíÏnost na
tyto soudce, ktefií odsuzovali
proroky Pánû k smrti, nikoli
podle zákona.

26 Nyní, stalo se, Ïe byli zajati
a pfiedvedeni pfied soudce, aby

byli souzeni za zloãin, kterého
se dopustili, podle azákona,
kter˘ byl dán lidem.

27 Nyní, stalo se, Ïe tito soudci
mûli mnoho pfiátel a pfiíbuz-
n˘ch; a zbytek, ano, vpravdû
témûfi v‰ichni zákoníci a vysocí
knûÏí se se‰li a pfiipojili se k pfií-
buzn˘m onûch soudcÛ, ktefií
mûli b˘ti podle zákona souzeni.

28 A vstoupili jeden s druh˘m
do asmlouvy, ano, dokonce v onu
smlouvu, kterou dali ti za stara,
kterouÏto smlouvu dal a udûlil
bìábel, aby se spolãili proti
ve‰keré spravedlivosti.

29 TudíÏ se spolãili proti lidu
Pánû a vstoupili do smlouvy,
Ïe jej zniãí a vysvobodí ty, ktefií
byli vinni vraÏdou, z ruky
spravedlnosti, která jiÏ mûla
b˘ti podle zákona vykonána.

30 A postavili se na odpor
zákonu a právÛm své vlasti; a
jeden s druh˘m uãinili smlouvu,
Ïe zniãí správce a dosadí nad
zemí akrále, aby jiÏ v zemi
nebyla svoboda, ale aby byla
podrobena králÛm.

KAPITOLA 7

Hlavní soudce je zavraÏdûn, vláda
je zniãena a lidé se rozdûlují do
kmenÛ – Jákob, antikrist, se stává
králem tajného spolãení – Nefi káÏe
pokání a víru v Krista – Dennû mu
slouÏí andûlé a on kfiísí svého bratra
z mrtv˘ch – Mnozí ãiní pokání a
jsou pokfitûni. Kolem roku 30–33
po Kr.

20b pp UkfiiÏování;
Usmífiení, usmífiiti.

21a NaS 121:36–37.
pp Odpadlictví.

26a Mos. 29:25;
Alma 1:14.

28a pp Tajná spolãení.
b Hel. 6:26–30.

30a 1. Sam. 8:5–7;
Alma 51:5.
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Nyní vizte, ukáÏi vám, Ïe krále
nad zemí nedosadili; ale v témÏe
roce, ano, v tfiicátém roce, na
soudcovské stolici zahubili,
ano, zavraÏdili, hlavního soud-
ce zemû.
2 A lidé se rozdûlili jeden proti

druhému; a oddûlili se jeden
od druhého do kmenÛ, kaÏd˘
podle své rodiny a svého pfií-
buzenstva a pfiátel; a tak zniãili
vládu zemû.

3 A kaÏd˘ kmen si nad sebou
urãil náãelníka neboli vÛdce;
a tak vznikly kmeny a vÛdci
kmenÛ.

4 Nyní vizte, mezi nimi nebylo
nikoho, kdo by nemûl velikou
rodinu a mnoho pfiíbuzenstva
a pfiátel; tudíÏ jejich kmeny se
staly nesmírnû velik˘mi.

5 Nyní, toto v‰e bylo uãinûno
a zatím mezi nimi nebylo Ïád-
n˘ch válek; a ve‰kerá tato ne-
pravost pfii‰la na lidi proto, Ïe
se apoddali moci Satanovû.
6 A nafiízení vlády byla zniãena

oním atajn˘m spolãením pfiátel
a pfiíbuzn˘ch tûch, ktefií vraÏdili
proroky.

7 A zpÛsobili v zemi velik˘
svár, natolik, Ïe spravedlivûj‰í
ãást lidu se témûfi celá stala
zlovolnou; ano, bylo mezi nimi
pouze málo spravedliv˘ch lidí.

8 A tak neuplynulo ani ‰est let
od doby, kdy se vût‰í ãást lidu
odvrátila od spravedlivosti své,
jako pes k azvratkÛm sv˘m nebo
jako svinû k pfievalování svému
v bahnû.

9 Nyní, toto tajné spolãení,
které na lid pfiivodilo tak velikou

nepravost, se shromáÏdilo a
postavilo si do svého ãela muÏe,
kterého naz˘vali Jákob.

10 A nazvali ho sv˘m králem;
tudíÏ stal se králem nad touto
zlovolnou tlupou; a byl jedním
z hlavních, ktefií dali svÛj hlas
proti prorokÛm, ktefií svûdãili
o JeÏí‰ovi.

11 A stalo se, Ïe co do poãtu
nebyli tak silní jako kmeny
lidu, které byly spojeny, aÏ na
to, Ïe jejich vÛdci ustanovovali
zákony jejich, kaÏd˘ podle
svého kmene; nicménû byli ne-
pfiáteli; pfiestoÏe nebyli lidem
spravedliv˘m, pfiece byli spo-
jeni v nenávisti vÛãi tûm, ktefií
vstoupili do smlouvy, Ïe zniãí
vládu.

12 TudíÏ, Jákob, vida, Ïe jejich
nepfiátelé jsou poãetnûj‰í neÏli
oni, jsa králem tlupy, tudíÏ
pfiikázal svému lidu, aby se vy-
dal na útûk do nejsevernûj‰í ãásti
zemû a aby si tam zbudoval
akrálovství, dokud se k nûmu
nepfiipojí od‰tûpenci (neboÈ jim
lichotil, Ïe bude mnoho od‰tû-
pencÛ) a dokud nebudou dosta-
teãnû silní na to, aby bojovali
s kmeny lidu; a uãinili tak.

13 A jejich pochod byl tak
rychl˘, Ïe jim v nûm nemohlo
b˘ti zabránûno dfiíve, neÏli se
dostali z dosahu lidí. A tak
skonãil tfiicát˘ rok; a takové byly
záleÏitosti lidu Nefiova.

14 A stalo se v tfiicátém a prv-
ním roce, Ïe byli rozdûleni do
kmenÛ, kaÏd˘ podle své rodiny,
pfiíbuzenstva a pfiátel; nicménû
uzavfieli dohodu, Ïe nepÛjdou,

7 5a ¤ím. 6:13–16;
Alma 10:25.

6a 2. Nefi 9:9.
8a Pfiísl. 26:11;

2. Petr. 2:22.
12a 3. Nefi 6:30.
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aby válãili jeden s druh˘m;
av‰ak nebyli jednotni co do
sv˘ch zákonÛ a svého zpÛsobu
vládnutí, neboÈ ty byly ustano-
vovány podle názorÛ tûch, ktefií
byli jejich náãelníky a jejich vÛd-
ci. Ale ustanovili velice pfiísné
zákony, Ïe Ïádn˘ kmen se nemá
dopou‰tûti pfiestupkÛ vÛãi dru-
hému, takÏe do urãité míry mûli
v zemi mír; nicménû srdce jejich
bylo odvráceno od Pána, jejich
Boha, a kamenovali proroky
a vyvrhovali je z prostfiedku
svého.
15 A stalo se, Ïe aNefi – byv

nav‰tûvován andûly a také hla-
sem Pánû, tudíÏ vídaje andûly
a jsa oãit˘m svûdkem a obdrÏev
moc, která mu byla dána, aby
mohl zvûdûti o sluÏbû Kristovû,
a také jsa oãit˘m svûdkem rych-
lého návratu jejich od spraved-
livosti k zlovolnosti a ohavnos-
tem jejich;
16 TudíÏ, jsa zarmoucen nad

tvrdostí srdce jejich a zaslepe-
ností mysli jejich – vy‰el v tém-
Ïe roce mezi nû a poãal smûle
svûdãiti o pokání a o odpu‰tûní
hfiíchÛ skrze víru v Pána JeÏí‰e
Krista.

17 A uãil je mnoha vûcem; a
v‰echny nemohou b˘ti napsány
a ãást z nich by nepostaãovala,
tudíÏ nejsou v této knize zapsá-
ny. A Nefi uãil s amocí a s veli-
kou pravomocí.
18 A stalo se, Ïe se na nûho

hnûvali, a to proto, Ïe mûl vût‰í
moc neÏli oni, neboÈ anebylo
moÏné neuvûfiiti jeho slovÛm,

neboÈ jeho víra v Pána JeÏí‰e
Krista byla tak veliká, Ïe mu
dennû slouÏili andûlé.

19 A ve jménu JeÏí‰ovû vymítal
ìábly a aneãisté duchy; a do-
konce i svého bratra vzkfiísil
z mrtv˘ch poté, co byl lidmi
kamenován a vytrpûl smrt.

20 A lidé to vidûli a svûdãili
o tom a hnûvali se na nûho pro
jeho moc; a on uãinil je‰tû
amnohé dal‰í zázraky pfied oãi-
ma lidu, ve jménu JeÏí‰ovû.

21 A stalo se, Ïe tfiicát˘ a první
rok uplynul a jen málo jich bylo
obráceno k Pánu; ale v‰ichni,
ktefií obráceni byli, vpravdû
dávali lidem najevo, Ïe byli
nav‰tíveni mocí a Duchem
BoÏím, jeÏ byla v JeÏí‰i Kristu,
v nûhoÏ vûfiili.

22 A v‰ichni ti, z nichÏ byli
vypuzeni ìáblové a byli uzdra-
veni ze sv˘ch nemocí a ze sv˘ch
slabostí, vpravdû ukazovali
lidem, Ïe na nû zapÛsobil Duch
BoÏí a Ïe byli uzdraveni; a také
ukazovali znamení a ãinili mezi
lidem urãité zázraky.

23 Tak uplynul i tfiicát˘ a dru-
h˘ rok. A Nefi volal k lidu na
poãátku tfiicátého a tfietího roku;
a kázal jim pokání a odpu‰tûní
hfiíchÛ.

24 Nyní, chtûl bych, abyste si
také zapamatovali, Ïe nebylo
nikoho, kdo by nebyl pfiiveden
ku pokání, kdo by nebyl apo-
kfitûn vodou.

25 TudíÏ, Nefi vysvûtil k této
sluÏbû muÏe, aby v‰ichni ti, kte-
fií k nim pfiijdou, byli pokfitûni

15a 3. Nefi 1:2.
17a pp Moc.
18a 2. Nefi 33:1;

Alma 4:19.
19a pp Duch – Zlí

duchové.

20a 3. Nefi 8:1.
24a pp Kfiest, kfitíti.



3. Nefi 7:26–8:14 448

vodou, a to na dÛkaz a svûdectví
pfied Bohem a pro lidi, Ïe ãinili
pokání a obdrÏeli aodpu‰tûní
sv˘ch hfiíchÛ.
26 A na poãátku tohoto roku

byli mnozí, ktefií byli pokfitûni
ku pokání; a tak vût‰í ãást onoho
roku uplynula.

KAPITOLA 8

Boufie, zemûtfiesení, poÏáry, vichfiice
a pfiírodní pozdviÏení potvrzují
ukfiiÏování Kristovo – Mnoho lidí
je zniãeno – Tfii dny pokr˘vá zemi
temnota – Ti, ktefií zÛstávají, nafií-
kají nad sv˘m osudem. Kolem
roku 33–34 po Kr.

A nyní, stalo se, Ïe podle na‰eho
záznamu, a my víme, Ïe ná‰
záznam je pravdiv˘, neboÈ viz-
te, ten, kter˘ záznam vedl, byl
muÏem spravedln˘m – neboÈ
vpravdû uãinil mnoho azázrakÛ
ve bjménu JeÏí‰ovû; a nikdo
nemohl uãiniti zázrak ve jménu
JeÏí‰ovû, ledaÏe byl v‰ecken
oãi‰tûn od nepravosti své –
2 A nyní, stalo se, jestliÏe

se tento muÏ nedopustil chyby
v poãítání na‰eho ãasu, Ïe uply-
nul atfiicát˘ a tfietí rok;

3 A lidé poãali s velikou
horlivostí vyhlíÏeti znamení,
jeÏ dal prorok Samuel, Lamani-
ta, ano, dobu, kdy mûla na tváfii
zemû b˘ti atma po dobu tfií
dnÛ.

4 A mezi lidem nastaly veliké

pochybnosti a spory i pfiesto, Ïe
bylo dáno tak mnoho aznamení.

5 A stalo se v tfiicátém a
ãtvrtém roce, v prvním mûsíci,
ãtvrtého dne toho mûsíce, Ïe se
zvedla veliká boufie, jakou je‰tû
nikdy nikdo v celé zemi nezaÏil.

6 A také pfii‰el obrovsk˘ a
stra‰liv˘ vichr; a pfii‰lo hrozivé
ahfimûní, natolik, Ïe botfiásalo
celou zemí, jako by se mûla
rozpuknouti.

7 A pfii‰ly nesmírnû ostré bles-
ky, jaké je‰tû nikdy nikdo v celé
zemi nezaÏil.

8 A amûsto Zarahemla vzplálo
ohnûm.

9 A mûsto Moroni se potopilo
v hlubiny mofiské a jeho obyva-
telé utonuli.

10 A na mûsto Moronia byla
pfienesena zemû, takÏe tam
povstala namísto mûsta veliká
hora.

11 A veliké a stra‰livé zniãení
nastalo v zemi jiÏní.

12 Ale vizte, vût‰í a stra‰livûj‰í
zniãení nastalo v zemi severní;
neboÈ vizte, celá tváfi zemû byla
zmûnûna boufií a vichfiicemi
a hromy a blesky a nesmírnû
velik˘m otfiásáním celé zemû;

13 A asilnice se rozpukaly
a pfiímé cesty byly zniãeny a
mnoho rovn˘ch míst se stalo
nerovn˘mi.

14 A mnohá veliká a v˘znaãná
mûsta se apropadla a mnohá
byla spálena a mnohá se otfiá-
sala, aÏ jejich stavby popadaly

25a NaS 20:37.
pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.

8 1a 3. Nefi 7:19–20;
Morm. 9:18–19.

b Skut. 3:6;
Jákob 4:6.

2a 3. Nefi 2:8.
3a 1. Nefi 19:10;

Hel. 14:20, 27;
3. Nefi 10:9.

4a pp UkfiiÏování.
6a 1. Nefi 19:11;

Hel. 14:21.
b Mat. 27:45, 50–51.

8a 4. Nefi 1:7–8.
13a Hel. 14:24;

3. Nefi 6:8.
14a 1. Nefi 12:4.
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k zemi a jejich obyvatelé byli
zabiti a ona místa zpustla.
15 A bylo nûkolik mûst, jeÏ

zÛstala; ale jejich poniãení bylo
nesmírnû veliké a byli v nich
mnozí lidé, ktefií byli zabiti.

16 A byli nûktefií, ktefií byli
odneseni vichfiicí; a kam se po-
dûli, to nikdo neví, ví se pouze
to, Ïe byli odneseni.

17 A tak byla tváfi celé zemû
znetvofiena boufiemi a hromy a
blesky a otfiásáním zemû.

18 A vizte, askály se rozpukaly
vedví; byly rozpukány po tváfii
celé zemû, natolik, Ïe se nachá-
zely jako úlomky a jako rozsed-
liny a jako trhliny po celé tváfii
zemû.

19 A stalo se, Ïe kdyÏ tyto
hromy a blesky a boufie a vichr
a otfiásání zemû ustaly – neboÈ
vizte, trvaly po dobu asi atfií ho-
din; a nûktefií fiíkali, Ïe ona doba
byla del‰í; nicménû v‰echny
tyto veliké a stra‰livé vûci byly
uãinûny bûhem doby asi tfií ho-
din – a pak vizte, na tváfii zemû
nastala temnota.
20 A stalo se, Ïe na celé tváfii

zemû byla hustá temnota, na-
tolik, Ïe její obyvatelé, ktefií
nepadli, mohli acítiti bpáru
temnoty;

21 A pro onu temnotu nemohlo
b˘ti Ïádného svûtla ani svíce
ani pochodnû; ani nemohl b˘ti
rozdûlán oheÀ jejich vybran˘m
a nesmírnû such˘m dfievem,
takÏe nemohlo b˘ti vÛbec Ïád-
ného svûtla;

22 A Ïádné svûtlo nebylo vi-
dûti, ani oheÀ ani záblesk ani

slunce ani mûsíc ani hvûzdy,
neboÈ tak veliké byly mlhy tem-
noty, které byly na tváfii zemû.

23 A stalo se, Ïe po dobu atfií
dnÛ nebylo vidûti Ïádného
svûtla; a mezi ve‰ker˘m lidem
bylo neustále veliké truchlení a
kvílení a pláã; ano, pfieveliké
bylo sténání lidu pro onu tem-
notu a veliké zniãení, které na
nûj pfii‰lo.

24 A na jednom místû bylo
sly‰eti, jak volají fikouce: Ó,
kéÏ bychom b˘vali ãinili pokání
pfied tímto velik˘m a stra‰li-
v˘m dnem, a pak by na‰i bratfií
byli u‰etfieni a nebyli by spá-
leni v onom velikém mûstû
aZarahemla.
25 A na jiném místû bylo sly-

‰eti, jak volají a truchlí fikouce:
Ó, kéÏ bychom b˘vali ãinili
pokání pfied tímto velik˘m a
stra‰liv˘m dnem a kéÏ bychom
nezabíjeli a nekamenovali pro-
roky a nevyvrhovali je; pak by
byly na‰e matky a na‰e krásné
dcery a na‰e dûti u‰etfieny a ne-
byly by pohfibeny v onom veli-
kém mûstû Moronia. A tak bylo
kvílení lidu veliké a stra‰livé.

KAPITOLA 9

V temnotû hlas KristÛv ohla‰uje
zniãení mnoha lidí a mûst pro jejich
zlovolnost – Také ohla‰uje svou
boÏskost, oznamuje, Ïe zákon Moj-
Ïí‰Ûv je naplnûn, a vyz˘vá lidi, aby
‰li k nûmu a byli spaseni. Kolem
roku 34 po Kr.

A stalo se, Ïe mezi v‰emi

18a Hel. 14:21–22.
19a Luká‰ 23:44.

20a Ex. 10:21–22.
b 1. Nefi 12:5; 19:11.

23a 1. Nefi 19:10.
24a Hel. 13:12.



3. Nefi 9:2–11 450

obyvateli zemû bylo sly‰eti
ahlas, po celé tváfii této zemû,
volající:
2 Bûda, bûda, bûda tomuto lidu;

abûda obyvatelÛm celé zemû,
pokud nebudou ãiniti pokání;
neboÈ ìábel se bsmûje a jeho
andûlé se radují z pobit˘ch
krásn˘ch synÛ a dcer mého lidu;
a oni padli pro nepravost svou
a ohavnosti své!

3 Vizte, ono veliké mûsto
Zarahemla jsem spálil ohnûm, i
jeho obyvatele.

4 A vizte, ono veliké mûsto
Moroni, dal jsem, aby bylo po-
topeno v hlubiny mofiské a aby
obyvatelé jeho utonuli.
5 A vizte, ono veliké mûsto

Moronia jsem pfiikryl zemí, i
obyvatele jeho, abych pfied tváfií
svou skryl nepravosti jejich a
ohavnosti jejich, aby krev pro-
rokÛ a svat˘ch jiÏ ke mnû proti
nim nepfiicházela.
6 A vizte, mûsto Gilgal, dal

jsem, aby se propadlo a aby
obyvatelé jeho byli pohfibeni
v hlubinách zemsk˘ch;

7 Ano, i mûsto Onia a obyvate-
lé jeho, i mûsto Mokum a oby-
vatelé jeho, i mûsto Jeruzalém a
obyvatelé jeho; a dal jsem, aby
avody pfii‰ly na místo jejich,
aby pfied tváfií mou pfiikryly
zlovolnost jejich a ohavnosti
jejich, aby krev prorokÛ a sva-
t˘ch jiÏ ke mnû proti nim nevy-
stupovala.

8 A vizte, mûsto Gadiandi a
mûsto Gadiomna a mûsto Jákob

a mûsto Gimgimno, dal jsem,
aby se v‰echna tato mûsta pro-
padla, a uãinil jsem na místû
jejich avrchy a údolí; a obyvatele
jejich jsem pohfibil v hlubinách
zemsk˘ch, abych pfied tváfií
svou skryl zlovolnost jejich a
ohavnosti jejich, aby krev pro-
rokÛ a svat˘ch jiÏ ke mnû proti
nim nevystupovala.

9 A vizte, ono veliké mûsto
Jákobugat, které bylo ob˘váno
lidem krále Jákoba, dal jsem,
aby bylo spáleno ohnûm pro
hfiíchy jejich a zlovolnost jejich,
která byla nad ve‰kerou zlo-
volnost celé zemû, pro jejich
atajné vraÏdy a spolãení; neboÈ
to byli oni, kdo zniãil mír lidu
mého a vládu zemû; tudíÏ dal
jsem, aby byli spáleni, abych je
bvyhladil pfied tváfií svou, aby
krev prorokÛ a svat˘ch jiÏ ke
mnû proti nim nevystupovala.

10 A vizte, mûsto Laman a
mûsto Jo‰ a mûsto Gád a mûsto
Ki‰kumen, dal jsem, aby byla
spálena ohnûm, i obyvatelé
jejich, pro zlovolnost svou
ohlednû vyvrhování prorokÛ a
kamenování tûch, které jsem
poslal, aby jim oznamovali zlo-
volnost jejich a ohavnosti jejich.

11 A protoÏe je v‰echny vy-
vrhli, takÏe mezi nimi nebylo
Ïádn˘ch spravedliv˘ch, seslal
jsem aoheÀ a zniãil jsem je, aby
zlovolnost jejich a ohavnosti
jejich mohly b˘ti skryty pfied
tváfií mou, aby krev prorokÛ a
svat˘ch, které jsem poslal mezi

9 1a 1. Nefi 19:11;
3. Nefi 11:10.

2a Mat. 11:20–21.
b MojÏ. 7:26.

7a Ezech. 26:19.
8a 1. Nefi 19:11.
9a Hel. 6:17–18, 21.

b Mos. 12:8.

11a 2. Král. 1:9–16;
Hel. 13:13.
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nû, nemusela kfiiãeti ke mnû bze
zemû proti nim.

12 A dal jsem, aby amnohá ve-
liká zniãení pfii‰la na tuto zemi
a na tento lid, pro zlovolnost
jeho a ohavnosti jeho.
13 Ó vy v‰ichni, ktefií jste au‰e-

tfieni, protoÏe jste byli spravedli-
vûj‰í neÏli oni, nevrátíte se nyní
ke mnû a nebudete ãiniti pokání
z hfiíchÛ sv˘ch a neobrátíte se,
abych vás mohl buzdraviti?
14 Ano, vpravdû pravím vám,

apfiijdete-li ke mnû, budete míti
bÏivot vûãn˘. Vizte, crámû milo-
srdenství mého je k vám vzta-
Ïeno a kaÏd˘, kdo pfiijde, toho
pfiijmu; a poÏehnaní jsou ti, ktefií
jdou ke mnû.
15 Vizte, jsem JeÏí‰ Kristus,

Syn BoÏí. aStvofiil jsem nebesa a
zemi a v‰echny vûci, jeÏ na nich
jsou. Byl jsem u Otce od poãát-
ku. bJá jsem v Otci a Otec ve
mnû; a ve mnû Otec oslavil své
jméno.

16 Pfii‰el jsem k sv˘m vlastním,
a moji vlastní mne anepfiijali. A
písma ohlednû pfiíchodu mého
jsou naplnûna.
17 A v‰em tûm, ktefií mne pfii-

jali, jsem adal, aby se stali syny
BoÏími; a právû tak dám v‰em,

ktefií uvûfií ve jméno mé, neboÈ
vizte, mnou pfiichází bvykoupe-
ní a ve mnû je czákon MojÏí‰Ûv
naplnûn.

18 Já jsem asvûtlo a Ïivot svûta.
Já jsem bAlfa i Oméga, poãátek
i konec.

19 A nebudete mi ajiÏ obûtovati
proléváním krve; ano, obûti va‰e
a zápalné obûti va‰e skonãí, ne-
boÈ nebudu pfiijímati Ïádnou
z obûtí va‰ich a ze zápaln˘ch
obûtí va‰ich.

20 A a budete mi apfiiná‰eti
jako obûÈ srdce zlomené a ducha
zkrou‰eného. A kdo ke mnû
pfiijde se srdcem zlomen˘m a
duchem zkrou‰en˘m, toho bpo-
kfitím ohnûm a Duchem Svat˘m,
stejnû jako byli Lamanité, pro
víru svou ve mne v dobû ob-
rácení svého, pokfitûni ohnûm
a Duchem Svat˘m, a nevûdûli
o tom.

21 Vizte, pfii‰el jsem na svût,
abych pfiinesl svûtu vykoupení,
abych zachránil svût z hfiíchu.

22 TudíÏ, kdo bude ãiniti apo-
kání a pfiijde ke mnû jako malé
bdítû, toho pfiijmu, neboÈ tako-
v˘ch je království BoÏí. Vizte, za
takové jsem cpoloÏil Ïivot svÛj
a opût jej vzal na se; tudíÏ ãiÀte

11b Gen. 4:10.
12a 3. Nefi 8:8–10, 14.
13a 3. Nefi 10:12.

b Jer. 3:22;
3. Nefi 18:32.

14a 2. Nefi 26:24–28;
Alma 5:33–36.

b Jan 3:16.
c Alma 19:36.

15a Jan 1:1–3;
Kol. 1:16;
Hel. 14:12;
Eter 4:7;
NaS 14:9.

b Jan 17:20–22;
3. Nefi 11:27; 19:23, 29.

16a Jan 1:11; NaS 6:21.
17a Jan 1:12.

pp âlovûk, lidé –
âlovûk, moÏnost
státi se podobn˘m
Nebeskému Otci;
Synové a dcery BoÏí.

b pp Vykoupení,
vykoupen˘,
vykoupiti.

c 3. Nefi 12:19, 46–47;
15:2–9.

18a pp Svûtlo, svûtlo
Kristovo.

b Zjev. 1:8.
pp Alfa i Oméga.

19a Alma 34:13.
20a 3. Nefi 12:19;

NaS 20:37.
b 2. Nefi 31:13–14.

22a pp Pokání.
b Marek 10:15;

Mos. 3:19;
3. Nefi 11:37–38.

c Jan 10:15–18.
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pokání a pojìte ke mnû, vy
konãiny zemû, a buìte spaseni.

KAPITOLA 10

V zemi je po mnoho hodin ticho –
Hlas KristÛv slibuje, Ïe shromáÏdí
svÛj lid, tak jako slepice shromaÏ-
ìuje svá kufiátka – Spravedlivûj‰í
ãást lidu byla zachována. Kolem
roku 34–35 po Kr.

A nyní vizte, stalo se, Ïe v‰e-
chen lid zemû sly‰el tato slova
a byl jejich svûdkem. A po tûch-
to slovech bylo v zemi ticho po
dobu mnoha hodin;

2 NeboÈ tak velik˘ byl úÏas
lidu, Ïe ustali bûdovati a kvíleti
nad ztrátou sv˘ch pfiíbuzn˘ch,
ktefií byli zabiti; tudíÏ v celé
zemi bylo ticho po dobu mnoha
hodin.

3 A stalo se, Ïe k lidu opût
pfii‰el hlas, a v‰echen lid ho sly-
‰el a byl jeho svûdkem, fikoucí:

4 Ó vy lidé tûchto avelik˘ch
mûst, která padla, ktefií jste
potomky Jákobov˘mi, ano, ktefií
jste z domu Izraele, jak ãasto
jsem vás shromaÏìoval, tak jako
slepice shromaÏìuje kufiátka
svá pod kfiídla svá, a bstaral jsem
se o vás.
5 A opût, jak ãasto bych vás

shromaÏìoval, tak jako slepice
shromaÏìuje kufiátka svá pod
kfiídla svá, ano, ó vy lidé z domu
Izraele, ktefií jste padli; ano, ó
vy lidé z domu Izraele, vy, ktefií

Ïijete v Jeruzalémû, jakoÏ i vy,
ktefií jste padli; ano, ajak ãasto
bych vás shromaÏìoval, tak jako
slepice shromaÏìuje kufiátka
svá, a vy jste nechtûli.

6 Ó vy z domu Izraele, které
jsem au‰etfiil, jak ãasto vás budu
shromaÏìovati, tak jako slepice
shromaÏìuje kufiátka svá pod
kfiídla svá, budete-li ãiniti pokání
a bnavrátíte-li se ke mnû s cel˘m
úmyslem csrdce.
7 Av‰ak neuãiníte-li tak, ó

dome Izraele, místa pfiíbytkÛ
va‰ich zpustnou aÏ do doby,
kdy se naplní asmlouva s otci
va‰imi.

8 A nyní, stalo se, Ïe poté, co
lidé usly‰eli tato slova, vizte,
poãali opût plakati a kvíleti nad
ztrátou sv˘ch pfiíbuzn˘ch a
pfiátel.

9 A stalo se, Ïe tak uplynuly
tfii dny. A bylo ráno a atemnota
na tváfii zemû se rozplynula a
zemû se pfiestala chvûti a skály
pfiestaly pukati a dûsivé sténání
ustalo a v‰echny divoké zvuky
odeznûly.

10 A zemû se opût spojila, takÏe
stála; a truchlení a pláã a náfiek
lidí, jejichÏ Ïivot byl u‰etfien,
ustaly; a jejich truchlení se ob-
rátilo v radost a jejich bûdování
v chválu a díkÛvzdání Pánu
JeÏí‰i Kristu, jejich Vykupiteli.

11 A potud se anaplnila písma,
která byla oznamována proroky.

12 A aspravedlivûj‰í ãást lidu
byla zachránûna a byli to ti, ktefií

10 4a 3. Nefi 8:14.
b 1. Nefi 17:3.

5a Mat. 23:37;
NaS 43:24–25.

6a 3. Nefi 9:13.

b 1. Sam. 7:3;
Hel. 13:11;
3. Nefi 24:7.

c Ezech. 36:26.
7a pp Smlouva.

9a 3. Nefi 8:19.
11a Skut. 3:18–20.
12a 2. Nefi 26:8;

3. Nefi 9:13.
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pfiijímali proroky a nekameno-
vali je; a byli to ti, ktefií neprolé-
vali krev svat˘ch, ktefií byli
u‰etfieni –
13 A byli u‰etfieni a nepropadli

se a nebyli pohfibeni v zemi;
a nebyli pohlceni v hlubinách
mofisk˘ch; a nebyli spáleni
ohnûm ani nebyli zavaleni a
k smrti rozdrceni; a nebyli od-
neseni vichfiicí; ani nebyli pfie-
moÏeni párou d˘mu a temnoty.

14 A nyní, kdo ãte, nechÈ ro-
zumí; ten, kdo má písma, nechÈ
v nich ahledá a nechÈ vidí a zfií,
zda v‰echna tato smrt a zniãení
ohnûm a d˘mem a boufiemi a
vichfiicemi a botvíráním zemû,
která je pohltila, a v‰echny tyto
vûci nejsou naplnûním proroctví
mnoha svat˘ch prorokÛ.
15 Vizte, pravím vám, ano,

mnozí o tûchto vûcech pfii pfií-
chodu Krista svûdãili a byli
azabiti, protoÏe o tûchto vûcech
svûdãili.
16 Ano, prorok aZenos svûdãil

o tûchto vûcech, a také Zenok
promlouval ohlednû tûchto
vûcí, protoÏe svûdãili obzvlá‰tû
o nás, ktefií jsme zbytkem seme-
ne jejich.

17 Vizte, ná‰ otec Jákob také
svûdãil o azbytku semene Joze-
fova. A vizte, nejsme my zbyt-
kem semene Jozefova? A nejsou
tyto vûci, jeÏ svûdãí o nás,
zapsány na deskách z mosazi,
které ná‰ otec Lehi pfiinesl
z Jeruzaléma?

18 A stalo se, Ïe na konci

tfiicátého a ãtvrtého roku, vizte,
ukáÏi vám, Ïe lidu Nefiovu,
kter˘ byl u‰etfien, a také tûm,
ktefií byli naz˘váni Lamanity a
ktefií byli u‰etfieni, byla proje-
vena veliká pfiízeÀ a na jejich
hlavy byla vylita veliká poÏeh-
nání, natolik, Ïe brzy po svém
avystoupení do nebe se jim
Kristus opravdu ukázal –

19 aUkázal jim své tûlo a pou-
ãoval je; a zpráva o jeho sluÏbû
bude podána pozdûji. TudíÏ pro
tuto chvíli konãím svá slova.

JeÏí‰ Kristus se ukázal lidu Nefi-
ovu, kdyÏ se zástup shromáÏdil
v zemi Hojnosti, a pouãoval je;
a tímto zpÛsobem se jim ukázal.
ObsaÏeno v kapitolách 11 aÏ 26 vãetnû.

KAPITOLA 11

Otec svûdãí o svém milovaném
Synu – Kristus se ukazuje a ohla-
‰uje své usmífiení – Lidé vnímají
rány v jeho rukou, nohou a boku –
Provolávají hosana – On udává
zpÛsob a provedení kfitu – Duch
sváru je od ìábla – Kristovou na-
ukou je to, Ïe lidé mají uvûfiiti a
b˘ti pokfitûni a pfiijmouti Ducha
Svatého. Kolem roku 34 po Kr.

A nyní, stalo se, Ïe okolo chrá-
mu, kter˘ byl v zemi Hojnosti,
se shromáÏdil velik˘ zástup
lidu Nefiova; a spoleãnû se po-
divovali a divili se a navzájem
poukazovali na onu avelikou

14a pp Písma – Hodnota
písem.

b 1. Nefi 19:11;
2. Nefi 26:5.

15a pp Muãednictví,

muãedník.
16a Hel. 8:19–20.
17a 2. Nefi 3:4–5;

Alma 46:24;
3. Nefi 5:23–24.

18a Skut. 1:9–11.
19a 3. Nefi 11:12–15.
11 1a 3. Nefi 8:11–14.
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a podivuhodnou zmûnu, která
nastala.
2 A také hovofiili o onom JeÏí‰i

Kristu, o jehoÏ smrti bylo dáno
aznamení.
3 A stalo se, Ïe zatímco takto

spoleãnû hovofiili, usly‰eli ahlas,
kter˘ jako by pfiicházel s nebe;
a rozhlíÏeli se kolem dokola, ne-
boÈ onomu hlasu, kter˘ sly‰eli,
nerozumûli; a nebyl to ostr˘
hlas, ani to nebyl siln˘ hlas;
nicménû, i pfiesto, Ïe to byl hlas
bjemn˘, pronikal tûm, ktefií ho
sly‰eli, aÏ do nitra, natolik, Ïe
nebylo jediné ãásti jejich tûla,
kterou by neroztfiásl; ano, pro-
nikal jim aÏ do nitra du‰e a
zpÛsobil, Ïe jejich srdce hofielo.
4 A stalo se, Ïe opût usly‰eli

hlas, a nerozumûli mu.
5 A opût, potfietí usly‰eli hlas

a otevfieli u‰i své, aby jej sly‰eli;
a oãi jejich byly upfieny k zvu-
ku jeho; a neochvûjnû pohlíÏeli
k nebi, odkud onen zvuk pfii-
cházel.

6 A vizte, napotfietí hlasu, kter˘
sly‰eli, porozumûli; a ten jim
pravil:

7 Hle, mÛj amilovan˘ Syn,
bv nûmÏ se mi dobfie zalíbilo a
v nûmÏ jsem oslavil jméno své –
sly‰te jej.

8 A stalo se, Ïe kdyÏ porozu-
mûli, upfieli oãi své opût vzhÛru
k nebi; a hle, auvidûli âlovûka
sestupujícího s nebe; a byl odûn

v bûlostné roucho; a sestoupil a
stanul uprostfied nich; a oãi celé-
ho zástupu se obrátily k nûmu
a neodvaÏovali se otevfiíti ústa
svá, a to ani jeden k druhému, a
nevûdûli, co to znamená, neboÈ si
mysleli, Ïe se jim ukázal andûl.

9 A stalo se, Ïe vztáhl ruku
svou a promluvil k lidu fika:

10 Vizte, jsem JeÏí‰ Kristus, o
nûmÏ proroci svûdãili, Ïe pfiijde
na svût.

11 A vizte, jsem asvûtlo a Ïivot
svûta; a pil jsem z onoho hofiké-
ho bkalicha, kter˘ mi dal Otec,
a Otce jsem oslavil v tom, Ïe
jsem na sebe cvzal hfiíchy svûta,
v ãemÏ jsem vytrpûl dvÛli Otce
ve v‰ech vûcech od poãátku.

12 A stalo se, Ïe kdyÏ JeÏí‰
promluvil tato slova, cel˘ zástup
padl k zemi; neboÈ se rozpo-
mnûli, Ïe mezi nimi bylo aproro-
kováno, Ïe po vystoupení svém
do nebe se jim Kristus ukáÏe.

13 A stalo se, Ïe k nim Pán
promluvil fika:

14 VstaÀte a pojìte ke mnû,
abyste mohli avloÏiti ruku svou
v bok mÛj, a také abyste mohli
bpocítiti stopy hfiebÛ v rukou
m˘ch a v nohou m˘ch, abyste
mohli vûdûti, Ïe já jsem cBÛh
Izraelsk˘ a BÛh celé dzemû a Ïe
jsem byl zabit pro hfiíchy svûta.

15 A stalo se, Ïe zástup pfied-
stoupil, a oni vkládali ruce své
v jeho bok, a pocítili stopy

2a Hel. 14:20–27.
3a Deut. 4:33–36;

Hel. 5:29–33.
b 1. Král. 19:11–13;

NaS 85:6.
7a Mat. 3:17; 17:5;

JS–Î 1:17.
b 3. Nefi 9:15.

8a 1. Nefi 12:6;
2. Nefi 26:1.

11a pp Svûtlo, svûtlo
Kristovo.

b Mat. 26:39, 42.
c Jan 1:29;

NaS 19:18–19.
d Marek 14:36;

Jan 6:38; NaS 19:2.
12a Alma 16:20.
14a Jan 20:27.

b Luká‰ 24:36–39;
NaS 129:2.

c Iz. 45:3;
3. Nefi 15:5.

d 1. Nefi 11:6.
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hfiebÛ v rukou jeho a v nohou
jeho; a to ãinili pfiedstupujíce
jeden po druhém, aÏ pfiedstou-
pili v‰ichni a uvidûli oãima
sv˘ma a pocítili rukama sv˘ma
a vûdûli s jistotou a vydali svû-
dectví, Ïe ato je ten, o nûmÏ psali
proroci, Ïe má pfiijíti.

16 A kdyÏ v‰ichni pfiedstoupili
a sami byli svûdky, zvolali
jedním hlasem fikouce:

17 Hosana! Velebeno budiÏ
jméno Boha Nejvy‰‰ího! A padli
k nohám JeÏí‰ov˘m a auctívali ho.
18 A stalo se, Ïe promluvil

k aNefimu (neboÈ Nefi byl
v zástupu) a pfiikázal mu, aby
pfiedstoupil.

19 A Nefi vstal a pfiedstoupil a
sklonil se pfied Pánem a políbil
mu nohy.

20 A Pán mu pfiikázal, aby
vstal. A on vstal a stanul pfied
ním.

21 A Pán mu pravil: Dávám ti
amoc, abys bkfitil tento lid, aÏ
opût vystoupím do nebe.
22 A opût, Pán povolal adal‰í

a pravil jim totéÏ; a dal jim
moc kfitíti. A pravil jim: Tímto
zpÛsobem budete kfit í t i ; a
nebudou bÏádné spory mezi
vámi.

23 Vpravdû, pravím vám, Ïe
kaÏdého, kdo ã in í pokání
z hfiíchÛ sv˘ch skrze aslova va‰e

a bpfieje si b˘ti pokfitûn ve jménu
mém, tímto zpÛsobem budete
kfitíti – vizte, sejdete do vody a
cpostavíte se v ní a ve jménu
mém je pokfitíte.

24 A nyní vizte, toto jsou slova,
která fieknete, oslovujíce je jmé-
nem, fikouce:

25 Maje apravomoc danou mi
JeÏí‰em Kristem, kfitím tû ve
jménu bOtce i Syna i Ducha
Svatého. Amen.

26 A pak je aponofiíte do vody
a oni opût z vody vyjdou.
27 A tímto zpÛsobem budete

kfitíti ve jménu mém; neboÈ
vizte, vpravdû pravím vám, Ïe
Otec i Syn i Duch Svat˘ ajedno
jsou; a já jsem v Otci a Otec ve
mnû a Otec a já jedno jsme.

28 A tak, jak jsem vám pfiiká-
zal, budete kfitíti. A nebudou
mezi vámi Ïádné aspory, jako
byly doposud; a také nebudou
mezi vámi Ïádné spory ohled-
nû bodÛ nauky mé, jako byly
doposud.

29 NeboÈ vpravdû, vpravdû
pravím vám, ten, kdo má ducha
asváru, není ode mne, ale je od
bìábla, kter˘ je otcem sváru a
podnûcuje srdce lidí, aby se
navzájem hnûvivû sváfiili.

30 Vizte, naukou mou není
podnûcovati ke hnûvu srdce
lidská, jednoho proti druhému;

15a pp JeÏí‰ Kristus –
Kristova objevení
se po smrti.

17a pp Uctívání, uctívati.
18a 3. Nefi 1:2, 10.
21a pp Moc.

b pp Kfiest, kfitíti.
22a 1. Nefi 12:7;

3. Nefi 12:1.
b 3. Nefi 18:34.

23a 3. Nefi 12:2.

b pp Kfiest, kfitíti –
Podmínky pro kfiest.

c 3. Nefi 19:10–13.
25a Mos. 18:13;

NaS 20:73.
pp Kfiest, kfitíti –
NáleÏitá pravomoc.

b pp BÛh, BoÏstvo.
26a pp Kfiest, kfitíti –

Kfiest ponofiením.
27a Jan 17:20–22;

3. Nefi 28:10;
Morm. 7:7;
NaS 20:28.

28a 1. Kor. 1:10;
Efez. 4:11–14;
NaS 38:27.

29a 2. Tim. 2:23–24;
Mos. 23:15.
pp Svár.

b pjs, Efez. 4:26;
Mos. 2:32–33.
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ale naukou mou je to, Ïe takové
vûci mají skonãiti.
31 Vizte, vpravdû, vpravdû

pravím vám, budu vám ozna-
movati anauku svou.
32 A toto je anauka má, a je to

nauka, kterou mi dal Otec; a já
vydávám bsvûdectví o Otci a
Otec vydává svûdectví o mnû a
cDuch Svat˘ vydává svûdectví
o Otci a o mnû; a já vydávám
svûdectví, Ïe Otec pfiikazuje
v‰em lidem, v‰ude, aby ãinili
pokání a vûfiili ve mne.
33 A kaÏd˘, kdo ve mne vûfií a

je apokfitûn, bude bspasen; a to
jsou ti, ktefií czdûdí království
BoÏí.
34 A kdo ve mne nevûfií a není

pokfitûn, bude zatracen.
35 Vpravdû, vpravdû pravím

vám, Ïe toto je nauka má a vy-
dávám o ní svûdectví od Otce; a
kaÏd˘, kdo avûfií ve mne, vûfií i
v Otce; a tomu Otec vydá svû-
dectví o mnû, neboÈ ho nav‰tíví
bohnûm a cDuchem Svat˘m.

36 A tak vydá Otec svûdectví
o mnû a Duch Svat˘ mu vydá
svûdectví o Otci a o mnû; neboÈ
Otec a já a Duch Svat˘ jedno
jsme.

37 A opût, pravím vám, musíte
ãiniti pokání a astáti se jako malé
dûti a b˘ti pokfitûni ve jménu
mém, jinak nemÛÏete tyto vûci
nikterak obdrÏeti.

38 A opût, pravím vám, musíte

ãiniti pokání a b˘ti pokfitûni ve
jménu mém a státi se jako malé
dûti, jinak nemÛÏete nikterak
zdûditi království BoÏí.

39 Vpravdû, vpravdû pravím
vám, Ïe toto je nauka má a
kaÏd˘, kdo na ní astaví, staví na
skále mé a bbrány pekelné ho
nepfiemohou.

40 A kdokoli bude oznamovati
více nebo ménû neÏli toto a bude
to utvrzovati jako nauku mou,
ten pfiichází od zlého, a není
postaven na skále mé; ale staví
na apísãit˘ch základech a brány
pekelné stojí otevfieny, aby
takového pfiijaly, kdyÏ na nûho
pfiijdou záplavy a udefií vûtry.

41 TudíÏ, jdûte k tomuto lidu a
oznamujte slova, jeÏ jsem pro-
mlouval, aÏ do konãin zemû.

KAPITOLA 12

JeÏí‰ povolává Dvanáct a povûfiuje
je – Proná‰í k NefitÛm fieã podob-
nou Kázání na hofie – Proná‰í
blahoslavenství – Jeho uãení pfiesa-
huje zákon MojÏí‰Ûv a je mu nadfia-
zeno – Lidem je pfiikázáno, aby byli
dokonalí tak, jako je dokonal˘ on a
jeho Otec – Porovnej s Matou‰em
5. Kolem roku 34 po Kr.

A stalo se, Ïe kdyÏ JeÏí‰ pravil
tato slova Nefimu a tûm, ktefií
byli povoláni (nyní, poãet tûch,
ktefií byli povoláni a obdrÏeli

31a 2. Nefi 31:2–21.
32a pp Nauka Kristova.

b 1. Jan. 5:7.
c 3. Nefi 28:11;

Eter 5:4.
33a Marek 16:16.

pp Kfiest, kfitíti – Je
nezbytn˘.

b pp Spasení.
c pp Celestiální sláva.

35a Eter 4:12.
b 3. Nefi 9:20; 12:2.
c pp Duch Svat˘.

37a Marek 10:15;
Luká‰ 18:17;
Mos. 3:19;

3. Nefi 9:22.
39a Mat. 7:24–29;

Hel. 5:12.
pp Skála.

b 3. Nefi 18:12–13.
40a 3. Nefi 14:24–27.
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moc a pravomoc kfitíti, byl
advanáct), a vizte, vztáhl ruku
svou k zástupu a zvolal k nim
fika: bPoÏehnaní budete, bude-
te-li dbáti slov tûchto dvanácti,
které jsem cvyvolil z prostfiedku
vás, aby vám Ïehnali a byli slu-
Ïebníky va‰imi; a jim jsem dal
moc, aby vás mohli kfitíti vodou;
a poté, co budete pokfitûni vo-
dou, vizte, pokfitím vás ohnûm
a Duchem Svat˘m; tudíÏ budete
poÏehnaní, uvûfiíte-li ve mne a
budete-li pokfitûni poté, co jste
mne vidûli a víte, Ïe jsem.
2 A opût, poÏehnanûj‰í jsou

ti, ktefií auvûfií ve slova va‰e,
protoÏe dosvûdãíte, Ïe jste mne
vidûli a Ïe víte, Ïe jsem. Ano,
poÏehnaní jsou ti, ktefií uvûfií ve
slova va‰e a bsestoupí do hlubin
pokory a budou pokfitûni, neboÈ
budou nav‰tíveni cohnûm a
Duchem Svat˘m a obdrÏí od-
pu‰tûní hfiíchÛ sv˘ch.

3 Ano, poÏehnaní jsou achudí
duchem, ktefií bpfiicházejí ke
mnû, neboÈ jejich je království
nebeské.
4 A opût, poÏehnaní jsou

v‰ichni ti, ktefií truchlí, neboÈ
oni budou utû‰eni.

5 A poÏehnaní jsou amírní,
neboÈ oni zdûdí bzemi.
6 A poÏehnaní jsou v‰ichni ti,

ktefií alaãní a bÏízní po cspraved-
livosti, neboÈ oni budou napl-
nûni Duchem Svat˘m.

7 A poÏehnaní jsou amilosrdní,
neboÈ oni milosrdenství dojdou.

8 A poÏehnaní jsou v‰ichni
aãistí v srdci, neboÈ oni buvidí
Boha.

9 A poÏehnaní jsou v‰ichni
amírotvorci, neboÈ oni budou
nazváni bdûtmi BoÏími.

10 A poÏehnaní jsou v‰ichni
ti, ktefií jsou apronásledováni
pro jméno mé, neboÈ jejich je
království nebeské.

11 A poÏehnaní jste, kdyÏ vám
lidé budou spílati a budou vás
pronásledovati a budou proti
vám lÏivû mluviti v‰eliké druhy
zla, pro mne;

12 NeboÈ budete míti velikou
radost a budete nesmírnû veselí,
neboÈ veliká bude aodmûna va‰e
v nebi; neboÈ tak pronásledovali
proroky, ktefií byli pfied vámi.

13 Vpravdû, vpravdû pravím
vám, dávám vám, abyste byli
asolí zemû; av‰ak pozbude-li
sÛl chuti své, ãím bude zemû
osolena? SÛl pak nebude dobrá
k niãemu, neÏli aby byla vyvrÏe-
na a po‰lapána nohama lidí.

14 Vpravdû, vpravdû pravím
vám, dávám vám, abyste byli
svûtlem tomuto lidu. Mûsto,

12 1a 3. Nefi 13:25.
b pp PoÏehnání,

poÏehnan˘,
poÏehnati.

c pp Povolání,
povolan˘ Bohem,
povolati.

2a NaS 46:13–14.
pp Vûfiiti, víra.

b Eter 4:13–15.
c 3. Nefi 11:35; 19:13.

3a NaS 56:17–18.

pp Pokora, pokorn˘,
pokofiiti se.

b Mat. 11:28–30.
5a ¤ím. 12:16;

Mos. 3:19.
pp Mírnost, mírn˘.

b pp Zemû.
6a 2. Nefi 9:51; Enos 1:4.

b Jer. 29:13.
c Pfiísl. 21:21.

7a pp Milosrdenství,
milosrdn˘.

8a pp âistota, ãist˘,
neãist˘.

b NaS 93:1.
9a pp Mírotvorce.

b pp Synové a dcery
BoÏí.

10a NaS 122:5–9.
pp Pronásledování,
pronásledovati.

12a Eter 12:4.
13a NaS 101:39–40.

pp SÛl.
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které leÏí na hofie, nemÛÏe b˘ti
skryto.
15 Vizte, rozsvûcují lidé asvíci

a staví ji pod kbelec? Nikoli, ale
na svícen a dává svûtlo v‰em,
ktefií jsou v domû.

16 TudíÏ, nechÈ tak asvûtlo va‰e
svítí pfied tímto lidem, aby
mohli vidûti dobré skutky va‰e
a oslavovati Otce va‰eho, kter˘
jest v nebi.

17 Nedomnívejte se, Ïe jsem
pfii‰el zru‰iti zákon nebo pro-
roky. Nepfii‰el jsem zru‰iti, ale
naplniti.

18 NeboÈ vpravdû pravím
vám, ani jedna literka, ani jedna
ãárka ze azákona nepominula,
ale ve mnû byl cel˘ naplnûn.

19 A vizte, dal jsem vám zákon
a pfiikázání Otce svého, abyste
vûfiili ve mne a abyste ãinili
pokání z hfiíchÛ sv˘ch a ‰li ke
mnû se asrdcem zlomen˘m a
s duchem zkrou‰en˘m. Vizte,
pfiikázání máte pfied sebou, a
bzákon je naplnûn.

20 TudíÏ pojìte ke mnû a
buìte spaseni; neboÈ vpravdû
pravím vám, Ïe pokud nebudete
zachovávati pfiikázání má, jeÏ
jsem vám v této dobû pfiikázal,
v Ïádném pfiípadû nevstoupíte
do království nebeského.

21 Sly‰eli jste, Ïe ti ve star˘ch
ãasech fiíkali, a je to i pfied vámi
napsáno, anezabije‰, a kaÏd˘,
kdo zabije, bude v nebezpeãí
soudu BoÏího;

22 Ale já vám pravím, Ïe

kaÏd˘, kdo se hnûvá na bratra
svého, bude v nebezpeãí soudu
jeho. A kaÏd˘, kdo fiekne bratru
svému: Rácha, bude v nebezpeãí
soudu pfied radou; a kaÏd˘, kdo
fiekne: Ty blázne, bude v nebez-
peãí pekelného ohnû.

23 TudíÏ, pfiijde‰-li ke mnû
nebo bude‰-li si pfiáti jíti ke mnû
a rozpomene‰-li se, Ïe bratr
tvÛj má nûco proti tobû –

24 Jdi cestou svou k bratru
svému a nejprve se asmifi s bra-
trem sv˘m a potom pojì ke
mnû s cel˘m úmyslem srdce, a
já tû pfiijmu.

25 Dohodni se s protivníkem
sv˘m rychle, dokud jsi s ním
na cestû, aby se tû nûkdy ne-
zmocnil a ty jsi nebyl uvrÏen
do vûzení.

26 Vpravdû, vpravdû pravím
tobû, Ïe na Ïádn˘ zpÛsob odtud
nevyjde‰, dokud nezaplatí‰ do
posledního séninu. A zatímco
jste ve vûzení, mÛÏete splatiti
byÈ i jedin˘ asénin? Vpravdû,
vpravdû pravím vám: Nikoli.

27 Vizte, ti ze star˘ch ãasÛ
napsali: aNezcizoloÏí‰;
28 Ale já vám pravím, Ïe kaÏ-

d˘, kdo hledí na Ïenu, aby jí byl
aÏádostiv, jiÏ zcizoloÏil v srdci
svém.

29 Vizte, dávám vám pfiiká-
zání, abyste nestrpûli Ïádné
z tûchto vûcí, aby vstoupila do
asrdce va‰eho;
30 NeboÈ je lépe , abys te

tyto vûci v sobû popfieli, ãímÏ

15a Luká‰ 8:16.
16a 3. Nefi 18:24.
18a pp Zákon MojÏí‰Ûv.
19a 3. Nefi 9:20.

pp Zlomené srdce.
b 3. Nefi 9:17.

21a Ex. 20:13;
Mos. 13:21;
NaS 42:18.

24a pp Odpustiti.
26a Alma 11:3.
27a 2. Nefi 9:36;

NaS 59:6.
28a NaS 42:23.

pp Îádostiv b˘ti,
Ïádostivost.

29a Skut. 8:22.
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vezmete akfiíÏ svÛj, neÏli abyste
byli uvrÏeni do pekla.
31 Je psáno, Ïe kaÏd˘, kdo

zapudí manÏelku svou, nechÈ
jí dá lístek arozvodov˘.
32 Vpravdû, vpravdû pravím

vám, Ïe kaÏd˘, kdo azapudí
manÏelku svou, kromû pfiíãiny
bsmilstva, uvádí ji k tomu, aby
czcizoloÏila; a kaÏd˘, kdo se
oÏení s tou, která je rozvedená,
cizoloÏí.
33 A opût je psáno: Nebude‰

pfiísahati kfiivû, ale bude‰ apfií-
sahy své Pánu plniti;

34 Ale vpravdû, vpravdû pra-
vím vám, anepfiísahejte vÛbec;
ani pfii nebi, neboÈ to je BoÏím
trÛnem;
35 Ani pfii zemi, neboÈ ta je

podnoÏím jeho;
36 Ani pfii hlavû své nebude‰

pfiísahati, neboÈ nemÛÏe‰ uãiniti
jedin˘ vlas ãern˘m nebo bíl˘m.

37 Ale nechÈ je fieã va‰e: Ano,
ano; Ne, ne; neboÈ cokoli pfiichá-
zí navíc neÏli toto, je zlé.

38 A vizte, je psáno: aOko za
oko a zub za zub.

39 Ale já vám pravím, Ïe ne-
budete aodporovati zlému, ale
kdyÏ tû kdokoli udefií v pravou
tváfi tvou, bnastav mu i druhou;
40 A kdyby se s tebou nûkdo

soudil a vzal ko‰ili tvou, nech
mu i plá‰È svÛj.

41 A kdokoli tû bude nutiti jíti
míli, jdi s ním dvû.

42 aDej tomu, kdo tû prosí, a
od toho, kdo by si chtûl od tebe
vypÛjãiti, se neodvracej.

43 A vizte, také je psáno, Ïe
bude‰ milovati bliÏního svého
a nenávidûti nepfiítele svého;
44 Ale vizte, já vám pravím:

Milujte anepfiátele své, Ïehnejte
tûm, ktefií vám zlofieãí, ãiÀte
dobro tûm, ktefií vás nenávidí,
a bmodlete se za ty, ktefií vás
zneuÏívají a pronásledují;

45 Abyste mohli b˘ti dûtmi
Otce svého, kter˘ je v nebi;
neboÈ on dává slunci svému
vycházeti nad zlé i nad dobré.

46 TudíÏ tyto vûci, jeÏ byly ve
star˘ch ãasech a jeÏ byly pod
zákonem, jsou v‰echny ve mnû
naplnûny.

47 aStaré vûci pominuly a
v‰echny vûci jsou nové.

48 TudíÏ bych chtûl, abyste
byli adokonalí, dokonce jako
já nebo jako Otec vá‰, kter˘ je
v nebi, dokonal˘ je.

KAPITOLA 13

JeÏí‰ uãí Nefity Pánovû modlitbû –
Mají si ukládati poklady v nebi –
Dvanácti pfiikazuje, aby se pfii své
sluÏbû nezab˘vali my‰lenkou na
vûci ãasné – Porovnej s Matou‰em
6. Kolem roku 34 po Kr.

Vpravdû, vpravdû pravím, Ïe
b y c h c h t û l , a b y s t e d á v a l i

30a Mat. 10:38; 16:24;
Luká‰ 9:23.

31a pp Rozvod.
32a Marek 10:11–12.

b pp Smilstvo.
c pp CizoloÏství.

33a pp Pfiísaha.
34a pp Znesvûcení.

38a Lev. 24:20.
39a 3. Nefi 6:13;

4. Nefi 1:34;
NaS 98:23–32.

b pp Trpûlivost.
42a Jákob 2:17–19;

Mos. 4:22–26.
44a Pfiísl. 24:17;

Alma 48:23.
b Skut. 7:59–60.

47a 3. Nefi 15:2, 7;
NaS 22:1.

48a Mat. 5:48;
3. Nefi 27:27.
pp Dokonal˘.
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aalmuÏny chud˘m; ale mûjte
se na pozoru, abyste nedávali
almuÏny své pfied lidmi, abyste
od nich byli vidûni; jinak nemáte
Ïádnou odmûnu od Otce svého,
kter˘ je v nebi.

2 TudíÏ, kdyÏ budete dávati
almuÏny, nevytrubujte pfied se-
bou, jako to ãiní pokrytci v syna-
gogách a na ulicích, aby mûli
aslávu lidskou. Vpravdû pravím
vám, mají odmûnu svou.
3 Ale kdyÏ ty dává‰ almuÏny,

nechÈ levice tvá neví, co ãiní
pravice tvá;

4 Aby almuÏny tvé mohly
b˘ti v skrytu; a Otec tvÛj, kter˘
vidí v skrytu, tû odmûní zjevnû.

5 A kdyÏ se amodlí‰, nebude‰
to ãiniti jako pokrytci, neboÈ ti se
rádi modlí stojíce v synagogách
a na nároÏích, aby mohli b˘ti
vidûni lidmi. Vpravdû pravím
vám, mají odmûnu svou.
6 Ale ty, kdyÏ se modlí‰, vejdi

do komÛrky své, a kdyÏ jsi
zavfiel dvefie své, modli se k Otci
svému, kter˘ je v skrytu; a
Otec tvÛj, kter˘ vidí v skrytu,
tû odmûní zjevnû.

7 Ale kdyÏ se modlíte, nepou-
Ïívejte prázdná opakování jako
pohané, neboÈ ti se domnívají,
Ïe budou vysly‰eni pro mno-
homluvnost svou.

8 Nebuìte tudíÏ jako oni,
neboÈ Otec vá‰ aví, ãeho je vám
zapotfiebí, je‰tû dfiíve, neÏli ho
poÏádáte.
9 Tímto azpÛsobem se tudíÏ

bmodlete: cOtãe ná‰, kter˘ jsi
v nebi, posvûceno buì jméno tvé.

10 StaÀ se vÛle tvá na zemi,
jako na nebi.

11 A odpusÈ nám viny na‰e,
jako my odpou‰tíme viníkÛm
sv˘m.

12 A aneuveì nás v poku‰ení,
ale vysvoboì nás od zlého.

13 NeboÈ tvé jest království i
moc i sláva, na vûky. Amen.

14 NeboÈ aodpustíte-li lidem
pfiestupky jejich, i vám odpustí
nebesk˘ Otec vá‰;

15 Neodpustíte-li v‰ak lidem
pfiestupky jejich, ani Otec vá‰
neodpustí pfiestupky va‰e.

16 Nadto, kdyÏ se apostíte, ne-
buìte jako pokrytci zasmu‰ilí,
neboÈ oni zachmufiují tváfi svou,
aby ukázali lidem, Ïe se postí.
Vpravdû pravím vám, mají
odmûnu svou.

17 Av‰ak ty, kdyÏ se postí‰,
pomaÏ hlavu svou a umyj tváfi
svou;

18 Abys neukazoval lidem, Ïe
se postí‰, ale Otci svému, kter˘
je v askrytu; a Otec tvÛj, kter˘
vidí v skrytu, tû odmûní zjevnû.

19 Neukládejte si poklady na
zemi, kde niãí mol a rez a kde
se dob˘vají zlodûji a kradou.

20 Ale ukládejte si apoklady
v nebi, kde mol ani rez neniãí
a kde se zlodûji nedob˘vají ani
nekradou.

21 NeboÈ kde je poklad vá‰,
tam bude i srdce va‰e.

22 aSvûtlem tûla je oko; je-li

13 1a pp AlmuÏna,
dávání almuÏny.

2a NaS 121:34–35.
5a pp Modlitba.
8a NaS 84:83.
9a Mat. 6:9–13.

b pp Modlitba.
c pp BÛh, BoÏstvo –

BÛh Otec.
12a pjs, Mat. 6:14.
14a Mos. 26:30–31;

NaS 64:9.

pp Odpustiti.
16a Iz. 58:5–7.

pp Postiti se, pÛst.
18a NaS 38:7.
20a Hel. 5:8; 8:25.
22a NaS 88:67.
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tudíÏ oko tvé ãisté, celé tûlo
bude naplnûno svûtlem.
23 Av‰ak je-li oko tvé zlé, celé

tûlo tvé bude naplnûno temno-
tou. Je-li tudíÏ svûtlo, které je
v tobû, temnotou, jak veliká je to
temnota!

24 Nikdo nemÛÏe aslouÏiti
dvûma pánÛm; neboÈ buì bude
jednoho nenávidûti a druhého
milovati, anebo jednoho se pfii-
drÏí a druh˘m pohrdne. NemÛ-
Ïete slouÏiti Bohu i mamonu.

25 A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ
JeÏí‰ promluvil tato slova, po-
hlédl na onûch dvanáct, které si
vyvolil, a pravil jim: Pamatujte
na slova, jeÏ jsem promlouval.
NeboÈ vizte, vy jste ti, které
jsem si vyvolil, abyste aslouÏili
tomuto lidu. TudíÏ, pravím
vám: bNevûnujte Ïádnou my‰-
lenku Ïivotu svému, co budete
jísti nebo co budete píti; ani
tûlu svému, ãím se odûjete. Není
snad Ïivot více neÏli pokrm a
tûlo více neÏli odûv?

26 Pohleìte na ptáky ve vzdu-
chu, vÏdyÈ nesejí ani neÏnou
ani neshromaÏìují do stodol; a
pfiece je nebesk˘ Otec vá‰ Ïiví.
Nejste snad o mnoho cennûj‰í?

27 Kdo z vás mÛÏe pfiem˘‰le-
ním pfiidati loket k postavû své?

28 A proã myslíte na odûv?
Pohleìte na lilie polní, jak ros-
tou; nepracují ani nepfiedou;

29 A pfiece, pravím vám, Ïe
vpravdû ·alomoun v celé slávû
své nebyl odûn tak, jako jedna
z nich.

30 ProãeÏ, odívá-li BÛh tak

trávu polní, která dnes je a zítra
bude vhozena do pece, právû
tak odûje vás, nebudete-li malé
víry.

31 TudíÏ, nevûnujte tomu Ïád-
nou my‰lenku fikouce: Co bu-
deme jísti? Nebo: Co budeme
píti? Nebo: âím se odûjeme?

32 NeboÈ nebesk˘ Otec vá‰ ví,
Ïe máte zapotfiebí v‰ech tûchto
vûcí.

33 Ale hledejte nejprve akrálov-
ství BoÏí a spravedlivost jeho a
v‰echny tyto vûci vám budou
pfiidány.

34 Nevûnujte tudíÏ Ïádnou
my‰lenku zítfiku, neboÈ zítfiek se
postará o vûci své sám. Dosti je
zla na jednom dni.

KAPITOLA 14

JeÏí‰ pfiikazuje: Nesuìte; proste
Boha; varujte se fale‰n˘ch prorokÛ
– Pfiislibuje spasení tûm, ktefií ãiní
vÛli Otce – Porovnej s Matou‰em
7. Kolem roku 34 po Kr.

A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ JeÏí‰
promluvil tato slova, obrátil se
opût k zástupu a otevfiel opût
ústa svá fika k nûmu: Vpravdû,
vpravdû pravím vám, anesuìte,
abyste nebyli souzeni.

2 aNeboÈ jak˘m soudem sou-
díte, takov˘m budete souzeni;
a jakou mûrou mûfiíte, tou zase
bude odmûfieno vám.

3 A proã vidí‰ smítko, které je
v oku bratra tvého, av‰ak trámu,
kter˘ je v tvém vlastním oku, si
nev‰ímá‰?

24a 1. Sam. 7:3.
25a pp SlouÏiti, sluÏba.

b Alma 31:37–38;

NaS 84:79–85.
33a Luká‰ 12:31.
14 1a pjs, Mat. 7:1–2;

Jan 7:24.
2a Morm. 8:19.
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4 Nebo jak mÛÏe‰ fiíci bratru
svému: Dovol, aÈ vyjmu smítko
z oka tvého – a viz, trám je
v tvém vlastním oku?

5 Ty pokrytãe, nejprve vyjmi
atrám ze svého vlastního oka; a
pak bude‰ jasnû vidûti, abys vy-
Àal smítko z oka bratra svého.
6 Nedávejte to, co je asvaté,

psÛm a neházejte perly své pfied
svinû, aby je nepo‰lapaly noha-
ma sv˘ma a neobrátily se a
neroztrhaly vás.

7 aProste, a bude vám dáno;
hledejte, a naleznete; klepejte,
a bude vám otevfieno.

8 NeboÈ kaÏd˘, kdo prosí, do-
stává; a ten, kdo hledá, nalézá; a
tomu, kdo klepe, bude otevfieno.
9 Nebo je snad mezi vámi

ãlovûk, jenÏ, jestliÏe syn jeho
poprosí o chléb, mu dá kámen?
10 Nebo jestliÏe poprosí o rybu,

mu dá hada?
11 Víte-li tedy vy, jsouce zlí, jak

dávati dûtem sv˘m dobré dary,
oã mnohem více bude Otec vá‰,
kter˘ je v nebi, dávati dobré vûci
tûm, ktefií ho prosí?

12 TudíÏ, v‰echny vûci, jakkoli
byste chtûli, aby lidé ãinili vám,
aãiÀte právû tak jim, neboÈ toto
je zákon i proroci.
13 Vstupujte atûsnou branou;

neboÈ prostorná je brána a b‰iro-
ká je cesta, která vede do záhu-
by, a mnoho je tûch, ktefií tudy
vcházejí;

14 ProtoÏe tûsná je abrána a
búzká je cesta, která vede k Ïivo-
tu, a cmálo je tûch, ktefií ji nalézají.
15 Varujte se afale‰n˘ch pro-

rokÛ, ktefií k vám pfiicházejí
v rou‰e beránãím, ale uvnitfi jsou
draví vlci.

16 Po ovoci jejich poznáte je.
Sbírají snad lidé hrozny z trní
a fíky z bodláãí?
17 Právû tak kaÏd˘ dobr˘

strom nese dobré ovoce; ale
zkaÏen˘ strom nese ovoce zlé.

18 Dobr˘ strom nemÛÏe nésti
zlé ovoce ani zkaÏen˘ strom
nemÛÏe nésti ovoce dobré.

19 KaÏd˘ strom, kter˘ anenese
dobré ovoce, b˘vá poraÏen a
uvrÏen do ohnû.

20 ProãeÏ, po aovoci jejich
poznáte je.

21 Ne kaÏd˘, kdo mi fiíká:
Pane, Pane, vstoupí do králov-
ství nebeského; ale ten, kdo ãiní
vÛli Otce mého, kter˘ je v nebi.

22 Mnozí mi afieknou v onen
den: Pane, Pane, coÏ jsme nepro-
rokovali ve jménu tvém a ve
jménu tvém nevymítali ìábly a
ve jménu tvém nevykonali mno-
ho podivuhodn˘ch skutkÛ?

23 A tehdy jim prohlásím:
Nikdy jsem vás aneznal; bode-
jdûte ode mne, vy, ktefií ãiníte
nepravost.

24 TudíÏ kaÏdého, kdo sly‰í
tato slova má a ãiní podle
nich, pfiipodobním k moudrému

5a Jan 8:3–11.
6a pp Svat˘.
7a 3. Nefi 27:29.

pp Modlitba.
12a pp Soucit.
13a Luká‰ 13:24;

3. Nefi 27:33.
b NaS 132:25.

14a 2. Nefi 9:41;
31:9, 17–18;
NaS 22:1–4.

b 1. Nefi 8:20.
c 1. Nefi 14:12.

15a Jer. 23:21–32;
2. Nefi 28:9, 12, 15.

19a Mat. 3:10;

Alma 5:36–41;
NaS 97:7.

20a Luká‰ 6:43–45;
Moroni 7:5.

22a Alma 5:17.
23a Mos. 5:13; 26:24–27.

b Luká‰ 13:27.
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muÏi, kter˘ dÛm svÛj vystavûl
na askále –
25 A spadl a dé‰È a pfii‰ly

záplavy a vály vûtry a udefiily
na dÛm; a ten bnespadl, neboÈ
zaloÏen byl na skále.
26 A kaÏd˘, kdo sly‰í tato

slova má, a neãiní podle nich,
pfiipodobnûn bude k po‰etilci,
kter˘ dÛm svÛj vystavûl na
apísku –
27 A spadl dé‰È a pfii‰ly zápla-

vy a duly vûtry a udefiily na
dÛm; a ten spadl a pád jeho byl
velik˘.

KAPITOLA 15

JeÏí‰ oznamuje, Ïe zákon MojÏí‰Ûv
je v nûm naplnûn – Nefité jsou ony
dal‰í ovce, o kter˘ch mluvil v Jeru-
zalémû – Pro nepravost PánÛv lid
v Jeruzalémû neví o rozpt˘len˘ch
ovcích Izraele. Kolem roku 34 po Kr.

A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ JeÏí‰
dokonãil tato slova, rozhlédl se
po zástupu a pravil jim: Vizte,
sly‰eli jste to, ãemu jsem uãil,
neÏli jsem vystoupil k Otci
svému; tudíÏ, kaÏdého, kdo na
tato slova má pamatuje a aãiní
podle nich, bpozvednu posled-
ního dne.

2 A stalo se, Ïe kdyÏ JeÏí‰
pravil tato slova, vycítil, Ïe
jsou mezi nimi nûktefií, ktefií se
podivují a fiíkají si, co si pfieje

ohlednû azákona MojÏí‰ova;
neboÈ neporozumûli slovÛm, Ïe
staré vûci pominuly a Ïe v‰ech-
ny vûci jsou nové.

3 A on jim pravil: Nepodivujte
se, Ïe jsem vám pravil, Ïe staré
vûci pominuly a Ïe v‰echny vûci
jsou nové.

4 Vizte, pravím vám, Ïe azá-
kon, kter˘ byl dán MojÏí‰ovi,
je naplnûn.

5 Vizte, ajá jsem ten, kter˘
zákon dal, a já jsem ten, kter˘
uãinil smlouvu s lidem sv˘m
Izraelem; tudíÏ, ve mnû je zákon
naplnûn, neboÈ jsem pfii‰el,
abych zákon bnaplnil; tudíÏ je
mu konec.

6 Vizte, aneru‰ím proroky, ne-
boÈ v‰ichni ti, ktefií nebyli napl-
nûni ve mnû, vpravdû pravím
vám, v‰ichni budou naplnûni.

7 A proto, Ïe jsem vám pravil,
Ïe staré vûci pominuly, neru‰ím
to, co bylo promlouváno o vû-
cech, jeÏ pfiijdou.

8 NeboÈ vizte, asmlouva, kte-
rou jsem uãinil s lidem sv˘m,
není je‰tû zcela naplnûna; ale
zákon, kter˘ byl dán MojÏí‰ovi,
ve mnû konãí.

9 Vizte, já jsem azákon a bsvûtlo.
Hleìte ke mnû a vytrvejte do
konce a budete cÏíti; neboÈ
tomu, kdo dvytrvá do konce,
dám vûãn˘ Ïivot.

10 Vizte, dal jsem vám apfii-
kázání; tudíÏ pfiikázání má

24a pp Skála.
25a Alma 26:6;

Hel. 5:12.
b Pfiísl. 12:7.

26a 3. Nefi 11:40.
15 1a Jakub 1:22.

b 1. Nefi 13:37;
NaS 5:35.

2a pp Zákon MojÏí‰Ûv.
4a Mos. 13:27–31;

3. Nefi 9:17–20.
5a 1. Kor. 10:1–4;

3. Nefi 11:14.
pp Jehova.

b Alma 34:13.
6a 3. Nefi 23:1–5.

8a 3. Nefi 5:24–26.
9a 2. Nefi 26:1.

b pp Svûtlo, svûtlo
Kristovo.

c Jan 11:25;
NaS 84:44.

d pp Vytrvati.
10a 3. Nefi 12:20.
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zachovávejte. A toto je zákon i
proroci, neboÈ oni vpravdû
bsvûdãili o mnû.

11 A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ
JeÏí‰ promluvil tato slova, fiekl
onûm dvanácti, které vyvolil:

12 Vy jste uãedníky m˘mi; a
jste svûtlem tomuto lidu, kter˘
je zbytkem domu aJozefova.
13 A vizte, toto je azemû dûdic-

tví va‰eho; a Otec ji dal vám.
14 A nikdy mi Otec nedal

pfiikázání, abych to afiekl bratfiím
va‰im v Jeruzalémû.

15 Ani mi nikdy Otec nedal
pfiikázání, abych jim povûdûl o
ajin˘ch kmenech domu Izraele,
které Otec vyvedl ze zemû.
16 Otec mi pfiikázal, abych jim

povûdûl pouze toto:
17 Îe mám dal‰í ovce, které

nejsou z tohoto stáda; i ty mu-
sím pfiivésti a ony usly‰í hlas
mÛj; a bude jedno stádo a jeden
apast˘fi.
18 A nyní, pro tvrdo‰íjnost a

nevíru oni slovÛm m˘m anepo-
rozumûli; tudíÏ mi Otec pfiiká-
zal, abych jim o této vûci více
nefiekl.
19 Ale vpravdû pravím vám,

Ïe Otec mi pfiikázal, a já vám to
fiíkám, Ïe vy jste byli oddûleni
z prostfiedku jejich pro nepra-
vost jejich; tudíÏ pro nepravost
svou o vás nevûdí.

20 A vpravdû opût vám pra-
vím, Ïe i jiné kmeny od nich

Otec oddûlil; a pro nepravost
svou o nich nevûdí.

21 A vpravdû pravím vám,
Ïe vy jste ti, o kter˘ch jsem
pravil: Mám adal‰í ovce, které
nejsou z tohoto stáda; i ty mu-
sím pfiivésti a ony usly‰í hlas
mÛj; a bude jedno stádo a jeden
past˘fi.

22 A oni mi nerozumûli, neboÈ
se domnívali, Ïe to jsou apoha-
né; neboÈ neporozumûli, Ïe
pohané mají b˘ti bobráceni
skrze kázání jejich.

23 A nerozumûli mi, kdyÏ jsem
pravil, Ïe ony usly‰í hlas mÛj; a
neporozumûli mi, Ïe apohané
nikdy nemají usly‰eti hlas mÛj –
Ïe se jim nemám projeviti, leda
skrze bDucha Svatého.

24 Ale vizte, vy jste sly‰eli
ahlas mÛj, a také jste mne vidûli;
a jste ovce moje a jste poãítáni
mezi ty, které mi Otec bdal.

KAPITOLA 16

JeÏí‰ nav‰tíví dal‰í ze ztracen˘ch
ovcí Izraele – V posledních dnech
se evangelium dostane k pohanÛm
a poté k domu Izraele – PánÛv lid
okem v oko uzfií, aÏ on opût pfiivede
Sion. Kolem roku 34 po Kr.

A vpravdû, vpravdû pravím
vám, Ïe mám adal‰í ovce, které
nejsou z této zemû, ani ze
zemû Jeruzalém, ani v Ïádn˘ch

10b Mos. 13:33.
12a pp Jozef, syn

JákobÛv.
13a 1. Nefi 18:22–23.
14a 3. Nefi 5:20.
15a 3. Nefi 16:1–4.

pp Izrael – Deset
ztracen˘ch kmenÛ

Izraele.
17a pp Dobr˘ past˘fi.
18a NaS 10:59.
21a Jan 10:14–16.
22a pp Pohané.

b Skut. 10:34–48.
23a Mat. 15:24.

b 1. Nefi 10:11.

pp Duch Svat˘.
24a Alma 5:38;

3. Nefi 16:1–5.
b Jan 6:37; NaS 27:14.

16 1a 3. Nefi 15:15.
pp Izrael – Deset
ztracen˘ch kmenÛ
Izraele.
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ãástech v okolí oné zemû, kde
jsem slouÏil.
2 NeboÈ ti, o nichÏ mluvím,

jsou ti, ktefií hlasu mého je‰tû
nesly‰eli; aniÏ jsem se jim nûkdy
projevil.
3 Ale obdrÏel jsem od Otce

pfiikázání, abych k anim ‰el, a
Ïe budou sly‰eti hlas mÛj a bu-
dou poãítáni mezi ovce mé, aby
mohlo b˘ti jedno stádo a jeden
past˘fi; tudíÏ jdu, abych se jim
ukázal.
4 A pfiikazuji vám, abyste za-

psali tato aslova, aÏ odejdu, aby
pakliÏe lid mÛj v Jeruzalémû, ti,
ktefií mne vidûli a byli se mnou
ve sluÏbû mé, nepoÏádá Otce
ve jménu mém, aby mohli o vás
obdrÏeti znalost skrze Ducha
Svatého, a také o jin˘ch kme-
nech, o kter˘ch nevûdí, aby tato
slova, která zapí‰ete, byla za-
chována a byla ukázána bpoha-
nÛm, aby skrze plnost pohanÛ
mohl b˘ti zbytek semene jejich,
kter˘ bude rozpt˘len po tváfii
zemû pro svou nevíru, pfiiveden,
neboli aby mohl b˘ti pfiive-
den k cpoznání mne, Vykupitele
svého.

5 A tehdy je ashromáÏdím ze
ãtyfi stran zemû; a tehdy napl-
ním bsmlouvu, kterou Otec
uãinil se v‰emi lidmi z cdomu
Izraele.

6 A poÏehnaní jsou apohané pro
víru svou ve mne skrze bDucha

Svatého, kter˘ jim svûdãí o mnû
a o Otci.

7 Vizte, pro víru jejich ve mne,
praví Otec, a pro nevíru tvou, ó
dome Izraele, pfiijde v aposlední
den pravda k pohanÛm, aby
jim byla oznámena plnost tûchto
vûcí.

8 Ale bûda, praví Otec, nevûfií-
cím pohanÛm – neboÈ i pfiesto,
Ïe pfii‰li na tváfi této zemû a aroz-
pt˘lili lid mÛj, kter˘ je z domu
Izraele; a lid mÛj, kter˘ je
z domu Izraele, byl bvyvrhován
z prostfiedku jejich a po‰lapáván
nohama jejich;

9 A pro milosrdenství Otcova
vÛãi pohanÛm a také soudy
Otcovy na lidu mém, kter˘ je
z domu Izraele, vpravdû, vprav-
dû pravím vám, Ïe po tom v‰em
a poté, co jsem dal, aby lid mÛj,
kter˘ je z domu Izraele, byl bit a
suÏován a apobíjen a vyvrhován
z prostfiedku jejich a byl jimi
nenávidûn a byl mezi nimi za
usyknutí a pofiekadlo –

10 A tak mi Otec pfiikazuje,
abych vám pravil: V onen den,
kdy pohané budou hfie‰iti proti
evangeliu mému a budou zavr-
hovati plnost evangelia mého a
budou se apovy‰ovati v p˘‰e
srdce svého nade v‰echny náro-
dy a nade v‰echen lid celé zemû
a budou plni v‰elik˘ch lÏí a
podvodÛ a zlomyslností a v‰e-
likého pokrytectví a vraÏd a

3a 3. Nefi 17:4.
4a pp Písma.

b 1. Nefi 10:14;
3. Nefi 21:6.

c Ezech. 20:42–44;
3. Nefi 20:13.

5a pp Izrael –
ShromáÏdûní

Izraele.
b 3. Nefi 5:24–26.
c 1. Nefi 22:9;

3. Nefi 21:26–29.
6a 1. Nefi 13:30–42;

2. Nefi 30:3.
b 2. Nefi 32:5;

3. Nefi 11:32, 35–36.

pp Duch Svat˘.
7a pp Znovuzfiízení

evangelia.
8a 1. Nefi 13:14;

Morm. 5:9, 15.
b 3. Nefi 20:27–29.

9a Amos 9:1–4.
10a Morm. 8:35–41.
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bknûÏsk˘ch lstivostí a smilstev
a tajn˘ch ohavností; a budou-li
ãiniti v‰echny tyto vûci a bu-
dou-li zavrhovati plnost evan-
gelia mého, vizte, praví Otec,
odeberu plnost evangelia svého
z prostfiedku jejich.

11 A pak avzpomenu na smlou-
vu svou, kterou jsem uãinil
s lidem sv˘m, ó dome Izraele, a
evangelium své pfiinesu jemu.

12 A ukáÏi ti, ó dome Izraele,
Ïe pohané nad tebou nebudou
míti moci; ale vzpomenu na
smlouvu svou s tebou, ó dome
Izraele, a ty dojde‰ apoznání
plnosti evangelia mého.

13 Ale kdyÏ budou pohané
ãiniti pokání a vrátí se ke mnû,
praví Otec, vizte, budou apoãítá-
ni mezi lid mÛj, ó dome Izraele.
14 A já nestrpím, aby lid mÛj,

kter˘ je z domu Izraele, ‰el mezi
nû a po‰lapal je, praví Otec.

15 Ale kdyÏ se ke mnû neobrá-
tí a nebudou poslouchati hlas
mÛj, dovolím jim, ano, dovolím
lidu svému, ó dome Izraele, aby
‰el mezi nû a apo‰lapal je, a oni
budou jako sÛl, která ztratila
chuÈ svou, která pak není dobrá
k niãemu, neÏli aby byla vyvr-
Ïena a po‰lapána nohama lidu
mého, ó dome Izraele.

16 Vpravdû, vpravdû pravím
vám, tak mi Otec pfiikázal – Ïe
mám dáti tomuto lidu tuto zemi
jako dûdictví jejich.

17 A pak se naplní aslova pro-
roka Izaiá‰e, která praví:

18 aStráÏní btvoji pozdvihnou
hlas; spoleãn˘m hlasem zpívati
budou, neboÈ okem v oko uzfií,
aÏ Pán opût pfiivede Sion.

19 Propuknûte v radost, zpí-
vejte spolu, vy pustá místa je-
ruzalémská; neboÈ Pán utû‰il
lid svÛj, vykoupil Jeruzalém.

20 Pán obnaÏil svaté rámû
své v oãích v‰ech národÛ; a
v‰echny konãiny zemû uvidí
spasení BoÏí.

KAPITOLA 17

JeÏí‰ vede lidi k tomu, aby pfiemítali
o jeho slovech a modlili se o porozu-
mûní – Uzdravuje jejich nemocné –
Modlí se za lid uÏívaje jazyka, kter˘
nemÛÏe b˘ti napsán – Andûlé
slouÏí jejich maliãk˘m, které obklo-
puje oheÀ. Kolem roku 34 po Kr.

Vizte nyní, stalo se, Ïe kdyÏ
JeÏí‰ promluvil tato slova, roz-
hlédl se opût kolem po zástupu
a pravil jim: Vizte, aãas mÛj je
na dosah.

2 Cítím, Ïe jste slabí, Ïe nemÛ-
Ïete aporozumûti v‰em slovÛm
m˘m, jeÏ mi Otec pfiikázal,
abych k vám v tuto dobu pro-
mluvil.

3 TudíÏ, jdûte do domova
svého a apfiemítejte o vûcech, o
kter˘ch jsem mluvil, a proste

10b 2. Nefi 26:29.
11a 3. Nefi 21:1–11;

Morm. 5:20.
12a Hel. 15:12–13.
13a Gal. 3:7, 29;

1. Nefi 15:13–17;
2. Nefi 10:18;
3. Nefi 30:2;

Abr. 2:9–11.
15a Mich. 5:8–15;

3. Nefi 20:16–19;
21:12–21;
NaS 87:5.

17a 3. Nefi 20:11–12.
18a Ezech. 33:1–7.

pp Bdíti, stráÏní.

b Iz. 52:8–10.
17 1a tj. navrátiti se

k Otci. Viz v. 4.
2a Jan 16:12;

NaS 78:17–18.
3a pp Pfiemítati.
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Otce ve jménu mém, abyste
porozumûli, a bpfiipravte mysl
svou na czítfiek a já k vám opût
pfiijdu.

4 Ale nyní ajdu k Otci, a také
abych se bukázal cztracen˘m
kmenÛm Izraele, neboÈ pro
Otce nejsou ztraceny, neboÈ on
ví, kam je odvedl.
5 A stalo se, Ïe kdyÏ JeÏí‰ takto

promluvil, opût se rozhlédl po
zástupu a spatfiil, Ïe pláãí a
upfienû na nûho hledí, jako by
ho chtûli prositi, aby s nimi
zÛstal je‰tû chvíli.

6 A on jim pravil: Vizte, nitro
mé je naplnûno asoucitem vÛãi
vám.
7 Máte mezi sebou nûjaké, ktefií

jsou nemocní? Pfiiveìte je sem.
Máte nûjaké, ktefií jsou chromí
nebo slepí nebo kulhající nebo
zmrzaãení nebo malomocní
nebo ochrnutí nebo ktefií jsou
hlu‰í anebo jakkoli suÏovaní?
Pfiiveìte je sem a já je uzdravím,
neboÈ mám s vámi soucit; nitro
mé je plné milosrdenství.

8 NeboÈ cítím, Ïe si pfiejete,
abych vám ukázal to, co jsem
uãinil bratfiím va‰im v Jeruza-
lémû, neboÈ vidím, Ïe avíra va‰e
bpostaãuje k tomu, abych vás
uzdravil.
9 A stalo se, Ïe kdyÏ takto pro-

mluvil, cel˘ zástup pfiedstoupil
s nemocn˘mi sv˘mi a suÏova-
n˘mi sv˘mi a chrom˘mi sv˘mi
a se slep˘mi sv˘mi a s nûm˘mi

sv˘mi a se v‰emi tûmi, ktefií byli
jakkoli suÏováni; a on auzdravil
kaÏdého, jak pfied nûho byli
pfiedvedeni.

10 A oni v‰ichni, jak ti, ktefií
byli uzdraveni, tak ti, ktefií byli
zdraví, se sklonili u jeho nohou
a uctívali ho; a v‰ichni, ktefií
pro zástup mohli pfiijíti, alíbali
jeho nohy, natolik, Ïe smáãeli
jeho nohy sv˘mi slzami.

11 A stalo se, Ïe pfiikázal, aby
byly pfiivedeny jejich amalé dûti.

12 Tak pfiivedli své malé dûti a
posadili je na zem okolo nûho
a JeÏí‰ stál uprostfied; a zástup
ustoupil, aÏ k nûmu byly v‰ech-
ny pfiivedeny.

13 A stalo se, Ïe kdyÏ byly
v‰echny pfiivedeny a JeÏí‰ stál
uprostfied, pfiikázal zástupu,
aby apoklekl na zem.

14 A stalo se, Ïe kdyÏ poklekli
na zem, JeÏí‰ v nitru svém
zasténal a pravil: Otãe, jsem
azarmoucen pro zlovolnost lidu
domu Izraele.

15 A kdyÏ pravil tato slova,
on sám také poklekl na zem; a
vizte, modlil se k Otci, a vûci,
jeÏ se modlil, nemohou b˘ti na-
psány, a zástup, kter˘ ho sly‰el,
to dosvûdãil.

16 A tímto zpÛsobem svûdãí:
aOko nikdy nevidûlo ani ucho
nikdy dfiíve nesly‰elo tak veliké
a podivuhodné vûci, jaké jsme
vidûli a sly‰eli JeÏí‰e promlou-
vati k Otci;

3b NaS 132:3.
c 3. Nefi 19:2.

4a 3. Nefi 18:39.
b 3. Nefi 16:1–3.
c pp Izrael – Deset

ztracen˘ch kmenÛ
Izraele.

6a pp Soucit.
8a Luká‰ 18:42.

b 2. Nefi 27:23;
Eter 12:12.

9a Mos. 3:5;
3. Nefi 26:15.

10a Luká‰ 7:38.

11a Mat. 19:13–14;
3. Nefi 26:14, 16.

13a Luká‰ 22:41;
Skut. 20:36.

14a MojÏ. 7:41.
16a Iz. 64:4; 1. Kor. 2:9;

NaS 76:10, 114–119.
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17 A Ïádn˘ ajazyk nemÛÏe
vypovûdûti ani nikdo nemÛÏe
napsati ani srdce lidské si ne-
mÛÏe pfiedstaviti tak veliké a
podivuhodné vûci, jaké jsme vi-
dûli i sly‰eli JeÏí‰e promlouvati;
a nikdo si neumí pfiedstaviti onu
radost, která naplnila du‰i na‰i
ve chvíli, kdy jsme ho sly‰eli
modliti se za nás k Otci.

18 A stalo se, Ïe kdyÏ se JeÏí‰
ustal k Otci modliti, povstal; ale
aradost zástupu byla tak veliká,
Ïe byli pfiemoÏeni.
19 A stalo se, Ïe JeÏí‰ k nim

promluvil a pokynul jim, aby
vstali.

20 A oni vstali ze zemû a on
jim pravil: PoÏehnaní jste pro
víru svou. A nyní vizte, radost
má je úplná.

21 A kdyÏ pravil tato slova,
aplakal, a zástup to dosvûdãil, a
on bral jejich malé dûti, jedno
po druhém, a bÏehnal jim a
modlil se za nû k Otci.

22 A kdyÏ to uãinil, plakal
opût;

23 A promluvil k zástupu a
pravil jim: Pohleìte na maliãké
své.

24 A kdyÏ pohlédli, aby vidûli,
upfieli oãi své k nebi a uvidûli
nebesa otevfiená a uvidûli an-
dûly sestupující s nebe jakoby
uprostfied ohnû; a sestoupili
dolÛ a aobklopili ony maliãké
a ti byli obklopeni ohnûm; a
andûlé jim slouÏili.
25 A zástup to vidûl a sly‰el a

dosvûdãil; a vûdí, Ïe svûdectví
jejich je pravdivé, neboÈ v‰ichni

to vidûli a sly‰eli, kaÏd˘ sám za
sebe; a ãítali okolo dvou tisíc a
pûti set du‰í; a sestávali z muÏÛ,
Ïen a dûtí.

KAPITOLA 18

JeÏí‰ zavádí mezi Nefity svátost –
Je jim pfiikázáno, aby se vÏdy mod-
lili v jeho jménu – Ti, ktefií nehodnû
jedí jeho tûlo a pijí jeho krev, jsou
zatraceni – UãedníkÛm je dána moc
udûlovati Ducha Svatého. Kolem
roku 34 po Kr.

A stalo se, Ïe JeÏí‰ pfiikázal
uãedníkÛm sv˘m, aby mu pfii-
nesli achléb a víno.

2 A zatímco ‰li pro chléb a
víno, pfiikázal zástupu, aby se
posadili na zem.

3 A kdyÏ uãedníci pfii‰li s achle-
bem a s vínem, vzal z chleba a
nalámal jej a poÏehnal; a dal
uãedníkÛm a pfiikázal, aby jedli.

4 A kdyÏ pojedli a byli naplnû-
ni, pfiikázal, aby dali zástupu.

5 A kdyÏ zástup pojedl a byl
naplnûn, on pravil uãedníkÛm:
Vizte, bude mezi vámi vysvûcen
jeden a tomu dám moc, aby
alámal chléb a Ïehnal ho a dával
ho lidu církve mé, v‰em tûm,
ktefií uvûfií a budou pokfitûni ve
jménu mém.

6 A to budete vÏdy hledûti,
abyste ãinili, stejnû jako jsem
ãinil já, stejnû jako jsem já lámal
chléb a Ïehnal ho a dal ho vám.

7 A to budete ãiniti na apamát-
ku tûla mého, které jsem vám
ukázal. A bude to svûdectvím

17a 2. Kor. 12:4.
18a pp Radost.
21a Jan 11:35.

b Marek 10:14–16.
24a Hel. 5:23–24, 43–45.
18 1a Mat. 26:26–28.

3a pp Svátost.
5a Moroni 4.
7a Moroni 4:3.
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Otci, Ïe na mne vÏdy pamatu-
jete. A budete-li na mne vÏdy
pamatovati, budete míti Ducha
mého, aby byl s vámi.
8 A stalo se, Ïe kdyÏ pravil

tato slova, pfiikázal uãedníkÛm
sv˘m, aby vzali z vína z kalicha
a pili z nûj, a také aby dali
zástupu, aby z nûj mohl píti.

9 A stalo se, Ïe tak uãinili a pili
z nûj a byli naplnûni; a dali zá-
stupu, a oni pili a byli naplnûni.

10 A kdyÏ uãedníci toto uãinili,
JeÏí‰ jim pravil: PoÏehnaní jste
pro tuto vûc, kterou jste uãinili,
neboÈ toto je naplnûním pfiiká-
zání m˘ch a dosvûdãuje to Otci,
Ïe jste ochotni ãiniti to, co jsem
vám pfiikázal.

11 A toto budete vÏdy ãiniti
tûm, ktefií ãiní pokání a jsou
pokfitûni ve jménu mém; a bu-
dete to ãiniti na památku krve
mé, kterou jsem za vás prolil,
abyste mohli Otci dosvûdãiti,
Ïe na mne vÏdy pamatujete. A
budete-li na mne vÏdy pamato-
vati, budete míti Ducha mého,
aby byl s vámi.

12 A dávám vám pfiikázání,
abyste tyto vûci ãinili. A bude-
te-li tyto vûci vÏdy ãiniti, poÏeh-
naní jste, neboÈ jste postaveni
na askále mé.

13 Ale kdokoli mezi vámi bude
ãiniti více nebo ménû neÏli toto,
není postaven na skále mé, ale
je postaven na základû písãitém;
a kdyÏ spadne dé‰È a pfiijdou
záplavy a zadují vûtry a udefií na

nûj, on apadne a bbrány pekelné
jsou jiÏ otevfieny, aby ho pfiijaly.

14 TudíÏ jste poÏehnaní, bu-
dete-li zachovávati pfiikázání
má, o kter˘ch mi Otec pfiikázal,
abych vám je dal.

15 Vpravdû, vpravdû pravím
vám, musíte bdíti a amodliti se
vÏdy, aby vás ìábel nepokou‰el
a neuvedl vás do zajetí.
16 A jako já jsem se modlil

mezi vámi, právû tak se budete
vy modliti v církvi mé mezi
lidem m˘m, kter˘ ãiní pokání
a je pokfitûn ve jménu mém.
Vizte, já jsem asvûtlo; já jsem
vám dal bpfiíklad.

17 A stalo se, Ïe kdyÏ JeÏí‰ pro-
mluvil tato slova k uãedníkÛm
sv˘m, obrátil se opût k zástupu
a pravil jim:
18 Vizte, vpravdû, vpravdû

pravím vám, musíte bdíti a
modliti se vÏdy, abyste neve‰li
v poku‰ení; neboÈ aSatan si pfie-
je, aby vás mûl, aby vás mohl
prosívati jako p‰enici.

19 TudíÏ se musíte vÏdy mod-
liti k Otci ve jménu mém;

20 A ao cokoli, co je správné,
budete prositi Otce ve jménu
mém vûfiíce, Ïe obdrÏíte, vizte,
bude vám dáno.

21 aModlete se k Otci ve své
rodinû, vÏdy ve jménu mém,
aby manÏelkám va‰im a dûtem
va‰im mohlo b˘ti poÏehnáno.

22 A vizte, budete se ãasto
scházeti; a nebudete zakazovati
Ïádnému ãlovûku, aby pfii‰el

12a pp Skála.
13a pp Odpadlictví.

b 3. Nefi 11:39.
15a Alma 34:17–27.

pp Modlitba.
16a pp Svûtlo, svûtlo

Kristovo.
b pp JeÏí‰ Kristus –

Pfiíklad JeÏí‰e Krista.
18a Luká‰ 22:31;

2. Nefi 2:17–18;
NaS 10:22–27.

20a Mat. 21:22;
Hel. 10:5;
Moroni 7:26;
NaS 88:63–65.

21a Alma 34:21.
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mezi vás, kdyÏ se budete schá-
zeti, ale dovolte mu, aby k vám
pfii‰el, a nezakazujte mu to;
23 Ale budete se za nû amodliti

a nebudete je vypuzovati; a
pakliÏe k vám budou pfiicházeti
ãasto, budete se za nû modliti
k Otci ve jménu mém.

24 TudíÏ, vyzdvihnûte asvûtlo
své, aby mohlo svítiti svûtu.
Vizte, já jsem to bsvûtlo, které
budete vyzdvihovati – to, co jste
mne vidûli ãiniti. Vizte, vidíte,
Ïe jsem se modlil k Otci, a vy
v‰ichni jste to vidûli.

25 A vy vidíte, Ïe jsem anikomu
nepfiikázal, aby ode‰el, ale nao-
pak jsem pfiikázal, abyste pfii‰li
ke mnû, abyste mohli bpocítiti a
vidûti; právû tak budete vy ãiniti
svûtu; a kdokoli poru‰uje toto
pfiikázání, trpí, aby byl veden
v poku‰ení.

26 A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ
JeÏí‰ promluvil tato slova, ob-
rátil opût oãi své k uãedníkÛm,
které vyvolil, a pravil jim:

27 Vizte, vpravdû, vpravdû
pravím vám, dám vám dal‰í pfii-
kázání, a pak musím jíti k aOtci
svému, abych mohl naplniti
bdal‰í pfiikázání, která mi dal.

28 A nyní vizte, toto je pfiiká-
zání, které vám dávám, Ïe ne-
budete nikomu vûdomû trpûti,
aby apoÏíval bnehodnû z tûla
mého a z krve mé, kdyÏ je
budete podávati;

29 NeboÈ kdokoli anehodnû jí

a pije tûlo mé a bkrev mou, jí a
pije zatracení du‰e své; tudíÏ
víte-li, Ïe nûkdo není hoden jísti
a píti z tûla mého a z krve mé,
zakáÏete mu to.

30 Nicménû, anezapudíte ho
z prostfiedku svého, ale budete
mu slouÏiti a budete se modliti
za nûho k Otci, ve jménu mém;
a pakliÏe bude ãiniti pokání a
bude pokfitûn ve jménu mém,
pak ho pfiijmete a budete mu po-
dávati z tûla mého a z krve mé.

31 Ale nebude-li ãiniti pokání,
nebude poãítán mezi lid mÛj,
aby nemohl lid mÛj niãiti, neboÈ
vizte, já znám své aovce, a jsou
spoãteny.

32 Nicménû nebudete ho vypu-
zovati ze synagog sv˘ch nebo
ze sv˘ch míst uctívání, neboÈ
takovému budete nadále slouÏi-
ti; neboÈ nevíte, zda se jednou
nevrátí a nebudou ãiniti pokání
a nepÛjdou ke mnû s cel˘m
úmyslem srdce a já je aneuzdra-
vím; a vy budete prostfiedkem
k tomu, aby jim bylo pfiineseno
spasení.

33 TudíÏ, dodrÏujte tato slova,
jeÏ jsem vám pfiikázal, abyste
nedo‰li aodsouzení; neboÈ bûda
tomu, koho Otec odsuzuje.

34 A dávám vám tato pfiiká-
zání kvÛli sporÛm, jeÏ byly
mezi vámi. A poÏehnaní jste,
nemáte-li Ïádné aspory mezi
sebou.

35 A nyní jdu k Otci, protoÏe

23a 3. Nefi 18:30.
24a Mat. 5:16.

b Mos. 16:9.
25a Alma 5:33.

b 3. Nefi 11:14–17.
27a pp BÛh, BoÏstvo –

BÛh Otec.

b 3. Nefi 16:1–3.
28a 1. Kor. 11:27–30.

b Morm. 9:29.
29a NaS 46:4.

b pp Krev; Svátost.
30a NaS 46:3.
31a Jan 10:14;

Alma 5:38;
3. Nefi 15:24.

32a 3. Nefi 9:13–14;
NaS 112:13.

33a pp Odsouditi,
odsouzení.

34a 3. Nefi 11:28–30.
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je Ïádoucí, abych ‰el k Otci
akvÛli vám.
36 A stalo se, Ïe kdyÏ JeÏí‰

dokonãil tato slova, dotkl se
arukou svou buãedníkÛ, které
vyvolil, jednoho po druhém, aÏ
se jich dotkl v‰ech, a jak se jich
dot˘kal, promlouval k nim.
37 A zástup nesly‰el slova,

jeÏ promlouval, tudíÏ nevydali
o nich svûdectví; ale uãedníci
vydali svûdectví, Ïe jim dal
amoc udûlovati bDucha Svatého.
A já vám ukáÏi pozdûji, Ïe toto
svûdectví je pravdivé.
38 A stalo se, Ïe kdyÏ se jich

JeÏí‰ v‰ech dotkl, pfii‰el aoblak
a zastínil zástup, takÏe JeÏí‰e
nevidûli.

39 A zatímco byli zastínûni,
on od nich ode‰el a vystoupil do
nebe. A uãedníci vidûli a vydali
svûdectví, Ïe opût vystoupil
do nebe.

KAPITOLA 19

Dvanáct uãedníkÛ slouÏí lidu a
modlí se o Ducha Svatého – Uãed-
níci jsou pokfitûni a pfiijímají Ducha
Svatého a sluÏbu andûlÛ – JeÏí‰ se
modlí uÏívaje slov, která nemohou
b˘ti napsána – Dosvûdãuje ne-
smírnû velikou víru tûchto NefitÛ.
Kolem roku 34 po Kr.

A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ JeÏí‰
vystoupil do nebe, zástup se
roze‰el, a kaÏd˘ muÏ vzal svou
manÏelku a své dûti a vrátil se
do svého vlastního domu.

2 A mezi lidem se ihned roz-
neslo, je‰tû neÏli se setmûlo,
Ïe zástup vidûl JeÏí‰e a Ïe jim
slouÏil a Ïe se zástupu ukáÏe i
nazítfií.

3 Ano, a vpravdû, zpráva o
JeÏí‰ovi se nesla celou noc; a
natolik to lidem rozhla‰ovali, Ïe
bylo mnoho, ano, nesmírnû veli-
k˘ poãet tûch, ktefií se nesmírnû
namáhali po celou noc, aby
mohli nazítfií b˘ti na místû, kde
se mûl JeÏí‰ zástupu ukázati.

4 A stalo se, Ïe nazítfií, kdyÏ se
zástup shromáÏdil, vizte, Nefi
a jeho bratr, kterého vzkfiísil
z mrtv˘ch a kter˘ se jmenoval
Timoteus, a také jeho syn, kter˘
se jmenoval Joná‰, a také Matoni
a Matonia, jeho bratr, a Kumen a
Kumenoni a Jeremiá‰ a ·emnon
a Joná‰ a Sedechiá‰ a Izaiá‰ –
nyní, takto se jmenovali uãední-
ci, které JeÏí‰ vyvolil – a stalo
se, Ïe pfiedstoupili a stanuli
uprostfied zástupu.

5 A vizte, zástup byl tak velik˘,
Ïe dali, aby byl rozdûlen do
dvanácti skupin.

6 A onûch dvanáct zástup
pouãovalo; a vizte, dali, aby
zástup poklekl na tváfi zemû
a modlil se k Otci ve jménu
JeÏí‰ovû.

7 A uãedníci se také modlili
k Otci ve jménu JeÏí‰ovû. A stalo
se, Ïe povstali a slouÏili lidu.

8 A kdyÏ uãili t˘mÏ slovÛm,
jeÏ promlouval JeÏí‰ – nic nemû-
níce na slovech, jeÏ JeÏí‰ pro-
mlouval – vizte, opût poklekli

35a 1. Jan. 2:1;
2. Nefi 2:9;
Moroni 7:27–28;
NaS 29:5.

36a pp Ruce, jejich
vkládání.

b 1. Nefi 12:7;
3. Nefi 19:4.

37a pp Moc.
b pp Dar Ducha

Svatého.
38a Ex. 19:9, 16.
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a modlili se k Otci ve jménu
JeÏí‰ovû.
9 A modlili se o to, co si nejvíce

pfiáli; a pfiáli si to, aby jim byl
dán aDuch Svat˘.

10 A kdyÏ se takto pomodlili,
se‰li na kraj vody, a zástup je
následoval.

11 A stalo se, Ïe Nefi sestoupil
ado vody a byl pokfitûn.
12 A vy‰el z vody a poãal kfitíti.

A pokfitil v‰echny ty, které JeÏí‰
vyvolil.

13 A stalo se, Ïe kdyÏ v‰ichni
byli apokfitûni a vy‰li z vody,
sestoupil na nû Duch Svat˘ a
byli naplnûni bDuchem Svat˘m
a ohnûm.

14 A vizte, byli aobklopeni
jakoby ohnûm; a ten sestoupil
s nebe, a zástup to vidûl a dal
svûdectví; a andûlé sestoupili
s nebe a slouÏili jim.

15 A stalo se, Ïe zatímco andûlé
slouÏili uãedníkÛm, vizte, pfii‰el
JeÏí‰ a stanul uprostfied a slouÏil
jim.

16 A stalo se, Ïe promluvil
k zástupu a pfiikázal mu, aby
opût poklekl na zem, a také aby
na zem poklekli uãedníci jeho.

17 A stalo se, Ïe kdyÏ v‰ichni
poklekli na zem, pfiikázal sv˘m
uãedníkÛm, aby se modlili.

18 A vizte, poãali se modliti; a
modlili se k JeÏí‰ovi, naz˘vajíce
ho Pánem sv˘m a Bohem sv˘m.

19 A stalo se, Ïe JeÏí‰ ode‰el
z jejich stfiedu a poode‰el od
nich a sklonil se k zemi a pravil:

20 Otãe, dûkuji ti, Ïe jsi dal
Ducha Svatého tûmto, které
jsem vyvolil; a pro víru jejich ve
mne jsem je ze svûta vyvolil.

21 Otãe , modlím se o to,
abys dal Ducha Svatého v‰em
tûm, ktefií uvûfií ve slova
jejich.

22 Otãe, ty jsi jim dal Ducha
Svatého, protoÏe vûfií ve mne;
a vidí‰, Ïe ve mne vûfií, neboÈ je
sly‰í‰, a oni se modlí ke mnû;
a modlí se ke mnû, protoÏe já
jsem s nimi.

23 A nyní, Otãe, modlím se
k tobû za nû a také za v‰echny
ty, ktefií uvûfií ve slova jejich,
aby mohli vûfiiti ve mne, abych
mohl b˘ti v nich ajako ty, Otãe,
ve mnû jsi, abychom mohli
b˘ti bjedno.

24 A stalo se, Ïe kdyÏ se JeÏí‰
takto pomodlil k Otci, pfii‰el
k sv˘m uãedníkÛm a vizte, oni
stále pokraãovali, bez ustání,
v modlitbû k nûmu; a anehroma-
dili mnoho slov, neboÈ jim bylo
dáno, co se mají bmodliti, a byli
naplnûni touhou.

25 A stalo se, Ïe JeÏí‰ jim
Ïehnal, kdyÏ se k nûmu modli-
li; a tváfi jeho se na nû usmála
a záfi atváfie jeho je ozáfiila, a
vizte, byli stejnû bbûlostní jako
tváfi i ‰at JeÏí‰Ûv; a vizte, jejich
bûlost pfiesahovala ve‰kerou
bûlost, ano, vpravdû nemohlo
b˘ti na zemi nic tak bûlostného
jako bûlost jejich.

26 A JeÏí‰ jim pravil: Modlete

19 9a 3. Nefi 9:20.
11a 3. Nefi 11:23.
13a pp Kfiest, kfitíti.

b 3. Nefi 12:2;
Morm. 7:10.
pp Dar Ducha

Svatého.
14a Hel. 5:23–24, 43–45;

3. Nefi 17:24.
23a 3. Nefi 9:15.

b Jan 17:21–23.
pp Jednota.

24a Mat. 6:7.
b NaS 46:30.

25a Num. 6:23–27.
b pp Promûnûní –

Promûnûné bytosti.



473 3. Nefi 19:27–20:5

se dále; a oni se modliti nepfie-
stávali.
27 A opût se od nich odvrátil

a poode‰el a sklonil se k zemi; a
modlil se opût k Otci fika:

28 Otãe, dûkuji ti, Ïe jsi aoãistil
ty, které jsem vyvolil pro víru
jejich, a modlím se za nû, a také
za ty, ktefií uvûfií ve slova jejich,
aby mohli b˘ti oãi‰tûni ve mnû
skrze víru ve slova jejich, stejnû
jako oni jsou oãi‰tûni ve mnû.
29 Otãe, nemodlím se za svût,

ale za ty, které jsi mi dal aze svû-
ta pro víru jejich, aby mohli b˘ti
oãi‰tûni ve mnû, abych já mohl
b˘ti v nich, jako ty, Otãe, ve mnû
jsi, abychom mohli b˘ti jedno,
abych v nich mohl b˘ti oslaven.
30 A kdyÏ JeÏí‰ promluvil tato

slova, pfii‰el opût k uãedníkÛm
sv˘m; a vizte, modlili se k nûmu
neochvûjnû, bez ustání; a on se
na nû opût usmál; a vizte, byli
abûlostní, stejnû jako JeÏí‰.
31 A stalo se, Ïe opût poode‰el

a modlil se k Otci;
32 A jazyk nemÛÏe vypovûdûti

slova, jimiÏ se modlil, ani ne-
mohou b˘ti anapsána ãlovûkem
slova, jimiÏ se modlil.
33 A zástup naslouchal a dává

svûdectví; a srdce jejich bylo
otevfieno a v srdci svém porozu-
mûli slovÛm, jimiÏ se modlil.

34 Nicménû, tak veliká a podi-
vuhodná byla slova, jimiÏ se
modlil, Ïe nemohou b˘ti napsá-
na, ani nemohou b˘ti ãlovûkem
avyslovena.

35 A stalo se, Ïe kdyÏ se JeÏí‰
ustal modliti, pfii‰el opût k uãed-
níkÛm a pravil jim: Tak velikou
avíru jsem nikdy mezi ve‰ker˘-
mi Îidy nevidûl; proãeÏ nemohl
jsem jim ukázati tak veliké
zázraky, pro bnevíru jejich.

36 Vpravdû pravím vám, nikdo
mezi nimi nevidûl tak veliké
vûci, jako jste vidûli vy; ani ne-
sly‰el tak veliké vûci, jako jste
sly‰eli vy.

KAPITOLA 20

JeÏí‰ zázrakem opatfiuje chléb a víno
a opût podává lidem svátost – Zby-
tek JákobÛv dojde poznání Pána,
svého Boha, a zdûdí Ameriky – JeÏí‰
je prorok, stejnû jako MojÏí‰, a
Nefité jsou dûti prorokÛ – Dal‰í
z Pánova lidu budou shromáÏdûni
do Jeruzaléma. Kolem roku 34 po Kr.

A stalo se, Ïe pfiikázal zástupu,
aby se ustal modliti, a také sv˘m
uãedníkÛm. A pfiikázal jim, aby
se neustávali amodliti v srdci
svém.

2 A pfiikázal jim, aby povsta-
li a stanuli na nohou sv˘ch. I
povstali a stanuli na nohou
sv˘ch.

3 A stalo se, Ïe opût nalámal
chléb a poÏehnal ho a dal uãed-
níkÛm jísti.

4 A kdyÏ pojedli, pfiikázal
jim, aby nalámali chléb a dali
zástupu.

5 A kdyÏ dali zástupu, dal jim

28a Moroni 7:48;
NaS 50:28–29;
88:74–75.
pp âistota, ãist˘,
neãist˘.

29a Jan 17:6.
30a Mat. 17:2.
32a NaS 76:116.
34a 2. Kor. 12:4;

3. Nefi 17:17.

35a pp Vûfiiti, víra.
b Mat. 13:58.

pp Nevíra.
20 1a 2. Nefi 32:9;

Mos. 24:12.
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také píti vína a pfiikázal jim,
aby dali zástupu.
6 Nyní, uãedníci ani zástup

achléb ani víno nepfiinesli;
7 Ale on jim vpravdû adal jísti

chléb, a také píti víno.
8 A pravil jim: Ten, kdo ají ten-

to chléb, jí z tûla mého pro du‰i
svou; a ten, kdo pije z tohoto
vína, pije z krve mé pro du‰i
svou; a du‰e jeho nebude nikdy
hladovûti ani Ïízniti, ale bude
naplnûna.

9 Nyní, kdyÏ zástup pojedl
a napil se, vizte, byli naplnûni
Duchem; a zvolali jedním hla-
sem a vzdávali slávu JeÏí‰ovi,
kterého vidûli i sly‰eli.
10 A stalo se, Ïe kdyÏ v‰ichni

vzdali JeÏí‰ovi slávu, on jim
pravil: Vizte, nyní dokonãím
pfiikázání, jeÏ mi Otec pfiikázal
ohlednû tohoto lidu, kter˘ je
zbytkem domu Izraele.

11 Pamatujete, Ïe jsem k vám
promlouval a fiekl jsem, Ïe aÏ
aslova bIzaiá‰ova budou naplnû-
na – vizte, jsou napsána, máte je
pfied sebou, tudíÏ zkoumejte je –

12 A vpravdû, vpravdû pravím
vám, Ïe aÏ budou naplnûna, pak
bude naplnûna asmlouva, kte-
rou Otec uãinil s lidem sv˘m, ó
dome Izraele.
13 A pak budou azbytky, které

budou brozpt˘leny do ‰iroka
po tváfii zemû, cshromáÏdûny

z v˘chodu a ze západu a z jihu
a ze severu; a budou pfiivedeny
k dpoznání Pána, svého Boha,
kter˘ je vykoupil.

14 A Otec mi pfiikázal, abych
vám dal tuto azemi jako dûdictví
va‰e.

15 A pravím vám, nebudou-li
pohané ãiniti apokání po po-
Ïehnání, které obdrÏí poté, co
rozpt˘lí lid mÛj –

16 Pak vy, ktefií jste zbytkem
domu Jákobova, vyjdete mezi
nû; a budete uprostfied tûch,
kter˘ch bude mnoho; a budete
mezi nimi jako lev mezi lesní
zvûfií, a jako mlad˘ alev mezi
stády ovcí, kter˘, kdyÏ jde, bpo-
‰lapává i trhá na kusy, a nikdo
je nemÛÏe vysvoboditi.

17 Ruka tvá se pozdvihne nad
protivníky tvé a v‰ichni nepfiá-
telé tvoji budou odfiíznuti.

18 A já ashromáÏdím lid svÛj,
jako ãlovûk shromaÏìuje snopy
své na humno.

19 NeboÈ uãiním lid svÛj,
s nímÏ Otec uãinil smlouvu,
ano, uãiním aroh tvÛj Ïelezn˘
a kopyta tvá uãiním mosazná.
A pobije‰ mnoho lidí na kusy;
a já zasvûtím zisk jejich Pánu, a
jmûní jejich Pánu celé zemû. A
vizte, já jsem ten, kdo to ãiní.

20 A stane se, praví Otec, Ïe
ameã spravedlnosti mé bude
viseti nad nimi onoho dne; a

6a Mat. 14:19–21.
7a Jan 6:9–14.
8a Jan 6:50–58;

3. Nefi 18:7.
pp Svátost.

11a 3. Nefi 16:17–20;
23:1–3.

b 2. Nefi 25:1–5;
Morm. 8:23.

12a 3. Nefi 15:7–8.
13a 3. Nefi 16:11–12;

21:2–7.
b pp Izrael – Rozpt˘lení

Izraele.
c pp Izrael –

ShromáÏdûní Izraele.
d 3. Nefi 16:4–5.

14a pp Zaslíbená zemû.

15a 3. Nefi 16:10–14.
16a Morm. 5:24;

NaS 19:27.
b Mich. 5:8–9;

3. Nefi 16:14–15;
21:12.

18a Mich. 4:12.
19a Mich. 4:13.
20a 3. Nefi 29:4.
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pokud nebudou ãiniti pokání,
padne na nû, praví Otec, ano,
dokonce na v‰echny národy
pohanÛ.
21 A stane se, Ïe zaloÏím alid

svÛj, ó dome Izraele.
22 A vizte, tento lid zaloÏím

v této zemi k naplnûní asmlouvy,
kterou jsem uãinil s otcem va‰ím
Jákobem; a ta bude bNov˘m
Jeruzalémem. A moci nebeské
budou uprostfied tohoto lidu;
ano, dokonce cjá budu ve stfiedu
va‰em.
23 Vizte, já jsem ten, o kterém

promlouval MojÏí‰ fika: aProro-
ka vám vzbudí Pán, vá‰ BÛh,
z bratfií va‰ich, stejnû jako mne;
toho budete poslouchati ve
v‰ech vûcech, jeÏ vám bude fií-
kati. A stane se, Ïe kaÏdá du‰e,
která onoho proroka posloucha-
ti nebude, bude z prostfiedku
lidu odfiíznuta.

24 Vpravdû pravím vám, ano,
a av‰ichni proroci od Samuela
a v‰ichni ti, ktefií následovali,
v‰ichni, ktefiíÏ promlouvali,
svûdãili o mnû.

25 A vizte, vy jste dûti prorokÛ;
a jste z domu Izraele; a jste ze
asmlouvy, kterou Otec uãinil
s otci va‰imi, fika Abrahamovi:
A bv semeni tvém budou v‰ech-
na pokolení zemû poÏehnána.

26 Otec pozdvihnuv mne

ponejprve vám a poslav mne,
abych vám poÏehnal v tom,
Ïe kaÏdého z vás aodvrátím od
nepravostí jeho; a to proto, Ïe
jste dûtmi smlouvy –

27 A poté, co jste byli poÏehná-
ni, naplní Otec smlouvu, kterou
uãinil s Abrahamem fika: aV se-
meni tvém budou v‰echna
pokolení zemû poÏehnána –
vylitím Ducha Svatého skrze
mne na pohany, kteréÏto po-
Ïehnání uãiní bpohany nade
v‰echny mocn˘mi, aÏ k rozpt˘-
lení lidu mého, ó dome Izraele.

28 A budou ametlou lidu této
zemû. Nicménû, aÏ obdrÏí pl-
nost evangelia mého, budou-li
pak zatvrzovati srdce své proti
mnû, vrátím nepravosti jejich na
jejich vlastní hlavu, praví Otec.

29 A arozpomenu se na smlou-
vu, kterou jsem uãinil s lidem
sv˘m; a uãinil jsem s nimi
smlouvu, Ïe je bshromáÏdím ve
svém vlastním pfiíhodném ãase,
Ïe jim dám opût czemi otcÛ jejich
jako dûdictví jejich, coÏ je zemû
dJeruzalém, která je jim zaslíbe-
nou zemí na vûky, praví Otec.

30 A stane se, Ïe pfiijde ãas, kdy
jim bude kázána plnost evan-
gelia mého;

31 A oni auvûfií ve mne, Ïe jsem
JeÏí‰ Kristus, Syn BoÏí, a budou
se modliti k Otci ve jménu mém.

21a 3. Nefi 16:8–15.
22a Gen. 49:22–26;

NaS 57:2–3.
b Iz. 2:2–5;

3. Nefi 21:23–24;
Eter 13:1–12;
NaS 84:2–4.
pp Nov˘ Jeruzalém.

c Iz. 59:20–21;
Mal. 3:1; 3. Nefi 24:1.

23a Deut. 18:15–19;

Skut. 3:22–23;
1. Nefi 22:20–21.

24a Skut. 3:24–26;
1. Nefi 10:5;
Jákob 7:11.

25a pp Abrahamova
smlouva.

b Gen. 12:1–3; 22:18.
26a Pfiísl. 16:6.
27a Gal. 3:8;

2. Nefi 29:14;

Abr. 2:9.
b 3. Nefi 16:6–7.

28a 3. Nefi 16:8–9.
29a Iz. 44:21;

3. Nefi 16:11–12.
b pp Izrael –

ShromáÏdûní Izraele.
c Amos 9:14–15.
d pp Jeruzalém.

31a 3. Nefi 5:21–26;
21:26–29.
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32 Pak astráÏní jejich pozdvih-
nou hlas a spoleãn˘m hlasem
zpívati budou; neboÈ okem
v oko uzfií.

33 Pak je Otec opût shromáÏdí
a dá jim Jeruzalém jako zemi
dûdictví jejich.

34 Pak propuknou v radost –
aZpívejte spolu, vy pustá místa
jeruzalémská; neboÈ Otec utû‰il
lid svÛj, vykoupil Jeruzalém.
35 Otec obnaÏil svaté rámû

své pfied oãima v‰ech národÛ; a
v‰echny konãiny zemû uvidí
spasení Otcovo; a Otec a já jedno
jsme.

36 A pak se stane to, co je psá-
no: aProbuì se, probuì se opût
a oblec se v sílu svou, ó Sione;
oblec se v krásn˘ ‰at svÛj, ó
Jeruzaléme, mûsto svaté, neboÈ
od nynûj‰ka jiÏ nikdy do tebe
nevejde neobfiezan˘ a neãist˘.

37 Otfies se z prachu; povstaÀ,
posaì se, ó Jeruzaléme; uvolni
se z okovÛ hrdla svého, ó zajatá
dcero Sionská.

38 NeboÈ tak praví Pán: Zadar-
mo jste sebe prodali a bez penûz
budete vykoupeni.

39 Vpravdû, vpravdû pravím
vám, Ïe lid mÛj pozná jméno
mé; ano, pozná v onen den, Ïe
já jsem ten, kdo mluví.

40 A pak fieknou: aJak krásné
na horách jsou nohy toho, jenÏ
jim pfiiná‰í dobré zvûsti, jenÏ
bzvûstuje pokoj; jenÏ jim pfiiná‰í
dobré zvûsti o dobru, jenÏ zvûs-

tuje spasení; jenÏ praví Sionu:
Kraluje BÛh tvÛj!

41 A pak se roznese volání:
aOdejdûte, odejdûte, vyjdûte od-
tamtud, nedot˘kejte se toho, co
je bneãisté; vyjdûte ze stfiedu
jeho; buìte cãistí, vy, ktefií nosíte
nádoby Pánû.

42 NeboÈ anevyjdete ve spûchu,
ani nepÛjdete s útûkem; neboÈ
Pán pÛjde pfied vámi, a BÛh
Izraelsk˘ bude zadní voj vá‰.

43 Vizte, sluÏebník mÛj si po-
vede rozváÏnû; bude oslavován
a veleben a velice vyv˘‰en.
44 Jak mnozí nad tebou uÏasli –

tváfi jeho byla tak zohavena, více
neÏli kteréhokoli ãlovûka, a tûlo
jeho více neÏli synÛ lidsk˘ch –

45 Tak apokropí národy mno-
hé; králové pfied ním zavfiou
ústa svá, neboÈ to, co jim nebylo
fieãeno, uvidí; a o tom, co nesly-
‰eli, budou uvaÏovati.

46 Vpravdû, vpravdû pravím
vám, v‰echny tyto vûci zajisté
pfiijdou, tak jak mi pfiikázal
Otec. Pak se tato smlouva, kte-
rou uãinil Otec s lidem sv˘m,
naplní; a pak bude aJeruzalém
opût obydlen lidem m˘m a bude
zemí dûdictví jeho.

KAPITOLA 21

Izrael bude shromáÏdûn, aÏ pfiijde
Kniha Mormonova – Pohané se
v Americe usídlí jako svobodn˘

32a Iz. 52:8;
3. Nefi 16:18–20.
pp Bdíti, stráÏní.

34a Iz. 52:9.
36a Iz. 52:1–3;

NaS 113:7–10.
pp Sion.

40a Iz. 52:7;
Nahum 1:15;
Mos. 15:13–18;
NaS 128:19.

b Marek 13:10;
1. Nefi 13:37.

41a Iz. 52:11–15.

b pp âistota, ãist˘,
neãist˘.

c NaS 133:5.
42a 3. Nefi 21:29.
45a Iz. 52:15.
46a Eter 13:5, 11.
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lid – Budou spaseni, uvûfií-li a
budou-li poslu‰ní; jinak budou od-
fiíznuti a zniãeni – Izrael vystaví
Nov˘ Jeruzalém a ztracené kmeny
se navrátí. Kolem roku 34 po Kr.

A vpravdû pravím vám, dám
vám znamení, abyste mohli po-
znati adobu, kdy se tyto vûci
zaãnou naplÀovati – kdy budu
shromaÏìovati z jejich dlouhé-
ho rozpt˘lení lid svÛj, ó dome
Izraele, a opût mezi ním zaloÏím
svÛj Sion;

2 A vizte, toto je ta vûc, kterou
vám dám za znamení – neboÈ
vpravdû pravím vám, Ïe aÏ tyto
vûci, jeÏ vám oznamuji a jeÏ
vám budu oznamovati pozdûji
já sám a mocí Ducha Svatého,
jenÏ vám bude Otcem dán, bu-
dou oznámeny pohanÛm, aby
mohli zvûdûti o tomto lidu, kte-
r˘ je zbytkem domu Jákobova,
a o tomto lidu mém, kter˘ jimi
bude rozpt˘len;

3 Vpravdû, vpravdû pravím
vám, aÏ jim budou atyto vûci
Otcem oznámeny a dojdou
skrze Otce od nich k vám;

4 NeboÈ je to moudrost v Otci,
Ïe se usídlí v této zemi a budou
mocí Otcovou zaloÏeni jako
asvobodn˘ lid, aby tyto vûci
mohly vyjíti ke zbytku semene
va‰eho, aby mohla b˘ti naplnû-
na bsmlouva Otcova, kterou uãi-
nil s lidem sv˘m, ó dome Izraele;

5 TudíÏ, aÏ tato díla a díla,
jeÏ budou mezi vámi vykoná-
na pozdûji, vyjdou aod pohanÛ
k bsemeni va‰emu, které bude
pro nepravost upadat i do
nevíry;

6 NeboÈ to je vÛle Otce, Ïe mají
vyjíti od apohanÛ, aby mohl
pohanÛm ukázati moc svou
proto, aby pohané, nebudou-li
zatvrzovati srdce své, mohli
ãiniti pokání a pfiijíti ke mnû
a b˘ti pokfitûni ve jménu mém a
poznati pravé body nauky mé,
aby mohli b˘ti bpoãítáni mezi
lid mÛj, ó dome Izraele.

7 A aÏ se tyto vûci stanou, takÏe
asímû tvoje zaãne poznávati tyto
vûci – bude jim to znamením,
aby mohli vûdûti, Ïe dílo Otcovo
jiÏ zapoãalo k naplnûní smlouvy,
kterou uãinil s lidem, jenÏ je
z domu Izraele.
8 A aÏ pfiijde onen den, stane

se, Ïe králové zavfiou ústa svá;
neboÈ to, co jim nebylo fieãeno,
uvidí; a o tom, co nesly‰eli,
budou uvaÏovati.

9 NeboÈ v onen den kvÛli
mnû Otec bude konati dílo, jeÏ
bude velik˘m a apodivuhod-
n˘m dílem mezi nimi; a budou
mezi nimi takoví, ktefií tomu
neuvûfií, pfiestoÏe jim to muÏ
oznámí.

10 Ale vizte, Ïivot sluÏebníka
mého bude v rukou m˘ch; tudíÏ
mu neublíÏí, pfiestoÏe bude od

21 1a pp Poslední dny.
3a Eter 4:17;

JS–Î 1:34–36.
4a 1. Nefi 13:17–19;

NaS 101:77–80.
b Morm. 5:20.

pp Abrahamova
smlouva.

5a 3. Nefi 26:8.
b 2. Nefi 30:4–5;

Morm. 5:15;
NaS 3:18–19.

6a 1. Nefi 10:14;
Jákob 5:54;
3. Nefi 16:4–7.

b Gal. 3:7, 29;

3. Nefi 16:13;
Abr. 2:9–11.

7a 3. Nefi 5:21–26.
9a Iz. 29:14;

Skut. 13:41;
1. Nefi 22:8.
pp Znovuzfiízení
evangelia.
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nich azohaven. Nicménû já ho
uzdravím, neboÈ jim ukáÏi, Ïe
bmoudrost má je vût‰í neÏli
vychytralost ìáblova.
11 TudíÏ stane se, Ïe kaÏd˘,

kdo neuvûfií v slova má, kter˘Ï
jsem JeÏí‰ Kristus, která amu
Otec dá pfiinésti pohanÛm, a
dá mu moc, aby je pohanÛm
pfiinesl (stane se tak, jak pravil
MojÏí‰), budou bodfiíznuti z pro-
stfiedku lidu mého, kter˘ je ze
smlouvy.
12 A lid mÛj, kter˘ je zbytkem

Jákoba, bude mezi pohany,
ano, ve stfiedu jejich jako alev
mezi lesní zvûfií, jako mlad˘
lev mezi stády ovcí, kter˘,
kdyÏ jde, bpo‰lapává i trhá
na kusy, a nikdo je nemÛÏe
vysvoboditi.

13 Ruka jeho se pozdvihne
nad protivníky jeho a v‰ichni
nepfiátelé jeho budou odfiíznuti.

14 Ano, bûda pohanÛm, pokud
nebudou ãiniti apokání; neboÈ
stane se v onen den, praví Otec,
Ïe odfiíznu konû tvé ze stfiedu
tvého a zniãím vozy tvé;

15 A odfiíznu mûsta zemû tvé
a strhnu v‰echny pevnosti tvé;
16 A odfiíznu ãarování ze zemû

tvé, a vû‰tcÛ jiÏ míti nebude‰;
17 aRyté zpodobeniny tvé také

odfiíznu, i stojící zpodobeniny
tvé, ze stfiedu tvého, a nebude‰
jiÏ uctívati dílo rukou sv˘ch.

18 A vytrhám háje tvé ze

stfiedu tvého; stejnû tak zniãím
mûsta tvá.

19 A stane se, Ïe bude skonco-
váno s ve‰ker˘m alhaním a kla-
máním a závidûním a rozbroji a
knûÏsk˘mi lstivostmi a smilstvy.

20 NeboÈ stane se, praví Otec,
Ïe kaÏdého, kdo onoho dne
nebude ãiniti pokání a nepÛjde
k milovanému Synovi mému,
odfiíznu z prostfiedku lidu
svého, ó dome Izraele;

21 A vykonám na nich odplatu
a hnûv, stejnû jako na pohanech,
o jaké je‰tû nesly‰eli.

22 Ale budou-li ãiniti pokání a
budou-li poslouchati slova moje
a nebudou-li zatvrzovati srdce
své, azaloÏím mezi nimi církev
svou, a oni vejdou do smlouvy
a budou bpoãítáni mezi tento
zbytek JákobÛv, jemuÏ jsem dal
tuto zemi jako dûdictví jejich;

23 A budou pomáhati lidu
mému, zbytku Jákobovu, a také
tolika z domu Izraele, kolik jich
pfiijde, aby mohli vystavûti
mûsto, které se bude naz˘vati
aNov˘ Jeruzalém.
24 A pak budou pomáhati lidu

mému, aby mohl b˘ti shromáÏ-
dûn, ti, ktefií jsou rozpt˘leni
po celé tváfii zemû, do Nového
Jeruzaléma.

25 A pak mezi nû sestoupí
amoc nebeská; a bjá také budu
ve stfiedu jejich.

26 A pak, v onen den, zapoãne

10a NaS 135:1–3.
b NaS 10:43.

11a 2. Nefi 3:6–15;
Morm. 8:16, 25.

b NaS 1:14.
12a Mich. 5:8–15;

3. Nefi 20:16.
b 3. Nefi 16:13–15.

14a 2. Nefi 10:18; 33:9.
17a Ex. 20:3–4;

Mos. 13:12–13;
NaS 1:16.
pp Modláfiství.

19a 3. Nefi 30:2.
22a pp Dispensace.

b 2. Nefi 10:18–19;

3. Nefi 16:13.
23a 3. Nefi 20:22;

Eter 13:1–12.
pp Nov˘ Jeruzalém.

25a 1. Nefi 13:37.
b Iz. 2:2–4;

3. Nefi 24:1.
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dílo Otcovo, a to aÏ bude toto
evangelium kázáno mezi zbyt-
kem lidu tohoto. Vpravdû pra-
vím vám, onoho dne azapoãne
dílo Otcovo mezi v‰emi roz-
pt˘len˘mi z lidu mého, ano, a
to mezi kmeny, které byly
bztraceny, které Otec vyvedl
z Jeruzaléma.

27 Ano, zapoãne dílo mezi v‰e-
mi arozpt˘len˘mi z lidu mého,
skrze Otce, aby pfiipravil cestu,
kterou ke mnû mohou pfiijíti,
aby mohli vz˘vati Otce ve
jménu mém.

28 Ano, a pak zapoãne dílo,
skrze Otce, mezi v‰emi národy
na pfiípravû cesty, po které mÛÏe
b˘ti lid jeho ashromaÏìován
domÛ do zemû dûdictví svého.
29 A vyjdou ze v‰ech národÛ;

a nevyjdou ve aspûchu, ani
nepÛjdou s útûkem, neboÈ já
pÛjdu pfied nimi, praví Otec, a
budu zadní voj jejich.

KAPITOLA 22

V posledních dnech bude zaloÏen
Sion a jeho kÛly a Izrael bude shro-
máÏdûn s milosrdenstvím a nûhou
– Zvítûzí – Porovnej s Izaiá‰em 54.
Kolem roku 34 po Kr.

A pak se stane to, co je psáno:
Prozpûvuj, ó neplodná, která
jsi nerodila; propukni ve azpûv
a zvuãnû volej, ty, která ses
s dítûtem nemofiila; neboÈ více

je dûtí opu‰tûné neÏli dûtí vdané
manÏelky, praví Pán.

2 Roz‰ifi místo stanu svého a
nech je roztáhnouti závûsy pfií-
bytkÛ sv˘ch; ne‰etfii, natáhni
provazy své a akÛly své posilni;

3 NeboÈ napravo i nalevo se
rozmÛÏe‰ a símû tvé zdûdí
apohany a pustá mûsta osídlí.
4 Neboj se, neboÈ nebude‰

zahanbena; ani se neznepokojuj,
neboÈ nebude‰ uvedena v apo-
tupu; neboÈ zapomene‰ na po-
tupu mladosti své a na pohanûní
mládí svého nevzpomene‰ a na
pohanûní vdovství svého jiÏ
nevzpomene‰.

5 NeboÈ tvÛrce tvÛj, toÈ manÏel
tvÛj, Pán zástupÛ je jméno jeho;
a Vykupitel tvÛj, Svat˘ Izrael-
sk˘ – Bohem celé zemû naz˘ván
bude.

6 NeboÈ Pán tû povolal jako
Ïenu opu‰tûnou a v duchu za-
rmoucenou a manÏelku mladou,
kdyÏ jsi zavrÏena byla, praví
BÛh tvÛj.

7 NeboÈ na malou chvilku
opustil jsem tû, ale s milosrden-
stvími velik˘mi shromáÏdím tû.

8 V maliãkém hnûvu skryl
jsem tváfi svou na chvíli pfied
tebou, ale s vûãnou laskavostí
budu k tobû amilosrdn˘, praví
Pán, Vykupitel tvÛj.

9 NeboÈ je ato pro mne jako
s bvodami Noémov˘mi, neboÈ
jak jsem pfiísahal, Ïe se nebudou
jiÏ rozlévati vody Noémovy po

26a 1. Nefi 14:17;
3. Nefi 21:6–7.

b pp Izrael – Deset
ztracen˘ch kmenÛ
Izraele.

27a 3. Nefi 16:4–5.
28a pp Izrael –

ShromáÏdûní Izraele.
29a Iz. 52:12;

3. Nefi 20:42.
22 1a pp Zpívati.

2a pp KÛl.
3a pp Pohané.
4a 2. Nefi 6:7, 13.

8a pp Milosrdenství,
milosrdn˘.

9a Iz. 54:9.
b pp Potopa v dobû

Noémovû.
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zemi, tak jsem pfiísahal, Ïe se
nerozhnûvám na tebe.
10 NeboÈ ahory se odvrátí a

vrchy se pohnou, laskavost má
se v‰ak od tebe bneodvrátí a
smlouva pokoje mého se nepo-
hne, praví Pán, jenÏ je k tobû
milosrdn˘.

11 Ó suÏovaná, vichfiicí zmíta-
ná a neutû‰ená! Viz, poloÏím
akameny tvé nádhern˘ch barev,
a základy tvé vyloÏím safíry.

12 A okna tvá uãiním z achátÛ
a brány tvé z karbukulÛ a
v‰echna pomezí tvá z drahého
kamení.

13 A av‰echny dûti tvé budou
pouãovány Pánem; a velik˘
bude pokoj dûtí tv˘ch.

14 Ve aspravedlivosti zaloÏena
bude‰; vzdálena bude‰ od
útisku, neboÈ se nebude‰ báti,
a od hrÛzy, neboÈ se k tobû
nepfiiblíÏí.

15 Viz, zajisté se proti tobû
shromáÏdí, nikoli ode mne;
kaÏd˘, kdo se proti tobû spojí,
kvÛli tobû padne.

16 Viz, já jsem stvofiil kováfie,
jenÏ dmychá uhlí v ohni a
vytváfií nástroj pro dílo své;
a já jsem stvofiil pusto‰itele, aby
hubil.

17 Îádná zbraÀ, která je zho-
tovena proti tobû, neuspûje; a
kaÏd˘ jazyk, kter˘ ti na soudu
bude spílati, odsoudí‰. Toto
je dûdictví sluÏebníkÛ Pánû a
spravedlivost jejich je ode mne,
praví Pán.

KAPITOLA 23

JeÏí‰ potvrzuje slova Izaiá‰ova –
Pfiikazuje lidem, aby hledali v pro-
rocích – Slova Samuela, Lamanity,
o vzkfií‰ení jsou pfiipojena k jejich
záznamÛm. Kolem roku 34 po Kr.

A nyní vizte, pravím vám, Ïe
máte v tûchto vûcech ahledati.
Ano, pfiikázání dávám vám,
abyste v tûchto vûcech hledali
pilnû, neboÈ veliká jsou slova
bIzaiá‰ova.

2 NeboÈ on zajisté promlou-
val o v‰ech vûcech t˘kajících
se lidu mého, jenÏ je z domu
Izraele; tudíÏ musí nezbytnû
b˘ti, Ïe musí mluviti i k poha-
nÛm.

3 A v‰echny vûci, které pro-
mlouval, byly a abudou, vprav-
dû podle slov, jeÏ pravil.

4 TudíÏ dbejte slov m˘ch;
zapi‰te vûci, jeÏ jsem vám povû-
dûl; a podle ãasu a vÛle Otcovy
dojdou k pohanÛm.

5 A kaÏd˘, kdo bude poslou-
chati slova moje a bude ãiniti
pokání a bude pokfitûn, bude
spasen. Hledejte v aprorocích,
neboÈ jsou mnozí, ktefií svûdãí
o tûchto vûcech.

6 A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ JeÏí‰
pravil tato slova, opût k nim
promluvil poté, co jim vyloÏil
v‰echna písma, která obdrÏeli,
a pravil jim: Vizte, dal‰í písma,
která jste nezapsali, bych chtûl,
abyste zapsali.

10a Iz. 40:4.
b Îalmy 94:14;

NaS 35:25.
11a Zjev. 21:18–21.
13a Jer. 31:33–34.

14a pp Spravedlivost,
spravedliv˘.

23 1a pp Písma.
b 2. Nefi 25:1–5;

Morm. 8:23.

pp Izaiá‰.
3a 3. Nefi 20:11–12.
5a Luká‰ 24:25–27.
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7 A stalo se, Ïe pravil Nefimu:
Pfiines záznam, kter˘ vedete.

8 A kdyÏ Nefi záznamy pfiinesl
a poloÏil je pfied nûho, on na nû
pohlédl a pravil:

9 Vpravdû pravím vám, pfiiká-
zal jsem sluÏebníku svému
aSamuelovi, Lamanitovi, aby
svûdãil tomuto lidu, Ïe onoho
dne, kdy Otec ve mnû oslaví
jméno své, bude bmnoho csva-
t˘ch, ktefií dvstanou z mrtv˘ch
a ukáÏí se mnoh˘m a budou jim
slouÏiti. A pravil jim: A nebylo
tomu tak?

10 A jeho uãedníci mu odpovû-
dûli a pravili: Ano, Pane, Samuel
prorokoval podle slov tv˘ch a
v‰echna se naplnila.

11 A JeÏí‰ jim pravil: Proã jste
tedy nezapsali tuto vûc, Ïe mno-
ho svat˘ch vstalo a ukázalo se
mnoh˘m a slouÏilo jim?

12 A stalo se, Ïe Nefi se rozpo-
mnûl, Ïe tato vûc nebyla zapsána.

13 A stalo se, Ïe JeÏí‰ pfiikázal,
aby zapsána byla; tudíÏ byla
zapsána tak, jak pfiikázal.

14 A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ
JeÏí‰ avyloÏil v‰echna písma
vcelku, která zapsali, pfiikázal
jim, aby uãili vûcem, které jim
vyloÏil.

KAPITOLA 24

PánÛv posel pfiipraví cestu pro
druh˘ pfiíchod – Kristus zasedne
k soudu – Izraeli je pfiikázáno, aby

platil desátky a obûti – Je vedena
kniha pamûtní – Porovnej s Mala-
chiá‰em 3. Kolem roku 34 po Kr.

A stalo se, Ïe jim pfiikázal, Ïe
mají zapsati slova, která dal
Otec Malachiá‰ovi a která jim
on fiekne. A stalo se, Ïe poté, co
byla zapsána, je vykládal. A toto
jsou slova, jeÏ jim povûdûl fika:
Tak pravil Otec Malachiá‰ovi –
Viz, vy‰lu aposla svého a on pfie-
de mnou pfiipraví cestu a Pán,
kterého hledáte, náhle pfiijde do
chrámu svého, a to posel smlou-
vy, v nûmÏ máte potû‰ení; vizte,
on pfiijde, praví Pán zástupÛ.

2 Ale kdo mÛÏe asnésti den
pfiíchodu jeho a kdo obstojí, aÏ
se ukáÏe? NeboÈ on je jako boheÀ
taviãÛv, a jako m˘dlo bûliãovo.

3 A usedne jako taviã a ãistiã
stfiíbra; a pfieãistí asyny Lévíovy
a vyãistí je jako zlato a stfiíbro,
aby mohli Pánovi bobûtovati
obûÈ ve spravedlivosti.

4 Pak bude obûÈ Judy a Jeru-
zaléma Pánu pfiíjemná, jako za
dávn˘ch dnÛ, a jako v dfiívûj‰ích
letech.

5 A já se k vám pfiiblíÏím,
abych soudil; a budu rychl˘m
svûdkem proti kouzelníkÛm
a proti cizoloÏníkÛm a proti
kfiivopfiíseÏníkÛm a proti tûm,
ktefií utiskují nádeníka na mzdû,
vdovu a adítû bez otce a odvra-
cejí se od cizince, a mne se
nebojí, praví Pán zástupÛ.

6 NeboÈ já jsem Pán, já se

9a Hel. 13:2.
b Hel. 14:25.
c pp Svat˘.
d Mat. 27:52–53.

pp Vzkfií‰ení.
14a Luká‰ 24:44–46.

24 1a NaS 45:9.
2a 3. Nefi 25:1.

b Zach. 13:9;
NaS 128:24.
pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista; Zemû –

Koneãn˘ stav zemû.
3a Deut. 10:8;

NaS 84:31–34.
b NaS 13:1.

5a Jakub 1:27.
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nemûním; tudíÏ vy, synové
Jákobovi, nejste stráveni.
7 JiÏ ode dnÛ otcÛ sv˘ch aode-

‰li jste od nafiízení m˘ch a neza-
chovávali jste je. bNavraÈte se
ke mnû a já se navrátím k vám,
praví Pán zástupÛ. Ale vy fiíká-
te: V ãem se máme navrátiti?
8 Bude ãlovûk olupovati Boha?

Nicménû vy jste mne oloupili.
Ale fiíkáte: V ãem jsme tû olou-
pili? V adesátcích a v bobûtech.
9 Jste prokleti kletbou, neboÈ

jste mne oloupili, dokonce cel˘
tento národ.

10 Pfiineste v‰echny adesátky
do zásobárny, aby byla potrava
v domû mém; a vyzkou‰ejte
mne nyní v tom, praví Pán
zástupÛ, zda vám neotevfiu
prÛduchÛ nebesk˘ch a nevyleji
na vás bpoÏehnání tak, Ïe nebu-
de dosti místa k jeho pfiijetí.

11 A pokárám za vás ‰kÛdce a
nebude niãiti plody zemû va‰í;
ani vinn˘ kmen vá‰ neshodí
pfiedãasnû plod svÛj na polích,
praví Pán zástupÛ.

12 A v‰echny národy vás bu-
dou zváti poÏehnan˘mi, neboÈ
budete zemí rozko‰nou, praví
Pán zástupÛ.

13 Slova va‰e byla proti mnû
tvrdá, praví Pán. Nicménû vy fií-
káte: Co jsme proti tobû mluvili?

14 ¤ekli jste: Marné je slouÏiti
Bohu, a co to prospívá, Ïe jsme

zachovávali nafiízení jeho a Ïe
jsme chodili pfied Pánem zástu-
pÛ lítostivû?

15 A nyní, pokládáme py‰né
za ‰Èastné; ano, ti, ktefií ãiní
zlovolnost, mají úspûch; ano,
ti, ktefií pokou‰ejí Boha, jsou
vpravdû vysvobozeni.

16 Tehdy ti, ktefií se báli Pána,
spolu ãasto arozmlouvali a Pán
poslouchal a sly‰el; a byla pfied
ním napsána bkniha pamûtní
pro ty, ktefií se bojí Pána a ktefií
myslí na jméno jeho.

17 A budou moji, praví Pán
zástupÛ, v onen den, kdy ashro-
máÏdím klenoty své; a u‰etfiím
jich, jako muÏ ‰etfií svého vlast-
ního syna, kter˘ mu slouÏí.

18 Tehdy se navrátíte a aroze-
znáte mezi spravedliv˘mi a
zlovoln˘mi, mezi tím, kdo slou-
Ïí Bohu, a tím, kdo mu neslouÏí.

KAPITOLA 25

Pfii druhém pfiíchodu budou py‰ní
a zlovolní spáleni jako strni‰tû –
Pfied oním velik˘m a hrozn˘m
dnem se navrátí Eliá‰ – Porovnej
s Malachiá‰em 4. Kolem roku
34 po Kr.

NeboÈ vizte, pfiichází den, kter˘
bude ahofieti jako pec; a v‰ichni
bpy‰ní, ano, a v‰ichni ti, ktefií si
poãínají zlovolnû, budou strni‰-

7a pp Odpadlictví.
b Hel. 13:11;

3. Nefi 10:6;
Moroni 9:22.

8a pp Desátek.
b pp ObûÈ.

10a NaS 64:23; 119:1–7.
b pp PoÏehnání,

poÏehnan˘,

poÏehnati.
16a Moroni 6:5.

b NaS 85:9;
MojÏ. 6:5.
pp Kniha pamûtní.

17a NaS 101:3.
18a pp Rozeznávání, dar.
25 1a Iz. 24:6;

1. Nefi 22:15;

3. Nefi 24:2;
NaS 29:9; 64:23–24;
133:64;
JS–Î 1:37.
pp Zemû – Koneãn˘
stav zemû.

b 2. Nefi 20:33.
pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.
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tûm; a onen den, kter˘ pfiichází,
je spálí, praví Pán zástupÛ,
takÏe jim neponechá ani kofiene,
ani vûtve.
2 Ale vám, ktefií se bojíte jména

mého, povstane aSyn Spravedli-
vosti s uzdravováním v kfiídlech
sv˘ch; a vyjdete a bporostete
jako ctelata ve stáji.
3 A apo‰lapete zlovolné; neboÈ

budou popelem pod chodidly
nohou va‰ich v den, kdy to
uãiním, praví Pán zástupÛ.
4 Pamatujte na zákon MojÏí‰e,

sluÏebníka mého, kter˘ jsem
mu pfiikázal na aOrébu pro
cel˘ Izrael, s ustanoveními a
soudy.
5 Vizte, po‰lu vám aEliá‰e,

proroka, pfied pfiíchodem veli-
kého a hrozného bdne Pánû;
6 A on aobrátí srdce otcÛ

k dûtem a srdce dûtí k otcÛm
jejich, abych nepfii‰el a nestihl
zemi prokletím.

KAPITOLA 26

JeÏí‰ vykládá v‰echny vûci od poãát-
ku do konce – NemluvÀata a dûti
proná‰ejí podivuhodné vûci, které
nemohou b˘ti napsány – Ti, ktefií
jsou v Církvi Kristovû, mají v‰ech -

ny vûci spoleãné. Kolem roku 34
po Kr.

A nyní, stalo se, Ïe kdyÏ JeÏí‰
pravil tyto vûci, vyloÏil je zá-
stupu; a vykládal jim v‰echny
vûci, jak veliké, tak malé.

2 A pravil: Otec pfiikázal,
abych vám dal atato písma, která
jste s sebou nemûli; neboÈ to
byla moudrost v nûm, aby byla
pfiedána budoucím pokolením.

3 A vykládal v‰echny vûci,
dokonce od poãátku aÏ do doby,
kdy pfiijde v aslávû své – ano,
dokonce v‰echny vûci, jeÏ pfii-
jdou na tváfi zemû, dokonce aÏ
se bprvky budou taviti Ïhoucím
Ïárem a zemû se cstoãí jako svi-
tek a nebesa i zemû pominou;

4 A aÏ do onoho avelikého a
posledního dne, kdy v‰ichni lidé
a v‰echna pokolení a v‰echny
národy a jazyky bstanou pfied
Bohem, aby byli souzeni za
skutky své, aÈ byly dobré, nebo
aÈ byly zlé –

5 Jes t l iÏe byly dobré , ke
avzkfií‰ení vûãného Ïivota; a
jestliÏe byly zlé, ke vzkfií‰ení
zatracení; coÏ je protûj‰kem,
jedno na jedné stranû a druhé
na stranû druhé, podle milo-
srdenství a bspravedlnosti a

2a Eter 9:22.
b NaS 45:58.
c Amos 6:4;

1. Nefi 22:24.
3a 3. Nefi 21:12.
4a Ex. 3:1–6.
5a 2. Král. 2:1–2;

NaS 2:1; 110:13–16;
128:17–18.
pp Eliá‰; Peãetûní,
peãetiti; Spasení
pro mrtvé.

b pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.

6a NaS 2:2.
26 2a tj. Mal. kapitoly

3 a 4 citované v 3.
Nefim v kapitolách
24 a 25.

3a pp JeÏí‰ Kristus –
Sláva JeÏí‰e Krista.

b Amos 9:13;
2. Petr. 3:10, 12;
Morm. 9:2.

pp Svût – Konec
svûta; Zemû –
Koneãn˘ stav zemû.

c Morm. 5:23.
4a Hel. 12:25;

3. Nefi 28:31.
b Mos. 16:10–11.

pp Soud, poslední.
5a Dan. 12:2;

Jan 5:29.
b pp Spravedlnost.
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svatosti, jeÏ je v Kristu, kter˘
byl cdfiíve, neÏli poãal svût.

6 A nyní, v této knize nemÛÏe
b˘ti napsána ani astá ãást vûcí,
jimÏ JeÏí‰ skuteãnû uãil lid;

7 Ale vizte, adesky Nefiovy
obsahují vût‰inu vûcí, kter˘m
uãil lid.
8 A napsal jsem tyto vûci, jeÏ

jsou men‰í ãástí vûcí, kter˘m
on uãil lid; a napsal jsem je
s tím zámûrem, aby mohly b˘ti
opût pfiineseny tomuto lidu aod
pohanÛ podle slov, jeÏ JeÏí‰
promlouval.

9 A aÏ toto obdrÏí, a je nezbyt-
né, aby toto nejprve mûli, aby
byla vyzkou‰ena víra jejich, a
pakliÏe uvûfií tûmto vûcem, pak
jim budou ukázány avûci vût‰í.

10 A pakliÏe tûmto vûcem ne-
uvûfií, pak pfied nimi budou
vût‰í vûci azadrÏeny k odsouze-
ní jejich.

11 Vizte, hodlal jsem je napsati,
v‰echny, které byly vyryty na
deskách Nefiov˘ch, ale Pán to
zakázal fika: Budu azkou‰eti víru
lidu svého.

12 TudíÏ já, Mormon, pí‰i vûci,
jeÏ mi byly Pánem pfiikázány.
A nyní já, Mormon, konãím svá
slova a pokraãuji, abych psal
ony vûci, jeÏ mi byly pfiikázány.

13 TudíÏ, chtûl bych, abyste
vidûli, Ïe Pán skuteãnû uãil lid
po dobu tfií dnÛ; a poté se jim

ãasto aukazoval a ãasto lámal
bchléb a Ïehnal jej a dával jim ho.

14 A stalo se, Ïe uãil adûti zá-
stupu, o kterém bylo mluveno, a
slouÏil jim a buvolnil jejich jazyk,
a ony promlouvaly k otcÛm
sv˘m veliké a podivuhodné
vûci, dokonce vût‰í, neÏli lidu
zjevil on; a uvolnil jejich jazyk,
aby mohly promluviti.

15 A stalo se, Ïe poté, co vy-
stoupil do nebe – co se jim po-
druhé ukázal a ode‰el k Otci,
auzdraviv v‰echny jejich nemoc-
né a jejich chromé a otevfiev oãi
jejich slep˘ch a u‰i hluch˘ch,
a kdyÏ vpravdû mezi nimi
vykonal v‰eliká uzdravení a
vzkfiísil jednoho muÏe z mrt-
v˘ch a ukázal jim svou moc a
vystoupil k Otci –

16 Vizte, stalo se, Ïe nazítfií
se zástup shromáÏdil, a vidûl i
sly‰el tyto dûti; ano, dokonce
i anemluvÀata otevfiela ústa svá
a proná‰ela podivuhodné vûci;
a bylo zakázáno, aby vûci, jeÏ
dûti a nemluvÀata pronesly,
kdokoli napsal.

17 A stalo se, Ïe oni auãedníci,
které JeÏí‰ vyvolil, poãali od
oné doby nadále bkfitíti a uãiti
tolik, kolik jich k nim pfiicházelo;
a tolik, kolik jich bylo pokfitûno
ve jménu JeÏí‰ovû, bylo napl-
nûno Duchem Svat˘m.

18 A mnozí z nich vidûli a

5c Eter 3:14.
pp JeÏí‰ Kristus –
Kristova
pfiedsmrtelná
existence.

6a Jan 21:25;
3. Nefi 5:8.

7a pp Desky.

8a 3. Nefi 21:5–6.
9a Eter 4:4–10.

10a Alma 12:9–11.
11a Eter 12:6.
13a Jan 21:14.

b 3. Nefi 20:3–9.
pp Svátost.

14a 3. Nefi 17:11–12.

b Alma 32:23;
3. Nefi 26:16.

15a 3. Nefi 17:9.
pp Uzdravování,
uzdravovati; Zázrak.

16a Mat. 11:25.
17a 3. Nefi 19:4–13.

b 4. Nefi 1:1.
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sly‰eli nevyslovitelné vûci, které
anení dovoleno napsati.
19 A vzájemnû se uãili a slou-

Ïili si; a mûli av‰echny vûci mezi
sebou bspoleãné, pfiiãemÏ kaÏd˘
ãlovûk jednal s druh˘m spra-
vedlivû.

20 A stalo se, Ïe ãinili v‰echny
vûci tak, jak jim JeÏí‰ pfiikázal.

21 A ti, ktefií byli pokfitûni ve
jménu JeÏí‰ovû, byli naz˘váni
acírkví Kristovou.

KAPITOLA 27

JeÏí‰ jim pfiikazuje, aby Církev na-
z˘vali jeho jménem – Jeho poslání
a smírná obûÈ tvofií základ jeho
evangelia – Lidem je pfiikázáno,
aby ãinili pokání a byli pokfitûni,
aby mohli b˘ti posvûceni Duchem
Svat˘m – Mají b˘ti dokonce tako-
v˘mi, jako je JeÏí‰. Kolem roku
34–35 po Kr.

A stalo se, Ïe zatímco uãedníci
JeÏí‰ovi putovali a kázali vûci,
jeÏ sly‰eli i vidûli, a kfitili ve
jménu JeÏí‰ovû, stalo se, Ïe se
uãedníci shromáÏdili a aspojili
se v mocné modlitbû a bpÛstu.

2 A JeÏí‰ se jim opût aukázal,
neboÈ se modlili k Otci v jeho
jménu; a JeÏí‰ pfii‰el a stanul
uprostfied nich a pravil jim:
âeho si pfiejete, abych vám dal?

3 A oni mu pravili: Pane, pfieje-
me si, abys nám povûdûl jméno,
jímÏ máme naz˘vati tuto církev;

neboÈ mezi lidem jsou v této
záleÏitosti spory.

4 A Pán jim pravil: Vpravdû,
vpravdû pravím vám, proã by
mûli lidé reptati a pfiíti se o tuto
vûc?

5 Neãetli písma, jeÏ praví, Ïe
musíte na sebe vzíti ajméno
Kristovo, coÏ je jméno mé?
NeboÈ tímto jménem budete
posledního dne nazváni;

6 A kaÏd˘, kdo na sebe bere
jméno mé a avytrvá do konce,
ten bude posledního dne spasen.

7 TudíÏ, cokoli budete ãiniti,
máte to ãiniti ve jménu mém;
tudíÏ máte církev naz˘vati
jménem m˘m; a máte vz˘vati
Otce ve jménu mém, aby kvÛli
mnû církvi Ïehnal.

8 A jak by to mohla b˘ti acírkev
bmá, kdyby nebyla naz˘vána
jménem m˘m? NeboÈ kdyby
byla církev naz˘vána jménem
MojÏí‰ov˘m, pak by to byla
církev MojÏí‰ova; nebo kdyby
byla naz˘vána jménem ãlovûka,
pak by to byla církev onoho
ãlovûka; ale je-li naz˘vána jmé-
nem m˘m, pak je to církev má,
pakliÏe jsou postaveni na evan-
geliu mém.

9 Vpravdû pravím vám, Ïe
vy jste postaveni na evangeliu
mém; tudíÏ budete naz˘vati
jakékoli vûci, jeÏ naz˘váte, ve
jménu mém; tudíÏ vz˘váte-li
Otce pro církev, je-li to ve jmé-
nu mém, Otec vás vysly‰í;

18a 3. Nefi 26:11.
19a 4. Nefi 1:3.

b pp Zákon zasvûcení,
zasvûtiti.

21a Mos. 18:17.
pp Církev JeÏí‰e
Krista.

27 1a NaS 29:6.
b Alma 6:6.

pp Postiti se, pÛst.
2a 3. Nefi 26:13.

pp JeÏí‰ Kristus –
Kristova objevení se
po smrti.

5a pp JeÏí‰ Kristus –
Vzíti jméno JeÏí‰e
Krista na sebe.

6a 3. Nefi 15:9.
8a pp JeÏí‰ Kristus –

Hlava Církve.
b NaS 115:4.
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10 A pakliÏe je církev postave-
na na evangeliu mém, pak v ní
Otec ukáÏe své vlastní skutky.

11 Ale není-li postavena na
evangeliu mém a je-li postavena
na skutcích lidsk˘ch nebo na
skutcích ìáblov˘ch, vpravdû
pravím vám, na ãas mají radost
ze skutkÛ sv˘ch, a poznenáhlu
pfiijde konec a oni budou apora-
Ïeni a uvrÏeni do ohnû, odkud
není Ïádného návratu.
12 NeboÈ skutky jejich je aná-

sledují, neboÈ právû pro skutky
své jsou poraÏeni; tudíÏ pama-
tujte na vûci, jeÏ jsem vám fiekl.

13 Vizte, dal jsem vám aevan-
gelium své, a toto je evangeli-
um, které jsem vám dal – Ïe
jsem pfii‰el na svût, abych vy-
konal bvÛli Otce svého, protoÏe
Otec mÛj mne poslal.

14 A Otec mÛj mne poslal,
abych mohl b˘ti apozvednut na
kfiíÏi; a poté, co jsem byl po-
zvednut na kfiíÏi, abych mohl
bpfiitáhnouti v‰echny lidi k so-
bû, aby jako já jsem byl lidmi
pozvednut, právû tak byli lidé
pozvednuti Otcem, aby stanuli
pfiede mnou, aby byli csouzeni
za skutky své, aÈ byly dobré,
nebo aÈ byly zlé –

15 A z tohoto dÛvodu jsem byl
apozvednut; tudíÏ podle moci
Otcovy pfiitáhnu v‰echny lidi

k sobû, aby mohli b˘ti souzeni
podle skutkÛ sv˘ch.

16 A stane se , Ïe kaÏd˘,
kdo ãiní apokání a je bpokfitûn
ve jménu mém, bude naplnûn;
a cvytrvá-li do konce, vizte,
toho budu povaÏovati pfied
Otcem sv˘m za nevinného
onoho dne, kdy stanu, abych
soudil svût.

17 A ten, kdo do konce nevytr-
vá, to je ten, kdo bude také
poraÏen a uvrÏen do ohnû,
odkud se jiÏ nemÛÏe navrátiti,
kvÛli aspravedlnosti Otcovû.

18 A toto je slovo, jeÏ on
dal dûtem lidsk˘m. A z tohoto
dÛvodu plní slova, jeÏ dal, a
on nelÏe, ale plní v‰echna slova
svá.

19 A aÏádná neãistá vûc nemÛ-
Ïe vejíti do království jeho;
tudíÏ nikdo nevejde v bodpoãi-
nutí jeho, ledaÏe to budou ti,
ktefií comyli ‰at svÛj v krvi mé
pro svou víru a pokání ze v‰ech
hfiíchÛ sv˘ch, a pro vûrnost
svou do konce.

20 Nyní, toto je ono pfiikázání:
âiÀte apokání, v‰echny konãiny
zemû, a pojìte ke mnû a buìte
bpokfitûni ve jménu mém, abyste
mohli b˘ti cposvûceni pfiijetím
Ducha Svatého, abyste mohli
posledního dne pfiede mnou
státi dbez poskvrny.

11a Alma 5:52.
12a Zjev. 14:13; NaS 59:2.
13a NaS 76:40–42.

pp Evangelium.
b Jan 6:38–39.

14a 1. Nefi 11:32–33;
MojÏ. 7:55.

b Jan 6:44; 2. Nefi 9:5;
NaS 27:18.

c pp JeÏí‰ Kristus –

Soudce.
15a pp Usmífiení, usmífiiti.
16a pp Pokání.

b pp Kfiest, kfitíti.
c 1. Nefi 13:37.

pp Vytrvati.
17a pp Spravedlnost.
19a Alma 11:37.

b NaS 84:24.
pp Odpoãinouti,

odpoãinutí,
spoãinouti.

c Zjev. 1:5; 7:14;
Alma 5:21, 27;
13:11–13.

20a Eter 4:18.
b pp Kfiest, kfitíti – Je

nezbytn˘.
c pp Posvûcení.
d NaS 4:2.
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21 Vpravdû, vpravdû, pravím
vám, toto je evangelium mé; a
vy znáte vûci, jeÏ musíte ãiniti
v církvi mé; neboÈ skutky, jeÏ
jste mne vidûli ãiniti, máte ãiniti
také; neboÈ to, co jste mne vidûli
ãiniti, dokonce to máte ãiniti;

22 TudíÏ, ãiníte-li tyto vûci,
poÏehnaní jste, neboÈ budete
pozvednuti posledního dne.
23 Zapi‰te vûci, jeÏ jste vidûli

a sly‰eli, kromû tûch, jeÏ jsou
azakázány.
24 Zapi‰te skutky tohoto lidu,

které budou, stejnû jako bylo
psáno o tom, co bylo.

25 NeboÈ vizte, z knih, které
byly napsány, a které budou
napsány, bude tento lid asouzen,
neboÈ z nich budou bskutky
jejich lidem oznámeny.
26 A vizte, v‰echny vûci jsou

azapsány Otcem; tudíÏ z knih,
které budou napsány, bude
svût souzen.
27 A vûzte, Ïe avy budete

soudci tohoto lidu podle soudu,
kter˘ vám dám, kter˘ bude
spravedln˘. TudíÏ, bjak˘mi lid-
mi máte b˘ti? Vpravdû pravím
vám, dokonce cjako já jsem.

28 A nyní a jdu k Otci . A
vpravdû pravím vám, o cokoli
budete prositi Otce ve jménu
mém, bude vám dáno.
29 TudíÏ, aproste, a obdrÏíte;

klepejte, a bude vám otevfieno;

neboÈ ten, kdo prosí, dostává; a
tomu, kdo klepe, bude otevfieno.

30 A nyní, vizte, má radost je
veliká, aÏ k plnosti, z vás, a také
z tohoto pokolení; ano, dokonce
i Otec se raduje, a taktéÏ v‰ichni
svatí andûlé, z vás a z tohoto
pokolení; neboÈ anikdo z nich
není ztracen.

31 Vizte, chtûl bych, abyste
rozumûli; neboÈ mám na mysli
ty, ktefií jsou z atohoto pokolení
bnyní na Ïivu; a nikdo z nich
není ztracen; a z nich mám
plnost cradosti.
32 Ale vizte, rmoutím se nad

aãtvrt˘m pokolením od tohoto
pokolení, neboÈ ti budou uve-
deni do zajetí oním, dokonce
jako byl syn zatracení; neboÈ
mne prodají za stfiíbro a za zlato
a za to, co bmol niãí a co zlodûji
mohou prolomiti a krásti. A
v onen den je nav‰tívím a
vpravdû obrátím skutky jejich
na jejich vlastní hlavu.

33 A stalo se, Ïe kdyÏ JeÏí‰
dokonãil tato slova, pravil uãed-
níkÛm sv˘m: Vcházejte atûsnou
branou; neboÈ tûsná je brána a
úzká je cesta, která vede k Ïivo-
tu, a málo je tûch, ktefií ji naléza-
jí; ale prostorná je brána a ‰iroká
cesta, jeÏ vede k smrti, a mnoho
je tûch, ktefií po ní putují, aÏ
pfiijde noc, kdy nikdo nebude
moci pracovati.

23a 3. Nefi 26:16.
25a 2. Nefi 33:10–15;

Sl. Morm. 1:11.
b 1. Nefi 15:32–33.

26a 3. Nefi 24:16.
pp Kniha Ïivota.

27a 1. Nefi 12:9–10;
Morm. 3:19.

b pp JeÏí‰ Kristus –

Pfiíklad JeÏí‰e Krista.
c Mat. 5:48;

3. Nefi 12:48.
28a Jan 20:17.
29a Mat. 7:7;

3. Nefi 14:7.
30a Jan 17:12.
31a 3. Nefi 28:23.

b 3. Nefi 9:11–13; 10:12.

c pp Radost.
32a 2. Nefi 26:9–10;

Alma 45:10, 12.
b Mat. 6:19–21;

3. Nefi 13:19–21.
33a Mat. 7:13–14;

3. Nefi 14:13–14;
NaS 22:1–4.
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KAPITOLA 28

Devût z Dvanácti si pfieje dûdictví
v království Kristovû, aÏ zemfiou,
a je jim pfiislíbeno – Tfii Nefité si
pfiejí moc nad smrtí, aby mohli
zÛstati na zemi, dokud JeÏí‰ opût
nepfiijde, a je jim dána – Jsou pfie-
mûnûni a vidí vûci, které není dovo-
leno vypovûdûti, a nyní slouÏí mezi
lidmi. Kolem roku 34–35 po Kr.

A stalo se, Ïe kdyÏ JeÏí‰ pravil
tato slova, promluvil k uãed-
níkÛm sv˘m, k jednomu po
druhém, a pravil jim: âeho si
ode mne pfiejete poté, co odejdu
k Otci?

2 A oni v‰ichni promluvili,
kromû tfií, fikouce: Pfiejeme si,
aby poté, co se doÏijeme vûku
ãlovûka, sluÏba na‰e, ke které
jsi nás povolal, mohla skonãiti,
abychom mohli rychle pfiijíti
k tobû do království tvého.

3 A on jim pravil: PoÏehnaní
jste, protoÏe jste mne o toto
poÏádali; tudíÏ, poté, co vám
bude sedmdesát a dvû léta, pfii-
jdete ke mnû do království mé-
ho; a u mne najdete aodpoãinutí.
4 A kdyÏ k nim promluvil,

obrátil se k onûm tfiem a pravil
jim: Co chcete, abych pro vás
uãinil, aÏ odejdu k Otci?

5 A oni se rmoutili v srdci
svém, neboÈ se mu neodvaÏo-
vali povûdûti, co si pfiejí.

6 A on jim pravil: Vizte, aznám
my‰lenky va‰e a vy si pfiejete
to, co si ode mne pfiál bJan, mÛj
milovan˘, kter˘ byl se mnou
v sluÏbû mé pfiedtím, neÏli mne
Îidé pozvedli.

7 TudíÏ, vy jste je‰tû poÏehna-
nûj‰í, neboÈ anikdy neokusíte
bsmrti; ale budete Ïíti, abyste
vidûli v‰echna díla Otcova
mezi dûtmi lidsk˘mi, dokonce
dokud se nenaplní v‰echny
vûci podle vÛle Otcovy, aÏ
pfiijdu v slávû své s cmocemi
nebesk˘mi.

8 A nikdy nevytrpíte bolesti
smrti; ale aÏ pfiijdu v slávû své,
budete v okamÏiku promûnûni
ze asmrtelnosti v bnesmrtelnost;
a pak budete poÏehnáni v krá-
lovství Otce mého.

9 A opût, nebudete míti bo-
lesti, zatímco budete pfieb˘vati
v tûle, ani zármutek, leda pro
hfiíchy svûta; a toto v‰e uãiním
pro to, co jste si ode mne pfiáli,
neboÈ jste si pfiáli, abyste moh-
li apfiivádûti du‰e lidské ke
mnû, dokud svût bude státi.

10 A z tohoto dÛvodu bu-
dete míti aplnost radosti; a
usednete v království Otce
mého; ano, radost va‰e bude
plná, právû jako mnû dal Otec
plnost radosti; a budete právû
jako já jsem, a já jsem právû
jako Otec; a Otec a já bjedno
jsme;

28 3a pp Odpoãinouti,
odpoãinutí,
spoãinouti.

6a Amos 4:13;
Alma 18:32.

b Jan 21:21–23;
NaS 7:1–4.

7a 4. Nefi 1:14;
Morm. 8:10–11;
Eter 12:17.

b pp Pfienesené bytosti.
c 3. Nefi 20:22.

8a 3. Nefi 28:36–40.
pp Smrtelnost,

smrteln˘.
b pp Nesmrtelnost,

nesmrteln˘.
9a Filip. 1:23–24;

NaS 7:5–6.
10a NaS 84:36–38.

b Jan 17:20–23.



489 3. Nefi 28:11–29

11 A aDuch Svat˘ vydává
svûdectví o Otci a o mnû; a Otec
dává Ducha Svatého dûtem
lidsk˘m, kvÛli mnû.
12 A stalo se, Ïe kdyÏ JeÏí‰

promluvil tato slova, dotkl se
prstem sv˘m kaÏdého z nich,
kromû onûch tfií, ktefií mûli
zÛstati, a poté ode‰el.

13 A vizte, nebesa se otevfiela
a oni byli auchopeni a vyzdviÏe-
ni do nebe a vidûli a sly‰eli
nevyslovitelné vûci.

14 A bylo jim azakázáno to
vysloviti; ani jim nebyla dána
moc, aby vûci, které vidûli a
sly‰eli, mohli vysloviti;

15 A zda byli v tûle nebo mimo
tûlo, fiíci nemohli; neboÈ to,
Ïe byli zmûnûni z tohoto tûla
z masa do stavu nesmrtelného,
takÏe mohli spatfiiti vûci BoÏí,
jim pfiipadalo jako jejich apro-
mûnûní.

16 Ale stalo se, Ïe opût uãili
na tváfii zemû; nicménû neuãili
o vûcech, které sly‰eli a vidûli,
pro ono pfiikázání, které jim
bylo dáno v nebi.

17 A nyní, zda byli ode dne
promûnûní svého smrtelní, nebo
nesmrtelní, to nevím;

18 Ale tolik vím, podle zá-
znamu, kter˘ byl dán – Ïe
chodili po tváfii zemû a slouÏili
v‰em lidem, pfiipojujíce k církvi
v‰echny, ktefií vûfiili jejich ká-
zání; kfitíce je, a v‰ichni, ktefií
byli pokfitûni, obdrÏeli Ducha
Svatého.

19 A tûmi, ktefií k církvi nenále-
Ïeli, byli uvrhováni do vûzení.
A avûzení je nemohla udrÏeti,
neboÈ pukala vedví.

20 A byli uvrhováni do zemû;
ale udefiili zemi slovem BoÏím,
natolik, Ïe jeho amocí byli z hlu-
bin zemû vysvobozeni; a tudíÏ
nemohli vykopati dostateãné
jámy, aby je udrÏely.

21 A tfiikrát byli uvrÏeni do
apece, a nic se jim nestalo.
22 A dvakrát byli uvrÏeni do

adoupûte divé zvûfie; a vizte,
hráli si se zvûfií jako dítû s jeh-
Àátkem, a nic se jim nestalo.

23 A stalo se, Ïe tak chodili
mezi ve‰ker˘m lidem Nefiov˘m
a kázali aevangelium Kristovo
v‰em lidem na tváfii zemû; a ti
byli obráceni k Pánu a pfiipojeni
k církvi Kristovû, a tak byl lid
bonoho pokolení poÏehnán,
podle slova JeÏí‰ova.

24 A nyní já, Mormon, ustávám
o tûchto vûcech na nûjak˘ ãas
mluviti.

25 Vizte, hodlal jsem napsati
ajména tûch, ktefií nikdy nemají
okusiti smrti, ale Pán to zakázal;
tudíÏ nepí‰i je, neboÈ jsou skryti
pfied svûtem.

26 Ale vizte, já jsem je vidûl a
oni mi slouÏili.

27 A vizte, budou mezi poha-
ny, a pohané je nepoznají.

28 Budou i mezi Îidy, a Îidé
je nepoznají.

29 A stane se, aÏ to Pán v moud-
rosti své uzná za vhodné, Ïe

11a 2. Nefi 31:17–21;
3. Nefi 11:32.

13a 2. Kor. 12:2–4.
14a NaS 76:114–116.
15a MojÏ. 1:11.

pp Promûnûní.

19a Skut. 16:26;
Alma 14:26–28.

20a Morm. 8:24.
21a Dan. 3:22–27;

4. Nefi 1:32.
22a Dan. 6:16–23;

4. Nefi 1:33.
23a pp Evangelium.

b 3. Nefi 27:30–31.
25a 3. Nefi 19:4.
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budou slouÏiti v‰em arozpt˘le-
n˘m kmenÛm Izraele a v‰em
národÛm, pokolením, jazykÛm
a lidem a pfiivedou z nich mno-
ho du‰í k JeÏí‰ovi, aby se mohlo
splniti pfiání jejich, a také díky
pfiesvûdãující moci BoÏí, která
je v nich.
30 A jsou jako aandûlé BoÏí, a

jestliÏe se pomodlí k Otci ve
jménu JeÏí‰ovû, mohou se uká-
zati kterémukoli ãlovûku, jak
se jim zdá dobré.
31 TudíÏ, vykonají veliká a

podivuhodná díla pfied oním
avelik˘m a nadcházejícím dnem,
kdy v‰ichni lidé musejí zajisté
stanouti pfied soudcovskou sto-
licí Kristovou;
32 Ano, dokonce i mezi pohany

vykonají pfied oním soudn˘m
dnem aveliké a podivuhodné
dílo.

33 A kdybyste mûli v‰echna
písma, jeÏ podávají zprávu o
v‰ech podivuhodn˘ch dílech
Kristov˘ch, vûdûli byste, podle
slov Kristov˘ch, Ïe tyto vûci
musejí zajisté pfiijíti.

34 A bûda tomu, kdo anebude
poslouchati slova JeÏí‰ova a
také btûch, které vyvolil a vyslal
mezi nû; neboÈ kdokoli nepfiijí-
má slov JeÏí‰ov˘ch a slov tûch,
které on poslal, nepfiijímá jeho;
a tudíÏ on je v poslední den
nepfiijme;

35 A bylo by pro nû lépe,
kdyby se byli nenarodili. NeboÈ

domníváte se, Ïe se mÛÏete vy-
hnouti spravedlnosti ranûného
Boha, kter˘ byl nohama lidsk˘-
ma apo‰lapán, aby tím mohlo
pfiijíti spasení?

36 A nyní vizte, jak jsem pravil
o tûch, které Pán vyvolil, ano,
totiÏ o onûch tfiech, ktefií byli
uchopeni a vyzdviÏeni do ne-
bes, Ïe nevím, zda byli oãi‰tûni
od smrtelnosti v nesmrtelnost –

37 Ale vizte, od té doby, co
jsem to napsal, tázal jsem se
Pána a on mi vyjevil, Ïe na jejich
tûle musela nutnû b˘ti vykonána
promûna, neboÈ jinak by ne-
zbytnû museli okusiti smrti;

38 TudíÏ, aby nemuseli okusiti
smrti, byla na jejich tûle vyko-
nána apromûna, aby netrpûli
bolestí ani zármutkem, leda pro
hfiíchy svûta.

39 Nyní, tato promûna nebyla
rovna té, která nastane po-
sledního dne; ale byla na nich
promûna vykonána natolik,
aby nad nimi Satan nemohl mí-
ti Ïádné moci, takÏe je nemohl
apokou‰eti; a oni byli v tûle
bposvûceni, takÏe jsou csvatí,
a moci pozemské je nemohou
zadrÏeti.

40 A v tomto stavu mají zÛstati
aÏ do soudného dne Kristova; a
onoho dne mají obdrÏeti vût‰í
promûnu a b˘ti pfiijati do krá-
lovství Otcova, z kterého jiÏ
nevyjdou, ale budou vûãnû pfie-
b˘vati s Bohem v nebesích.

29a pp Izrael – Deset
ztracen˘ch kmenÛ
Izraele; Izrael –
Rozpt˘lení Izraele.

30a pp Andûlé.
31a Hel. 12:25;

3. Nefi 26:4–5.
32a 2. Nefi 25:17.
34a Eter 4:8–12.

b pp Prorok.
35a Hel. 12:2.
38a pp Pfienesené bytosti.

39a pp Pokou‰eti,
poku‰ení.

b pp Posvûcení.
c pp Svatost.
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KAPITOLA 29

Pfiíchod Knihy Mormonovy je
znamením, Ïe Pán zapoãal shro-
maÏìovati Izrael a naplÀovati své
smlouvy – Ti, ktefií zavrhují jeho
dary a zjevení posledních dnÛ,
budou prokleti. Kolem roku 34–35
po Kr.

A nyní vizte, pravím vám, Ïe
aÏ Pán v moudrosti své uzná za
vhodné, aby podle slova jeho
apfii‰la tato slova k pohanÛm,
pak mÛÏete vûdûti, Ïe bsmlouva,
kterou Otec uãinil s dûtmi Izraele
o jejich znovuzfiízení do zemí
jejich dûdictví, se jiÏ poãíná
naplÀovati.

2 A mÛÏete vûdûti, Ïe slova
Pánû, jeÏ promlouvali svatí pro-
roci, budou v‰echna naplnûna;
a nemáte fiíkati, Ïe Pán aoddaluje
pfiíchod svÛj k dûtem Izraele.
3 A nemáte si v srdci svém

pfiedstavovati, Ïe slova, jeÏ
byla promlouvána, jsou marná,
neboÈ vizte, Pán se rozpomene
na smlouvu svou, kterou uãinil
s lidem sv˘m z domu Izraele.

4 A aÏ uvidíte, Ïe tato slova
pfiicházejí mezi vás, potom ne-
máte jiÏ opovrhovati konáním
Pánû, neboÈ ameã bspravedlnosti
jeho je v pravé ruce jeho; a vizte,
onoho dne, budete-li opovrho-
vati konáním jeho, zpÛsobí, Ïe
vás záhy zasáhne.
5 aBûda tomu, kdo bopovrhuje

konáním Pánû; ano, bûda tomu,

kdo bude cpopírati Krista a díla
jeho!

6 Ano, abûda tomu, kdo bude
popírati zjevení Pánû a kdo
fiekne, Ïe Pán jiÏ nepÛsobí zje-
vením nebo proroctvím nebo
bdary nebo jazyky nebo uzdra-
vováním nebo mocí Ducha
Svatého!

7 Ano, a bûda tomu, kdo onoho
dne fiekne, aby dosáhl azisku, Ïe
skrze JeÏí‰e Krista nemÛÏe b˘ti
vykonán bÏádn˘ zázrak; neboÈ
ten, kdo tak ãiní, bude jako csyn
zatracení, pro kterého nebylo
Ïádného milosrdenství, podle
slova Kristova!

8 Ano, a nemáte aÎidy bpfiezí-
rati ani jimi copovrhovati ani
se jim vysmívati, ani nikomu
ze zbytku domu Izraele; neboÈ
vizte, Pán pamatuje na smlouvu
svou s nimi a uãiní jim podle
toho, jak pfiísahal.

9 TudíÏ nemáte se domníva-
ti, Ïe mÛÏete zvrátiti pravou
ruku Pánû nalevo, aby nemohl
vykonat i soud k naplnûní
smlouvy, kterou uãinil s domem
Izraele.

KAPITOLA 30

PohanÛm posledních dnÛ je pfiiká-
záno, aby ãinili pokání, pfii‰li ke
Kristu a byli poãítáni mezi dÛm
Izraele. Kolem roku 34–35 po Kr.

Poslouchejte, ó pohané, a
sly‰te slova JeÏí‰e Krista, Syna

29 1a 2. Nefi 30:3–8.
b Morm. 5:14, 20.

2a Luká‰ 12:45–48.
4a 3. Nefi 20:20.

b pp Spravedlnost.
5a 2. Nefi 28:15–16.

b Morm. 8:17;
Eter 4:8–10.

c Mat. 10:32–33.
6a Morm. 9:7–11, 15.

b pp Dary Ducha.
7a pp KnûÏská lstivost.

b 2. Nefi 28:4–6;
Morm. 9:15–26.

c pp Synové zatracení.
8a pp Îidé.

b 1. Nefi 19:14.
c 2. Nefi 29:4–5.
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Ïivého Boha, která mi apfiikázal,
abych o vás promluvil, neboÈ
vizte, pfiikazuje mi, abych
psal, fika:

2 OdvraÈte se, vy v‰ichni
apohané, od zlovoln˘ch cest
sv˘ch; a ãiÀte bpokání ze zl˘ch
skutkÛ sv˘ch, ze lÏí sv˘ch a kla-
mání sv˘ch a ze smilstev sv˘ch
a z tajn˘ch ohavností sv˘ch a
z modláfiství svého a z vraÏd

sv˘ch a knûÏsk˘ch lstivostí
sv˘ch a ze závisti své a z rozbro-
jÛ sv˘ch a ze v‰í zlovolnosti
své a z ohavností sv˘ch a pojìte
ke mnû a buìte pokfitûni ve
jménu mém, abyste mohli ob-
drÏeti odpu‰tûní hfiíchÛ sv˘ch
a b˘ti naplnûni Duchem Sva-
t˘m, abyste mohli b˘ti cpoãítáni
mezi lid mÛj, kter˘ je z domu
Izraele.

âtvrt˘ Nefi
Kniha Nefiho

KTER¯ JE SYNEM NEFIOV¯M – JEDNOHO Z UâEDNÍKÒ JEÎÍ·E KRISTA

Zpráva o lidu Nefiovu, podle jeho záznamu.

Nefité i Lamanité jsou v‰ichni
obráceni k Pánu – Mají v‰echny
vûci spoleãné, ãiní zázraky a v zemi
se jim dafií – Po dvou staletích
vyvstávají rozkoly, zlo, fale‰né
církve a pronásledování – Po tfiech
stech letech jsou jak Nefité, tak
Lamanité zlovolní – Ammaron
ukr˘vá posvátné záznamy. Kolem
roku 35–321 po Kr.

A STALO se, Ïe tfiicát˘ a
ãtvrt˘ rok uplynul a také

tfiicát˘ a pát˘, a vizte, uãedníci
JeÏí‰ovi vytvofiili církev Kristo-
vu ve v‰ech zemích okolo. A
tolik, kolik jich k nim pfii‰lo
a opravdovû ãinilo pokání ze
sv˘ch hfiíchÛ, bylo pokfitûno ve

jménu JeÏí‰ovû; a ti také obdr-
Ïeli Ducha Svatého.

2 A stalo se v tfiicátém a ‰estém
roce, Ïe v‰ichni lidé na celé tváfii
zemû byli obráceni k Pánu, jak
Nefité, tak Lamanité, a nebylo
mezi nimi Ïádn˘ch svárÛ a sporÛ
a kaÏd˘ ãlovûk jednal s druh˘m
spravedlivû.

3 A mûli av‰echny vûci mezi
sebou spoleãné; tudíÏ nebylo
bohat˘ch a chud˘ch, porobe-
n˘ch a svobodn˘ch, ale v‰ichni
byli uãinûni svobodn˘mi a po-
dílníky nebeského daru.

4 A stalo se, Ïe také tfiicát˘ a
sedm˘ rok uplynul a v zemi
nadále pfietrvával mír.

5 A uãedníci JeÏí‰ovi vykoná-

30 1a 3. Nefi 5:12–13.
2a pp Pohané.

b pp Pokání.
c Gal. 3:27–29;

2. Nefi 10:18–19;

3. Nefi 16:10–13;
21:22–25;
Abr. 2:10.

[4. nefi]
1 3a Skut. 4:32;

3. Nefi 26:19.
pp Zákon zasvûcení,
zasvûtiti.
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vali veliká a podivuhodná díla,
natolik, Ïe auzdravovali nemoc-
né a kfiísili mrtvé a zpÛsobovali,
Ïe chromí chodili a slepí obdr-
Ïeli zrak svÛj a hlu‰í sly‰eli; a
v‰eliké bzázraky vykonávali
mezi dûtmi lidsk˘mi; a neãinili
zázraky skrze nic, leda ve jménu
JeÏí‰ovû.
6 A tak tfiicát˘ a osm˘ rok

uplynul a také tfiicát˘ a devát˘
a ãtyfiicát˘ a první a ãtyfiicát˘ a
druh˘, ano, aÏ ãtyfiicet a devût
let uplynulo a také padesát˘
a první a padesát˘ a druh˘;
ano, a aÏ i padesát a devût let
uplynulo.

7 A Pán je v zemi nesmírnû
obdafioval; ano, natolik, Ïe vy-
stavûli mûsta opût tam, kde
byla mûsta spálena.

8 Ano, dokonce ono veliké
amûsto Zarahemla dali, aby bylo
opût postaveno.
9 Ale bylo mnoho mûst, která

se apotopila, a na jejich místo
pfii‰ly vody; tudíÏ tato mûsta
nemohla b˘ti obnovena.

10 A nyní, vizte, stalo se, Ïe lid
NefiÛv sílil a pfievelice rychle
se mnoÏil a stal se nesmírnû
akrásn˘m a rozko‰n˘m lidem.
11 A Ïenili se a vdávaly a byli

poÏehnáni podle mnoÏství pfií-
slibÛ, které jim Pán dal.

1 2 A j i Ï n e k r á ã e l i p o d l e
aúkonÛ a obfiadÛ bzákona Moj-

Ïí‰ova; ale kráãeli podle pfiiká-
zání, která obdrÏeli od svého
Pána a svého Boha, pokraãujíce
v cpÛstu a v modlitbû a v ãast˘ch
shromáÏdûních, aby se jak mod-
lili, tak aby sly‰eli slovo Pánû.

13 A stalo se, Ïe v celé zemi
nebylo sváru mezi ve‰ker˘m
lidem; ale mocné zázraky byly
vykonávány mezi uãedníky
JeÏí‰ov˘mi.

14 A stalo se, Ïe sedmdesát˘
a první rok uplynul a také
sedmdesát˘ a druh˘ rok, ano, a
zkrátka, aÏ sedmdesát˘ a devát˘
rok uplynul; ano, dokonce sto
let uplynulo a uãedníci JeÏí‰ovi,
které on vyvolil, v‰ichni ode‰li
do aráje BoÏího, aÏ na ony btfii,
ktefií mûli zÛstati; a na jejich
místo byli cvysvûceni jiní duãed-
níci; a i mnozí z onoho pokole-
ní zemfieli.

15 A stalo se, Ïe v zemi nebylo
aÏádného sváru pro lásku BoÏí,
která pfieb˘vala v srdci lidí.

16 A nebylo aÏádné závisti
ani rozbrojÛ ani nepokojÛ ani
smilstva ani lÏí ani vraÏdûní
ani Ïádného druhu bnestoud-
nosti; a zajisté nemohlo b˘ti
c‰Èastnûj‰ího lidu mezi v‰emi
lidmi, ktefií byli stvofieni rukou
BoÏí.

17 Nebylo Ïádn˘ch lupiãÛ ani
vraÏedníkÛ, nebyli ani Lamanité
ani Ïádní jiní -ité; ale byli ajedno,

5a pp Uzdravování,
uzdravovati.

b Jan 14:12.
pp Zázrak.

8a 3. Nefi 8:8.
9a 3. Nefi 9:4, 7.

10a Morm. 9:6.
12a 2. Nefi 25:30;

3. Nefi 15:2–8.

b pp Zákon MojÏí‰Ûv.
c Moroni 6:5;

NaS 88:76–77.
14a pp Ráj.

b 3. Nefi 28:3–9.
pp Pfienesené bytosti.

c pp Vysvûcení,
vysvûtiti.

d pp Uãedník.

15a pp Mír.
16a pp Jednota.

b pp Îádostiv b˘ti,
Ïádostivost.

c Mos. 2:41;
Alma 50:23.
pp Radost.

17a Jan 17:21.
pp Sion.
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dûti Kristovy a dûdici království
BoÏího.
18 A jak byli poÏehnáni! NeboÈ

Pán jim Ïehnal ve v‰em jejich
poãínání; ano, dokonce byli
poÏehnáni a obdarováváni, do-
kud neuplynulo sto a deset let;
a první pokolení od Krista
zemfielo, a v celé zemi nebylo
Ïádného sváru.

19 A stalo se, Ïe Nefi, kter˘
vedl tento poslední záznam (a
vedl ho na adeskách Nefiov˘ch),
zemfiel a jeho syn Amos jej vedl
na jeho místû; a také jej vedl na
deskách Nefiov˘ch.

20 A vedl jej osmdesát a ãtyfii
roky, a v zemi byl stále mír, aÏ
na malou ãást lidu, která se
vzboufiila proti církvi a vzala na
sebe jméno LamanitÛ; tudíÏ
v zemi opût poãali b˘ti Lamanité.
21 A stalo se, Ïe zemfiel i Amos

(a bylo to sto a devadesát a ãtyfii
roky od pfiíchodu Krista) a jeho
syn Amos vedl záznam na jeho
místû; a on jej také vedl na
deskách Nefiov˘ch; a byl také
zapsán v knize Nefiovû, coÏ je
tato kniha.

22 A stalo se, Ïe dvû stû let
uplynulo; a celé druhé pokolení,
aÏ na nûkolik málo, zemfielo.

23 A nyní já, Mormon, bych
chtûl, abyste vûdûli, Ïe lid se
rozmnoÏil natolik, Ïe byl rozeset
po celé tváfii zemû a Ïe nesmírnû
zbohatl, pro své obdarovávání
v Kristu.

24 A nyní, v tomto dvoustém
a prvním roce poãal i b˘t i
mezi nimi ti, ktefií byli pov˘‰eni
v ap˘‰e tak, Ïe nosili drahocen-
n˘ odûv a v‰eliké krásné perly
a krásné vûci svûta.
25 A od oné doby nadále jiÏ

nemûli svÛj majetek a své jmûní
mezi sebou aspoleãné.

26 A poãali se rozdûlovati do
tfiíd; a poãali si pro sebe budo-
vati acírkve, aby dosahovali
bzisku, a poãali popírati pravou
církev Kristovu.

27 A stalo se, Ïe kdyÏ dvû
stû a deset let uplynulo, bylo
mnoho církví v zemi; ano, bylo
mnoho církví, které tvrdily, Ïe
znají Krista, leã apopíraly vût‰i-
nu jeho evangelia, natolik, Ïe
pfiijímaly v‰elikou zlovolnost
a udûlovaly to, co je posvátné,
tomu, komu to bylo bzakázáno
pro nehodnost.

28 A tato acírkev se rozrÛstala
pro nepravost a pro moc Sata-
novu, kter˘ získával vládu nad
jejich srdcem.

29 A opût, byla tam jiná církev,
která popírala Krista ; a t i
apronásledovali pravou církev
Kristovu pro jejich pokoru a
jejich víru v Krista; a pohrdali
jimi pro mnohé zázraky, které
byly mezi nimi vykonány.

30 TudíÏ uplatÀovali moc a
pravomoc nad uãedníky JeÏí‰o-
v˘mi, ktefií zÛstali s nimi, a
uvrhovali je do avûzení; ale mocí

19a pp Desky.
24a pp Dom˘‰livost,

marnivost, p˘cha.
25a 4. Nefi 1:3.
26a 1. Nefi 22:23;

2. Nefi 28:3;

Morm. 8:32–38.
b NaS 10:56.

pp KnûÏská lstivost.
27a pp Odpadlictví.

b 3. Nefi 18:28–29.
28a pp ëábel – Církev

ìáblova.
29a pp Pronásledování,

pronásledovati.
30a 3. Nefi 28:19–20.
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slova BoÏího, jeÏ v nich byla,
vûzení pukala vedví, a oni ‰li
ãiníce mezi nimi mocné zázraky.
31 Nicménû, i pfies v‰echny

tyto zázraky lidé zatvrzovali
srdce své a snaÏili se je zabíti,
stejnû jako Îidé v Jeruzalémû
se snaÏili zabíti JeÏí‰e, podle
slova jeho.

32 A uvrhli je do apecí bohni-
v˘ch, a oni vy‰li a nic se jim
nestalo.

33 A také je vrhali do adoupat
divé zvûfie, a oni si s divou
zvûfií hráli, stejnû jako dítû s be-
ránkem; a vy‰li z zprostfiedku
jejího a nic se jim nestalo.
34 Nicménû, lidé zatvrzovali

srdce své, neboÈ byli vedeni
mnoh˘mi knûÏími a fale‰n˘mi
proroky k tomu, aby budovali
mnohé církve a aby ãinili v‰eli-
kou nepravost . A a bil i l id
JeÏí‰Ûv; ale lid JeÏí‰Ûv je nebil
na oplátku. A tak rok od roku
upadali do nevíry a do zlovol-
nosti, aÏ uplynulo dvû stû a
tfiicet let.
35 A nyní, stalo se v tomto

roce, ano, v roce dvoustém a
tfiicátém a prvním, Ïe nastal
velik˘ rozkol mezi lidem.

36 A stalo se, Ïe v tomto roce
povstali lidé, ktefií se naz˘vali
Nefité, a byli to praví vûfiící
v Krista; a mezi nimi byli ti,
které Lamanité naz˘vali: Jáko-
bité a Jozefité a Zoramité;

37 TudíÏ praví vûfiící v Krista
a praví uctívatelé Kristovi (mezi
nimiÏ byli oni atfii uãedníci

JeÏí‰ovi, ktefií mûli zÛstati) se
naz˘vali Nefité a Jákobité a
Jozefité a Zoramité.

38 A stalo se, Ïe ti, ktefií zavr-
hovali evangelium, se naz˘vali
Lamanité a Lemuelité a Izmae-
lité; a ti neupadali do nevíry tak,
jako jejich otcové od poãátku
upadali, ale zámûrnû se aboufiili
proti evangeliu Kristovu; a uãili
své dûti, Ïe nemají vûfiiti.

39 A bylo to pro zlovolnost a
ohavnost jejich otcÛ, stejnû jako
tomu bylo na poãátku. A byly
auãeny, aby nenávidûly dûti
BoÏí, stejnû jako byli Lamanité
uãeni, aby nenávidûli dûti Nefi-
ovy, od poãátku.

40 A stalo se, Ïe dvû stû a
ãtyfiicet a ãtyfii léta uplynula a
takovéto byly záleÏitosti lidu.
A zlovolnûj‰í ãást lidu sílila a
stala se mnohem poãetnûj‰í,
neÏli byl lid BoÏí.

41 A stále pokraãovali v tom,
Ïe pro sebe budovali církve a
zdobili je v‰elik˘mi drahocen-
n˘mi vûcmi. A tak uplynulo
dvû stû a padesát let a také dvû
stû a ‰edesát let.

42 A stalo se, Ïe zlovolná ãást
lidu opût poãala budovati tajné
pfiísahy a aspolãení Gadianto-
nova.

43 A také lid, kter˘ se naz˘val
lidem Nefiov˘m, poãal b˘ti
py‰n˘ v srdci svém pro své
nesmírné bohatství a stal se
marniv˘m, podobnû jako jejich
bratfií Lamanité.

44 A od této doby se uãedníci

32a 3. Nefi 28:21.
b Dan. 3:26–27.

33a 3. Nefi 28:22.
34a 3. Nefi 12:39;

NaS 98:23–27.
37a 3. Nefi 28:6–7;

Morm. 8:10–11.
38a pp Vzpoura.

39a Mos. 10:17.
42a pp Tajná spolãení.
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poãali rmoutiti pro ahfiíchy
svûta.
45 A stalo se, Ïe kdyÏ tfii sta let

uplynulo, lid NefiÛv, stejnû jako
Lamanité, se stal nesmírnû
zlovoln˘m, jeden jako druh˘.

46 A stalo se, Ïe lupiãi Gadian-
tonovi se roz‰ífiili po celé tváfii
zemû; a nebylo Ïádn˘ch, ktefií
by byli spravedliví, kromû
uãedníkÛ JeÏí‰ov˘ch. A zlata
a stfiíbra si ukládali v hojnosti
a obchodovali ve v‰elik˘ch
obchodech.

47 A stalo se, Ïe poté, co uply-
nulo tfii sta a pût let (a lidé stále
setrvávali v zlovolnosti), Amos

zemfiel; a jeho bratr Ammaron
vedl záznam na jeho místû.

48 A stalo se, Ïe kdyÏ tfii sta a
dvacet let uplynulo, Ammaron,
jsa nutkán Duchem Svat˘m,
ukryl azáznamy, které byly po-
svátné – ano, vpravdû v‰echny
posvátné záznamy, které byly
pfiedávány z pokolení na poko-
lení a které byly posvátné – aÏ
do tfiístého a dvacátého roku od
pfiíchodu Krista.

49 A ukryl je Pánu, aby mohly
podle proroctví a pfiíslibÛ Pánû
opût apfiijíti ke zbytku domu
Jákobova. A tak konãí záznam
AmmaronÛv.

Kniha Mormonova

KAPITOLA 1

Ammaron pouãuje Mormona o po-
svátn˘ch záznamech – Mezi Nefity
a Lamanity zaãíná válka – Tfii
Nefité jsou odÀati – Pfievládá zlo-
volnost, nevíra, kouzelnictví a ãaro-
vání. Kolem roku 321–326 po Kr.

ANYNÍ já, aMormon, ãiním
bzáznam o vûcech, které

jsem vidûl i sly‰el, a naz˘vám
jej Knihou Mormonovou.
2 A v dobû, kdy aAmmaron

ukryl záznamy Pánu, pfii‰el ke
mnû (já, jsa asi deset let stár,
poãínal jsem b˘ti ponûkud buãen
podle vûdomostí svého lidu) a
Ammaron mi pravil: Cítím, Ïe

jsi rozváÏné dítû a Ïe jsi hbit˘
v pozorování;

3 TudíÏ, aÏ ti budou asi dvacet
a ãtyfii léta, chtûl bych, aby ses
rozpomnûl na v‰echny vûci,
které jsi vypozoroval o tomto
lidu; a aÏ bude‰ v onom vûku,
jdi do zemû Antum k pahorku,
kter˘ se bude naz˘vati a·im; a
tam jsem uloÏil Pánu v‰echny
posvátné rytiny ohlednû toho-
to lidu.

4 A viz, vezme‰ adesky Nefio-
vy k sobû a ostatní ponechá‰
na tom místû, kde jsou; a na
desky Nefiovy vyryje‰ v‰echny
vûci, které jsi vypozoroval o
tomto lidu.

5 A já, Mormon, jsa potomkem

44a 3. Nefi 28:9.
48a Hel. 3:13, 15–16.
49a Enos 1:13.
[mormon]

1 1a pp Mormon,
nefitsk˘ prorok.

b 3. Nefi 5:11–18.
2a 4. Nefi 1:47–49.

b Mos. 1:3–5.
3a Eter 9:3.
4a Sl. Morm. 1:1, 11.

pp Desky.
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aNefiov˘m (a mÛj otec se jmeno-
val Mormon), rozpomnûl jsem
se na vûci, jeÏ mi Ammaron
pfiikázal.
6 A stalo se, Ïe kdyÏ jsem

byl jedenáct let stár, vzal mû
otec do zemû jiÏní, aÏ do zemû
Zarahemla.

7 Celá tváfi oné zemû byla
pokryta stavbami a lidé byli
témûfi tak poãetní, jako písek
mofisk˘.

8 A stalo se, Ïe v tomto roce
poãala b˘ti válka mezi Nefity,
ktefií sestávali z NefitÛ a Jákobi-
tÛ a JozefitÛ a ZoramitÛ; a tato
válka byla mezi Nefity a Lama-
nity a Lemuelity a Izmaelity.

9 Nyní, Lamanité a Lemuelité
a Izmaelité byli naz˘váni Lama-
nity a ony dvû strany byli Nefité
a Lamanité.

10 A stalo se, Ïe válka poãala
b˘ti mezi nimi na hranicích
Zarahemly, u vod Sidonu.

11 A stalo se, Ïe Nefité shro-
máÏdili velik˘ poãet muÏÛ, aÏ
pfiesahoval poãet tfiiceti tisíc.
A stalo se, Ïe v témÏe roce
mûli nûkolik bitev, ve kter˘ch
Nefité Lamanity porazili a mno-
hé z nich pobili.

12 A stalo se, Ïe Lamanité od
svého zámûru upustili, a v zemi
byl nastolen mír; a mír trval po
dobu asi ãtyfi let, takÏe nebylo
Ïádného krveprolití.

13 Av‰ak zlovolnost pfievláda-
la po tváfii celé zemû, natolik,
Ïe Pán odÀal své amilované

uãedníky, a dílo zázrakÛ a
uzdravování ustalo pro nepra-
vost lidu.

14 A nebylo Ïádn˘ch adarÛ
od Pána a bDuch Svat˘ nepfii-
cházel na Ïádného, pro jejich
zlovolnost a cnevíru.
15 A já, jsa ve vûku patnácti let

a jsa ponûkud rozváÏné mysli,
tudíÏ, byl jsem nav‰tíven Pánem
a okusil jsem a poznal dobroti-
vost JeÏí‰ovu.

16 A snaÏil jsem se kázati
tomuto lidu, ale ústa má byla za-
vfiena a bylo mi zakázáno, abych
mu kázal; neboÈ vizte, oni se
zámûrnû aboufiili proti svému
Bohu; a milovaní uãedníci byli
bodÀati ze zemû, pro jejich
nepravost.

17 Ale já jsem mezi nimi
zÛstal, ale pro tvrdost srdce
jejich mi bylo zakázáno, abych
jim kázal; a pro tvrdost srdce
jejich byla zemû kvÛli nim
aprokleta.
18 A oni Gadiantonovi lupiãi,

ktefií byli mezi Lamanity, za-
mofiili zemi, natolik, Ïe její
obyvatelé si poãali ukr˘vati své
apoklady v zemi; a ty se staly
kluzk˘mi, protoÏe Pán zemi
proklel, aby je nemohli udrÏeti,
ani je opût nab˘ti.

19 A stalo se, Ïe mezi nimi
bylo kouzelnictví a ãarování
a kouzla; a moc toho zlého pÛ-
sobila po celé tváfii zemû, aÏ
k naplnûní v‰ech slov Abinadiho,
a také Samuela, Lamanity.

5a 3. Nefi 5:12, 20.
13a 3. Nefi 28:2, 12.
14a Moroni 10:8–18, 24.

b pp Duch Svat˘.

c pp Nevíra.
16a pp Vzpoura.

b Morm. 8:10.
17a 2. Nefi 1:7;

Alma 45:10–14, 16.
18a Hel. 13:18–20;

Eter 14:1–2.
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KAPITOLA 2

Mormon vede nefitská vojska –
Zemi zaplavuje krev a smrt – Nefité
bûdují a truchlí zármutkem zatra-
cen˘ch – Jejich den milosti pominul
– Mormon získává desky Nefiovy –
Války pokraãují . Kolem roku
327–350 po Kr.

A stalo se v témÏe roce, Ïe
poãala b˘ti opût válka mezi
Nefity a Lamanity. A já, pfiestoÏe
jsa mlád, jsem byl statné posta-
vy; tudíÏ lid NefiÛv si mne urãil,
abych byl jejich vÛdcem, neboli
vÛdcem jejich vojsk.

2 TudíÏ, stalo se, Ïe jsem ve
svém ‰estnáctém roce vy‰el
v ãele vojska NefitÛ proti Lama-
nitÛm; tudíÏ tfii sta a dvacet a
‰est let uplynulo.

3 A stalo se, Ïe v tfiístém a dva-
cátém a sedmém roce Lamanité
pfii‰li na nás s nesmírnû velikou
mocí, natolik, Ïe zastra‰ili má
vojska; tudíÏ nebojovala a po-
ãala se stahovati k severním
zemím.

4 A stalo se, Ïe jsme do‰li do
mûsta Angola a zmocnili jsme
se mûsta a uãinili jsme pfiípravy
na to, abychom se bránili proti
LamanitÛm. A stalo se, Ïe jsme
opevÀovali mûsto ze v‰ech sil;
ale i pfiese v‰echna na‰e opev-
nûní na nás Lamanité pfii‰li a
z mûsta nás vyhnali.

5 A také nás vyhnali ze zemû
David.

6 A pochodovali jsme dále a
do‰li jsme do zemû Jozue, která
byla na hranicích na západû
u pobfieÏí.
7 A stalo se, Ïe jsme shromáÏ-

dili svÛj lid tak rychle, jak to
bylo moÏné, abychom je mohli
míti pohromadû.

8 Ale vizte, zemû byla plná
lupiãÛ a LamanitÛ; a i pfies onu
velikou zkázu, která visela nad
m˘mi lidmi, neãinili pokání ze
sv˘ch zl˘ch skutkÛ; tudíÏ krev
a smrt se ‰ífiila po celé tváfii
zemû, jak na stranû NefitÛ, tak
na stranû LamanitÛ; a byla to
jedna naprostá vzpoura po celé
tváfii zemû.

9 A nyní, Lamanité mûli krále
a ten se jmenoval Aron; a pfii‰el
proti nám s vojskem ãtyfiiceti a
ãtyfi tisíc. A vizte, já jsem mu
vzdoroval se ãtyfiiceti a dvûma
tisíci. A stalo se, Ïe jsem ho se
sv˘m vojskem porazil, takÏe
pfiede mnou prchal. A vizte, toto
v‰e bylo uãinûno, a tfii sta a tfiicet
let uplynulo.

10 A stalo se, Ïe Nefité poãali
ãiniti pokání ze sv˘ch nepra-
vostí a poãali nafiíkati, tak jak
to prorokoval Samuel, prorok;
neboÈ vizte, nikdo si nemohl
udrÏeti to, co bylo jeho vlastní,
kvÛli zlodûjÛm a lupiãÛm a
vraÏedníkÛm a umûní kouzel a
ãarování, které bylo v zemi.

11 Tak v celé zemi poãalo b˘ti
pro tyto vûci truchlení a bûdo-
vání, a obzvlá‰tû mezi lidem
Nefiov˘m.

12 A stalo se, Ïe kdyÏ jsem já,
Mormon, vidûl jejich bûdování
a jejich truchlení a jejich zármu-
tek pfied Pánem, srdce mé se
ve mnû poãalo radovati, znaje
milosrdenství a shovívavost
Pánû, tudíÏ, domníval jsem se,
Ïe k nim bude milosrdn˘, aby se
opût stali spravedliv˘m lidem.
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13 Ale vizte, tato má radost
byla marná, neboÈ jejich azármu-
tek nevedl k pokání pro dob-
rotivost BoÏí; ale byl to spí‰e
zármutek bzatracen˘ch, protoÏe
Pán jim nebude stále trpûti, aby
nacházeli c‰tûstí v hfiíchu.
14 A oni nepfii‰li k JeÏí‰ovi se

asrdcem zlomen˘m a duchem
zkrou‰en˘m, ale bzlofieãili Bohu
a pfiáli si zemfiíti. Nicménû bo-
jovali meãem o svÛj Ïivot.
15 A stalo se, Ïe mÛj zármutek

se ke mnû opût vrátil a já jsem
vidûl, Ïe aden bmilosti pro nû
cpominul jak ãasnû, tak duchov-
nû; neboÈ jsem jich vidûl tisíce
sraÏen˘ch v otevfiené vzpoufie
proti jejich Bohu, a nakupen˘ch
jako hnÛj na tváfii zemû. A tak
tfii sta a ãtyfiicet a ãtyfii roky
uplynuly.
16 A stalo se, Ïe v tfiístém a

ãtyfiicátém a pátém roce Nefité
poãali prchati pfied Lamanity; a
byli pronásledováni, a neÏli je
bylo moÏné zastaviti na jejich
ústupu, do‰li aÏ do zemû Ja‰on.

17 A nyní, mûsto Ja‰on bylo
blízko azemû, kde Ammaron
uloÏil záznamy Pánu, aby ne-
mohly b˘ti zniãeny. A vizte, ‰el
jsem podle slova Ammaronova
a vzal jsem desky Nefiovy a
uãinil jsem záznam podle slov
Ammaronov˘ch.

18 A na deskách Nefiov˘ch
jsem uãinil úplnou zprávu o
v‰í zlovolnosti a ohavnostech;
ale na tûchto adeskách jsem se

zdrÏel toho, abych podal úpl-
nou zprávu o jejich zlovolnos-
ti a ohavnostech, neboÈ vizte,
neustál˘ v˘jev zlovolnosti a
ohavnost í byl pfied oãima
m˘ma od doby, kdy jsem byl
dosti stár, abych nahlíÏel na
cesty ãlovûka.

19 A bûda mi pro jejich zlo-
volnost; neboÈ mé srdce bylo
po v‰echny mé dny naplnûno
zármutkem pro jejich zlovol-
nost; nicménû, já vím, Ïe budu
apozvednut posledního dne.
20 A stalo se, Ïe v tomto roce

byl lid NefiÛv opût honûn a
hnán. A stalo se, Ïe jsme byli
hnáni, aÏ jsme do‰li na sever do
zemû, která se naz˘vala Sem.

21 A stalo se, Ïe jsme opevnili
mûsto Sem a shromáÏdili jsme
uvnitfi svÛj lid, tolik, kolik jen
bylo moÏné, abychom jej snad
mohli uchrániti pfied zkázou.

22 A stalo se, Ïe v tfiístém a
ãtyfiicátém a ‰estém roce na nás
opût poãali pfiicházeti.

23 A stalo se, Ïe jsem promluvil
k svému lidu a naléhal jsem na
nûj s velikou silou, aby stáli pfied
Lamanity smûle a abojovali za
své manÏelky a své dûti a své
domy a své domovy.

24 A má slova je ponûkud
pozvedla k ráznosti, natolik, Ïe
pfied Lamanity neprchali, ale
smûle se jim postavili.

25 A stalo se, Ïe jsme bojovali
s vojskem tfiiceti tisíc proti voj-
sku padesáti tisíc. A stalo se, Ïe

2 13a 2. Kor. 7:10;
Alma 42:29.

b pp Zatracení.
c Alma 41:10.

14a pp Zlomené srdce.

b pp Rouhání,
rouhati se.

15a Hel. 13:38.
b pp Milost.
c Jer. 8:20; NaS 56:16.

17a Morm. 1:1–4.
18a pp Desky.
19a Mos. 23:22; Eter 4:19.
23a Mos. 20:11;

Alma 43:45.
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jsme pfied nimi stáli s takovou
pevností, Ïe pfied námi prchali.
26 A stalo se, Ïe kdyÏ prchali,

my jsme je se sv˘mi vojsky pro-
následovali a opût jsme se s nimi
stfietli a porazili jsme je; nicménû
síla Pánû s námi nebyla; ano,
byli jsme ponecháni sobû sa-
m˘m, takÏe Duch Pánû v nás
nepfieb˘val; tudíÏ jsme zeslábli
jako na‰i bratfií.

27 A mé srdce se rmoutilo nad
touto velikou pohromou mého
lidu, nad jeho zlovolností a jeho
ohavnostmi. Ale vizte, ‰li jsme
proti LamanitÛm a lupiãÛm
Gadiantonov˘m, dokud jsme
se opût nezmocnili zemí svého
dûdictví.

28 A tfiíst˘ a ãtyfiicát˘ a devát˘
rok uplynul. A v tfiístém a pa-
desátém roce jsme s Lamanity a
lupiãi Gadiantonov˘mi uãinili
dohodu, v níÏ jsme si zemû
svého dûdictví rozdûlili.

29 A Lamanité nám dali zemi
severní, ano, dokonce k aúÏinû,
která vedla do zemû jiÏní. A my
jsme LamanitÛm dali ve‰kerou
zemi jiÏní.

KAPITOLA 3

Mormon hlásá NefitÛm pokání –
Dosahují velikého vítûzství a vy-
chloubají se svou vlastní silou –
Mormon je odmítá vésti a jeho
modlitby za nû jsou bez víry –
Kniha Mormonova vyz˘vá dvanáct
kmenÛ Izraele, aby uvûfiily evan-
geliu. Kolem roku 360–362 po Kr.

A stalo se, Ïe Lamanité nepfii‰li

opût bojovati, dokud neuplynu-
lo dal‰ích deset let. A vizte, já
jsem zamûstnal svÛj lid, Nefity,
pfiípravou jejich zemí a jejich
zbraní na dobu bitvy.

2 A stalo se, Ïe Pán mi pravil:
Volej k tomuto lidu – âiÀte po-
kání a pojìte ke mnû a buìte
pokfitûni a opût zbudujte církev
mou, a budete u‰etfieni.

3 A já jsem volal k tomuto lidu,
ale bylo to marné; a neuvûdo-
movali si, Ïe to byl Pán, kdo
je u‰etfiil a dal jim moÏnost po-
kání. A vizte, zatvrzovali srdce
své proti Pánu, svému Bohu.

4 A stalo se, Ïe poté, co tento
desát˘ rok uplynul, coÏ celkem
ãiní tfii sta a ‰edesát let od pfií-
chodu Krista, mi král LamanitÛ
poslal list, kter˘m mi dal vûdûti,
Ïe se opût pfiipravují pfiijíti, aby
proti nám bojovali.

5 A stalo se, Ïe jsem dal, aby
se lid mÛj shromáÏdil v zemi
Pustota do mûsta, které bylo na
hranicích u úÏiny, která vedla
do zemû jiÏní.

6 A tam jsme umístili svá voj-
ska, abychom mohli zastaviti
vojska LamanitÛ, aby nemohla
získati vlastnictví Ïádné z na-
‰ich zemí; tudíÏ opevÀovali jsme
se proti nim celou svou silou.

7 A stalo se, Ïe v tfiístém a ‰e-
desátém a prvním roce Lama-
nité se‰li k mûstu Pustota, aby
proti nám bojovali; a stalo se,
Ïe v onom roce jsme je porazili,
natolik, Ïe se opût vrátili do
sv˘ch vlastních zemí.

8 A v roce tfiístém a ‰edesátém
a druhém se‰li opût, aby bojo-

29a Alma 22:32.
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vali. A my jsme je opût porazili
a pobili jsme jich velik˘ poãet,
a jejich mrtví byli naházeni do
mofie.
9 A nyní, pro tuto velikou vûc,

kterou mÛj lid, Nefité, uãinil,
poãali se avychloubati svou
vlastní silou a poãali pfiísahati
pfied nebesy, Ïe se pomstí za
krev sv˘ch bratfií, ktefií byli
zabiti jejich nepfiáteli.
10 A pfiísahali pfii nebesích,

a také pfii trÛnu BoÏím, Ïe
apÛjdou bojovati proti sv˘m
nepfiátelÛm a odfiíznou je z tváfie
zemû.
11 A stalo se, Ïe já, Mormon,

jsem od této doby nadále na-
prosto odmítal b˘ti vojevÛdcem
a velitelem tohoto lidu, pro
jejich zlovolnost a ohavnosti.

12 Vizte, vodil jsem je, i pfies
jejich zlovolnost jsem je mnoho-
kráte vedl do bitvy, a miloval
jsem je podle alásky BoÏí, která
ve mnû byla, z celého srdce své-
ho; a vyléval jsem za nû svou
du‰i v modlitbû k svému Bohu
po cel˘ den; nicménû, bylo to
bbez víry, pro tvrdost srdce jejich.

13 A tfiikrát jsem je vysvobodil
z rukou jejich nepfiátel, a oni
neãinili pokání ze sv˘ch hfiíchÛ.

14 A kdyÏ se zapfiisáhli pfii
v‰em, co jim ná‰ Pán a Spasitel
JeÏí‰ Kristus azakázal, Ïe pÛjdou
proti sv˘m nepfiátelÛm do bitvy
a pomstí se za krev sv˘ch bratfií,
vizte, hlas Pánû pfii‰el ke mnû
a pravil:

15 aOdplata je má a já budu
bodpláceti; a protoÏe tento lid
neãinil pokání poté, co jsem jej
vysvobodil, viz, budou odfiíz-
nuti z tváfie zemû.

16 A stalo se, Ïe jsem naprosto
odmítal vyjíti proti sv˘m ne-
pfiátelÛm; a uãinil jsem tak, jak
mi Pán pfiikázal; a stál jsem jako
neãinn˘ svûdek, abych ukázal
svûtu vûci, které jsem vidûl a sly-
‰el podle projevÛ Ducha, kter˘
svûdãil o vûcech, které pfiijdou.

17 TudíÏ pí‰i avám, pohané, a
také tobû, dome Izraele, aÏ dílo
zapoãne, Ïe se budete brzy pfii-
pravovati na to, abyste se na-
vrátili do zemû svého dûdictví;

18 Ano, vizte, pí‰i v‰em kon-
ãinám zemû; ano vám, dvanácti
kmenÛm Izraele, ktefií budete
asouzeni podle skutkÛ sv˘ch
onûmi dvanácti, které JeÏí‰
vyvolil, aby byli uãedníky jeho
v zemi Jeruzalém.

19 A pí‰i také zbytku tohoto
lidu, kter˘ bude také souzen
onûmi advanácti, které JeÏí‰
vyvolil v této zemi; a oni budou
souzeni onûmi druh˘mi dva-
nácti, které JeÏí‰ vyvolil v zemi
Jeruzalém.

20 A tyto vûci mi projevuje
Duch; tudíÏ pí‰i vám v‰em. A
proto pí‰i vám, abyste mohli
vûdûti, Ïe musíte v‰ichni sta-
nouti pfied asoudcovskou stolicí
Kristovou, ano, kaÏdá du‰e,
která náleÏí k celé lidské brodinû
Adamovû; a musíte stanouti,

3 9a 2. Nefi 4:34.
10a 3. Nefi 3:20–21;

Morm. 4:4.
12a pp Láska.

b Morm. 5:2.
14a 3. Nefi 12:34–37.

15a pp Odplata.
b NaS 82:23.

17a 2. Nefi 30:3–8;
3. Nefi 29:1.

18a Mat. 19:28;
Luká‰ 22:29–30;

NaS 29:12.
19a 1. Nefi 12:9–10.
20a pp Soud, poslední.

b NaS 27:11.
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abyste byli souzeni za své skut-
ky, aÈ byly dobré, nebo zlé;
21 A také abyste mohli auvûfiiti

evangeliu JeÏí‰e Krista, které
budete míti mezi sebou; a také
aby bÎidé, lid smlouvy Pánû,
mûli dal‰ího csvûdka kromû
toho, kterého vidûli a sly‰eli, Ïe
JeÏí‰, kterého zabili, byl dprav˘
Kristus a prav˘ BÛh.
22 A pfiál bych si, abych mohl

pfiesvûdãiti av‰echny konãiny
zemû, aby ãinily pokání a pfii-
pravily se na to, Ïe stanou pfied
soudcovskou stolicí Kristovou.

KAPITOLA 4

Válka a krveprolévání pokraãuje –
Zlovolní trestají zlovolné – Pfie-
vládá vût‰í zlovolnost neÏli kdy
dfiíve v celém Izraeli – Îeny a dûti
jsou obûtovány modlám – Lamanité
poãínají pfied sebou vyhlazovati
Nefity. Kolem roku 363–375 po Kr.

A nyní, stalo se, Ïe v tfiístém
a ‰edesátém a tfietím roce vy‰li
Nefité se sv˘mi vojsky ze zemû
Pustota, aby bojovali proti La-
manitÛm.

2 A stalo se, Ïe vojska NefitÛ
byla opût zahnána zpût do zemû
Pustota. A zatímco byli je‰tû
znaveni, pfii‰lo na nû odpoãaté
vojsko LamanitÛ; a svedli tûÏ-
kou bitvu, natolik, Ïe Lamanité
se zmocnili mûsta Pustota a
pobili mnoho NefitÛ a získali
mnoho zajatcÛ.

3 A zbytek uprchl a pfiipojil se
k obyvatelÛm mûsta Teankum.

Nyní, mûsto Teankum leÏelo
na hranicích u pobfieÏí; a bylo
také blízko mûsta Pustota.

4 A to, aÏe vojska NefitÛ poãala
b˘ti pobíjena, bylo proto, Ïe
vy‰la na Lamanity; neboÈ kdyby
tomu tak nebylo, Lamanité by
nad nimi nemohli míti Ïádné
moci.

5 Ale vizte, soudy BoÏí budou
stíhati zlovolné; a právû zlo-
voln˘mi jsou zlovolní atrestáni;
neboÈ právû zlovolní podnûcují
srdce dûtí lidsk˘ch ke krvepro-
lévání.

6 A stalo se, Ïe Lamanité ãinili
pfiípravy na to, aby pfii‰li na
mûsto Teankum.

7 A stalo se v tfiístém a ‰edesá-
tém a ãtvrtém roce, Ïe Lamanité
pfii‰li na mûsto Teankum, aby
se mohli zmocnit i i mûsta
Teankum.

8 A stalo se, Ïe Nefité je odra-
zili a zahnali zpût. A kdyÏ Nefité
vidûli, Ïe zahnali Lamanity, opût
se vychloubali svou vlastní si-
lou; a vy‰li ve své vlastní moci a
opût se zmocnili mûsta Pustota.

9 A nyní, v‰echny tyto vûci
byly uãinûny, a na obou stranách
byly pobity tisíce, jak NefitÛ,
tak LamanitÛ.

10 A stalo se, Ïe tfii sta a ‰edesát
a ‰est let uplynulo a Lamanité
pfii‰li opût na Nefity, aby bojova-
li; a Nefité pfiesto neãinili pokání
ze zla, které uãinili, ale neustále
setrvávali ve své zlovolnosti.

11 A je nemoÏné, aby jazyk
vylíãil nebo aby ãlovûk napsal
dokonal˘ popis toho údûsného

21a NaS 3:20.
b pp Îidé.
c 2. Nefi 25:18.

d 2. Nefi 26:12;
Mos. 7:27.

22a Alma 29:1.

4 4a Morm. 3:10.
5a NaS 63:33.
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v˘jevu krve a smrti, kter˘ byl
mezi lidem, jak mezi Nefity, tak
mezi Lamanity; a kaÏdé srdce
bylo zatvrzelé, takÏe se neustále
tû‰ili z prolévání krve.
12 A nikdy nebylo tak veliké

azlovolnosti mezi v‰emi dûtmi
Lehiov˘mi, dokonce ani mezi
cel˘m domem Izraele, podle
slov Pánû, jaké bylo mezi tímto
lidem.
13 A stalo se, Ïe Lamanité se

zmocnili mûsta Pustota, a to
proto, Ïe jejich apoãet pfiesaho-
val poãet NefitÛ.

14 A také pochodovali na
mûsto Teankum a vyhnali z nûj
obyvatele a získali mnoho zajat-
cÛ, jak Ïen, tak dûtí, a pfiiná‰eli
je za obûÈ sv˘m amodláfisk˘m
bohÛm.
15 A stalo se, Ïe v tfiístém a

‰edesátém a sedmém roce vy‰li
Nefité, jsouce rozhnûváni, pro-
toÏe Lamanité obûtovali jejich
Ïeny a jejich dûti, proti Lamani-
tÛm s nesmírnû velik˘m hnû-
vem, natolik, Ïe Lamanity opût
porazili a vyhnali je ze sv˘ch
zemí.

16 A Lamanité na Nefity nepfii-
‰li aÏ do tfiístého a sedmdesátého
a pátého roku.

17 A v tomto roce se‰li na Nefi-
ty v celé své síle; a pro velikost
jejich poãtu nebyli poãítáni.

18 A aod této doby nadále Nefi-
té nezískali nad Lamanity Ïádné
moci, ale poãali jimi b˘ti vyhla-
zováni, stejnû jako mizí rosa na
slunci.

19 A stalo se, Ïe Lamanité se‰li
na mûsto Pustota; a v zemi Pus-

tota byla svedena nesmírnû tûÏ-
ká bitva, v níÏ Nefity porazili.

20 A ti opût pfied nimi prchali
a do‰li do mûsta Bóz; a tam
se LamanitÛm postavili s ne-
smírnou smûlostí, natolik, Ïe je
Lamanité neporazili, dokud ne-
pfii‰li opût, podruhé.

21 A kdyÏ pfii‰li podruhé, Nefi-
té byli hnáni a pobíjeni nesmírnû
velik˘m pobíjením; jejich Ïeny a
jejich dûti byly opût obûtovány
modlám.

22 A stalo se, Ïe Nefité pfied
nimi opût prchali, berouce
v‰echny obyvatele s sebou, jak
z mûsteãek, tak z vesnic.
23 A nyní já, Mormon, vida, Ïe

Lamanité brzy pfiemohou zemi,
tudíÏ ‰el jsem k pahorku a·im a
vyzvedl jsem v‰echny záznamy,
které Ammaron ukryl Pánu.

KAPITOLA 5

Mormon opût vede nefitská vojska
do bitev krve a smrti – Kniha
Mormonova vyjde, aby pfiesvûdãila
ve‰ker˘ Izrael, Ïe JeÏí‰ je Kristus –
Pro svou nevíru budou Lamanité
rozpt˘leni a Duch se s nimi ustane
nesnaditi – V posledních dnech ob-
drÏí evangelium od pohanÛ. Kolem
roku 375–384 po Kr.

A stalo se, Ïe jsem vy‰el mezi
Nefity a odvolal jsem apfiísahu,
kterou jsem uãinil, Ïe jim jiÏ
nebudu pomáhati; a oni mi opût
pfiedali velení sv˘ch vojsk, ne-
boÈ na mne hledûli, jako kdy-
bych je mohl vysvoboditi z jejich
strastí.

12a Gen. 6:5; 3. Nefi 9:9.
13a Morm. 5:6.

14a pp Modláfiství.
18a Morm. 3:3.

23a Morm. 1:3.
5 1a Morm. 3:11.
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2 Ale vizte, já jsem anemûl
nadûji, neboÈ jsem znal soudy
Pánû, které na nû mûly pfiijíti;
neboÈ oni neãinili pokání ze
sv˘ch nepravostí, ale bojovali
za svÛj Ïivot, aniÏ by vz˘vali
onu Bytost, která je stvofiila.

3 A stalo se, Ïe Lamanité na
nás pfii‰li, kdyÏ jsme uprchli do
mûsta Jordán; ale vizte, byli
zahnáni zpût, takÏe v oné dobû
mûsto nedobyli.

4 A stalo se, Ïe na nás pfii‰li
opût, a my jsme mûsto udrÏeli.
A byla také dal‰í mûsta, která
Nefité udrÏeli, kteráÏto opev-
nûní je odfiízla, takÏe se nemohli
dostati do zemû, která leÏela
pfied námi, aby zniãili obyvatele
na‰í zemû.

5 Ale stalo se, Ïe v‰echny zemû,
kter˘mi jsme pro‰li a jejichÏ
obyvatelé se neshromáÏdili,
Lamanité zniãili a jejich mûsteã-
ka a vesnice a mûsta byla seÏeh-
nuta ohnûm; a tak tfii sta a sedm-
desát a devût let uplynulo.

6 A stalo se, Ïe v tfiístém a
osmdesátém roce na nás Lama-
nité opût pfii‰li, aby bojovali, a
my jsme se jim smûle postavili;
ale bylo to v‰e marné, neboÈ tak
velik˘ byl jejich poãet, Ïe ‰lapali
lid NefiÛv nohama sv˘ma.

7 A stalo se, Ïe jsme se opût
dali na útûk, a ti, jejichÏ útûk byl
rychlej‰í neÏli rychlost Lamani-
tÛ, unikli, a ti, jejichÏ útûk nepfie-
sahoval rychlost LamanitÛ, byli
sraÏeni a zniãeni.

8 A nyní vizte, já, Mormon, si
nepfieji tr˘zniti du‰i lidí tím, Ïe
bych pfied nû stavûl tak stra‰liv˘
v˘jev krve a smrti, jak˘ leÏel
pfied oãima m˘ma; ale já, vûda,
Ïe tyto vûci musejí zajisté b˘ti
oznámeny a Ïe v‰echny vûci,
které jsou skryty, musejí b˘ti
azjeveny na stfiechách domÛ –
9 A také, Ïe známost o tûchto

vûcech musí apfiijíti ke zbytku
tohoto lidu, a také k pohanÛm,
ktefií, jak pravil Pán, brozpt˘lí
tento lid, a tento lid bude mezi
nimi povaÏován za nic – tudíÏ
pí‰i cmalé zkrácení neodvaÏuje
se podati úplnou zprávu o vû-
cech, které jsem vidûl, pro pfiiká-
zání, které jsem obdrÏel, a také
abyste nemuseli míti pfiíli‰ ve-
lik˘ zármutek nad zlovolností
tohoto lidu.

10 A nyní vizte, toto pravím
jejich semeni, a také pohanÛm,
ktefií mají starost o dÛm Izraele a
ktefií si uvûdomují, odkud jejich
poÏehnání pfiicházejí, a vûdí to.

11 NeboÈ vím, Ïe takoví se
budou rmoutiti nad pohromou
domu Izraele; ano, budou se
rmoutiti nad zkázou tohoto lidu;
budou se rmoutiti, Ïe tito lidé
neãinili pokání, aby je mohla
obejmouti náruã JeÏí‰ova.

12 Nyní, atyto vûci jsou psány
pro bzbytek domu Jákobova; a
jsou psány tímto zpÛsobem,
protoÏe je známo od Boha, Ïe
zlovolnost jim je nepfiinese; a
budou cukryty Pánu, aby mohly

2a Morm. 3:12.
8a Luká‰ 12:2–3;

2. Nefi 27:11;
NaS 1:3.

9a 4. Nefi 1:49.

b 3. Nefi 16:8.
c Morm. 1:1.

12a Enos 1:16;
Hel. 15:11–13.
pp Kniha

Mormonova.
b NaS 3:16–20.
c Morm. 8:4, 13–14;

Moroni 10:1–2.
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vyjíti v jeho vlastním pfiíhod-
ném ãase.
13 A toto je pfiikázání, které

jsem obdrÏel; a vizte, vyjdou
podle pfiikázání Pánû, aÏ to on
v moudrosti své uzná za vhodné.
14 A vizte, pÛjdou k onûm

nevûfiícím z aÎidÛ; a s tímto zá-
mûrem pÛjdou – aby mohli b˘ti
bpfiesvûdãeni, Ïe JeÏí‰ je Kristus,
Syn Ïivého Boha; Ïe Otec mÛÏe
uskuteãniti skrze svého Nejmi-
lovanûj‰ího své veliké a vûãné
zámûry a znovuzfiíditi Îidy
nebo cel˘ dÛm Izraele do zemû
jejich dûdictví, kterou jim Pán,
je j ich BÛh, dal ke splnûní
csmlouvy své;
15 A také aby símû atohoto

lidu mohlo plnûji vûfiiti jeho
evangeliu, které k nim bdojde
od pohanÛ; neboÈ tento lid bude
crozpt˘len a dstane se temn˘m,
‰pinav˘m a odporn˘m lidem,
více neÏli ti, ktefií kdy byli mezi
námi popsáni, ano, dokonce i ti,
ktefií byli popsáni mezi Lama-
nity, a to pro svou nevíru a
modláfiství.
16 NeboÈ vizte, Duch Pánû se

jiÏ ustal anesnaditi s jejich otci;
a oni jsou na svûtû bez Krista
a bez Boha; a jsou hnáni sem a
tam jako bplevy ve vûtru.
17 Kdysi byli pfiíjemn˘m lidem

a mûli Krista za svého apast˘fie;
ano, byli vedeni dokonce Bohem
Otcem.

18 Ale nyní, vizte, jsou avedeni
Satanem sem a tam, stejnû jako
jsou hnány plevy ve vûtru nebo
jako je loì zmítána sem a tam
ve vlnách bez plachty ãi kot-
vy ãi bez nûãeho, co by ji fiídilo;
a stejnû jako je ona, takoví
jsou oni.

19 A vizte, Pán uschoval jejich
poÏehnání, která mohli v zemi
obdrÏeti, pro apohany, ktefií
budou zemi vlastniti.

20 Ale vizte, stane se, Ïe poha-
né je budou hnáti a rozptylovati;
a poté, co je pohané budou hnáti
a rozptylovati, vizte, pak se
Pán arozpomene na bsmlouvu,
kterou uãinil s Abrahamem a
s cel˘m domem Izraele.

21 A také se Pán rozpomene na
amodlitby spravedliv˘ch, které
k nûmu byly za nû proná‰eny.
22 A pak, ó vy pohané, jak

budete moci stanouti pfied mocí
BoÏí, pokud nebudete ãiniti po-
kání a neodvrátíte se od sv˘ch
zl˘ch cest?

23 Nevíte, Ïe jste v rukou
BoÏích? Nevíte, Ïe on má ve‰ke-
rou moc a Ïe na velik˘ apfiíkaz
jeho se zemû bsvine jako svitek?

24 TudíÏ, ãiÀte pokání a pokofi-
te se pfied ním, aby proti vám
nevy‰el ve spravedlnosti – aby
zbytek semene Jákobova nevy-
‰el mezi vás jako alev a neroztr-
hal vás na kusy, a není nikoho,
aby vysvobodil.

14a 2. Nefi 29:13; 30:7–8.
pp Îidé.

b 2. Nefi 25:16–17.
c 3. Nefi 29:1–3.

15a 3. Nefi 21:3–7, 24–26.
b 1. Nefi 13:20–29, 38;

Morm. 7:8–9.
c 1. Nefi 10:12–14;

3. Nefi 16:8.
d 2. Nefi 26:33.

16a Gen. 6:3; Eter 2:15.
b Îalmy 1:4.

17a pp Dobr˘ past˘fi.
18a 2. Nefi 28:21.
19a 3. Nefi 20:27–28.
20a 3. Nefi 16:8–12.

b pp Abrahamova
smlouva.

21a Enos 1:12–18;
Morm. 9:36–37.

23a Hel. 12:8–17.
b 3. Nefi 26:3.

24a Mich. 5:8;
3. Nefi 20:15–16.
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KAPITOLA 6

Nefité se shromaÏìují do zemû
Kumora k závûreãn˘m bitvám –
Mormon ukr˘vá posvátné záznamy
v pahorku Kumora – Lamanité
vítûzí a nefitsk˘ národ je zniãen –
Stovky tisícÛ jsou zabity meãem.
Kolem roku 385 po Kr.

A nyní, konãím svÛj záznam
o azkáze svého lidu, NefitÛ. A
stalo se, Ïe jsme pochodovali
pfied Lamanity.
2 A já, Mormon, jsem napsal

list králi LamanitÛ a pfiál jsem
si od nûho, aby nám dovolil,
abychom mohli shromáÏditi
svÛj lid v azemi Kumora u pa-
horku, kter˘ se naz˘val Kumora,
a tam bychom se s nimi mohli
utkati v bitvû.
3 A stalo se, Ïe král LamanitÛ

mi dovolil to, co jsem si pfiál.
4 A stalo se, Ïe jsme pochodo-

vali do zemû Kumora a rozbili
jsme své stany okolo pahorku
Kumora; a bylo to v zemi mnoha
vod, fiek a pramenÛ; a zde jsme
mûli nadûji, Ïe získáme nad
Lamanity pfievahu.

5 A kdyÏ tfii sta a osmdesát a
ãtyfii roky uplynuly, shromáÏdili
jsme ve‰ker˘ zbytek svého lidu
do zemû Kumora.

6 A stalo se, Ïe kdyÏ jsme
do zemû Kumora shromáÏdili
ve‰ker˘ svÛj lid v jedno, vizte,
já, Mormon, jsem zestárl; a vûda,
Ïe to bude poslední boj mého
lidu, a obdrÏev pfiíkaz od Pána,

abych nestrpûl, aby záznamy,
které byly pfiedávány na‰imi
otci a které byly posvátné, padly
do rukou LamanitÛ (neboÈ
Lamanité by je zniãili), tudíÏ
uãinil jsem atento záznam z de-
sek Nefiov˘ch a bukryl jsem
v pahorku Kumora v‰echny
záznamy, které mi byly svûfieny
rukou Pánû, aÏ na ctûchto nû-
kolik desek, které jsem pfiedal
synovi svému dMoronimu.
7 A stalo se, Ïe mÛj lid, se sv˘-

mi manÏelkami a sv˘mi dûtmi,
nyní uvidûl avojska LamanitÛ
pochodující proti nim; a s oním
hrozn˘m strachem ze smrti,
kter˘ naplÀuje hruì v‰ech zlo-
voln˘ch, je oãekávali, aby se
s nimi stfietli.

8 A stalo se, Ïe pfii‰li, aby proti
nám bojovali, a kaÏdá du‰e byla
naplnûna hrÛzou pro velikost
jejich poãtu.

9 A stalo se, Ïe napadli mÛj
lid meãem a lukem a ‰ípem a
sekerou a v‰elik˘mi váleãn˘mi
zbranûmi.

10 A stalo se, Ïe moji muÏové
byli pobiti, ano, dokonce m˘ch
deset tisíc, ktefií byli se mnou, a
já jsem padl zranûn uprostfied
nich; a pro‰li kolem mne, takÏe
mÛj Ïivot neukonãili.

11 A kdyÏ pro‰li a pobili ave‰-
ker˘ mÛj lid aÏ na dvacet a ãtyfii
z nás (mezi nimiÏ byl mÛj syn
Moroni), my, pfieÏiv‰e mrtvé
lidu svého, spatfiili jsme nazítfií,
kdyÏ se Lamanité navrátili do
sv˘ch táborÛ, s vrcholku pahor-

6 1a 1. Nefi 12:19;
Jarom 1:10;
Alma 45:9–14;
Hel. 13:5–11.

2a Eter 9:3.
6a pp Desky.

b Eter 15:11.
c Sl. Morm. 1:2.

d Morm. 8:1.
7a 1. Nefi 12:15.

11a 1. Nefi 12:19–20;
Hel. 15:17.
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ku Kumora onûch deset tisíc
z mého lidu, ktefií byli pobiti,
byv‰e vedeni mnou v ãele.
12 A také jsme vidûli onûch

deset tisíc z mého lidu, které
vedl mÛj syn Moroni.

13 A vizte, onûch deset tisíc
Gidgidonov˘ch padlo, a on
také, uprostfied nich.

14 A Lama padl se sv˘mi deseti
tisíci; a Gilgal padl se sv˘mi
deseti tisíci; a Limha padl se
sv˘mi deseti tisíci; a Jeneum
padl se sv˘mi deseti tisíci; a
Kumenia a Moronia a Antio-
num a ·iblom a Sem a Jo‰, kaÏd˘
padl se sv˘mi deseti tisíci.

15 A stalo se, Ïe bylo dal‰ích
deset, ktefií padli meãem, kaÏd˘
se sv˘mi deseti tisíci; ano, do-
konce padl ave‰ker˘ mÛj lid,
aÏ na onûch dvacet a ãtyfii, ktefií
byli se mnou, a také aÏ na nûko-
lik, ktefií uprchli do jiÏních zemí,
a aÏ na nûkolik, ktefií pfiebûhli
k LamanitÛm; a jejich maso a
kosti a krev leÏely na tváfii zemû,
jsouce opu‰tûny rukama tûch,
ktefií je zabili, a zetlely na zemi
a rozpadly se a navrátily se ke
své matce zemi.

16 A má du‰e byla rozervána
úzkostí nad poráÏkou mého
lidu a zvolal jsem:

17 Ó vy krásní, jak jste se mohli
odvrátiti od cest Pánû! Ó vy
krásní, jak jste mohli zavrhnouti
toho JeÏí‰e, kter˘ stál s otevfie-
nou náruãí, aby vás pfiijal!

18 Vizte, kdybyste toto neuãi-
nili, nepadli byste. Ale vizte,
padli jste a já truchlím nad va‰í
ztrátou.

19 Ó vy krásní synové a dcery,
vy otcové a matky, manÏelé a
manÏelky, vy krásní, jak jen jste
mohli padnouti!

20 Av‰ak vizte, ode‰li jste a
mÛj zármutek nemÛÏe zpÛsobiti
vá‰ návrat.

21 A brzy pfiijde den, kdy va‰e
smrtelnost musí odíti nesmrtel-
nost, a tato tûla, která nyní tlejí
v poru‰itelnosti, se musejí brzy
státi tûly aneporu‰iteln˘mi; a
pak budete museti stanouti pfied
soudcovskou stolicí Kristovou,
abyste byli souzeni podle sv˘ch
skutkÛ; a pakliÏe jste spraved-
liví, pak jste poÏehnáni se sv˘mi
otci, ktefií ode‰li pfied vámi.

22 Ó, kéÏ byste byli ãinili po-
kání dfiíve, neÏli na vás pfii‰la
tato veliká zkáza. Av‰ak vizte,
ode‰li jste a Otec, ano, Vûãn˘
Otec nebe, zná vá‰ stav; a naklá-
dá s vámi podle aspravedlnosti
své a bmilosrdenství svého.

KAPITOLA 7

Mormon vyz˘vá Lamanity posled-
ních dnÛ, aby vûfiili v Krista, pfiijali
jeho evangelium a byli spaseni –
V‰ichni, ktefií vûfií Bibli, uvûfií i
Knize Mormonovû. Kolem roku
385 po Kr.

A nyní vizte, chtûl bych trochu
promluviti ke azbytku tohoto
lidu, kter˘ je u‰etfien, pakliÏe
BÛh mu mÛÏe pfiedati má slova,
aby mohl zvûdûti o vûcech
sv˘ch otcÛ; ano, mluvím k vám,
vy zbylí z domu Izraele; a toto
jsou slova, která pravím:

15a Alma 9:24.
21a 1. Kor. 15:53–54.

22a pp Spravedlnost.
b pp Milosrdenství,

milosrdn˘.
7 1a Hel. 15:11–13.
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2 Vûzte, Ïe jste z adomu Izraele.
3 Vûzte, Ïe musíte dojíti k poká-

ní, jinak nemÛÏete b˘ti spaseni.
4 Vûzte, Ïe musíte sloÏiti své

váleãné zbranû a nesmíte jich
jiÏ pozvednouti a jiÏ si nesmíte
libovati v prolévání krve, ledaÏe
vám tak pfiikáÏe BÛh.
5 Vûzte, Ïe musíte dojíti apo-

znání otcÛ sv˘ch a ãiniti pokání
ze v‰ech sv˘ch hfiíchÛ a nepra-
vostí a bvûfiiti v JeÏí‰e Krista,
Ïe je Syn BoÏí a Ïe byl zabit Îidy
a mocí Otcovou opût vstal, ãímÏ
získal cvítûzství nad hrobem; a
také v nûm je pohlcen osten
smrti.

6 A on uskuteãÀuje avzkfií‰ení
mrtv˘ch, ãímÏ ãlovûk musí b˘ti
pozvednut, aby stanul pfied
bsoudcovskou stolicí jeho.

7 A on uskuteãnil avykoupení
svûta, ãímÏ je tomu, kdo je pfied
ním soudného dne shledán bne-
vinn˘m, dáno cpfieb˘vati v pfií-
tomnosti BoÏí v jeho království,
aby pûl s nebesk˘mi dchóry
ustaviãnou chválu Otci i Synu
i Duchu Svatému, ktefií jsou
ejeden BÛh, ve stavu f‰tûstí, jeÏ
nemá Ïádného konce.
8 TudíÏ ãiÀte pokání a buìte

pokfitûni ve jménu JeÏí‰ovû a
chopte se aevangelia Kristova,
které vám bude pfiedloÏeno
nejen v tomto záznamu, ale také

v bzáznamu, kter˘ pfiijde k po-
hanÛm c od ÎidÛ, kter˘Ïto
záznam se dostane od pohanÛ
dk vám.
9 NeboÈ vizte, atoto je psáno se

zámûrem, abyste tomu mohli
buvûfiiti; a uvûfiíte-li tomu, uvûfií-
te i tomuto; a uvûfiíte-li tomuto,
budete vûdûti o sv˘ch otcích, a
také o podivuhodn˘ch dílech,
která mezi nimi byla vykonána
mocí BoÏí.

10 A také budete vûdûti, Ïe
jste zbytkem semene Jákobova;
tudíÏ jste poãítáni mezi lid
první smlouvy; a pakliÏe uvûfiíte
v Krista a budete pokfitûni, nej-
prve vodou, potom ohnûm a
Duchem Svat˘m, následujíce
apfiíkladu Spasitele podle toho,
co nám pfiikázal, bude vám
v den soudu dobfie. Amen.

KAPITOLA 8

Lamanité vyhledávají a niãí Nefity
– Kniha Mormonova vyjde mocí
BoÏí – Bûdy vyfiãené nad tûmi, ktefií
chrlí hnûv a rozbroje proti dílu
Pánû – Nefitsk˘ záznam vyjde
v den zlovolnosti, úpadku a odpad-
lictví. Kolem roku 400–421 po Kr.

Vizte, já, aMoroni, dokonãuji
bzáznam svého otce Mormona.
Vizte, mám k napsání jen málo

2a Alma 10:3.
5a 2. Nefi 3:12.

b pp Vûfiiti, víra.
c Iz. 25:8; Mos. 16:7–8.

6a pp Vzkfií‰ení.
b pp JeÏí‰ Kristus –

Soudce; Soud,
poslední.

7a pp Vykoupení,
vykoupen˘,

vykoupiti.
b pp Ospravedlnûní,

ospravedlniti.
c 1. Nefi 10:21;

NaS 76:62;
MojÏ. 6:57.

d Mos. 2:28.
e NaS 20:28.

pp BÛh, BoÏstvo.
f pp Radost.

8a pp Evangelium.
b pp Bible.
c 2. Nefi 29:4–13.
d 1. Nefi 13:38.

9a pp Kniha Mormonova.
b 1. Nefi 13:38–41.

10a 2. Nefi 31:5–9.
8 1a pp Moroni, syn

MormonÛv.
b pp Desky.
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vûcí, kteréÏto vûci mi byly pfii-
kázány m˘m otcem.
2 A nyní, stalo se, Ïe po oné

aveliké a stra‰livé bitvû u Kumo-
ra, vizte, Nefité, ktefií uprchli do
zemû jiÏní, byli honûni bLamani-
ty, dokud v‰ichni nebyli zniãeni.
3 A mého otce také zabili, a já

zÛstávám úplnû asám, abych
popsal smutn˘ pfiíbûh o zkáze
svého lidu. Av‰ak vizte, ode‰li
a já plním pfiikázání svého otce.
A zda mne zabijí, to nevím.

4 TudíÏ budu psáti a ukryji
záznamy v zemi; a kam pÛjdu,
na tom nezáleÏí.

5 Vizte, atento záznam uãinil
mÛj otec a popsal jeho úãel. A
vizte, já bych ho popsal také,
kdybych mûl na bdeskách místo,
ale nemám; a rudu nemám
Ïádnou, neboÈ jsem sám. MÛj
otec byl zabit v bitvû, i v‰ichni
moji pfiíbuzní, a nemám pfiátel,
ani kam jíti; a jak dlouho bude
Pán trpûti to, Ïe mohu Ïíti, to
nevím.

6 Vizte, ãtyfii asta let uplynulo
od pfiíchodu na‰eho Pána a
Spasitele.

7 A vizte, Lamanité honili mÛj
lid, Nefity, z mûsta do mûsta a
z místa na místo, aÏ jich jiÏ není;
a velik˘ byl jejich apád; ano,
veliké a podivuhodné je zniãení
mého lidu, NefitÛ.
8 A vizte, je to ruka Pánû, která

to uãinila. A vizte také, Lamani-
té jsou ve aválce jeden s druh˘m;

a celá tváfi této zemû je jedním
neustál˘m kolobûhem vraÏdûní
a krveprolévání; a nikdo nezná
konce války.

9 A nyní, vizte, jiÏ o nich nebu-
du mluviti, neboÈ není nikoho
kromû LamanitÛ a alupiãÛ, kdo
Ïije na tváfii zemû.

10 A není nikoho, kdo zná
pravého Boha, kromû onûch
auãedníkÛ JeÏí‰ov˘ch, ktefií zÛ-
stali v zemi, dokud zlovolnost
lidu nebyla tak veliká, Ïe Pán
nestrpûl, aby s lidem bsetrvali;
a zda jsou na tváfii zemû, nikdo
neví.

11 Ale vizte, mÛj aotec a já jsme
je vidûli, a oni nám slouÏili.

12 A kaÏd˘, kdo obdrÏí tento
záznam a neodsoudí ho pro
nedokonalosti, které v nûm jsou,
ten pozná avût‰í vûci, neÏli jsou
tyto. Vizte, já jsem Moroni; a
kdyby to bylo moÏné, oznámil
bych vám v‰echny vûci.

13 Vizte, ustávám promlouvati
o tomto lidu. Jsem syn Mormo-
nÛv a mÛj otec byl apotomkem
Nefiov˘m.

14 A já jsem ten, kdo aukr˘vá
tento záznam Pánu; jeho desky
nemají Ïádnou cenu, pro pfiiká-
zání Pánû. NeboÈ on vpravdû
praví, Ïe nikdo je nebude míti,
aby bdosáhl zisku; ale jejich
záznam má velikou cenu; a kdo
ho vynese na svûtlo, toho Pán
poÏehná.

15 NeboÈ nikdo nemÛÏe míti

2a Morm. 6:2–15.
b NaS 3:18.

3a Moroni 9:22.
5a Morm. 2:17–18.

b Morm. 6:6.
6a Alma 45:10.
7a 1. Nefi 12:2–3.

8a 1. Nefi 12:20–23.
9a Morm. 2:8.

10a 3. Nefi 28:7;
Eter 12:17.
pp Tfii nefit‰tí
uãedníci.

b Morm. 1:16.

11a 3. Nefi 28:24–26.
12a 3. Nefi 26:6–11.
13a 3. Nefi 5:20.
14a Moroni 10:1–2.

b JS–Î 1:46.
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moc vynésti ho na svûtlo, pokud
mu ona nebyla dána od Boha;
neboÈ BÛh chce, aby to bylo uãi-
nûno s aokem upfien˘m na jeho
slávu nebo na blaho dávného a
dávno rozpt˘leného lidu smlou-
vy Pánû.

16 A poÏehnán budiÏ aten,
kdo vynese tuto vûc na svûtlo;
neboÈ bude bvynesena z temno-
ty na svûtlo, podle slova BoÏího;
ano, bude vynesena ze zemû
a zazáfií z temnoty a vejde ve
známost lidu; a to bude uãinûno
mocí BoÏí.

17 A jsou-li tam achyby, jsou to
chyby lidské. Av‰ak vizte, my
neznáme Ïádnou chybu; nicmé-
nû BÛh zná v‰echny vûci; tudíÏ
ten, kdo bodsuzuje, nechÈ se má
na pozoru, aby nebyl v nebez-
peãí pekelného ohnû.
18 A ten, kdo praví: UkaÏ mi

je, jinak bude‰ udefien – nechÈ se
varuje toho, aby nepfiikazoval
to, co Pán zakázal.

19 NeboÈ vizte, ten, kdo asoudí
ukvapenû, bude na oplátku
souzen ukvapenû; neboÈ podle
skutkÛ jeho bude jeho mzda;
tudíÏ ten, kdo bije, bude bit na
oplátku Pánem.

20 Pohleìte, co praví písmo –
ãlovûk nebude bíti, ani nebude
souditi; neboÈ soud je mÛj, praví
Pán, a odplata je má také a já
budu odpláceti.

21 A ten, kdo bude chrliti

hnûv a rozbroje proti dílu
Pánû a proti lidu smlouvy Pánû,
kter˘ je domem Izraele, a fiekne:
Zniãíme dílo Pánû a Pán ne-
vzpomene na smlouvu svou,
kterou uãinil s domem Izraele –
ten je v nebezpeãí, Ïe bude
poraÏen a uvrÏen do ohnû;

22 NeboÈ vûãné aúãely Pánû se
budou valiti dále, dokud se
v‰echny jeho pfiísliby nenaplní.

23 Hledejte v proroctvích
aIzaiá‰ov˘ch. Vizte, nemohu je
vypsati. Ano, vizte, pravím vám,
Ïe oni svatí, ktefií ode‰li pfiede
mnou a ktefií vlastnili tuto zemi,
budou bvolati, ano, dokonce i
z prachu budou volati k Pánu;
a jakoÏe Ïije Pán, on se rozpo-
mene na smlouvu, kterou s nimi
uãinil.

24 A on zná jejich amodlitby,
Ïe byly pro dobro jejich bratfií.
A on zná jejich víru, neboÈ
v jeho jménu mohli pfiená‰eti
bhory; a v jeho jménu mohli
zpÛsobiti, Ïe se zemû otfiásala;
a mocí slova jeho zpÛsobili, Ïe
se cvûzení zfiítila k zemi; ano,
dokonce ani Ïhoucí pec jim ne-
mohla ublíÏiti, ani divá zvûfi,
ani jedovatí hadi, pro moc jeho
slova.

25 A vizte, jejich amodlitby
byly také pro dobro toho, komu
Pán dovolí tyto vûci vynésti.

26 A nikdo nemusí fiíkati, Ïe
nepfiijdou, neboÈ zajisté pfiijdou,

15a NaS 4:5.
16a 2. Nefi 3:6–7, 11,

13–14.
b Iz. 29:18;

2. Nefi 27:29.
17a Morm. 9:31, 33;

Eter 12:23–28.

b 3. Nefi 29:5; Eter 4:8.
19a pjs, Mat. 7:1–2;

3. Nefi 14:1–2;
Moroni 7:14.

22a NaS 3:3.
23a 3. Nefi 20:11; 23:1.

b Iz. 29:4;

2. Nefi 3:19–20; 26:16.
24a Enos 1:12–18;

Morm. 9:36;
NaS 10:46.

b Jákob 4:6; Hel. 10:9.
c Alma 14:27–29.

25a Morm. 5:21.
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neboÈ Pán to pravil; neboÈ aze
zemû vyjdou, rukou Pánû, a
nikdo tomu nemÛÏe zabrániti;
a pfiijde to v den, kdy se bude
fiíkati, Ïe bzázraky ustaly; a
pfiijde to tak, jako kdyby nûkdo
mluvil cz mrtv˘ch.
27 A pfiijde to v den, kdy akrev

svat˘ch bude kfiiãeti k Pánu, pro
btajná spolãení a díla temnoty.

28 Ano, pfiijde to v den, kdy
moc BoÏí bude popírána a acír-
kve budou poskvrnûné a pov˘-
‰ené v p˘‰e srdce svého; ano,
vpravdû v den, kdy vÛdcové
církví a uãitelé povstanou
v p˘‰e srdce svého, aÏ k ovlá-
dání tûch, ktefií náleÏejí k jejich
církvím.

29 Ano, pfiijde to v den, kdy se
bude aprosl˘chati o poÏárech a
boufiích a bpárách d˘mu v cizích
zemích;
30 A bude se také prosl˘chati

o válkách, povûstech o aválkách
a zemûtfieseních na rÛzn˘ch
místech.

31 Ano, pfiijde to v den, kdy na
tváfii zemû bude veliká ‰pína;
bude vraÏdûní a loupení a lhaní
a klamání a smilstva a v‰eliké
ohavnosti; kdy budou mnozí,
ktefií budou fiíkati: âiÀte toto
nebo ãiÀte ono a anezáleÏí na
tom, neboÈ Pán takové posled-
ního dne bpodepfie. Av‰ak bûda

takov˘m, neboÈ jsou ve cÏluãi
hofikosti a v poutech nepravosti.

32 Ano, pfiijde to v den, kdy
budou zbudovány církve, které
budou fiíkati: Pojìte ke mnû a
za va‰e peníze vám budou va‰e
hfiíchy odpu‰tûny.

33 Ó zlovoln˘ a zvrácen˘ a
tvrdo‰íjn˘ lide, proã sis pro sebe
zbudoval církve, abys dosáhl
azisku? Proã jsi bpfiekroutil svaté
slovo BoÏí, abys pfiivodil czatra-
cení na svou du‰i? Viz, pohlédni
na zjevení BoÏí; neboÈ viz, ono-
ho dne pfiijde ãas, kdy se v‰ech-
ny tyto vûci musejí naplniti.

34 Vizte, Pán mi ukázal veliké
a podivuhodné vûci o tom, co
musí brzy pfiijíti v onen den,
kdy tyto vûci mezi vás pfiijdou.

35 Vizte, mluvím k vám, jako
byste byli pfiítomní, a pfiece
nejste. Av‰ak vizte, JeÏí‰ Kristus
mi vás ukázal, a já znám va‰e
konání.

36 A vím, Ïe akráãíte v p˘‰e
srdce svého; a není nikoho, kro-
mû nûkolika málo tûch, ktefií se
bnepovy‰ují v p˘‰e srdce svého,
aÏ k no‰ení cvelmi vybraného
‰atu a k závidûní a k rozbrojÛm
a k zá‰ti a k pronásledování a
k v‰elik˘m nepravostem; a va‰e
církve, ano, dokonce v‰echny, se
po‰pinily p˘chou va‰eho srdce.

37 NeboÈ vizte, vy milujete

26a Iz. 29:4; 2. Nefi 33:13.
b Morm. 9:15–26;

Moroni 7:27–29,
33–37.

c 2. Nefi 26:15–16;
Morm. 9:30;
Moroni 10:27.

27a Eter 8:22–24;
NaS 87:6–7.

b pp Tajná spolãení.

28a 2. Tim. 3:1–7;
1. Nefi 14:9–10;
2. Nefi 28:3–32;
NaS 33:4.

29a Joel 2:28–32;
2. Nefi 27:2–3.

b 1. Nefi 19:11;
NaS 45:39–42.

30a Mat. 24:6;
1. Nefi 14:15–17.

31a 2. Nefi 28:21–22.
b 2. Nefi 28:8.
c Alma 41:11.

33a pp KnûÏská lstivost.
b 1. Nefi 13:26–29.
c pp Zatracení.

36a pp Kráãeti, kráãeti
s Bohem.

b Jákob 2:13.
c Alma 5:53.
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apeníze a jmûní své a vybran˘
‰at svÛj a okrasy církví sv˘ch
více, neÏli milujete chudé a po-
tfiebné, nemocné a suÏované.
38 Ó vy po‰pinûní, vy pokrytci,

vy uãitelé, ktefií se prodáváte za
to, co zreziví, proã jste po‰pinili
svatou církev BoÏí? Proã se asty-
díte vzíti na sebe jméno Kristo-
vo? Proã si nemyslíte, Ïe vût‰í
je hodnota nekoneãného ‰tûstí
neÏli oné bbídy, která nikdy
nepomine – pro cchválu svûta?
39 Proã se okra‰lujete tím, co

nemá Ïádného Ïivota, a pfiece
strpíte, aby hladoví a potfiební
a nazí a nemocní a suÏovaní
procházeli kolem vás, a vy si
jich nev‰ímáte?

40 Ano, proã budujete své
atajné ohavnosti, abyste dosáhli
zisku, a zpÛsobujete, aby vdovy
truchlily pfied Pánem, a také aby
sirotci truchlili pfied Pánem, a
také aby krev jejich otcÛ a jejich
manÏelÛ kfiiãela ze zemû k Pánu
o odplatu na va‰e hlavy?
41 Vizte, meã odplaty visí nad

vámi; a brzy pfiijde ãas, kdy on
vám aodplatí za krev svat˘ch,
neboÈ nestrpí jiÏ déle jejich kfiik.

KAPITOLA 9

Moroni vyz˘vá ty, ktefií nevûfií
v Krista, aby ãinili pokání – Mluví
o Bohu zázrakÛ, kter˘ vûrn˘m
dává zjevení a vylévá na nû dary
a znamení – Zázraky ustávají pro

nevíru – Znamení následují ty,
ktefií vûfií – Lidé jsou nabádáni, aby
byli moudfií a zachovávali pfiiká-
zání. Kolem roku 401–421 po Kr.

A nyní, promlouvám také o
tûch, ktefií nevûfií v Krista.

2 Vizte, uvûfiíte v den svého
nav‰tívení – vizte, aÏ Pán pfiijde,
ano, dokonce v onen avelik˘
den, kdy bzemû bude svinuta
jako svitek a prvky budou croz-
taveny Ïhoucím Ïárem, ano,
v onen velik˘ den, kdy budete
pfiedvedeni, abyste stáli pfied
Beránkem BoÏím – pak fieknete,
Ïe není Ïádného Boha?

3 Budete pak dále popírati
Krista, nebo budete moci po-
hlédnouti na Beránka BoÏího?
Domníváte se, Ïe s ním budete
pfieb˘vati s vûdomím své viny?
Domníváte se, Ïe mÛÏete ‰Èastnû
pfieb˘vati s onou svatou Bytostí,
kdyÏ va‰e du‰e bude tr˘znûna
vûdomím viny, Ïe jste neustále
poru‰ovali zákony jeho?

4 Vizte, pravím vám, Ïe by
vám bylo bídnûji, kdybyste pfie-
b˘vali se svat˘m a spravedln˘m
Bohem s vûdomím své ‰pina-
vosti pfied ním, neÏli kdybyste
pfieb˘vali se azatracen˘mi du‰e-
mi v bpekle.
5 NeboÈ vizte, aÏ budete pfiive-

deni, abyste vidûli pfied Bohem
anahotu svou, a také slávu BoÏí,
a svatost JeÏí‰e Krista, roznítí
to ve vás plamen neuhasitel-
ného ohnû.

37a 2. Nefi 28:9–16.
38a ¤ím. 1:16; 2. Tim. 1:8;

1. Nefi 8:25–28;
Alma 46:21.

b Mos. 3:25.
c 1. Nefi 13:9.

40a pp Tajná spolãení.
41a 1. Nefi 22:14.
9 2a Mal. 4:5;

3. Nefi 28:31.
b Morm. 5:23;

NaS 63:20–21.

pp Svût – Konec
svûta.

c 3. Nefi 26:3.
4a pp Zatracení.

b pp Peklo.
5a 2. Nefi 9:14.
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6 Ó tedy vy, anevûfiící, bobraÈte
se k Pánu; volejte mocnû k Otci
ve jménu JeÏí‰ovû, abyste snad
mohli b˘ti shledáni bez poskvr-
ny, cãistí, krásní a bûlostní, byv‰e
oãi‰tûni krví dBeránkovou, ono-
ho velikého a posledního dne.
7 A opût promlouvám k vám,

ktefií apopíráte zjevení BoÏí a
pravíte, Ïe pominula, Ïe není
Ïádn˘ch zjevení ani proroctví
ani darÛ ani uzdravování ani
promlouvání jazyky a bvyklá-
dání jazykÛ;

8 Vizte, pravím vám, ten,
kdo popírá tyto vûci, nezná
aevangelium Kristovo; ano, ten
neãetl písma; pokud ano, bnero-
zumí jim.
9 NeboÈ nedoãítáme se, Ïe BÛh

je atent˘Ï vãera, dnes a na vûky
a Ïe v nûm není promûnlivosti
ani nástinu zmûny?
10 A nyní, jestliÏe jste si pfied-

stavovali boha, kter˘ se mûní a
v kterém je nástin zmûny, pak
jste si pfiedstavovali boha, kter˘
není Bohem zázrakÛ.

11 Ale vizte, já vám ukáÏi
Boha zázrakÛ, a to Boha Abra-
hamova a Boha Izákova a Boha
Jákobova; a je to tent˘Ï aBÛh,
kter˘ stvofiil nebesa a zemi a
v‰echny vûci, jeÏ na nich jsou.

12 Vizte, stvofiil Adama a
aAdamem pfii‰el bpád ãlovûka.

A kvÛli pádu ãlovûka pfii‰el
JeÏí‰ Kristus, kter˘ je Otcem a
Synem; a skrze JeÏí‰e Krista
pfii‰lo cvykoupení ãlovûka.

13 A skrze vykoupení ãlovû-
ka, které pfii‰lo skrze JeÏí‰e
Krista, jsou pfiivedeni zpût do
pfiítomnosti Pánû; ano, toto je to,
ãím jsou v‰ichni lidé vykoupeni,
protoÏe smrt Kristova uskuteã-
Àuje avzkfií‰ení, které uskuteã-
Àuje vykoupení z nekoneãného
bspánku, z kteréhoÏto spánku
budou v‰ichni lidé mocí BoÏí
probuzeni, aÏ zazní pozoun;
a vyjdou jak malí, tak velcí a
v‰ichni stanou pfied jeho stolicí,
jsouce vykoupeni a uvolnûni
z tohoto vûãného cpouta smrti,
kteráÏto smrt je smrtí ãasnou.

14 A pak na nû pfiijde asoud
Svatého; a pak pfiijde ãas, kdy
ten, kdo je b‰pinav˘, bude
‰pinav˘ nadále; a ten, kdo je
spravedliv˘, bude spravedliv˘
nadále; ten, kdo je ‰Èastn˘,
bude ‰Èastn˘ nadále; a ten, kdo
je ne‰Èastn˘, bude ne‰Èastn˘
nadále.

15 A nyní, ó vy v‰ichni, ktefií
jste si pfiedstavovali boha, kter˘
nemÛÏe ãiniti aÏádn˘ch zázra-
kÛ, chtûl bych se vás zeptati:
Udály se v‰echny tyto vûci, o
kter˘ch jsem promlouval? Pfii‰el
jiÏ konec? Vizte, pravím vám:

6a pp Nevíra.
b Ezech. 18:23, 32;

NaS 98:47.
c pp âistota, ãist˘,

neãist˘.
d pp Beránek BoÏí.

7a 3. Nefi 29:6–7.
b 1. Kor. 12:7–10;

âl. v. 1:7.
8a pp Evangelium.

b Mat. 22:29.

9a ÎidÛm 13:8;
1. Nefi 10:18–19;
Alma 7:20;
Moroni 8:18;
NaS 20:12.

11a Gen. 1:1; Mos. 4:2;
NaS 76:20–24.
pp JeÏí‰ Kristus.

12a Mos. 3:26.
b pp Pád Adama a Evy.
c pp Vykoupení,

vykoupen˘,
vykoupiti.

13a Hel. 14:15–18.
b NaS 43:18.
c NaS 138:16.

14a pp Soud, poslední.
b Alma 7:21;

NaS 88:35.
15a Moroni 7:35–37;

NaS 35:8.
pp Zázrak.
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Nikoli; a BÛh nepfiestal b˘ti
Bohem zázrakÛ.
16 Vizte, nejsou vûci, jeÏ BÛh

vykonal, podivuhodné v oãích
na‰ich? Ano, a kdo mÛÏe pocho-
piti apodivuhodná díla BoÏí?

17 Kdo fiekne, Ïe to nebyl
zázrak, Ïe aslovem jeho bylo
nebe a zemû; a Ïe mocí slova
jeho byl ãlovûk bstvofien z cpra-
chu zemû; a Ïe mocí slova jeho
byly vykonány zázraky?

18 A kdo fiekne, Ïe JeÏí‰ Kristus
neuãinil mnoho mocn˘ch azá-
zrakÛ? A mnoho mocn˘ch
zázrakÛ bylo vykonáno rukama
apo‰tolÛ.

19 A jestliÏe byly azázraky
konány tenkráte, proã pfiestal
BÛh b˘ti Bohem zázrakÛ, a pfie-
ce b˘ti nepromûnlivou Bytostí?
A vizte, pravím vám, Ïe on se
nemûní; kdyby tomu tak bylo,
pak by pfiestal b˘ti Bohem; a
on Bohem b˘ti nepfiestává a je
Bohem zázrakÛ.

20 A dÛvodem, proã pfiestává
ãiniti azázraky mezi dûtmi lid-
sk˘mi, je to, Ïe upadají do neví-
ry a odvracejí se od správné
cesty a neznají Boha, v kterého
mají bdÛvûfiovati.

21 Vizte, pravím vám, Ïe
kaÏdému, kdo vûfií v Krista, nic
nepochybuje, o acokoli bude
Ïádati Otce ve jménu Kristovû,
bude mu dáno; a tento pfiíslib

je pro v‰echny, aÏ do konãin
zemû.

22 NeboÈ vizte, tak pravil JeÏí‰
Kristus, Syn BoÏí, uãedníkÛm
sv˘m, ktefií mûli zÛstati, ano,
a také v‰em uãedníkÛm sv˘m,
a v doslechu zástupu: aJdûte do
celého svûta a kaÏte evangeli-
um kaÏdému stvofiení;

23 A ten, kdo uvûfií a bude
pokfitûn, bude spasen, ale ten,
kdo neuvûfií, bude azatracen;

24 A tato aznamení budou ná-
sledovati ty, ktefií vûfií – v mém
jménu budou vymítati bìábly;
budou mluviti nov˘mi jazyky;
budou bráti hady; a napijí-li
se nûãeho smrtícího, neu‰kodí
jim to; Budou vkládati cruce na
nemocné, a ti se uzdraví;

25 A kaÏdému, kdo bude vûfii-
ti ve jméno mé, nic nepochybuje,
tomu apotvrdím v‰echna slova
svá, aÏ do konãin zemû.

26 A nyní, vizte, kdo se mÛÏe
postaviti proti dílÛm Pánû?
aKdo mÛÏe popfiíti slova jeho?
Kdo povstane proti v‰emohoucí
moci Pánû? Kdo bude opovr-
hovati díly Pánû? Kdo bude
opovrhovati dûtmi Kristov˘mi?
Hleìte, vy v‰ichni, ktefií bopo-
vrhujete díly Pánû, neboÈ se
budete diviti a zahynete.

27 Ó, neopovrhujte tedy a ne-
divte se, ale poslouchejte slova
Pánû a Ïádejte Otce ve jménu

16a Îalmy 40:5;
NaS 76:114;
MojÏ. 1:3–5.

17a Jákob 4:9.
b pp Stvofiení, stvofiiti.
c Gen. 2:7; Mos. 2:25.

18a Jan 6:14.
19a NaS 63:7–10.
20a Soud. 6:11–13;

Eter 12:12–18;
Moroni 7:35–37.

b pp DÛvûra,
dÛvûfiovati.

21a Mat. 21:22;
3. Nefi 18:20.

22a Marek 16:15–16.
pp Misionáfiská práce.

23a pp Zatracení.

24a Marek 16:17–18.
pp Znamení.

b Skut. 16:16–18.
c pp Pfiisluhování

nemocn˘m.
25a pp Svûdectví;

Zjevení.
26a 3. Nefi 29:4–7.

b Pfiísl. 13:13.
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JeÏí‰ovû o v‰e, ãeho vám bude
zapotfiebí. Nepochybujte, ale
buìte vûfiící a poãnûte jako za
star˘ch dob a apojìte k Pánu
cel˘m bsrdcem sv˘m a cpracujte
na spasení svém s bázní a tfiese-
ním pfied ním.
28 Buìte amoudfií ve dnech

zkou‰ky své; zbavte se v‰í neãis-
toty; neproste o nûco, abyste to
na blibosti své vynakládali, ale
proste s pevností neotfiesenou,
abyste se nepoddali Ïádnému
poku‰ení, ale abyste slouÏili
pravému a cÏivému Bohu.

29 Hleìte, aÈ nejste pokfitûni
anehodnû; hleìte, aÈ neberete
svátost Kristovu bnehodnû; ale
hleìte, abyste byli chodni ãiniti
v‰echny vûci, a ãiÀte to ve jmé-
nu JeÏí‰e Krista, Syna Ïivého
Boha; a ãiníte-li to a vytrváte-li
do konce, nebudete nikterak
vyvrÏeni.

30 Vizte, mluvím k vám, jako
bych amluvil z mrtv˘ch; neboÈ
vím, Ïe budete míti slova moje.
31 Neodsuzujte mne za mé

anedostatky, ani mého otce za
jeho nedostatky, ani ty, ktefií
psali pfied ním; ale radûji vzdejte
díky Bohu, Ïe vám ukázal na‰e
nedostatky, abyste se mohli uãiti
b˘ti moudfiej‰ími, neÏli jsme
byli my.
32 A nyní vizte, my jsme na-

psali tento záznam podle své

znalosti znaky, které se mezi
námi naz˘vají apozmûnûnou
egypt‰tinou a které byly pfiedá-
vány a byly námi pozmûÀová-
ny podle na‰eho zpÛsobu fieãi.

33 A kdyby byly b˘valy na‰e
desky dostateãnû veliké, byli
bychom psali v hebrej‰tinû; ale
hebrej‰tinu jsme také pozmûnili;
a kdybychom b˘vali mohli psáti
v hebrej‰tinû, vizte, byli byste
nemûli v na‰em záznamu Ïád-
n˘ch nedostatkÛ.

34 Ale Pán zná vûci, které
jsme napsali, a také to, Ïe Ïádn˘
jin˘ lid ná‰ jazyk nezná; a pro-
toÏe Ïádn˘ jin˘ lid nezná ná‰
jazyk, tudíÏ pfiipravil aprostfied-
ky k jeho vyloÏení.

35 A tyto vûci jsou napsány,
abychom svÛj ‰at mohli zbaviti
krve sv˘ch bratfií, ktefií upadali
do anevíry.
36 A vizte, tyto vûci, které jsme

si apfiáli ohlednû sv˘ch bratfií,
ano, a to jejich znovuzfiízení
k poznání Krista, jsou podle
modliteb v‰ech svat˘ch, ktefií
pfieb˘vali v této zemi.

37 A kéÏ Pán JeÏí‰ Kristus dá,
aby jejich modlitby mohly b˘ti
zodpovûdûny podle víry jejich;
a kéÏ se BÛh Otec rozpomene na
smlouvu, kterou uãinil s domem
Izraele; a kéÏ mu na vûky Ïehná
skrze víru ve jméno JeÏí‰e Krista.
Amen.

27a Moroni 10:30–32.
b Jozue 22:5;

NaS 64:22, 34.
pp Srdce.

c Filip. 2:12.
28a Jákob 6:12.

b pp Îádostiv b˘ti,
Ïádostivost.

c Alma 5:13.

29a pp Kfiest, kfitíti –
Podmínky pro kfiest.

b 1. Kor. 11:27–30;
3. Nefi 18:28–32.

c pp ZpÛsobilost,
zpÛsobil˘.

30a Morm. 8:26;
Moroni 10:27.

31a Morm. 8:17;

Eter 12:22–28, 35.
32a 1. Nefi 1:2;

Mos. 1:4.
34a Mos. 8:13–18;

Eter 3:23, 28;
NaS 17:1.

35a 2. Nefi 26:15.
36a Morm. 8:24–26;

NaS 10:46–49.



Kniha Eterova

Záznam JareditÛ vyÀat˘ z dvaceti ãtyfi desek nalezen˘ch lidem
Limhiov˘m za dnÛ krále Mosiá‰e.

KAPITOLA 1

Moroni zkracuje zápisy Eterovy –
Je uveden EterÛv rodokmen – Jazyk
JareditÛ není u babylonské vûÏe
zmaten – Pán slibuje, Ïe je dovede
do vyvolené zemû a uãiní z nich
velik˘ národ.

ANYNÍ já, aMoroni, pokra-
ãuji, abych podal zprávu o

onûch dávn˘ch obyvatelích,
ktefií byli zniãeni brukou Pánû
na tváfii této severní zemû.
2 A pfiebírám svou zprávu

z advaceti a ãtyfi desek, které
nalezl lid LimhiÛv, a naz˘vá se
Knihou Eterovou.

3 A jelikoÏ se domnívám, Ïe
první ãást tohoto záznamu, kte-
rá mluví o stvofiení svûta, a také
Adama, a která podává zprávu
od oné doby aÏ po velikou avûÏ a
o v‰ech vûcech, jeÏ se pfiihodily
mezi dûtmi lidsk˘mi aÏ do oné
doby, se nachází mezi Îidy –
4 TudíÏ nepí‰i ony vûci, které

se pfiihodily ode dnÛ aAdamo-
v˘ch aÏ do oné doby; av‰ak
nacházejí se na deskách; a kdo
je nalezne, ten bude míti moc,
aby mohl získati úplnou zprávu.
5 Ale vizte, já nepodávám

úplnou zprávu, ale ãást zprávy
podávám, od vûÏe aÏ do doby,
kdy byli zniãeni.

6 A tímto zpÛsobem podávám
zprávu. Ten, kdo napsal tento
záznam, byl aEter, a on byl po-
tomkem Koriantorov˘m.

7 Koriantor byl synem Moro-
nov˘m.

8 A Moron byl synem Etemo-
v˘m.

9 A Etem byl synem Ahov˘m.
10 A Aha byl synem Setov˘m.
11 A Set byl synem ·iblono-

v˘m.
12 A ·iblon byl synem Komo-

v˘m.
13 A Kom byl synem Korian-

tumov˘m.
14 A Koriantum byl synem

Amnigaddov˘m.
15 A Amnigadda byl synem

Aronov˘m.
16 A Aron byl potomkem

Hetov˘m, kter˘ byl synem
Heartomov˘m.

17 A Heartom byl synem Libo-
v˘m.

18 A Lib byl synem Cisov˘m.
19 A Cis byl synem Koromo-

v˘m.
20 A Korom byl synem Lévío-

v˘m.
21 A Léví byl synem Kimo-

v˘m.
22 A Kim byl synem Morian-

tonov˘m.
23 A Morianton byl potomkem

Riplaki‰ov˘m.

[eter]
1 1a pp Moroni, syn

MormonÛv.
b Morm. 5:23;

NaS 87:6–7.

2a Alma 37:21;
Eter 15:33.

3a Omni 1:22;
Mos. 28:17;
Hel. 6:28.

4a tj. pokr˘vající stejné
období, které je
popsáno v Genesis
v kapitolách 1–10.

6a Eter 12:2; 15:34.
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24 A Riplaki‰ byl synem ·ezo-
v˘m.

25 A ·ez byl synem Hetov˘m.
26 A Het byl synem Komo-

v˘m.
27 A Kom byl synem Korian-

tumov˘m.
28 A Koriantum byl synem

Emerov˘m.
29 A Emer byl synem Omero-

v˘m.
30 A Omer byl synem ·ulo-

v˘m.
31 A ·ul byl synem Kibov˘m.
32 A Kib byl synem Oriaov˘m,

kter˘ byl synem Jaredov˘m;
33 Kter˘Ïto aJared ode‰el se

sv˘m bratrem a jejich rodinami,
s nûkolika dal‰ími a jejich rodi-
nami od veliké vûÏe v dobû,
kdy Pán bzmátl jazyk lidí a pfií-
sahal ve svém hnûvu, Ïe budou
rozpt˘leni po celé ctváfii zemû;
a podle slova Pánû byli lidé
rozpt˘leni.

34 A protoÏe abratr JaredÛv
byl statn˘ a mocn˘ muÏ a mûl u
Pána velikou pfiízeÀ, Jared, jeho
bratr, mu pravil: Volej k Pánu,
aby nás nezmátl, takÏe bychom
nemohli rozumûti sv˘m slovÛm.
35 A stalo se, Ïe bratr JaredÛv

volal k Pánu a Pán mûl soucit
s Jaredem; tudíÏ nezmátl jazyk
JaredÛv; a Jared a jeho bratr
nebyli zmateni.

36 Pak pravil Jared svému
bratru: Volej opût k Pánu a on
snad odvrátí hnûv svÛj od tûch,
ktefií jsou na‰imi pfiáteli, aby
nezmátl jejich jazyk.

37 A stalo se, Ïe bratr JaredÛv
volal k Pánu a Pán mûl soucit
s jejich pfiáteli a s jejich rodinami
také, takÏe nebyli zmateni.

38 A stalo se, Ïe Jared opût
promluvil k svému bratrovi fika:
Jdi a taÏ se Pána, zda nás vyÏe-
ne ze zemû, a vyÏene-li nás ze
zemû, volej k nûmu, kam máme
jíti. A kdo ví, zda nás Pán neza-
vede do zemû, která je avyvole-
ná nade v‰echny na svûtû? A
je-li tomu tak, buìme Pánu
vûrni, abychom ji mohli obdr-
Ïeti jako své dûdictví.

39 A stalo se, Ïe bratr JaredÛv
volal k Pánu podle toho, co bylo
vyfiãeno ústy Jaredov˘mi.

40 A stalo se, Ïe Pán vysly‰el
bratra Jaredova a mûl s ním
soucit a pravil mu:

41 Jdi a shromáÏdi stáda svá,
jak samce, tak samice v‰eho dru-
hu; a také semena zemû v‰eho
druhu; a arodiny své; a také
Jareda, bratra svého, a rodinu
jeho; a také bpfiátele své a rodiny
jejich a pfiátele Jaredovy a rodi-
ny jejich.

42 A aÏ toto uãiní‰, apÛjde‰
v ãele jejich dolÛ do údolí, které
je na sever. A tam se s tebou
setkám a pÛjdu bpfied tebou do
zemû, která je cvyvolená nade
v‰echny zemû svûta.

43 A tam ti poÏehnám, i semeni
tvému, a vzbudím pro sebe ze
semene tvého a ze semene bra-
tra tvého a z tûch, ktefií pÛjdou
s tebou, velik˘ národ. A na celé
tváfii zemû nebude vût‰ího náro-

33a pp Jared.
b Gen. 11:6–9.
c Mos. 28:17.

34a pp JaredÛv bratr.

38a pp Zaslíbená zemû.
41a Eter 6:20.

b Eter 6:16.
42a 1. Nefi 2:1–2;

Abr. 2:3.
b NaS 84:88.
c 1. Nefi 13:30.
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da neÏli národ, kter˘ vzbudím
pro sebe ze semene tvého. A to
pro tebe uãiním, protoÏe jsi ke
mnû po tento dlouh˘ ãas volal.

KAPITOLA 2

Jaredité se pfiipravují na svou cestu
do zaslíbené zemû – Je to vyvolená
zemû, kde lidé musejí slouÏiti
Kristu, nebo b˘ti vyhlazeni – Pán
tfii hodiny promlouvá k bratru Jare-
dovu – Jaredité stavûjí ãluny – Pán
Ïádá bratra Jaredova, aby navrhl,
jak budou ãluny osvûtleny.

A stalo se, Ïe Jared a jeho bratr
a jejich rodiny, a také pfiátelé
Jareda a jeho bratra a jejich ro-
diny, se‰li se sv˘mi stády, které
shromáÏdili, samci i samicemi
v‰eho druhu, do údolí, které
bylo severnû (a to údolí se jme-
novalo aNimrod, byv‰i pojmeno-
váno po onom mocném lovci).

2 A také nakladli pasti a nachy-
tali ptactvo vzduchu; a také pfii-
pravili nádobu, ve které s sebou
nesli ryby vodní.

3 A také s sebou vzali deseret,
coÏ vyloÏeno je vãela medonos-
ná; a tak s sebou nesli roje vãel a
v‰eliké druhy toho, co bylo na
tváfii zemû, semena v‰eho druhu.

4 A stalo se, Ïe kdyÏ se‰li do
údolí Nimrod, Pán sestoupil a
promluvil s bratrem Jaredov˘m;
a byl v aoblaku a bratr JaredÛv
ho nevidûl.

5 A stalo se, Ïe Pán jim pfiiká-
zal, aby ‰li do pustiny, ano, do

oné ãásti, kde ãlovûk nikdy
nebyl. A stalo se, Ïe Pán ‰el pfied
nimi a hovofiil s nimi, kdyÏ stál
v aoblaku, a dával pokyny, kudy
mají putovati.

6 A stalo se, Ïe putovali pus-
tinou a stavûli ãluny, ve kter˘ch
se pfieplavili pfies mnoho vod,
jsouce neustále fiízeni rukou
Pánû.

7 A Pán nestrpûl, aby se zasta-
vili za mofiem v pustinû, ale
chtûl, aby do‰li aÏ do azemû
zaslíbení, která byla vyvolená
nade v‰echny jiné zemû a kterou
Pán BÛh zachoval pro spra-
vedliv˘ lid.

8 A pfiísahal ve svém hnûvu
bratru Jaredovu, Ïe ti, ktefií by
vlastnili tuto zemi zaslíbení od
oné doby nadále a na vûky,
budou aslouÏiti jemu, pravému
a jedinému Bohu, jinak budou
bvyhlazeni, aÏ na nû pfiijde
plnost hnûvu jeho.

9 A nyní, mÛÏeme vidûti usta-
novení BoÏí ohlednû této zemû,
Ïe to je zemû zaslíbení; a kaÏd˘
národ, kter˘ ji bude vlastniti,
bude slouÏiti Bohu, jinak bude
vyhlazen, aÏ na nûj pfiijde plnost
hnûvu jeho. A plnost hnûvu
jeho na nûj sestoupí, aÏ uzraje
v nepravosti.

10 NeboÈ vizte, toto je zemû,
která je vyvolená nade v‰echny
jiné zemû; proãeÏ, kdo ji vlastní,
bude slouÏiti Bohu, nebo bude
vyhlazen; neboÈ to je vûãné
ustanovení BoÏí. A teprve aÏ
bude aplnost nepravosti mezi

2 1a Gen. 10:8.
4a Num. 11:25;

NaS 34:7–9;
JS–Î 1:68.

5a Ex. 13:21–22.
7a 1. Nefi 4:14.

pp Zaslíbená zemû.
8a Eter 13:2.

b Jarom 1:3, 10;
Alma 37:28;
Eter 9:20.

10a 2. Nefi 28:16.
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dûtmi této zemû, tehdy budou
bvyhlazeny.

11 A toto pfiichází k vám, ó
apohané, abyste mohli poznati
ustanovení BoÏí – abyste mohli
ãiniti pokání a nepokraãovati
v nepravostech sv˘ch aÏ do
plnosti, abyste na sebe nepfii-
vodili plnost hnûvu BoÏího, jak
to doposud ãinili obyvatelé
této zemû.
12 Vizte, toto je zemû vyvo-

lená a kaÏd˘ národ, kter˘ ji
bude vlastniti, bude aosvobozen
z poroby a ze zajetí a ode v‰ech
ostatních národÛ pod nebem,
budou-li jen bslouÏiti Bohu této
zemû, kter˘ jest JeÏí‰ Kristus
a kter˘ se projevil tím, co jsme
napsali.
13 A nyní, pokraãuji ve svém

záznamu; neboÈ vizte, stalo se,
Ïe Pán dovedl Jareda a jeho
bratry aÏ k onomu velikému
mofii, které rozdûluje zemû. A
kdyÏ do‰li k mofii, rozbili své
stany; a pojmenovali ono místo
Moriankumer; a dleli ve stanech,
a dleli ve stanech pfii pobfieÏí
po dobu ãtyfi let.

14 A stalo se ke konci onûch
ãtyfi let, Ïe Pán opût pfii‰el k bra-
tru Jaredovu a stanul v oblaku
a hovofiil s ním. A po dobu tfií
hodin hovofiil Pán s bratrem
Jaredov˘m a aukázÀoval ho,
protoÏe nepamatoval na to, aby
bvz˘val jméno Pánû.

15 A bratr JaredÛv ãinil pokání
ze zla, které uãinil, a vz˘val

jméno Pánû za své bratfií, ktefií
byli s ním. A Pán mu pravil:
Odpustím tobû a bratrÛm tv˘m
hfiíchy jejich; ale nebudete jiÏ
hfie‰iti, neboÈ si budete pamato-
vati, Ïe aDuch mÛj se nebude
stále s ãlovûkem bnesnaditi; pro-
ãeÏ, budete-li hfie‰iti aÏ do plné
zralosti, budete z pfiítomnosti
Pánû odfiíznuti. A toto jsou
my‰lenky mé ohlednû zemû,
kterou vám dám jako dûdictví
va‰e; neboÈ to bude zemû cvy-
volená nade v‰echny jiné zemû.

16 A Pán pravil: Jdûte praco-
vati a stavûjte ãluny stejn˘m
zpÛsobem, jak˘m jste stavûli
doposud. A stalo se, Ïe bratr
JaredÛv ‰el pracovati, a také
jeho bratfií, a postavili ãluny
stejn˘m zpÛsobem, jak˘m jiÏ
stavûli, podle apokynÛ Pánû.
A byly malé a na vodû byly
lehké, stejnû jako je na vodû
lehk˘ pták.

17 A byly postaveny takov˘m
zpÛsobem, Ïe byly nesmírnû
atûsné, dokonce tak, Ïe by udr-
Ïely vodu jako nádoba; a jejich
dno bylo tûsné jako nádoba; a
jejich boky byly tûsné jako ná-
doba; a jejich konce byly za‰pi-
ãatûlé; a jejich vr‰ek byl tûsn˘
jako nádoba; a jejich délka byla
délkou stromu; a jejich vchod,
kdyÏ byl zavfien˘, byl tûsn˘
jako nádoba.

18 A stalo se, Ïe bratr JaredÛv
volal k Pánu fika: Ó Pane, vyko-
nal jsem práci, kterou jsi mi

10b 1. Nefi 17:37–38.
11a 2. Nefi 28:32.
12a pp Svoboda,

svobodn˘.
b Iz. 60:12.

14a pp UkázÀování,
ukázÀovati.

b pp Modlitba.
15a Eter 15:19.

b Gen. 6:3;

2. Nefi 26:11;
Morm. 5:16.

c Eter 9:20.
16a 1. Nefi 17:50–51.
17a Eter 6:7.
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pfiikázal, a vyrobil jsem ãluny
podle toho, jak jsi mne fiídil.
19 A viz, ó Pane, není v nich

Ïádného svûtla; kam popluje-
me? A také zahyneme, neboÈ
v nich nemÛÏeme d˘chati, leda
vzduch, kter˘ je v nich; tudíÏ
zahyneme.

20 A Pán pravil bratru Jaredo-
vu: Viz, udûlá‰ otvor nahofie a
také dole; a kdyÏ budete strádati
kvÛli vzduchu, odkryjete otvor
a získáte vzduch. A pakliÏe se
stane, Ïe pfiijde na vás voda, viz,
uzavfiete otvor, abyste v záplavû
nezahynuli.

21 A stalo se, Ïe bratr JaredÛv
uãinil tak, jak Pán pfiikázal.

22 A volal opût k Pánu fika: Ó
Pane, viz, uãinil jsem tak, jak jsi
mi pfiikázal; a pfiipravil jsem
plavidla pro svÛj lid, a viz, není
v nich Ïádného svûtla. Viz, ó
Pane, ty strpí‰, abychom pfieplu-
li tuto velikou vodu v temnotû?

23 A Pán pravil bratru Jare-
dovu: Co chce‰, abych uãinil,
abyste mûli v plavidlech sv˘ch
svûtlo? NeboÈ viz, okna míti
nemÛÏete, neboÈ ta by se roztfií‰-
tila na kusy; ani s sebou nebude-
te bráti oheÀ, neboÈ nebudete
plouti za svûtla ohnû.

24 NeboÈ vizte, budete jako
velryba uprostfied mofie; neboÈ
vlny jako hory se o vás budou
tfií‰titi. Nicménû já vás opût vy-
vedu z hlubin mofisk˘ch; neboÈ
avûtry vycházejí z úst m˘ch, a
také bde‰tû a záplavy vysílám já.

25 A vizte, pfiipravuji vás na
tyto vûci; neboÈ nemÛÏete pfie-
plouti tuto velikou hloubku,

ledaÏe vás pfiipravím na vlny
mofiské a na vûtry, které dují, a
na záplavy, které pfiijdou. TudíÏ,
co chce‰, abych pro vás pfiipra-
vil, abyste mohli míti svûtlo, aÏ
budete pohlceni v hlubinách
mofisk˘ch?

KAPITOLA 3

Bratr JaredÛv vidí prst Pánû, jak
se dot˘ká ‰estnácti kamenÛ –
Kristus ukazuje bratru Jaredovu
své duchovní tûlo – Ti, ktefií mají
dokonalé poznání, nemohou b˘ti
zadrÏeni za závojem – Jsou pfii-
praveny pfiekladatele, aby pfiinesly
jareditsk˘ záznam na svûtlo.

A stalo se, Ïe bratr JaredÛv
(nyní, plavidel, která byla pfii-
pravena, bylo osm) vy‰el na
horu, kterou naz˘vali horou
·elem, pro její nesmírnou v˘‰ku,
a vytavil ze skály ‰estnáct ma-
l˘ch kamenÛ; a byly bílé a ãiré,
tak jako prÛzraãné sklo; a vynesl
je v rukách sv˘ch na vrcholek
hory a volal opût k Pánu fika:

2 Ó Pane, ty jsi pravil, Ïe mu-
síme b˘ti obklopeni záplavami.
Nyní viz, ó Pane, a nehnûvej se
na sluÏebníka svého pro slabost
jeho pfied tebou; neboÈ my víme,
Ïe jsi svat˘ a pfieb˘vá‰ v nebe-
sích a Ïe my jsme pfied tebou
nehodni; kvÛli apádu je bpovaha
na‰e trvale zlá; nicménû, ó Pane,
ty jsi nám dal pfiikázání, Ïe tû
musíme vz˘vati, abychom od
tebe mohli obdrÏeti podle pfiání
sv˘ch.

3 Viz, ó Pane, ty jsi nás bil pro

24a Eter 6:5.
b Îalmy 148:8.

3 2a pp Pád Adama
a Evy.

b Mos. 3:19.
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nepravost na‰i a hnal jsi nás a
po tyto mnohé roky jsme byli
v pustinû; nicménû, byl jsi k nám
amilosrdn˘. Ó Pane, pohlédni
na mne se slitováním a odvraÈ
hnûv svÛj od tohoto lidu svého
a nestrp, aby se plavil pfies tuto
rozboufienou hlubinu v temno-
tû; ale pohleì na tyto vûci, jeÏ
jsem vytavil ze skály.
4 A já vím, ó Pane, Ïe má‰

ve‰kerou amoc a mÛÏe‰ uãiniti,
cokoli chce‰, pro dobro ãlovûka;
tudíÏ dotkni se tûchto kamenÛ
prstem sv˘m, ó Pane, a pfiiprav
je, aby mohly svítiti v temnotû;
a budou nám svítiti v plavid-
lech, která jsme pfiipravili,
abychom mohli míti svûtlo, aÏ
budeme pfieplouvati mofie.
5 Viz, ó Pane, ty to mÛÏe‰ uãi-

niti. My víme, Ïe mÛÏe‰ ukázati
velikou moc, která apfiipadá
chápání lidí malá.

6 A stalo se, Ïe kdyÏ bratr
JaredÛv pravil tato slova, vizte,
aPán vztáhl ruku a dotkl se
prstem sv˘m kamenÛ, jednoho
po druhém. A bzávoj byl sÀat
z oãí bratra Jaredova a on spatfiil
prst Pánû; a byl jako prst ãlovû-
ka, jako z masa a krve; a bratr
JaredÛv padl pfied Pánem, ne-
boÈ se ho zmocnil strach.

7 A Pán vidûl, Ïe bratr JaredÛv
padl k zemi; a Pán mu pravil:
VstaÀ, proã jsi padl?

8 A on Pánovi pravil: Vidûl
jsem prst Pánû a bál jsem se, Ïe
mne udefií; neboÈ jsem nevûdûl,
Ïe Pán má tûlo a krev.

9 A Pán mu pravil: Pro víru
svou jsi vidûl, Ïe na sebe vezmu
atûlo a krev; a nikdy pfiede mne
nepfiedstoupil ãlovûk s tak ne-
smírnou vírou, jakou má‰ ty;
neboÈ kdyby tomu tak nebylo,
nebyl bys mohl vidûti prst mÛj.
Vidûl jsi více neÏli toto?

10 A on odpovûdûl: Nikoli;
Pane, ukaÏ se mi.

11 A Pán mu pravil: Bude‰ vû-
fiiti slovÛm, která promluvím?

12 A on odpovûdûl: Ano, Pane,
vím, Ïe ty mluví‰ pravdu, neboÈ
jsi BÛh pravdy, a anemÛÏe‰ lháti.

13 A kdyÏ pravil tato slova,
vizte, Pán se mu aukázal a pra-
vil: bProtoÏe ví‰ tyto vûci, jsi
vykoupen od pádu; tudíÏ jsi
pfiiveden zpût do mé pfiítom-
nosti; tudíÏ, já se ti cukazuji.
14 Viz, já jsem ten, kdo byl

pfiipraven od zaloÏení svûta,
abych avykoupil lid svÛj. Viz,
jsem JeÏí‰ Kristus. Jsem bOtcem
i Synem. Ve mnû bude míti ve‰-
keré lidstvo cÏivot, a to vûãnû,
a to ti, ktefií budou vûfiiti ve
jméno mé; a ti se stanou dsyny
m˘mi a dcerami m˘mi.

15 A nikdy jsem se neukázal
ãlovûku, kterého jsem stvofiil,
neboÈ nikdy ve mne ãlovûk ane-

3a Eter 1:34–43.
4a pp Moc.
5a Iz. 55:8–9;

1. Nefi 16:29.
6a pp JeÏí‰ Kristus.

b Eter 12:19, 21.
9a pp JeÏí‰ Kristus;

Maso; Smrtelnost,
smrteln˘.

12a ÎidÛm 6:18.
13a NaS 67:10–11.

b Enos 1:6–8.
c pp JeÏí‰ Kristus –

Kristova
pfiedsmrtelná
existence.

14a pp Vykoupení,
vykoupen˘,

vykoupiti;
Vykupitel.

b Mos. 15:1–4.
c Mos. 16:9.
d pp Synové a dcery

BoÏí.
15a pp Vûfiiti, víra.
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vûfiil tak, jako ty. Vidí‰, Ïe jsi
stvofien podle mého vlastního
bobrazu? Ano, vpravdû v‰ichni
lidé byli na poãátku stvofieni
podle mého vlastního obrazu.
16 Viz, toto tûlo, které nyní

vidí‰, je tûlem aducha mého; a
ãlovûka jsem stvofiil podle tûla
ducha svého; a stejnû tak, jak se
tobû jevím b˘ti v duchu, tak se
ukáÏi svému lidu v tûle.
17 A nyní, jelikoÏ jsem já, Mo-

roni, pravil, Ïe nemohu uãiniti
úplnou zprávu o tûchto vûcech,
které jsou napsány, tudíÏ mi
postaãí, abych fiekl, Ïe JeÏí‰ se
ukázal tomuto muÏi v duchu,
dokonce po zpÛsobu a v podobû
téhoÏ tûla, dokonce jako se
aukázal NefitÛm.
18 A slouÏil mu stejnû, jako

slouÏil NefitÛm; a ãinil toto v‰e,
aby tento muÏ mohl poznati, Ïe
on jest BÛh, pro ona mnohá ve-
liká díla, která mu Pán ukázal.

19 A pro poznání tohoto muÏe
on nemohl b˘ti zadrÏen, aby
neuvidûl za azávoj; a spatfiil prst
JeÏí‰Ûv, a kdyÏ ho uvidûl, padl
v bázni; neboÈ vûdûl, Ïe to je prst
Pánû; a jiÏ nemûl víru, neboÈ
vûdûl, nic nepochybuje.

20 ProãeÏ, maje toto dokonalé
poznání Boha, anemohl b˘ti
zadrÏen za závojem; tudíÏ uvi-
dûl JeÏí‰e; a on mu slouÏil.

21 A stalo se, Ïe Pán pravil
bratru Jaredovu: Viz, nestrpí‰,
aby tyto vûci, jeÏ jsi vidûl a
sly‰el, ve‰ly do svûta dfiíve,

neÏli apfiijde ãas, kdy oslavím
jméno své v tûle; proãeÏ, bude‰
chovati vûci, jeÏ jsi vidûl a sly-
‰el, jako poklad a neukáÏe‰ to
nikomu.

22 A viz, aÏ pfiijde‰ ke mnû,
zapí‰e‰ je a zapeãetí‰ je, aby je
nikdo nemohl vykládati; neboÈ
je zapí‰e‰ v takovém jazyce,
aby nemohly b˘ti pfieãteny.

23 A viz, dám ti tyto adva
kameny a ty je také zapeãetí‰
s vûcmi, jeÏ zapí‰e‰.

24 NeboÈ viz, jazyk, kter˘m
bude‰ psáti, jsem zmátl; proãeÏ,
dám ve svém vlastním pfiíhod-
ném ãase, aby tyto kameny
objasnily oãím lidsk˘m tyto
vûci, jeÏ zapí‰e‰.

25 A kdyÏ Pán promluvil tato
slova, ukázal bratru Jaredovu
av‰echny obyvatele zemû, ktefií
byli, a také v‰echny, ktefií bu-
dou; a nezadrÏel je pfied zraky
jeho, aÏ do konãin zemû.

26 NeboÈ mu pravil v dobách
dfiívûj‰ích, Ïe abude-li v nûho
bvûfiiti, mÛÏe mu ukázati cv‰ech-
ny vûci – budou mu ukázány,
tudíÏ Pán pfied ním nemohl
niãeho zadrÏeti, neboÈ on vûdûl,
Ïe Pán mu mÛÏe ukázati v‰ech-
ny vûci.

27 A Pán mu pravil: Zapi‰ tyto
vûci a azapeãeÈ je; a já je ukáÏi
ve svém vlastním pfiíhodném
ãase dûtem lidsk˘m.

28 A stalo se, Ïe Pán mu pfii-
kázal, aby zapeãetil ony dva
akameny, které obdrÏel, a neu-

15b Gen. 1:26–27;
Mos. 7:27;
NaS 20:17–18.

16a pp Duch.
17a 3. Nefi 11:8–10.

19a pp Závoj.
20a Eter 12:19–21.
21a Eter 4:1.
23a pp Urim a Thumim.
25a MojÏ. 1:8.

26a Eter 3:11–13.
b pp Vûfiiti, víra.
c Eter 4:4.

27a 2. Nefi 27:6–8.
28a NaS 17:1.
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kazoval je, dokud je dûtem
lidsk˘m neukáÏe Pán.

KAPITOLA 4

Moronimu je pfiikázáno, aby zape-
ãetil zápisy bratra Jaredova – Ne-
budou zjeveny, dokud lidé nebudou
míti stejnou víru jako bratr JaredÛv
– Kristus lidem pfiikazuje, aby
vûfiili jeho slovÛm a slovÛm jeho
uãedníkÛ – Lidem je pfiikázáno,
aby ãinili pokání, vûfiili evangeliu
a byli spaseni.

A Pán bratru Jaredovu pfiikázal,
aby se‰el s hory z pfiítomnosti
Pánû a azapsal vûci, které vi-
dûl; a bylo zakázáno, aby pfii‰ly
k dûtem lidsk˘m, bdokud on
nebude pozvednut na kfiíÏi; a
z tohoto dÛvodu je král Mosiá‰
zadrÏoval, aby nepfii‰ly do svûta
pfiedtím, neÏli se Kristus ukáÏe
svému lidu.
2 A poté, co se Kristus skuteãnû

ukázal svému lidu, pfiikázal, aby
byly uãinûny zjevn˘mi.

3 A nyní, poté oni v‰ichni upa-
dali do nevíry; a není nikoho
kromû LamanitÛ, a ti evangeli-
um Kristovo zavrhli; tudíÏ mi je
pfiikázáno, abych je opût aukryl
v zemi.

4 Vizte, napsal jsem na tyto
desky právû ty vûci, které bratr
JaredÛv vidûl; a nikdy nebyly
zjeveny vût‰í vûci neÏli ty, které
byly zjeveny bratru Jaredovu.

5 ProãeÏ, Pán mi pfiikázal,
abych je zapsal; a já jsem je
zapsal. A pfiikázal mi, abych
je azapeãetil; a také pfiikázal,
abych zapeãeti l v˘klad je-
j ich; proãeÏ jsem zapeãetil
bpfiekladatele, podle pfiikázání
Pánû.

6 NeboÈ Pán mi pravil: Nevy-
jdou k pohanÛm pfiede dnem,
kdy budou ãiniti pokání z ne-
pravosti své, a budou pfied
Pánem ãistí.

7 A v onen den, kdy budou
prokazovati víru ve mne, praví
Pán, tak jako bratr JaredÛv, aby
ve mnû mohli b˘ti aposvûceni,
pak jim zjevím vûci, jeÏ vidûl
bratr JaredÛv, dokonce jim od-
halím v‰echna zjevení svá, praví
JeÏí‰ Kristus, Syn BoÏí, bOtec
nebes a zemû a v‰ech vûcí, jeÏ
na nich jsou.

8 A kdo bude abojovati proti
slovu Pánû, nechÈ je proklet; a
kdo bude bpopírati tyto vûci,
nechÈ je proklet; neboÈ takov˘m
neukáÏi cÏádné vût‰í vûci, praví
JeÏí‰ Kristus; neboÈ já jsem ten,
kdo promlouvá.

9 A na mÛj pfiíkaz se nebesa
otevírají a azavírají; a m˘m slo-
vem se bzemû otfiese; a na mÛj
pfiíkaz její obyvatelé zahynou,
a to jakoby ohnûm.

10 A kdo nebude vûfiiti slovÛm
m˘m, nebude vûfiiti uãedníkÛm
m˘m; a zda to mluvím já,
posuìte vy; neboÈ aposledního

4 1a Eter 12:24.
pp Písma.

b Eter 3:21.
3a Morm. 8:14.
5a Eter 5:1.

b NaS 17:1;
JS–Î 1:52.

pp Urim a Thumim.
7a pp Posvûcení.

b Mos. 3:8.
8a 3. Nefi 29:5–6;

Morm. 8:17.
b 2. Nefi 27:14;

28:29–30.

c Alma 12:10–11;
3. Nefi 26:9–10.

9a 1. Král. 8:35;
NaS 77:8.

b Hel. 12:8–18;
Morm. 5:23.

10a 2. Nefi 33:10–15.
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dne budete vûdûti, Ïe jsem to
já, kdo mluví.
11 Ale kdo avûfií tûmto vûcem,

jeÏ jsem pravil, toho nav‰tívím
projevy Ducha svého, a on bude
vûdûti a vydá svûdectví. NeboÈ
skrze Ducha mého bude bvûdûti,
Ïe tyto vûci jsou cpravdivé;
neboÈ to pfiesvûdãuje lidi, aby
ãinili dobro.

12 A jakákoli vûc, která pfie-
svûdãuje lidi, aby ãinili dobro,
je ode mne; neboÈ adobro ne-
pfiichází od nikoho leda ode
mne. Já jsem ten, kdo vede lidi
ke v‰emu dobrému; ten, kdo
bnebude vûfiiti slovÛm m˘m,
nebude vûfiiti mnû – Ïe já jsem;
a kdo nebude vûfiiti mnû, nebu-
de vûfiiti Otci, kter˘ mne poslal.
NeboÈ vizte, já jsem Otec, já
jsem csvûtlo a dÏivot a pravda
svûta.
13 aPojìte ke mnû, ó vy poha-

né, a já vám ukáÏi je‰tû vût‰í
vûci, poznání, které je ukryto
pro nevíru.

14 Pojìte ke mnû, ó vy z domu
Izraele, a bude vám azjeveno,
jak veliké vûci pro vás Otec
uchovával od zaloÏení svûta; a
nepfii‰lo to k vám pro nevíru.

15 Vizte, aÏ roztrhnete onen
závoj nevíry, kter˘ zpÛsobuje,
Ïe zÛstáváte ve svém stra‰livém
stavu zlovolnosti a tvrdosti srd-
ce a zaslepenosti mysli, pak

budou veliké a podivuhodné
vûci, které byly pfied vámi askry-
ty od zaloÏení svûta – ano, aÏ
budete vz˘vati Otce ve jménu
mém, se srdcem zlomen˘m a
duchem zkrou‰en˘m, pak bude-
te vûdûti, Ïe Otec se rozpomnûl
na smlouvu, kterou uãinil s otci
tv˘mi, ó dome Izraele.

16 A tehdy budou azjevení má,
která jsem dal zapsati sv˘m
sluÏebníkem Janem, odhalena
oãím v‰ech lidí. Pamatujte, aÏ
uvidíte tyto vûci, budete vûdûti,
Ïe na dosah je ãas, kdy budou
uãinûny zjevn˘mi v samotném
skutku.

17 TudíÏ, aaÏ obdrÏíte tento
záznam, mÛÏete vûdûti, Ïe dílo
Otcovo zapoãalo na celé tváfii
zemû.

18 TudíÏ, ãiÀte apokání, vy
v‰echny konãiny zemû, a pojìte
ke mnû a vûfite evangeliu mému
a buìte ve jménu mém bpokfitû-
ni; neboÈ ten, kdo uvûfií a bude
pokfitûn, bude spasen; ale ten,
kdo neuvûfií, bude zatracen; a
cznamení budou následovati
ty, ktefií vûfií ve jméno mé.

19 A poÏehnán je ten, kdo bude
shledán avûrn˘m jménu mému
dne posledního, neboÈ ten bude
pozvednut, aby pfieb˘val v krá-
lovství pfiipraveném pro nûj bod
zaloÏení svûta. A vizte, jsem to
já, kdo toto pravil. Amen.

11a NaS 5:16.
b pp Svûdectví.
c Eter 5:3–4;

Moroni 10:4–5.
12a Alma 5:40;

Moroni 7:16–17.
b 3. Nefi 28:34.
c pp Svûtlo, svûtlo

Kristovo.

d Jan 8:12; Alma 38:9.
13a 3. Nefi 12:2–3.
14a NaS 121:26–29.
15a 2. Nefi 27:10.
16a Zjev. 1:1;

1. Nefi 14:18–27.
17a 3. Nefi 21:1–9, 28.
18a 3. Nefi 27:20;

Moroni 7:34.

b Jan 3:3–5.
pp Kfiest, kfitíti – Je
nezbytn˘.

c pp Dary Ducha.
19a Mos. 2:41; NaS 6:13.

pp JeÏí‰ Kristus –
Vzíti jméno JeÏí‰e
Krista na sebe.

b 2. Nefi 9:18.
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KAPITOLA 5

Tfii svûdkové i dílo samo budou
státi jako svûdectví o pravdivosti
Knihy Mormonovy.

A nyní já, Moroni, jsem zapsal
slova, která mi byla pfiikázána,
podle pamûti své; a povûdûl
jsem vám o vûcech, které jsem
azapeãetil; tudíÏ nedot˘kejte se
jich, abyste je mohli pfieloÏiti;
neboÈ to je vám zakázáno, le-
daÏe to bude ãasem moudrost
v Bohu.

2 A viz, mÛÏe‰ míti v˘sadu
k tomu, abys mohl ukázati des-
ky atûm, ktefií budou pomáhati
uskuteãniti toto dílo;

3 A atfiem budou mocí BoÏí
ukázány; proãeÏ budou bvûdûti
s jistotou, Ïe tyto vûci jsou
cpravdivé.
4 A v ústech tfií asvûdkÛ bu-

dou tyto vûci utvrzeny; a svû-
dectví tfií a toto dílo, ve kterém
bude moc BoÏí ukázána, a také
slovo jeho, o nûmÏ Otec i Syn
i Duch Svat˘ vydávají svû-
dectví – a toto v‰e bude státi
jako svûdectví proti svûtu po-
sledního dne.

5 A pakliÏe budou ãiniti pokání
a apfiijdou k Otci ve jménu JeÏí-
‰ovû, budou pfiijati do království
BoÏího.
6 A nyní, zda k tûmto vûcem

mám pravomoci, posuìte vy;
neboÈ budete vûdûti, Ïe mám
pravomoc, aÏ mne uvidíte a

staneme posledního dne pfied
Bohem. Amen.

KAPITOLA 6

Vûtry Ïenou jareditské ãluny do
zaslíbené zemû – Lidé chválí Pána
za jeho dobrotivost – Oria je nad
nimi ustanoven králem – Jared a
jeho bratr umírají.

A nyní já, Moroni, pokraãuji,
abych podal záznam Jareda a
jeho bratra.

2 NeboÈ, stalo se, Ïe poté, co
Pán pfiipravil akameny, které
bratr JaredÛv vynesl na horu,
se‰el bratr JaredÛv s hory a vlo-
Ïil kameny do plavidel, která
byla pfiipravena, jeden na kaÏd˘
jejich konec; a vizte, ony posky-
tovaly plavidlÛm svûtlo.

3 A tak Pán zpÛsobil, Ïe kame-
ny svítily v temnotû, aby dávaly
svûtlo muÏÛm, Ïenám a dûtem,
aby nemuseli pfieplouvati veliké
vody v temnotû.

4 A stalo se, Ïe kdyÏ pfiipravili
v‰elikou potravu, aby z ní mohli
Ïíti na vodû, a také potravu pro
svá stáda a dobytek a v‰echnu
zvûfi ãi zvífie ãi ptáka, které
s sebou mûli bráti – a stalo se,
Ïe kdyÏ uãinili v‰echny tyto
vûci, nalodili se na svá plavidla
neboli ãluny a vypluli na mofie,
poruãiv‰e se Pánu, svému Bohu.

5 A stalo se, Ïe Pán BÛh zpÛ-
sobil, Ïe na tváfii vod smûrem
k zaslíbené zemi dul azufiiv˘

5 1a 2. Nefi 27:7–8, 21;
Eter 4:4–7.

2a 2. Nefi 27:12–14;
NaS 5:9–15.

3a 2. Nefi 11:3; 27:12.
b NaS 5:25.

c Eter 4:11.
4a Viz NaS, záhlaví

oddílu 17 a ver‰e
1–3; viz také
Svûdectví tfií svûdkÛ
na úvodních

stranách Knihy
Mormonovy.

5a Morm. 9:27;
Moroni 10:30–32.

6 2a Eter 3:3–6.
5a Eter 2:24–25.
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vítr; a tak byli vûtrem uná‰eni
na vlnách mofisk˘ch.
6 A stalo se, Ïe byli mnoho-

kráte pohfibeni v hlubinách mofi-
sk˘ch kvÛli vlnám jako hory,
které se o nû tfií‰tily, a také kvÛ-
li velik˘m a stra‰liv˘m boufiím,
které zpÛsobila prudkost vûtru.

7 A stalo se, Ïe kdyÏ byli
pohfibeni v hlubinû, nebylo Ïád-
né vody, která by jim mohla
ublíÏiti, protoÏe jejich plavidla
byla atûsná jako nádoba a byla
také tûsná jako bkoráb NoémÛv;
tudíÏ kdyÏ byli obklopeni mno-
h˘mi vodami, volali k Pánu a
on je opût vynesl nahoru na
hladinu vod.

8 A stalo se, Ïe zatímco byli
na vodách, vítr nikdy nepfiestal
váti smûrem k zaslíbené zemi;
a tak byli hnáni vûtrem vpfied.

9 A apûli chvalozpûvy Pánu;
ano, bratr JaredÛv pûl Pánu
chvalozpûvy a bdûkoval Pánu
a chválil ho po cel˘ den; a kdyÏ
nade‰la noc, nepfiestávali Pána
chváliti.
10 A tak byli hnáni vpfied; a

Ïádn˘ mofisk˘ netvor je nemohl
rozbíti, ani velryba je nemohla
zniãiti; a neustále mûli svûtlo,
aÈ to bylo nad vodou, ãi pod
vodou.

11 A tak byli hnáni vpfied, tfii
sta a ãtyfiicet a ãtyfii dni na vodû.

12 A pfiistáli na bfiehu zaslíbené
zemû. A kdyÏ jejich noha sta-
nula na bfiehu zaslíbené zemû,
sklonili se na tváfii zemû a po-
kofiili se pfied Pánem a prolévali

pfied Pánem slzy radosti pro
mnoÏství láskypln˘ch milosr-
denství jeho vÛãi nim.

13 A stalo se, Ïe vy‰li na tváfi
zemû a poãali zemi obdûlávati.

14 A Jared mûl ãtyfii syny; a
jmenovali se Jakom a Gilga a
Maha a Oria.

15 A bratr JaredÛv také zplodil
syny a dcery.

16 A apfiátel Jareda a jeho
bratra bylo co do poãtu okolo
dvaceti a dvou du‰í; a ti také
zplodili syny a dcery, neÏli
pfii‰li do zaslíbené zemû; a tudíÏ
jich poãalo b˘ti mnoho.

17 A byli pouãováni, aby akrá-
ãeli pokornû pfied Pánem; a
byli také bpouãováni z v˘sosti.
18 A stalo se, Ïe se poãali ‰ífiiti

po tváfii zemû a mnoÏiti se a
obdûlávati zemi; a sílili v zemi.

19 A bratr JaredÛv zestárl a
vidûl, Ïe brzy bude museti sejíti
do hrobu; proãeÏ pravil Jaredovi:
ShromáÏdûme svÛj lid, abychom
jej mohli seãísti a abychom od
nûj mohli zvûdûti, ãeho si od
nás budou pfiáti, neÏli sejdeme
do hrobu.

20 A tak se lid shromáÏdil.
Nyní, poãet synÛ a dcer bratra
Jaredova byl dvacet a dvû du‰e;
a poãet synÛ a dcer Jaredov˘ch
byl dvanáct a mûl ãtyfii syny.

21 A stalo se, Ïe svÛj lid se-
ãetli; a poté, co je seãetli, pfiáli
si od nich zvûdûti, co by chtûli,
aby udûlali, neÏli sejdou do
hrobu.

22 A stalo se, Ïe lid si pfiál, aby

7a Eter 2:17.
b Gen. 6:14;

MojÏ. 7:43.
9a pp Zpívati.

b 1. Par. 16:7–9;
Alma 37:37;
NaS 46:32.

16a Eter 1:41.

17a pp Kráãeti, kráãeti
s Bohem.

b pp Zjevení.
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apomazali jednoho ze sv˘ch
synÛ, aby byl nad nimi králem.

23 A nyní vizte, to je zarmou-
tilo. A bratr JaredÛv jim pravil:
Tato vûc zajisté avede k zajetí.

24 Ale Jared pravil svému
bratru: Strp jim, aby mohli míti
krále. A tudíÏ on jim pravil:
Vyvolte si z prostfiedku synÛ
na‰ich krále, kohokoli chcete.

25 A stalo se, Ïe si vyvolili
prvorozeného syna bratra Jare-
dova; a jmenoval se Pagag. A
stalo se, Ïe ten odmítl a nechtûl
b˘ti jejich králem. A lidé chtûli,
aby ho jeho otec pfiinutil, ale
jeho otec nechtûl; a pfiikázal jim,
aby nikoho nenutili, aby byl
jejich králem.

26 A stalo se, Ïe si vyvolili
v‰echny bratry Pagagovy, a oni
nechtûli.

27 A stalo se, Ïe nechtûli ani
synové Jaredovi, dokonce nikdo
aÏ na jednoho; a Oria byl poma-
zán, aby byl králem nad lidem.

28 A poãal vládnouti a lidem
se poãalo dafiiti; a nesmírnû
zbohatli.

29 A stalo se, Ïe Jared zemfiel,
a jeho bratr také.

30 A stalo se, Ïe Oria kráãel
pokornû pfied Pánem a pama-
toval, jak veliké vûci Pán uãinil
pro jeho otce, a také uãil svÛj
lid, jak veliké vûci Pán uãinil
pro jejich otce.

KAPITOLA 7

Oria vládne ve spravedlivosti –
Uprostfied násilí a rozbrojÛ vznikají

soupefiící království ·ulovo a Ko-
horovo – Proroci odsuzují zlovol-
nost a modláfiství lidu, kter˘ pak
ãiní pokání.

A stalo se, Ïe Oria vykonával
v zemi soud ve spravedlivosti
po v‰echny své dny, kter˘chÏto
dnÛ bylo nesmírnû mnoho.

2 A zplodil syny a dcery; ano,
zplodil tfiicet a jednoho, mezi
nimiÏ byli dvacet a tfii synové.

3 A stalo se, Ïe ve svém stáfií
zplodil také Kiba. A stalo se, Ïe
Kib vládl na jeho místû; a Kib
zplodil Korihora.

4 A kdyÏ bylo Korihorovi tfiicet
a dva roky, vzboufiil se proti
svému otci a ode‰el a pfieb˘val
v zemi Nehor; a zplodil syny a
dcery a ti byli nesmírnû krásní;
proãeÏ Korihor k sobû pfiitáhl
mnoho lidí.

5 A kdyÏ shromáÏdil vojsko,
pfii‰el do zemû Moron, kde pfie-
b˘val král, a zajal ho, ãímÏ se
splnila aslova bratra Jaredova,
Ïe budou uvedeni do zajetí.

6 Nyní, zemû Moron, kde král
pfieb˘val, byla blízko zemû,
kterou Nefité naz˘vají Pustotou.

7 A stalo se, Ïe Kib byl v zajetí
a jeho lid pod Korihorem, jeho
synem, dokud nesmírnû neze-
stárl; nicménû Kib zplodil ve
svém stáfií ·ula, zatímco byl
je‰tû v zajetí.

8 A stalo se, Ïe se ·ul na svého
bratra rozhnûval; a ·ul sílil a stal
se mocn˘m co do síly ãlovûka;
a také byl mocn˘ v úsudku.
9 ProãeÏ, pfii‰el k pahorku

Efraim a vytavil rudu z pahorku

22a pp Pomazati.
23a 1. Sam. 8:10–18;

Mos. 29:16–23.
7 5a Eter 6:23.
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a zhotovil meãe z oceli pro ty,
které pfiitáhl k sobû; a poté, co
je vyzbrojil meãi, vrátil se do
mûsta Nehor a utkal se v bitvû se
sv˘m bratrem Korihorem, ãímÏ
získal království a navrátil ho
svému otci Kibovi.
10 A nyní, pro tuto vûc, kterou

·ul uãinil, mu jeho otec králov-
ství udûlil; tudíÏ poãal vládnouti
na místû svého otce.

11 A stalo se, Ïe vykonával
soud ve spravedlivosti; a roz‰ífiil
své království po celé tváfii ze-
mû, neboÈ lid se stal nesmírnû
poãetn˘m.

12 A stalo se, Ïe i ·ul zplodil
mnoho synÛ a dcer.

13 A Korihor ãinil pokání
z onoho mnohého zla, které
uãinil; proãeÏ ·ul mu dal moc
ve svém království.

14 A stalo se, Ïe Korihor mûl
mnoho synÛ a dcer. A mezi syny
Korihorov˘mi byl jeden, kter˘
se jmenoval Noé.

15 A stalo se, Ïe Noé se vzbou-
fiil proti ·ulovi, králi, a také
proti svému otci Korihorovi a
pfiitáhl Kohora, svého bratra, a
také v‰echny své bratry a mno-
hé z lidu.

16 A utkal se v bitvû s ·ulem,
králem, ãímÏ získal zemi jejich
prvního dûdictví; a stal se krá-
lem nad onou ãástí zemû.

17 A stalo se, Ïe se opût utkal
v bitvû s ·ulem, králem; a zajal
·ula, krále, a odvedl ho do zajetí
do Moronu.

18 A stalo se, Ïe kdyÏ se ho
chystal usmrtiti, synové ·ulovi
vnikli v noci do domu Noémova

a zabili ho a vylomili dvefie do
vûzení a vyvedli svého otce a
dosadili ho na jeho trÛn v jeho
vlastním království.

19 ProãeÏ, syn NoémÛv zbu-
doval jeho království na jeho
místû; nicménû oni jiÏ nezískali
moc nad ·ulem, králem, a lidu,
kterému vládl ·ul, král, se ne-
smírnû dafiilo a rozrÛstal se.

20 A zemû byla rozdûlena; a
byla tam dvû království, králov-
ství ·ulovo a království Kohora,
syna Noémova.

21 A Kohor, syn NoémÛv, dal,
aby se jeho lid utkal v bitvû se
·ulem, ve které je ·ul porazil a
Kohora zabil.

22 A nyní, Kohor mûl syna,
kter˘ se jmenoval Nimrod; a
Nimrod udûlil království Ko-
horovo ·ulovi a získal pfiízeÀ
v oãích ·ulov˘ch; proãeÏ mu
·ul vûnoval mnoho pfiíznû a on
si ãinil v království ·ulovû podle
pfiání sv˘ch.

23 A za vlády ·ulovy také mezi
lid pfii‰li proroci, ktefií byli vy-
sláni od Pána, a prorokovali, Ïe
zlovolnost a amodláfiství pfiivádí
na zemi prokletí a Ïe budou zni-
ãeni, nebudou-li ãiniti pokání.
24 A stalo se, Ïe lidé prorokÛm

spílali a vysmívali se jim. A stalo
se, Ïe král ·ul vykonal soud
nad v‰emi tûmi, ktefií prorokÛm
spílali.

25 A vydal po celé zemi zákon,
kter˘ dával prorokÛm moc, aby
mohli jíti, kamkoli by chtûli;
a tímto byli lidé pfiivedeni ku
pokání.

26 A protoÏe lidé ãinili pokání

23a pp Modláfiství.
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ze sv˘ch nepravostí a modláfi-
ství, Pán je u‰etfiil a poãalo se
jim v zemi opût dafiiti. A stalo
se, Ïe ·ul zplodil syny a dcery,
ve svém stáfií.
27 A za dnÛ ·ulov˘ch jiÏ ne-

bylo válek; a on pamatoval na
veliké vûci, které Pán uãinil pro
jeho otce, kdyÏ je pfievedl apfies
velikou hloubku do zaslíbené
zemû; proãeÏ vykonával soud
ve spravedlivosti po v‰echny
své dny.

KAPITOLA 8

Ohlednû království jsou rozbroje a
sváry – Aki‰ zakládá tajné spolãení
vázané pfiísahou, aby zabili krále –
Tajná spolãení jsou od ìábla a
vedou ke zkáze národÛ – Novodobí
pohané jsou varováni pfied tajn˘m
spolãením, které bude usilovati
o svrÏení svobody v‰ech zemí,
národÛ a krajin.

A nyní, stalo se, Ïe zplodil
Omera a Omer vládl na jeho
místû. A Omer zplodil Jareda; a
Jared zplodil syny a dcery.

2 A Jared se vzboufiil proti
svému otci a ‰el pfieb˘vati do
zemû Het. A stalo se, Ïe se vli-
chotil mnoha lidem sv˘mi lsti-
v˘mi slovy, aÏ získal polovinu
království.

3 A kdyÏ získal polovinu krá-
lovství, utkal se v bitvû se sv˘m
otcem a odvedl svého otce do
zajetí a pfiinutil ho, aby v zajetí
slouÏil;

4 A nyní, za dnÛ vlády Omero-
vy byl v zajetí polovinu sv˘ch

dnÛ. A stalo se, Ïe zplodil syny
a dcery, mezi nimiÏ byli Ezrom
a Koriantumr;
5 A ti se nesmírnû hnûvali

kvÛli poãínání Jareda, svého
bratra, natolik, Ïe shromáÏdili
vojsko a utkali se s Jaredem
v bitvû. A stalo se, Ïe se s ním
utkali v bitvû v noci.

6 A stalo se, Ïe kdyÏ pobili
vojsko Jaredovo, chystali se
zabíti i jeho; a on je prosil, aby
ho nezabíjeli, a Ïe vydá králov-
ství svému otci. A stalo se, Ïe
mu darovali Ïivot.

7 A nyní, Jared se nad ztrátou
království nesmírnû zarmoutil,
neboÈ ulpûl srdcem sv˘m na
království a na slávû svûta.

8 Nyní, dcera Jaredova, jsouc
nesmírnû bystrá a vidouc zá-
rmutek svého otce, pfiem˘‰lela,
aby zosnovala plán, jak by
mohla království svému otci
vykoupiti.

9 Nyní, dcera Jaredova byla
nesmírnû krásná. A stalo se, Ïe
mluvila se sv˘m otcem a pravila
mu: Proã má mÛj otec tak velik˘
zármutek? CoÏ neãetl onen zá-
znam, kter˘ na‰i otcové pfiinesli
pfies velikou hloubku? Hle, není
v nûm zpráva o onûch za stara,
ktefií sv˘mi atajn˘mi plány
získávali království a velikou
slávu?

10 A nyní, tudíÏ nechÈ mÛj
otec po‰le pro Aki‰e, syna Kim-
norova; a hle, já jsem krásná a
budu pfied ním atanãiti a zalíbím
se mu, takÏe si mne bude pfiáti
za manÏelku; proãeÏ poÏádá-li
tû, abys mne dal jemu za man-

27a Eter 6:4, 12.
8 9a 3. Nefi 6:28;

Hel. 6:26–30;
MojÏ. 5:51–52.

10a Marek 6:22–28.
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Ïelku, pak fiekne‰: Dám ji, pfiine-
se‰-li mi hlavu mého otce, krále.
11 A nyní, Omer byl pfiítelem

Aki‰ov˘m; proãeÏ, kdyÏ Jared
poslal pro Aki‰e, dcera Jaredova
pfied ním tanãila, takÏe se mu
zalíbila, natolik, Ïe si ji pfiál za
manÏelku. A stalo se, Ïe pravil
Jaredovi: Dej mi ji za manÏelku.

12 A Jared mu pravil: Dám ti
ji, pfiinese‰-li mi hlavu mého
otce, krále.

13 A stalo se, Ïe Aki‰ shromáÏ-
dil v domû Jaredovû v‰echny
své pfiíbuzné a pravil jim: Zapfii-
sáhnete se mi, Ïe mi budete
vûrní ve vûci, kterou si od vás
budu pfiáti?

14 A stalo se, Ïe se mu v‰ichni
azapfiisáhli pfii Bohu nebe, a také
pfii nebesích, a také pfii zemi a
pfii své vlastní hlavû, Ïe kdokoli
by odepfiel pomoc, kterou si
Aki‰ pfieje, pfiijde o hlavu; a
kdokoli by prozradil, jakoukoli
vûc, kterou jim Aki‰ oznámil,
ten pfiijde o Ïivot.
15 A stalo se, Ïe s Aki‰em

souhlasili. A Aki‰ jim pfiedal
apfiísahy, které byly dány tûmi
za stara, ktefií také usilovali o
moc, a které byly pfiedávány jiÏ
od bKaina, kter˘ byl vraÏední-
kem od poãátku.

16 A byly zachovávány mocí
ìábla, aby pfiedával tyto pfiísahy
lidem, aby je udrÏoval v tem-
notû, aby pomáhal takov˘m,
ktefií usilují o moc, aby získali
moc a aby vraÏdili a plenili a
lhali a páchali v‰elikou zlovol-
nost a smilstva.

17 A byla to dcera Jaredova,
kdo mu vloÏil do srdce, aby
vyhledal tyto starodávné vûci;
a Jared to vloÏil do srdce Aki-
‰ovi; proãeÏ Aki‰ to pfiedával
sv˘m pfiíbuzn˘m a pfiátelÛm,
svádûje je krásn˘mi sliby k to-
mu, Ïe uãinili v‰echny vûci,
které si pfiál.

18 A stalo se, Ïe vytvofiili tajné
aspolãení, stejnû jako ti za sta-
ra; kteréÏto spolãení je v oãích
BoÏích ze v‰eho nejohavnûj‰í a
nejzlovolnûj‰í.

19 NeboÈ Pán nepracuje v taj-
n˘ch spolãeních ani nechce,
aby ãlovûk proléval krev, ale
ve v‰ech vûcech to zakázal, od
poãátku ãlovûka.

20 A nyní já, Moroni, nepopi-
suji zpÛsob jejich pfiísah a spol-
ãení, neboÈ mi bylo oznámeno,
Ïe se nacházejí mezi ve‰ker˘m
lidem, a nacházejí se mezi La-
manity.

21 A zpÛsobily azkázu tohoto
lidu, o kterém nyní hovofiím, a
také zkázu lidu Nefiova.

22 A kter˘koli národ bude
podporovati taková tajná spol-
ãení, aby dosáhl moci a zisku,
aÏ se ona národem roz‰ífií, vizte,
bude zniãen; neboÈ Pán nestrpí,
aby akrev jeho svat˘ch, která
bude jimi prolita, k nûmu stále
kfiiãela o bodplatu a aby je on
nepomstil.

23 ProãeÏ, ó vy pohané, je to
moudrost v Bohu, aby vám tyto
vûci byly ukázány, abyste tak
mohli ãiniti pokání ze sv˘ch
hfiíchÛ a abyste nestrpûli, aby

14a pp Rouhání,
rouhati se.

15a pp Pfiísaha.

b Gen. 4:7–8;
MojÏ. 5:28–30.

18a pp Tajná spolãení.

21a Hel. 6:28.
22a Morm. 8:27, 40–41.

b pp Odplata.
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vás tato vraÏedná spolãení, kte-
rá jsou zbudována, aby dosáhla
amoci a zisku, pfierostla – a aby
na vás pfii‰lo ono dílo, ano, do-
konce dílo zkázy, ano, dokonce
aby na vás padl meã spravedl-
nosti Vûãného Boha k va‰emu
pádu a zkáze, strpíte-li, aby tyto
vûci byly.
24 ProãeÏ, Pán vám pfiikazuje,

aÏ uvidíte, Ïe tyto vûci mezi vás
pfiicházejí, abyste se probudili
k poznání stra‰livého stavu své-
ho pro toto tajné spolãení, které
bude mezi vámi; nebo bûda
buì jemu kvÛli krvi tûch, ktefií
byli zabiti; neboÈ kfiiãí z prachu
o odplatu na nûm, a také na
tûch, ktefií ho zbudovali.

25 NeboÈ dûje se to tak, Ïe
kdokoli ho buduje, usiluje o to,
aby svrhl asvobodu v‰ech zemí,
národÛ a krajin; a to zpÛsobuje
zkázu ve‰kerého lidu, neboÈ
ìábel, kter˘ je otcem v‰ech lÏí,
ho buduje; dokonce tent˘Ï lháfi,
kter˘ bpodvedl na‰e první rodi-
ãe, ano, dokonce tent˘Ï lháfi,
kter˘ pÛsobil, aby ãlovûk pá-
chal vraÏdu od poãátku; kter˘
zatvrzoval srdce lidí, takÏe vraÏ-
dili proroky a kamenovali je a
vyvrhovali je od poãátku.
26 ProãeÏ, mnû, Moronimu, je

pfiikázáno, abych zapsal tyto
vûci, aby zlo mohlo b˘ti odstra-
nûno a aby mohl nadejíti ãas,
kdy Satan nebude míti aÏádné
moci nad srdcem dûtí lidsk˘ch,
ale aby mohly b˘ti bpfiesvûdãeny

k tomu, aby ãinily dobro neustá-
le, aby mohly pfiijíti k pramenu
ve‰keré spravedlivosti a b˘ti
spaseny.

KAPITOLA 9

Království pfiechází z jednoho na
druhého skrze rod, úklady a vraÏdy
– Emer spatfiil Syna Spravedlivosti
– Mnozí proroci volají k pokání –
Hlad a jedovatí hadi suÏují lid.

A nyní já, Moroni, pokraãuji
ve svém záznamu. TudíÏ, vizte,
stalo se, Ïe pomocí atajn˘ch
spolãení Aki‰e a jeho pfiátel, viz-
te, svrhli království Omerovo.

2 Nicménû, Pán byl k Omerovi
milosrdn˘, a také k jeho synÛm
a k jeho dcerám, ktefií neusilo-
vali o jeho zniãení.

3 A Pán varoval Omera ve
snu, aby ode‰el ze zemû; proãeÏ
Omer ode‰el ze zemû se svou
rodinou a putovali po mnoho
dnÛ a pfii‰li k pahorku a·im a
pro‰li kolem nûj a do‰li k místu,
bkde byli zniãeni Nefité, a odtud
‰li na v˘chod a pfii‰li na místo,
které se naz˘valo Ablom, u po-
bfieÏí, a tam on rozbil svÛj stan,
a také jeho synové a jeho dcery,
a cel˘ jeho dÛm, kromû Jareda a
jeho rodiny.

4 A stalo se, Ïe Jared byl rukou
zlovolnosti pomazán za krále
nad lidem; a dal Aki‰ovi svou
dceru za manÏelku.

5 A stalo se, Ïe Aki‰ usiloval o

23a 1. Nefi 22:22–23;
MojÏ. 6:15.

25a pp Svoboda,
svobodn˘.

b Gen. 3:1–13;

2. Nefi 9:9;
Mos. 16:3;
MojÏ. 4:5–19.

26a 1. Nefi 22:26.
b 2. Nefi 33:4;

Moroni 7:12–17.
9 1a Eter 8:13–17.
3a Morm. 1:3; 4:23.

b Morm. 6:1–15.
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Ïivot svého tchána; a poÏádal ty,
které si zavázal pfiísahou onûch
za stara, a ti získali hlavu jeho
tchána, kdyÏ sedûl na svém
trÛnu, pfiijímaje svÛj lid.
6 NeboÈ tak veliké bylo roz‰í-

fiení této zlovolné a tajné spo-
leãnosti, Ïe zkazila srdce v‰ech
lidí; tudíÏ, Jared byl na svém
trÛnu zavraÏdûn a Aki‰ vládl
na jeho místû.
7 A stalo se, Ïe Aki‰ poãal b˘ti

Ïárliv˘ na svého syna, tudíÏ ho
zavfiel do vûzení a dával mu jen
málo potravy, nebo Ïádnou, aÏ
vytrpûl smrt.

8 A nyní, bratr toho, kter˘ vy-
trpûl smrt (a jmenoval se Nem-
ra), se rozhnûval na svého otce
pro to, co jeho otec uãinil jeho
bratrovi.

9 A stalo se, Ïe Nemra shro-
máÏdil mal˘ poãet muÏÛ a
uprchl ze zemû a pfii‰el pfieb˘-
vati k Omerovi.

10 A stalo se, Ïe Aki‰ zplodil
dal‰í syny, a ti získali srdce lidu,
pfiestoÏe se mu zapfiisáhli, Ïe
budou ãiniti v‰elikou nepravost
podle toho, co si bude pfiáti.

11 Nyní, lid Aki‰Ûv touÏil po
zisku, stejnû jako Aki‰ touÏil po
moci; proãeÏ, synové Aki‰ovi
jim nabídli peníze, ãímÏ k sobû
pfiitáhli vût‰í ãást lidu.

12 A mezi syny Aki‰ov˘mi
a Aki‰em poãala b˘ti válka,
která trvala po dobu mnoha let,
ano, aÏ ke zkáze témûfi celého
lidu v království, ano, dokon-
ce v‰ech, kromû tfiiceti du‰í a
tûch, ktefií uprchli s domem
Omerov˘m.

13 ProãeÏ, Omerovi byla opût
navrácena zemû jeho dûdictví.

14 A stalo se, Ïe Omer zestárl;
nicménû ve svém stáfií zplodil
Emera; a pomazal Emera, aby
byl králem, aby vládl na jeho
místû.

15 A poté, co pomazal Emera,
aby byl králem, vidûl mír v zemi
po dobu dvou let a zemfiel poté,
co vidûl nesmírnû mnoho dnÛ,
které byly plné zármutku. A sta-
lo se, Ïe Emer vládl na jeho mís-
tû a sledoval ‰lépûje svého otce.

16 A Pán opût poãal snímati ze
zemû prokletí a domu Emerovu
se za vlády Emerovy pfievelice
dafiilo; a v období ‰edesáti a
dvou let nesmírnû zesílili, na-
tolik, Ïe nesmírnû zbohatli –

17 Majíce v‰eliké ovoce a obilí
a hedvábí a jemné plátno a zlato
a stfiíbro a drahocenné vûci;
18 A také v‰elik˘ dobytek, voly

a krávy a ovce a vepfie a kozy, a
také mnoho jin˘ch druhÛ zvífiat,
která byla vhodná pro potravu
ãlovûka.

19 A také mûli akonû a osly
a byli tam sloni a kurelomi a
kumomi; a v‰ichni byli ãlovûku
uÏiteãní, a obzvlá‰tû sloni a
kurelomi a kumomi.

20 A tak Pán vyléval svá
poÏehnání na tuto zemi, která
byla avyvolená nade v‰echny
jiné zemû; a pfiikázal, Ïe ti, ktefií
budou tuto zemi vlastniti, mají
ji vlastniti pro Pána, jinak budou
bzniãeni, aÏ uzrají v nepravosti;
neboÈ takov˘m praví Pán: Vyliji
plnost hnûvu svého.

21 A Emer vykonával soud

19a 1. Nefi 18:25. 20a Eter 2:15. b Eter 2:8–11.
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ve spravedlivosti po v‰echny
své dny a zplodil mnoho synÛ
a dcer; a zplodil Koriantuma,
a Koriantuma pomazal, aby
vládl na jeho místû.

22 A poté, co pomazal Korian-
tuma, aby vládl na jeho místû,
Ïil ãtyfii roky a vidûl v zemi mír;
ano, a dokonce spatfiil aSyna
Spravedlivosti a radoval se a
tû‰il se z jeho dne; a zemfiel
v míru.

23 A stalo se, Ïe Koriantum
kráãel ve ‰lépûjích svého otce a
vystavûl mnoho mocn˘ch mûst
a po v‰echny své dny udûloval
svému lidu to, co je dobré. A
stalo se, Ïe nemûl Ïádné dûti
dokonce aÏ do doby, kdy byl
nesmírnû stár.

24 A stalo se, Ïe jeho manÏelka
zemfiela, majíc sto a dva roky.
A stalo se, Ïe Koriantum si ve
svém stáfií vzal za manÏelku
mladou dívku a zplodil syny a
dcery; proãeÏ, doÏil se stáfií sto
a ãtyfiiceti a dvou let.

25 A stalo se, Ïe zplodil Koma,
a Kom vládl na jeho místû; a
vládl ãtyfiicet a devût let a zplo-
dil Heta; a zplodil i dal‰í syny
a dcery.

26 A lid se opût roz‰ífiil po celé
tváfii zemû a na tváfii zemû po-
ãala opût b˘ti nesmírnû veliká
zlovolnost a Het se opût poãal
chápati starodávn˘ch tajn˘ch
plánÛ, aby zniãil svého otce.

27 A stalo se, Ïe sesadil svého
otce z trÛnu, neboÈ ho zabil
sv˘m vlastním meãem; a vládl
na jeho místû.

28 A opût pfii‰li do zemû pro-

roci a volali je k pokání – Ïe
musejí pfiipravovati cestu Pánû,
jinak má na tváfi zemû pfiijíti
prokletí ; ano, dokonce má
b˘ti velik˘ hlad, pfii kterém
mají b˘ti zniãeni, nebudou-li
ãiniti pokání.

29 Lidé v‰ak slovÛm prorokÛ
nevûfiili, ale vyvrhovali je; a
nûkteré z nich uvrhli do jam
a nechali je zahynouti. A stalo
se, Ïe ãinili v‰echny tyto vûci
podle pfiikázání krále Heta.

30 A stalo se, Ïe v zemi poãal
b˘ti velik˘ nedostatek a obyva-
telé poãali b˘ti pro onen nedo-
statek nesmírnû rychle niãeni,
neboÈ na tváfi zemû nepadal
Ïádn˘ dé‰È.

31 A na tváfii zemû se také
objevili jedovatí hadi a otrávili
mnoho lidí. A stalo se, Ïe jejich
stáda poãala prchati pfied jedo-
vat˘mi hady k zemi jiÏní, kterou
Nefité naz˘vali aZarahemla.

32 A stalo se, Ïe mnozí z nich
cestou zahynuli; nicménû byli
nûktefií, ktefií uprchli do zemû
jiÏní.

33 A stalo se, Ïe Pán dal, aby
je ahadi jiÏ nepronásledovali,
ale aby zatarasili cestu, takÏe
lidé nemohli projíti, aby kaÏd˘,
kdo by se pokusil projíti skrze
jedovaté hady, padl.

34 A stalo se, Ïe lidé sledovali
smûr zvífiat a hltali zdechliny
tûch, která padla cestou, aÏ je
zhltali v‰echny. Nyní, kdyÏ lidé
vidûli, Ïe musejí zahynouti,
poãali ãiniti apokání ze sv˘ch
nepravostí a volati k Pánu.

35 A stalo se, Ïe kdyÏ se pfied

22a 3. Nefi 25:2.
31a Omni 1:13.

33a Num. 21:6–9.
34a Alma 34:34;

NaS 101:8.
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Pánem dostateãnû apokofiili,
seslal dé‰È na tváfi zemû; a lidé
poãali opût oÏívati a v severních
zemích a ve v‰ech zemích okolo
poãaly b˘ti plody. A Pán jim
ukázal moc svou skrze jejich
uchránûní pfied hladem.

KAPITOLA 10

Jeden král následuje po druhém –
Nûktefií z králÛ jsou spravedliví;
jiní jsou zlovolní – KdyÏ pfievládá
spravedlivost, Pán lidem Ïehná a
obdafiuje je.

A stalo se, Ïe ·ez, kter˘ byl
potomkem Hetov˘m – neboÈ
Het zahynul hladem, i cel˘ jeho
dÛm kromû ·eze – proãeÏ, ·ez
poãal opût utvrzovati zlomen˘
lid.

2 A stalo se, Ïe ·ez pamatoval
na zniãení sv˘ch otcÛ a zbu-
doval spravedlivé království;
neboÈ pamatoval na to, co Pán
uãinil, kdyÏ pfievedl Jareda
a jeho bratra apfies hlubinu; a
kráãel po cestách Pánû; a zplodil
syny a dcery.

3 A jeho nejstar‰í syn, kter˘ se
jmenoval ·ez, se proti nûmu
vzboufiil; nicménû, ·eze udefiila
ruka lupiãe, pro jeho nesmírné
bohatství, coÏ pfiineslo jeho otci
opût mír.
4 A stalo se, Ïe jeho otec vysta-

vûl mnoho mûst na tváfii zemû
a lidé se poãali opût ‰ífiiti po
celé tváfii zemû. A ·ez se doÏil
nesmírnû vysokého vûku; a
zplodil Riplaki‰e. A zemfiel a
Riplaki‰ vládl na jeho místû.

5 A stalo se, Ïe Riplaki‰ neãinil
to, co je správné v oãích Pánû,
neboÈ mûl mnoho manÏelek a
asouloÏnic a ukládal lidem na
bedra to, co bylo zatûÏko nésti;
ano, uloÏil jim tûÏké danû; a
z daní postavil mnoho prostor-
n˘ch staveb.

6 A postavil si pfiekrásn˘
trÛn; a postavil mnoho vûzení a
kaÏdého, kdo se daním nechtûl
podrobiti, do vûzení uvrhl; a
kaÏdého, kdo nebyl schopen
danû platiti, uvrhl do vûzení; a
dal, aby neustále pracovali pro
jejich vydrÏování; a kaÏdého, kdo
odmítal pracovati, dal usmrtiti.

7 ProãeÏ, získával v‰echnu
svou jemnou práci, ano, dokon-
ce dal, aby jeho vybrané zlato
bylo pfieãi‰Èováno ve vûzení; a
dal, aby v‰eliké jemné práce
byly vykonávány ve vûzení. A
stalo se, Ïe suÏoval lid sv˘mi
smilstvy a ohavnostmi.

8 A kdyÏ vládl po dobu ãtyfii-
ceti a dvou let, lid povstal proti
nûmu ve vzpoufie; a v zemi po-
ãala b˘ti opût válka, natolik, Ïe
Riplaki‰ byl zabit a jeho potomci
byli vyhnáni ze zemû.

9 A stalo se po období mnoha
let, Ïe Morianton (jsa potomkem
Riplaki‰ov˘m) shromáÏdil voj-
sko vyvrÏencÛ a ‰el a utkal se
s lidem v bitvû; a získal moc nad
mnoha mûsty; a válka poãala
b˘ti nesmírnû krutá a trvala po
dobu mnoha let; a on získal
moc nad celou zemí a ustanovil
se za krále nad celou zemí.

10 A poté, co se ustanovil za
krále, ulehãil bfiímû lidu, ãímÏ

35a NaS 5:24. 10 2a Eter 6:1–12. 5a Jákob 3:5; Mos. 11:2.
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v oãích lidu získal pfiízeÀ, a
oni ho pomazali, aby byl jejich
králem.
11 A on ãinil lidu spravedlnost,

av‰ak nikoli sám sobû, pro
svá mnohá smilstva; proãeÏ byl
z pfiítomnosti Pánû odfiíznut.

12 A stalo se, Ïe Morianton
vystavûl mnoho mûst a lidé za
jeho vlády nesmírnû zbohatli
jak ve stavbách, tak ve zlatû a
stfiíbfie a v pûstování obilí a ve
stádech a dobytku a v tûch vû-
cech, které jim byly navráceny.

13 A Morianton se doÏil ne-
smírnû vysokého vûku a pak
zplodil Kima; a Kim vládl na
místû svého otce; a vládl osm let
a jeho otec zemfiel. A stalo se, Ïe
Kim nevládl ve spravedlivosti,
proãeÏ nemûl pfiízeÀ Pánû.

14 A jeho bratr proti nûmu
povstal ve vzpoufie, pfii které
ho uvedl do zajetí; a on zÛstal
v zajetí po v‰echny své dny; a
zplodil v zajetí syny a dcery,
a ve svém stáfií zplodil Lévího;
a zemfiel.

15 A stalo se, Ïe Léví slouÏil
v zajetí po smrti svého otce po
dobu ãtyfiiceti a dvou let. A vy-
volal válku proti králi zemû,
ãímÏ získal království pro sebe.

16 A poté, co pro sebe získal
království, ãinil to, co je správ-
né v oãích Pánû; a lidu se dafiilo
v zemi; a on se doÏil velmi vy-
sokého vûku a zplodil syny a
dcery; a také zplodil Koroma,
kterého pomazal za krále na
své místo.

17 A stalo se, Ïe Korom po
v‰echny své dny ãinil to, co je

dobré v oãích Pánû; a zplodil
mnoho synÛ a dcer; a poté, co
vidûl mnoho dnÛ, zemfiel, stejnû
jako ostatní na zemi; a Cis vládl
na jeho místû.

18 A stalo se, Ïe Cis zemfiel
také, a Lib vládl na jeho místû.

19 A stalo se, Ïe i Lib ãinil to,
co je dobré v oãích Pánû. A za
dnÛ Libov˘ch byli ajedovatí
hadi zniãeni. ProãeÏ ‰li do jiÏní
zemû, aby ulovili potravu pro
lid zemû, neboÈ zemû byla
pokryta lesní zvûfií. A i sám Lib
se stal velik˘m lovcem.

20 A postavili veliké mûsto
u úÏiny zemû u místa, kde
mofie rozdûluje zemi.

21 A zemi jiÏní zachovali jako
pustinu, aby mohli míti lovnou
zvûfi. A celá tváfi zemû severní
byla pokryta obyvateli.

22 A byli nesmírnû pracovití
a kupovali a prodávali a vzá-
jemnû obchodovali, aby mohli
dosáhnouti zisku.

23 A zpracovávali v‰elikou
rudu a vyrábûli zlato a stfiíbro a
aÏelezo a mosaz a v‰eliké kovy;
a vykopávali ji ze zemû; proãeÏ
vr‰ili veliké hromady zemû,
aby získali rudu zlata a stfiíbra
a Ïeleza a mûdi. A dûlali v‰eliké
jemné dílo.

24 A mûli hedvábí a jemnû
tkané plátno; a vyrábûli v‰eliké
látky, aby mohli odíti svou
nahotu.

25 A vyrábûli v‰eliké nástroje
k obdûlávání zemû, jak k orání,
tak k setí, ke sklízení a k okopá-
vání, a také k mlácení.

26 A vyrábûli v‰eliké nástroje,

19a Eter 9:31. 23a 2. Nefi 5:15.
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kter˘mi pracovali se sv˘mi
zvífiaty.
27 A vyrábûli v‰eliké váleãné

zbranû. A dûlali v‰eliké dílo ne-
smírnû peãlivého vypracování.

28 A nikdy nemohlo b˘ti po-
Ïehnanûj‰ích lidí, neÏli byli oni,
a obdafienûj‰ích rukou Pánû. A
byli v zemi, která byla vyvole-
nou nade v‰echny zemû, neboÈ
Pán tak pravil.

29 A stalo se, Ïe Lib Ïil mnoho
let a zplodil syny a dcery; a také
zplodil Heartoma.

30 A stalo se, Ïe Heartom vládl
na místû svého otce. A kdyÏ
Heartom vládl dvacet a ãtyfii
roky, vizte, království mu bylo
odÀato. A slouÏil mnoho let
v zajetí, ano, dokonce po cel˘
zbytek sv˘ch dnÛ.

31 A zplodil Heta a Het Ïil
v zajetí po v‰echny své dny. A
Het zplodil Arona a Aron pfie-
b˘val v zajetí po v‰echny své
dny; a ten zplodil Amnigaddu
a Amnigadda také pfieb˘val
v zajetí po v‰echny své dny; a
ten zplodil Koriantuma a Kori-
antum pfieb˘val v zajetí po
v‰echny své dny; a ten zplodil
Koma.

32 A stalo se, Ïe Kom pfiitáhl
polovinu království. A vládl
nad polovinou království ãtyfii-
cet a dva roky; a ‰el, aby bojoval
proti králi Amgidovi, a bojovali
po dobu mnoha let, bûhem
nichÏ Kom získal moc nad
Amgidem a dosáhl moci nad
zbytkem království.

33 A za dnÛ Komov˘ch poãali
b˘ti v zemi lupiãi; a pfiejali staré

plány a pfiedávali apfiísahy po
zpÛsobu tûch za stara a opût
usilovali o to, aby zniãili krá-
lovství.

34 Nyní, Kom proti nim velmi
bojoval; nicménû nepfiemohl je.

KAPITOLA 11

Války, roz‰tûpení a zlovolnost ovlá-
dají Ïivot JareditÛ – Proroci pfied-
povídají naprosté zniãení JareditÛ,
pokud nebudou ãiniti pokání – Lidé
zavrhují slova prorokÛ.

A za dnÛ Komov˘ch pfii‰lo také
mnoho prorokÛ a prorokovali
o zniãení onoho velikého lidu,
pokud nebude ãiniti pokání a
neobrátí se k Pánu a nezanechá
sv˘ch vraÏd a zlovolností.

2 A stalo se, Ïe lid proroky
zavrhoval, a oni uprchli ke
Komovi pro ochranu, neboÈ lid
usiloval o to, aby je zniãil.

3 A oni prorokovali Komovi
mnohé vûci; a on byl poÏehnán
po cel˘ zbytek sv˘ch dnÛ.

4 A doÏil se velmi vysokého
vûku a zplodil ·ibloma; a
·iblom vládl na jeho místû. A
bratr ·iblomÛv se proti nûmu
vzboufiil a v celé zemi poãala
b˘ti nesmírnû veliká válka.

5 A stalo se, Ïe bratr ·iblomÛv
dal, aby v‰ichni proroci, ktefií
prorokovali o zniãení lidu, byli
usmrceni;

6 A v celé zemi nastala veliká
pohroma, neboÈ oni dosvûdão-
vali, Ïe na zemi pfiijde veliké
prokletí, a také na lid, a Ïe mezi
nimi nastane veliké zniãení, ta-

33a pp Pfiísaha; Tajná spolãení.



537 Eter 11:7–22

kové, jaké je‰tû na tváfii zemû
nikdy nenastalo, a jejich kosti
budou jako ahromady zemû na
tváfii zemû, pokud nebudou
ãiniti pokání ze své zlovolnosti.
7 A oni hlas Pánû neposlou-

chali, pro svá zlovolná spolãení;
proãeÏ v celé zemi poãaly války
a sváry, a také mnoh˘ hlad a
mor, natolik, Ïe nastalo veliké
zniãení, takové, jaké je‰tû nikdy
nikdo na tváfii zemské nepo-
znal; a toto v‰e se stalo za dnÛ
·iblomov˘ch.

8 A lidé poãali ãiniti pokání ze
své nepravosti; a nakolik toto
ãinili, Pán k nim byl amilosrdn˘.

9 A stalo se, Ïe ·iblom byl za-
bit a Set byl uveden do zajetí a
pfieb˘val v zajetí po v‰echny
své dny.

10 A stalo se, Ïe Aha, jeho syn,
získal království; a vládl lidu
po v‰echny své dny. A ãinil za
sv˘ch dnÛ v‰elikou nepravost,
ãímÏ zpÛsobil prolití mnoha
krve; a málo bylo jeho dnÛ.

11 A Etem, jsa potomkem
Ahahov˘m, získal království;
a také on ãinil za sv˘ch dnÛ to,
co je zlovolné.

12 A stalo se, Ïe za dnÛ Ete-
mov˘ch pfii‰lo mnoho prorokÛ
a prorokovali opût lidu; ano,
prorokovali, Ïe Pán je zcela
vyhladí s tváfie zemské, pokud
nebudou ãiniti pokání ze sv˘ch
nepravostí.

13 A stalo se, Ïe lidé zatvrdili
srdce své a nechtûli aposlouchati
slova jejich; a proroci truchlili a
z prostfiedku lidu se stáhli.

14 A stalo se, Ïe Etem vykoná-
val soud v zlovolnosti po v‰ech-
ny své dny; a zplodil Morona.
A stalo se, Ïe Moron vládl na
jeho místû; a Moron ãinil to, co
je zlovolné pfied Pánem.

15 A stalo se, Ïe mezi lidem
do‰lo ke avzpoufie pro ono tajné
spolãení, které bylo zbudováno,
aby dosáhlo moci a zisku; a
povstal mezi nimi muÏ mocn˘
v nepravosti a utkal se s Moro-
nem v bitvû, ve které svrhl polo-
vinu království; a po mnoho let
si polovinu království udrÏel.

16 A stalo se, Ïe Moron ho
svrhl a království opût získal.

17 A stalo se, Ïe povstal jin˘
mocn˘ muÏ; a byl to potomek
bratra Jaredova.

18 A stalo se, Ïe svrhl Morona a
získal království; proãeÏ, Moron
pfieb˘val v zajetí po cel˘ zbytek
sv˘ch dnÛ; a zplodil Koriantora.

19 A stalo se, Ïe Koriantor
pfieb˘val v zajetí po v‰echny
své dny.

20 A za dnÛ Koriantorov˘ch
také pfii‰lo mnoho prorokÛ a
prorokovali veliké a podivu-
hodné vûci a volali lid ku poká-
ní, a pokud nebudou ãiniti
pokání, Pán BÛh na nich vyko-
ná asoud k jejich naprostému
zniãení;

21 A Ïe Pán BÛh mocí svou
vy‰le nebo pfiivede ajin˘ lid,
aby vlastnil zemi, zpÛsobem,
kter˘m pfiivedl jejich otce.

22 A oni zavrhovali v‰echna
slova prorokÛ pro své tajné spo-
leãenství a zlovolné ohavnosti.

11 6a Omni 1:22;
Eter 14:21.

8a pp Milosrdenství,

milosrdn˘.
13a Mos. 16:2.
15a pp Vzpoura.

20a pp Soud, souditi.
21a Eter 13:20–21.
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23 A stalo se, Ïe Koriantor
zplodil aEtera a zemfiel, pfieb˘-
vav v zajetí po v‰echny své dny.

KAPITOLA 12

Prorok Eter nabádá lid, aby vûfiil
v Boha – Moroni líãí divy a zázraky
vykonané vírou – Víra umoÏnila
bratru Jaredovu, aby spatfiil Krista
– Pán dává lidem slabost, aby mohli
b˘ti pokorní – Bratr JaredÛv po-
hnul vírou horou Zerin – Víra,
nadûje a pravá láska jsou nezbytné
pro spasení – Moroni vidûl JeÏí‰e
tváfií v tváfi.

A stalo se, Ïe dny Eterovy byly
za dnÛ Koriantumrov˘ch; a
aKoriantumr byl králem nad
celou zemí.

2 A aEter byl prorok Pánû;
proãeÏ Eter pfii‰el za dnÛ Kori-
antumrov˘ch a poãal lidu pro-
rokovati, neboÈ nemohl b˘ti
bzadrÏen pro Ducha Pánû, jenÏ
byl v nûm.
3 NeboÈ avolal od rána aÏ

do západu slunce, nabádaje
lid, aby vûfiil v Boha a ãinil po-
kání, aby nebyl bzniãen, pravû
mu, Ïe v‰echny vûci se naplÀují
cvírou –
4 ProãeÏ, kdokoli vûfií v Boha,

mÛÏe s jistotou adoufati v lep‰í
svût, ano, dokonce v místo na
pravici BoÏí, kteráÏto nadûje
pochází z víry a stává se bkotvou

pro du‰i lidí, která je uãiní jis-
t˘mi a stál˘mi, vÏdy opl˘vají-
cími cdobr˘mi skutky, vedouc
je k tomu, aby doslavovali Boha.

5 A stalo se, Ïe Eter prorokoval
lidem veliké a podivuhodné
vûci, kter˘m nevûfiili, protoÏe je
nevidûli.

6 A nyní, já, Moroni, bych
chtûl o tûchto vûcech ponûkud
promluviti; chtûl bych ukázati
svûtu, Ïe avíra je to, v co bdoufá-
me a co cnení vidûti; proãeÏ,
nepfiete se, protoÏe nevidíte,
neboÈ neobdrÏíte Ïádné svû-
dectví, teprve aÏ po dzkou‰ce
své víry.

7 NeboÈ právû skrze víru se
Kristus ukázal na‰im otcÛm
poté, co vstal z mrtv˘ch; a neu-
kázal se jim, dokud v nûj nemûli
víru; proãeÏ, musí nezbytnû
b˘ti, Ïe nûktefií v nûho mûli víru,
neboÈ svûtu se on neukázal.

8 Ale pro víru lidí se ukázal
svûtu a oslavil jméno Otcovo a
pfiipravil cestu, aby tak ostatní
mohli b˘ti podílníky nebeského
daru, aby mohli doufati v ty
vûci, jichÏ nevidûli.

9 ProãeÏ, i vy mÛÏete míti
nadûji a b˘ti podílníky onoho
daru, budete-li jen míti víru.

10 Vizte, právû vírou byli ti za
stara apovoláváni podle svatého
fiádu BoÏího.

11 ProãeÏ, vírou byl dán zákon
MojÏí‰Ûv. Ale darem svého Syna

23a Eter 1:6; 15:33–34.
12 1a Eter 13:13–31.

2a pp Eter.
b Jer. 20:9; Enos 1:26;

Alma 43:1.
3a NaS 112:5.

b Eter 11:12, 20–22.

c pp Vûfiiti, víra.
4a pp Doufati, nadûje.

b ÎidÛm 6:19.
c 1. Kor. 15:58.
d 3. Nefi 12:16.

6a ÎidÛm 11:1.
b ¤ím. 8:24–25.

c Alma 32:21.
d 3. Nefi 26:11;

NaS 105:19; 121:7–8.
10a Alma 13:3–4.

pp Povolání,
povolan˘ Bohem,
povolati.
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BÛh pfiipravil alep‰í cestu; a bylo
to vírou, ãím byl naplnûn.

12 NeboÈ není-li Ïádná avíra
mezi dûtmi lidsk˘mi, BÛh ne-
mÛÏe mezi nimi vykonati Ïádn˘
bzázrak; proãeÏ, neukázal se jim,
dokud nemûli víru.
13 Vizte, právû víra Almova

a Amulekova zpÛsobila, Ïe se
avûzení zfiítilo k zemi.
14 Vizte, právû víra Nefiova

a Lehiova zpÛsobila azmûnu
v Lamanitech, takÏe byli pokfitû-
ni ohnûm a bDuchem Svat˘m.
15 Vizte, právû víra aAmmono-

va a jeho bratfií bzpÛsobila mezi
Lamanity tak velik˘ zázrak.

16 Ano, dokonce v‰ichni ti,
ktefií konali azázraky, je konali
bvírou, dokonce i ti, ktefií byli
pfied Kristem, a také i ti, ktefií
byli po nûm.
17 A právû vírou obdrÏeli tfii

uãedníci pfiíslib, Ïe aneokusí
smrti; a neobdrÏeli pfiíslib, do-
kud nemûli víru.

18 A nikdy nikdo nevykonal
zázraky, dokud nemûl víru; pro-
ãeÏ nejprve vûfiili v Syna BoÏího.

19 A byli mnozí, jejichÏ víra
byla tak nesmírnû silná, dokon-
ce apfiedtím, neÏli Kristus pfii‰el,
a ktefií nemohli b˘ti zadrÏeni za
bzávojem, ale skuteãnû spatfiili
oãima sv˘ma vûci, jeÏ pfiedtím
vidûli okem víry, a radovali se.

20 A vizte, vidûli jsme v tomto
záznamu, Ïe jedním z nich byl
bratr JaredÛv; neboÈ tak veliká
byla jeho víra v Boha, Ïe kdyÏ
BÛh vztáhl aprst svÛj, nemohl ho
ukr˘ti pfied zraky bratra Jaredo-
va pro slovo své, jeÏ mu pravil,
kteréÏto slovo on obdrÏel vírou.

21 A poté, co bratr JaredÛv
spatfiil prst Pánû pro apfiíslib,
kter˘ bratr JaredÛv obdrÏel ví-
rou, Pán nemohl niãeho zadrÏeti
pfied jeho zrakem; proãeÏ mu
ukázal v‰echny vûci, neboÈ ne-
mohl b˘ti déle zadrÏován za
bzávojem.

22 A právû vírou obdrÏeli moji
otcové apfiíslib, Ïe tyto vûci
pfiijdou k jejich bratfiím skrze
pohany; tudíÏ, Pán mi pfiikázal,
ano, dokonce JeÏí‰ Kristus.

23 A já jsem mu pravil: Pane,
pohané se budou tûmto vûcem
vysmívati pro na‰i aslabost
v psaní; neboÈ, Pane, ty jsi nás
vírou uãinil mocn˘mi ve slovû,
ale neuãinil jsi nás bmocn˘mi
v psaní; neboÈ uãinil jsi, Ïe
v‰ichni tito lidé mohli mnoho
mluviti Duchem Svat˘m, kte-
rého jsi jim dal;

24 A ty jsi uãinil, abychom
mohli psáti jen trochu, pro ne‰i-
kovnost sv˘ch rukou. Viz, ty jsi
nás neuãinil mocn˘mi v apsaní
jako bratra Jaredova, neboÈ jsi

11a 1. Kor. 12:31.
12a 2. Nefi 27:23;

Mos. 8:18;
Moroni 7:37;
NaS 35:8–11.

b Mat. 13:58;
Morm. 9:20.

13a Alma 14:26–29.
14a Hel. 5:50–52.

b Hel. 5:45;
3. Nefi 9:20.

15a Alma 17:29–39.
b tj. jak je uvedeno

v Almovi, kapitoly
17–26.

16a pp Zázrak.
b ÎidÛm 11:7–40.

17a 3. Nefi 28:7;
Morm. 8:10–12.

19a 2. Nefi 11:1–4;
Jákob 4:4–5;
Jarom 1:11;

Alma 25:15–16.
b Eter 3:6.

pp Závoj.
20a Eter 3:4.
21a Eter 3:25–26.

b Eter 3:20;
NaS 67:10–13.

22a Enos 1:13.
23a Morm. 8:17; 9:33.

b 2. Nefi 33:1.
24a pp Jazyk, fieã.
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uãinil, Ïe vûci, jeÏ psal, byly
stejnû mocné, jako jsi ty, aÏ
k pfiemoÏení ãlovûka, aby je ãetl.
25 Ty jsi také uãinil na‰e slova

mocná a veliká, dokonce tak,
Ïe je nemÛÏeme psáti; proãeÏ,
kdyÏ pí‰eme, vidíme svou sla-
bost a klop˘táme pfii skládání
sv˘ch slov; a já se bojím, aby se
pohané na‰im slovÛm anevy-
smívali.
26 A kdyÏ jsem to pravil, Pán

ke mnû promluvil fika: Blázni se
avysmívají, ale budou truchliti; a
milost má je postaãující pro mír-
né, takÏe nezneuÏijí va‰i slabost;
27 A jestliÏe lidé pfiijdou ke

mnû, ukáÏi jim jejich aslabost.
bDávám lidem slabost, aby
mohli b˘ti pokorní; a cmilost
má postaãuje pro v‰echny, ktefií
se pfiede mnou dpokofií; neboÈ
pokofií-li se pfiede mnou a bu-
dou-li míti víru ve mne, pak
uãiním, Ïe eslabé vûci se pro nû
stanou siln˘mi.
28 Vizte, ukáÏi pohanÛm jejich

slabost a ukáÏi jim, Ïe avíra,
nadûje a pravá láska pfiivádûjí
ke mnû – prameni v‰í spraved-
livosti.
29 A já, Moroni, usly‰ev tato

slova, byl jsem utû‰en a pravil
jsem: Ó Pane, tvá spravedlivá
vÛle se staÀ, neboÈ vím, Ïe ãiní‰
dûtem lidsk˘m podle víry jejich;

30 NeboÈ bratr JaredÛv pravil

hofie Zerin: aPohni se – a ona se
pohnula. A kdyby nemûl víru,
nepohnula by se; proãeÏ ty
pÛsobí‰ poté, co lidé mají víru.

31 NeboÈ tak ses zjevil sv˘m
uãedníkÛm; neboÈ poté, co mûli
avíru a mluvili ve tvém jménu,
ukázal ses jim ve veliké moci.

32 A také si pamatuji, Ïe jsi
pravil, Ïe jsi pfiipravil pro ãlovû-
ka obydlí, ano, dokonce mezi
apfiíbytky svého Otce, v coÏ
ãlovûk mÛÏe míti lep‰í bnadûji;
proãeÏ ãlovûk musí doufati,
jinak nemÛÏe získati dûdictví
na místû, které jsi pfiipravil.

33 A opût, pamatuji si, Ïe jsi
pravil, Ïe jsi amiloval svût, do-
konce tak, Ïe jsi za svût poloÏil
Ïivot svÛj, abys jej mohl vzíti
opût, abys pfiipravil místo pro
dûti lidské.

34 A nyní, já vím, Ïe tato aláska,
kterou má‰ k dûtem lidsk˘m, je
pravá láska; proãeÏ, pokud lidé
nebudou míti pravou lásku,
nemohou zdûditi ono místo,
které jsi pfiipravil v pfiíbytcích
svého Otce.

35 ProãeÏ, pro to, co jsi pravil,
vím, Ïe nebudou-li pohané míti
kvÛli na‰í slabosti pravou lásku,
vyzkou‰í‰ je a odejme‰ jim jejich
ahfiivnu, ano, dokonce to, co
obdrÏeli, a dá‰ tûm, ktefií budou
míti hojnûji.

36 A stalo se, Ïe jsem se mod-

25a 1. Kor. 2:14.
26a Gal. 6:7.
27a Jákob 4:7.

b Ex. 4:11; 1. Kor. 1:27.
c pp Milost.
d Luká‰ 18:10–14;

NaS 1:28.
pp Pokora, pokorn˘,
pokofiiti se.

e Luká‰ 9:46–48;
2. Kor. 12:9.

28a 1. Kor. 13:1–13;
Moroni 7:39–47.

30a Mat. 17:20;
Jákob 4:6;
Hel. 10:6, 9.
pp Moc.

31a pp Vûfiiti, víra.

32a Jan 14:2; Enos 1:27;
NaS 72:4; 98:18.

b pp Doufati, nadûje.
33a Jan 3:16–17.
34a Moroni 7:47.

pp Láska; Pravá
láska.

35a Mat. 25:14–30.
pp Dar; Hfiivna.
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lil k Pánu, aby dal pohanÛm
amilost, aby mohli míti pravou
lásku.
37 A stalo se, Ïe Pán mi pra-

vil: Nebudou-li míti pravou
lásku, tobû na tom nemusí zále-
Ïeti, ty jsi byl vûrn˘; proãeÏ
‰at tvÛj bude aoãi‰tûn. A pro-
toÏe jsi vidûl bslabost svou,
bude‰ uãinûn siln˘m, dokonce
tak, Ïe usedne‰ na místû, které
jsem pfiipravil v pfiíbytcích
svého Otce.
38 A nyní já, Moroni, se louãím

s pohany, ano, a také se sv˘mi
bratfiími, které miluji, dokud se
nesetkáme pfied asoudcovskou
stolicí Kristovou, kde v‰ichni
lidé budou vûdûti, Ïe mÛj b‰at
není poskvrnûn va‰í krví.

39 A pak budete vûdûti, Ïe
jsem avidûl JeÏí‰e a Ïe se mnou
mluvil btváfií v tváfi a Ïe mi fiekl
o tûchto vûcech v prosté pokofie,
stejnû jako ãlovûk fiíká druhému,
v mém vlastním jazyce;

40 A jen málo jsem jich zapsal
pro svou slabost v psaní.

41 A nyní, chtûl bych vás
nabádati, abyste ahledali toho-
to JeÏí‰e, o kterém psali proro-
ci a apo‰tolové, aby milost
Boha Otce, a také Pána JeÏí‰e
Krista a Ducha Svatého, kter˘ o
nich vydává bsvûdectví, mohla
b˘ti a zÛstati ve vás na vûky.
Amen.

KAPITOLA 13

Eter promlouvá o Novém Jeruzalé-
mû, kter˘ v Americe zbuduje símû
Jozefovo – Prorokuje, je vyvrÏen,
pí‰e jareditské dûjiny a pfiedpovídá
zniãení JareditÛ – Po celé zemi
zufií válka.

A nyní já, Moroni, pokraãuji,
abych dokonãil svÛj záznam o
zniãení lidu, o kterém pí‰i.

2 NeboÈ vizte, oni zavrhli
v‰echna slova Eterova; neboÈ
vpravdû jim fiekl o v‰ech vûcech
od poãátku ãlovûka; a Ïe poté,
co s tváfie této zemû austoupily
vody, stala se zemí vyvolenou
nade v‰echny jiné zemû, vyvo-
lenou zemí Pánû; proãeÏ Pán
si pfieje, aby mu v‰ichni lidé,
ktefií pfieb˘vají na její tváfii,
bslouÏili;

3 A Ïe je místem aNového Jeru-
zaléma, kter˘ bsestoupí s nebe,
a svaté svatynû Pánû.
4 Vizte, Eter vidûl dny Kristovy

a promlouval o aNovém Jeru-
zalémû v této zemi.

5 A také promlouval o domu
Izraele a o aJeruzalémû, odkud
pfiijde bLehi – poté, co bude
zniãen, bude opût zbudován,
csvaté mûsto pro Pána; proãeÏ,
to nemohl b˘ti nov˘ Jeruzalém,
neboÈ byl jiÏ v dávné dobû; ale
bude opût zbudován a stane se

36a pp Milost.
37a NaS 38:42; 88:74–75;

135:4–5.
b Eter 12:27.

38a pp JeÏí‰ Kristus –
Soudce.

b Jákob 1:19.
39a pp JeÏí‰ Kristus –

Kristova objevení
se po smrti.

b Gen. 32:30; Ex. 33:11.
41a NaS 88:63; 101:38.

b 3. Nefi 11:32.
13 2a Gen. 7:11–24; 8:3.

b Eter 2:8.
3a 3. Nefi 20:22;

21:23–24.
pp Nov˘ Jeruzalém.

b Zjev. 3:12; 21:2.
4a pp Sion.
5a pp Jeruzalém.

b 1. Nefi 1:18–20.
c Zjev. 21:10;

3. Nefi 20:29–36.
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svat˘m mûstem Pánû; a bude
zbudován domu Izraele –
6 A Ïe aNov˘ Jeruzalém bude

zbudován v této zemi, pro zby-
tek semene bJozefova, pro kte-
réÏto vûci byl dán cpfiedobraz.

7 NeboÈ tak, jak Jozef pfiivedl
svého otce do zemû aegyptské,
tak tam také zemfiel; proãeÏ
Pán vyvedl zbytek semene Joze-
fova ze zemû Jeruzalém, aby
mohl b˘ti milosrdn˘ k semeni
Jozefovu, takÏe bnezahynulo,
stejnû jako byl milosrdn˘ k otci
Jozefovu, takÏe nezahynul.

8 ProãeÏ, zbytek domu Jozefo-
va bude zbudován v této azemi;
a bude zemí jejich dûdictví; a
zbudují pro Pána svaté mûsto,
jako Jeruzalém z dávna; a bnebu-
dou jiÏ smícháni, dokud nepfii-
jde konec, kdy zemû pomine.

9 A bude anové nebe a nová
zemû; a budou jako ty staré,
jenomÏe ty staré pominou a
v‰echny vûci budou nové.

10 A tehdy pfiijde Nov˘ Jeru-
zalém; a poÏehnaní jsou ti, ktefií
v nûm budou Ïíti, neboÈ to jsou
ti, jejichÏ ‰at je abíl˘ skrze krev
Beránkovu; a jsou to ti, ktefií
jsou poãítáni mezi zbytek seme-
ne Jozefova, které bylo z domu
Izraele.

11 A tehdy také pfiijde Jeru-
zalém z dávna; a jeho obyvatelé
jsou poÏehnaní, neboÈ byli omy-

ti v krvi Beránkovû; a jsou to ti,
ktefií byli rozpt˘leni a ashromáÏ-
dûni ze ãtyfi stran zemû, a ze
bseverních zemí, a jsou podílní-
ky naplnûní smlouvy, kterou
BÛh uãinil s jejich otcem cAbra-
hamem.

12 A aÏ tyto vûci pfiijdou,
naplní se písmo, které praví, Ïe
jsou ti, ktefií byli aprvní a ktefií
budou poslední; a jsou ti, ktefií
byli poslední a ktefií budou
první.

13 A hodlal jsem napsati více,
ale bylo mi to zakázáno; av‰ak
veliká a podivuhodná byla pro-
roctví Eterova; ale oni ho pova-
Ïovali za nic a vyvrhli ho; a on
se ve dne ukr˘val ve skalní du-
tinû a v noci vycházel, obhlíÏe-
je vûci, které mûly pfiijíti na lid.

14 A kdyÏ dlel ve skalní dutinû,
sestavoval zbytek tohoto zá-
znamu a v noci obhlíÏel zkázu,
která pfii‰la na lid.

15 A stalo se, Ïe v témÏe roce,
ve kterém byl vyvrÏen z pro-
stfiedku lidu, poãala b˘ti veliká
válka mezi lidem, neboÈ byli
mnozí, ktefií povstali, ktefií byli
mocní a usilovali o to, aby zniãili
Koriantumra sv˘mi tajn˘mi plá-
ny zlovolnosti, o kter˘ch bylo
promlouváno.

16 A nyní, Koriantumr, obe-
známiv se s ve‰ker˘m váleãn˘m
umûním a ve‰kerou svûtskou

6a NaS 42:9; 45:66–67;
84:2–5;
âl. v. 1:10.

b pp Jozef, syn
JákobÛv.

c Alma 46:24.
pp Symbolika.

7a Gen. 46:2–7; 47:6.
b 2. Nefi 3:5.

8a pp Zaslíbená zemû.
b Moroni 10:31.

9a 2. Petr. 3:10–13;
Zjev. 21:1;
3. Nefi 26:3;
NaS 101:23–25.

10a Zjev. 7:14;
1. Nefi 12:10–11;
Alma 5:27.

11a pp Izrael –
ShromáÏdûní Izraele.

b NaS 133:26–35.
c pp Abrahamova

smlouva.
12a Marek 10:31;

1. Nefi 13:42;
Jákob 5:63;
NaS 90:9.
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lstivostí, proãeÏ, utkal se v bitvû
s tûmi, ktefií usilovali o to, aby
ho zniãili.
17 Ale pokání neãinil, ani

jeho krásní synové a dcery; ani
krásní synové a dcery Kohorovi;
ani krásní synové a dcery Kori-
horovi; a zkrátka, mezi krásn˘-
mi syny a dcerami na tváfii celé
zemû nebylo nikoho, kdo ãinil
pokání ze sv˘ch hfiíchÛ.

18 ProãeÏ, stalo se, Ïe v prvním
roce, kdy Eter dlel ve skalní du-
tinû, bylo mnoho lidí, ktefií byli
zabiti meãem onûch atajn˘ch
spolãení bojujících proti Kori-
antumrovi, aby mohla získati
království.
19 A stalo se, Ïe synové Korian-

tumrovi velice bojovali a velice
krváceli.

20 A v druhém roce pfii‰lo
slovo Pánû k Eterovi, aby ‰el a
prorokoval aKoriantumrovi, Ïe
bude-li ãiniti pokání, i cel˘ jeho
dÛm, Pán mu dá jeho království
a u‰etfií lid –

21 Jinak budou zniãeni, i cel˘
jeho dÛm, kromû nûho samotné-
ho. A on bude Ïíti pouze proto,
aby vidûl naplnûní proroctví,
která byla promlouvána o tom,
Ïe ajin˘ lid obdrÏí tuto zemi
jako své dûdictví; a Koriantumr
jimi bude pohfiben; a kaÏdá du‰e
bude zniãena, kromû bKorian-
tumra.

22 A stalo se, Ïe Koriantumr
pokání neãinil, ani jeho dÛm, ani
lid; a války neustávaly; a snaÏili
se Etera zabíti, ale on pfied nimi
uprchl a opût se skr˘val ve
skalní dutinû.

23 A stalo se, Ïe povstal ·ared,
a také on se utkal v bitvû s Kori-
antumrem; a porazil ho natolik,
Ïe ve tfietím roce ho uvedl do
zajetí.

24 A synové Koriantumrovi,
ve ãtvrtém roce, porazili ·areda
a získali opût království pro
svého otce.

25 Nyní poãala b˘ti válka po
celé tváfii zemû a kaÏd˘ muÏ se
svou tlupou bojoval za to, po
ãem touÏil.

26 A byli tam lupiãi a zkrátka
v‰eliká zlovolnost po celé tváfii
zemû.

27 A stalo se, Ïe Koriantumr
se na ·areda nesmírnû hnûval
a ‰el proti nûmu se sv˘mi voj-
sky bojovati; a stfietli se ve veli-
kém hnûvu a stfietli se v údolí
Gilgal; a bitva byla nesmírnû
tûÏká.

28 A stalo se, Ïe ·ared bojoval
proti nûmu po dobu tfií dnÛ. A
stalo se, Ïe Koriantumr ho pora-
zil a pronásledoval ho, aÏ pfii‰el
na planiny He‰lon.

29 A stalo se, Ïe ·ared se s ním
opût utkal v bitvû na planinách;
a vizte, porazil Koriantumra a
zahnal ho opût zpátky do údolí
Gilgal.

30 A Koriantumr se opût utkal
se ·aredem v bitvû v údolí
Gilgal, ve které ·areda porazil
a zabil ho.
31 A ·ared zranil Koriantumra

na stehnû, takÏe ne‰el opût do
bitvy po dobu dvou let, v kte-
réÏto dobû ve‰ker˘ lid na tváfii
zemû proléval krev, a nebylo
nikoho, kdo by je zadrÏel.

18a Eter 8:9–26.
20a Eter 12:1–2.

21a Omni 1:19–21;
Eter 11:21.

b Eter 15:29–32.
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KAPITOLA 14

Nepravost lidu pfiivádí na zemi
prokletí – Koriantumr vede válku
s Gileadem, poté s Libem a poté se
·izem – Zemi pokr˘vá smrt a krev.

A nyní, na celé zemi poãalo b˘ti
pro nepravost lidu veliké apro-
kletí, pfii kterém, jestliÏe muÏ
poloÏil svÛj nástroj ãi svÛj meã
na polici nebo na místo, kde
ho uchovával, vizte, nazítfií jej
nemohl nalézti, tak veliké bylo
prokletí na zemi.

2 ProãeÏ kaÏd˘ muÏ svíral
rukama sv˘ma to, co bylo jeho
vlastní, a nevypÛjãoval si, ani
nepÛjãoval; a kaÏd˘ muÏ drÏel
v pravici jílec svého meãe na
obranu svého majetku a svého
vlastního Ïivota a své manÏelky
a dûtí.

3 A nyní vizte, po dvou letech
a po smrti ·aredovû, vizte, po-
vstal bratr ·aredÛv a utkal se
v bitvû s Koriantumrem, ve kte-
ré ho Koriantumr porazil a pro-
následoval ho do pustiny Aki‰.

4 A stalo se, Ïe bratr ·aredÛv
se s ním utkal v bitvû v pustinû
Aki‰; a bitva byla nesmírnû tûÏ-
ká, a mnoho tisíc padlo meãem.

5 A stalo se, Ïe Koriantumr
ho obléhal v pustinû; a bratr
·aredÛv vypochodoval v noci
z pustiny a pobil ãást vojska
Koriantumrova, kdyÏ byli opilí.

6 A do‰el do zemû Moron a do-
sadil se na trÛn KoriantumrÛv.

7 A stalo se, Ïe Koriantumr
prodléval se sv˘m vojskem
v pustinû po dobu dvou let,

bûhem nichÏ získal pro své
vojsko velikou posilu.

8 Nyní, bratr ·aredÛv, kter˘
se jmenoval Gilead, také získal
velikou posilu pro své vojsko,
skrze tajná spolãení.

9 A stalo se, Ïe jeho vysok˘
knûz ho zavraÏdil, kdyÏ sedûl
na svém trÛnû.

10 A stalo se, Ïe toho zavraÏdil
na tajné cestû jeden z tajn˘ch
spolãení a získal království pro
sebe; a jmenoval se Lib; a Lib byl
muÏem statné postavy, statnûj‰í
neÏli kter˘koli jin˘ muÏ mezi
ve‰ker˘m lidem.

11 A stalo se, Ïe v prvním roce
Libovû pfii‰el Koriantumr do
zemû Moron a utkal se v bitvû
s Libem.

12 A stalo se , Ïe bojoval
s Libem, pfiiãemÏ ho Lib udefiil
do paÏe, takÏe byl zranûn; nic-
ménû vojsko Koriantumrovo
tlaãilo na Liba, takÏe ten uprchl
k hranicím u pobfieÏí.
13 A stalo se, Ïe Koriantumr

ho pronásledoval; a Lib se s ním
utkal v bitvû u pobfieÏí.

14 A stalo se, Ïe Lib suÏoval
vojsko Koriantumrovo, takÏe
opût prchali do pustiny Aki‰.

15 A stalo se, Ïe Lib ho proná-
sledoval, aÏ on pfii‰el na planiny
Ago‰. A Koriantumr vzal s se-
bou ve‰ker˘ lid, kdyÏ prchal
pfied Libem do oné ãásti zemû,
kam uprchl.

16 A kdyÏ do‰el na planiny
Ago‰, utkal se v bitvû s Libem
a bil ho, aÏ zemfiel; nicménû
bratr LibÛv pfii‰el proti Korian-
tumrovi namísto nûho a bitva

14 1a Hel. 12:18; 13:17–23; Morm. 1:17–18; 2:10–14.
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byla nesmírnû tûÏká, kvÛli ãe-
muÏ Koriantumr opût prchal
pfied vojskem bratra Libova.
17 Nyní, bratr LibÛv se jmeno-

val ·iz. A stalo se, Ïe ·iz proná-
sledoval Koriantumra a dobyl
mnoho mûst a pobil jak Ïeny,
tak dûti a mûsta vypálil.

18 A celou zemí ‰el strach ze
·ize; ano, zemí ‰lo volání – Kdo
mÛÏe obstáti pfied vojskem
·izov˘m? Vizte, on pfied sebou
vyhlazuje zemi!

19 A stalo se, Ïe lidé se poãali
seskupovati do vojsk, po celé
tváfii zemû.

20 A byli rozdûleni; a ãást jich
uprchla k vojsku ·izovu a ãást
jich uprchla k vojsku Koriantu-
mrovu.

21 A tak veliká a vytrvalá byla
válka a tak dlouh˘ byl onen
v˘jev krveprolití a smrti, Ïe celá
tváfi zemû byla pokryta atûly
mrtv˘ch.

22 A tak prudká a rychlá byla
válka, Ïe nezbyl nikdo, kdo by
pohfibil mrtvé, ale pochodovali
od prolití krve k prolití krve,
nechávajíce tûla jak muÏÛ, tak
Ïen i dûtí roztrou‰ená po tváfii
zemû, kde se stala kofiis t í
aãervÛm masa.
23 A jejich zápach se ‰ífiil po

tváfii zemû, dokonce, po celé
tváfii zemû; proãeÏ lidé byli
tímto zápachem suÏováni ve
dne i v noci.

24 Nicménû, ·iz nepfiestal Kori-
antumra pronásledovati; neboÈ
se zapfiisáhl, Ïe se na Koriantu-
mrovi pomstí za krev svého bra-
tra, kter˘ byl zabit, a za slovo

Pánû, které pfii‰lo k Eterovi, Ïe
Koriantumr nepadne meãem.

25 A tak vidíme, Ïe Pán je
nav‰tívil v plnosti hnûvu svého
a jejich zlovolnost a ohavnosti
pfiipravily cestu pro jejich vûãné
zniãení.

26 A stalo se, Ïe ·iz pronásle-
doval Koriantumra na v˘chod
aÏ k hranicím u pobfieÏí, a tam
on se ·izem zápolil v bitvû po
dobu tfií dnÛ.

27 A zniãení mezi vojsky
·izov˘mi bylo tak stra‰livé,
Ïe lidé poãali b˘ti vydû‰eni a
poãali pfied vojsky Koriantu-
mrov˘mi prchati; a prchali do
zemû Korihor a vyhlazovali
pfied sebou obyvatele, v‰echny
ty, ktefií se k nim nepfiipojili.

28 A rozbili své stany v údolí
Korihor; a Koriantumr rozbil
své stany v údolí ·ur. Nyní,
údolí ·ur bylo poblíÏ pahorku
Komnor; proãeÏ, Koriantumr
shromáÏdil svá vojska na pahor-
ku Komnor a zatroubil na
polnici vojskÛm ·izov˘m, aby
je vyzval k bitvû.

29 A stalo se, Ïe oni pfii‰li, ale
byli opût zahnáni; a pfii‰li
podruhé a byli opût, podruhé,
zahnáni. A stalo se, Ïe pfii‰li
opût, potfietí, a bitva byla ne-
smírnû tûÏká.

30 A stalo se, Ïe ·iz bil Korian-
tumra tak, Ïe mu zpÛsobil
mnoho hlubok˘ch ran; a Kori-
antumr, ztrativ krev, omdlel a
byl odnesen, jako by byl mrtev.

31 Nyní, ztráta muÏÛ, Ïen a
dûtí na obou stranách byla tak
veliká, Ïe ·iz pfiikázal sv˘m

21a Eter 11:6. 22a Iz. 14:9–11.
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lidem, aby vojska Koriantumro-
va nepronásledovali; proãeÏ,
navrátili se do svého tábora.

KAPITOLA 15

Miliony JareditÛ jsou pobity v bitvû
– ·iz i Koriantumr shromaÏìují
ve‰ker˘ lid k souboji na Ïivot a na
smrt – Duch Pánû se s nimi pfie-
stává nesnaditi – Jareditsk˘ národ
je zcela zniãen – ZÛstává pouze
Koriantumr.

A stalo se, Ïe kdyÏ se Korian-
tumrovi zhojily rány, poãal se
rozpomínati na aslova, která
mu pravil Eter.

2 Vidûl, Ïe byly meãem pobity
jiÏ témûfi dva miliony z jeho
lidu, a poãal se v srdci svém
rmoutiti; ano, byly zabity dva
miliony mocn˘ch muÏÛ, a také
jejich manÏelky a jejich dûti.

3 Poãal ãiniti pokání ze zla, kte-
ré uãinil; poãal se rozpomínati
na slova, jeÏ byla promlouvána
ústy v‰ech prorokÛ, a vidûl je,
Ïe se doposud naplnila, kaÏdá
teãka; a jeho du‰e truchlila a
odmítala pfiijmouti útûchu.

4 A stalo se, Ïe napsal list
·izovi, Ïádaje ho, aby u‰etfiil lid,
a Ïe on se pro Ïivot lidu vzdá
království.

5 A stalo se, Ïe kdyÏ ·iz obdr-
Ïel jeho list, napsal list Koriantu-
mrovi, Ïe vzdá-li se mu on sám,
aby ho mohl zabíti sv˘m vlast-
ním meãem, u‰etfií Ïivot lidu.

6 A stalo se, Ïe lidé neãinili
pokání ze své nepravosti; a lid
KoriantumrÛv byl podnícen

k hnûvu proti lidu ·izovu; a lid
·izÛv byl podnícen k hnûvu
proti lidu Koriantumrovu; pro-
ãeÏ lid ·izÛv se utkal v bitvû
s lidem Koriantumrov˘m.

7 A kdyÏ Koriantumr vidûl, Ïe
brzy bude poraÏen, prchal opût
pfied lidem ·izov˘m.

8 A stalo se, Ïe pfii‰el k vodám
Ripliankum, coÏ vyloÏeno je ‰iré
neboli v‰e pfiesahující; proãeÏ,
kdyÏ do‰li k tûmto vodám, roz-
bili své stany; a ·iz si postavil
své stany vedle nich také; a tu-
díÏ nazítfií pfii‰li, aby bojovali.

9 A stalo se, Ïe bojovali v ne-
smírnû tûÏké bitvû, pfii které
byl Koriantumr opût zranûn a
omdlel pro ztrátu krve.

10 A stalo se, Ïe vojska Korian-
tumrova tlaãila na vojska ·izova
tak, Ïe je porazila, takÏe zpÛso-
bila, Ïe pfied ním prchala; a oni
prchali na jih a rozbili své stany
na místû, které se naz˘valo Ogat.

11 A stalo se, Ïe vojsko Korian-
tumrovo rozbilo své stany u
pahorku Ráma; a byl to tent˘Ï
pahorek, kde mÛj otec Mormon
aukryl Pánu záznamy, které byly
posvátné.

12 A stalo se, Ïe shromaÏìovali
ve‰ker˘ lid na celé tváfii zemû,
kter˘ nebyl pobit, kromû Etera.

13 A stalo se, Ïe Eter vidûl
v‰echna poãínání lidu; a vidûl,
Ïe lidé, ktefií byli pro Koriantu-
mra, se shromáÏdili u vojska
Koriantumrova; a lidé, ktefií
byli pro ·ize, se shromáÏdili u
vojska ·izova.

14 ProãeÏ, po dobu ãtyfi let
shromaÏìovali lid, aby mohli

15 1a Eter 13:20–21. 11a Morm. 6:6.
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získati v‰echny, ktefií byli na
tváfii zemû, a aby mohli získati
ve‰kerou posilu, kterou bylo
moÏno získati.
15 A stalo se, Ïe kdyÏ se v‰ichni

shromáÏdili, kaÏd˘ u onoho
vojska, u kterého chtûl, se svou
manÏelkou a se sv˘mi dûtmi –
jak muÏi, tak Ïeny a dûti, jsouce
vyzbrojeni váleãn˘mi zbranûmi
a majíce ‰títy a anáprsní pancífie
a pfiílbice a jsouce odûni po zpÛ-
sobu války – vypochodovali
jeden proti druhému, aby bojo-
vali; a bojovali po cel˘ onen den,
a nezvítûzili.

16 A stalo se, Ïe kdyÏ byla
noc, byli znaveni a stáhli se do
sv˘ch táborÛ; a poté, co se stáhli
do sv˘ch táborÛ, poãali kvíleti
a bûdovati nad ztrátou pobit˘ch
ze svého lidu; a tak velik˘ byl
jejich pláã, jejich kvílení a bûdo-
vání, Ïe nesmírnû profiezávaly
vzduch.

17 A stalo se, Ïe nazítfií ‰li opût
bojovati a velik˘ a stra‰liv˘ byl
onen den; nicménû nezvítûzili, a
kdyÏ pfii‰la noc, opût profiezáva-
li vzduch sv˘m pláãem a sv˘m
kvílením a sv˘m truchlením nad
ztrátou pobit˘ch ze svého lidu.

18 A stalo se, Ïe Koriantumr
napsal opût list ·izovi Ïádaje,
aby jiÏ ne‰el bojovati, ale aby si
vzal království a u‰etfiil Ïivot
lidu.

19 Ale vizte, Duch Pánû se
s nimi jiÏ pfiestal nesnaditi a
aSatan mûl úplnou moc nad
srdcem lidu; neboÈ byli vydáni
tvrdosti srdce svého a zaslepe-
nosti mysli své, aby mohli b˘ti

zniãeni; proãeÏ vy‰li opût bojo-
vati.

20 A stalo se, Ïe bojovali po
cel˘ onen den, a kdyÏ pfii‰la noc,
spali na sv˘ch meãích.

21 A nazítfií bojovali, dokonce
dokud nepfii‰la noc.

22 A kdyÏ pfii‰la noc, byli aopilí
hnûvem, stejnû jako muÏ, kter˘
je opil˘ vínem; a spali opût na
sv˘ch meãích.

23 A nazítfií bojovali opût; a
kdyÏ pfii‰la noc, v‰ichni jiÏ padli
meãem aÏ na padesát a dva
z lidu Koriantumrova a ‰edesát
a devût z lidu ·izova.
24 A stalo se, Ïe onu noc

spali na sv˘ch meãích a nazítfií
bojovali opût a bili se ze v‰ech
sil meãi sv˘mi a ‰títy sv˘mi, po
cel˘ onen den.

25 A kdyÏ pfii‰la noc, bylo tam
tfiicet a dva z lidu ·izova a dva-
cet a sedm z lidu Koriantumro-
va.

26 A stalo se, Ïe jedli a spali a
pfiipravovali se nazítfií na smrt.
A byli to statní a mocní muÏové,
co do síly lidské.

27 A stalo se, Ïe bojovali po
dobu tfií hodin a omdleli ztrátou
krve.

28 A stalo se, Ïe kdyÏ muÏi
Koriantumrovi nabyli dostateã-
né síly, aby mohli choditi, chys-
tali se útûkem zachrániti si Ïivot;
ale vizte, ·iz povstal, a jeho
muÏi také, a zapfiísahal se ve
svém hnûvu, Ïe zabije Koriantu-
mra, nebo sám zahyne meãem.

29 ProãeÏ pronásledoval je a
nazítfií je dostihl; a bojovali opût
meãem. A stalo se, Ïe kdyÏ jiÏ

15a Mos. 8:7–10. 19a pp ëábel. 22a Moroni 9:23.
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av‰ichni padli meãem, kromû
Koriantumra a ·ize, vizte, ·iz
omdlel ztrátou krve.

30 A stalo se, Ïe kdyÏ se Kori-
antumr opfiel o svÛj meã, aby si
trochu odpoãinul, uÈal ·izovi
hlavu.

31 A stalo se, Ïe poté, co ·izovi
uÈal hlavu, ·iz se zvedl na
rukou sv˘ch a padl; a poté, co
zalapal po dechu, zemfiel.

32 A stalo se, Ïe aKoriantumr
padl k zemi a zÛstal, jako by
v nûm nebylo Ïádného Ïivota.

33 A Pán promluvil k Eterovi
a pravil mu: Jdi. A on ‰el a vidûl,
Ïe v‰echna slova Pánû se napl-
nila; a dokonãil svÛj azáznam;
(a já jsem nenapsal ani setinu) a
ukryl je tak, aby je lid LimhiÛv
nalezl.

34 Nyní, poslední slova, která
aEter napsal, jsou tato: Zda
Pán chce, abych byl pfienesen,
nebo abych trpûl vÛli Pánû
v tûle, na tom nezáleÏí, pakliÏe
budu spasen v království Bo-
Ïím. Amen.

Kniha Moroniova

KAPITOLA 1

Moroni pí‰e k uÏitku LamanitÛ –
Nefité, ktefií nechtûjí zapfiíti Krista,
jsou usmrceni. Kolem roku 401–
421 po Kr.

NYNÍ já, aMoroni, dokonãiv
zkrácení zprávy o lidu

Jaredovu, domníval jsem se, Ïe
jiÏ nebudu více psáti, ale zatím
jsem je‰tû nezahynul; a Lamani-
tÛm o sobû nedávám vûdûti, aby
mne nezniãili.

2 NeboÈ vizte, aválky mezi
nimi jsou nesmírnû kruté; a pro
svou nenávist busmrcují v‰ech-
ny Nefity, ktefií nechtûjí zapfiíti
Krista.
3 A já, Moroni, nechci Krista

azapfiíti; proãeÏ, potuluji se,

kamkoli mohu, pro bezpeãí
svého vlastního Ïivota.

4 ProãeÏ pí‰i nûkolik dal‰ích
vûcí navzdory tomu, co jsem
se domníval; neboÈ jiÏ jsem
se domníval, Ïe nebudu více
psáti; ale pí‰i nûkolik dal‰ích
vûcí , aby snad mohly b˘ti
cenné nûjakého budoucího dne
pro mé bratfií, Lamanity, podle
vÛle Pánû.

KAPITOLA 2

JeÏí‰ dal dvanácti nef i tsk˘m
uãedníkÛm moc pfiedávati dar
Ducha Svatého. Kolem roku 401–
421 po Kr.

Slova Kristova, která promlou-
val ke sv˘m auãedníkÛm, kdyÏ

29a Eter 13:20–21.
32a Omni 1:20–22.
33a Mos. 8:9;

Alma 37:21–31;
Eter 1:1–5.

34a Eter 12:2.
[moroni]
1 1a pp Moroni, syn

MormonÛv.
2a 1. Nefi 12:20–23.

b Alma 45:14.
3a Mat. 10:32–33;

3. Nefi 29:5.
2 1a 3. Nefi 13:25.



549 Moroni 2:2–4:3

na nû vkládal ruce, k onûm
dvanácti, které vyvolil –
2 A oslovil je jménem fika:

Budete vz˘vati Otce ve jménu
mém v mocné modlitbû; a
poté, co tak uãiníte, budete míti
amoc, Ïe tomu, na koho vloÏíte
bruce své, cdáte Ducha Svatého;
a ve jménu mém jej budete
dávati, neboÈ tak ãiní apo‰to-
lové moji.

3 Nyní, Kristus jim pravil tato
slova v dobû svého prvého pro-
jevení; a zástup to nesly‰el, ale
uãedníci to sly‰eli; a na v‰ech-
ny, na nûÏ avloÏili ruce své,
sestoupil Duch Svat˘.

KAPITOLA 3

Star‰í vysvûcují knûze a uãitele
vkládáním rukou. Kolem roku 401–
421 po Kr.

ZpÛsob, jak˘m uãedníci, ktefií
byli naz˘váni astar‰ími církve,
bvysvûcovali knûze a uãitele –

2 Poté, co se pomodlili k Otci
ve jménu Kristovû, vloÏili na nû
ruce své a pravili:
3 Ve jménu JeÏí‰e Krista tû vy-

svûcuji, abys byl knûzem (nebo
jestliÏe to byl uãitel, vysvûcuji tû,
abys byl uãitelem), abys kázal
pokání a aodpu‰tûní hfiíchÛ
skrze JeÏí‰e Krista, vytrvalou

vírou ve jméno jeho aÏ do konce.
Amen.

4 A tímto zpÛsobem avysvûco-
vali knûze a uãitele podle bdarÛ
a povolání BoÏích lidem; a vy-
svûcovali je cmocí Ducha Svaté-
ho, kter˘ byl v nich.

KAPITOLA 4

Je vysvûtleno, jak star‰í a knûÏí
Ïehnají chléb svátosti. Kolem roku
401–421 po Kr.
aZpÛsob, jak˘m jejich bstar‰í a
knûÏí podávali tûlo a krev Kris-
tovu církvi; a cÏehnali je podle
pfiikázání Kristov˘ch; proãeÏ
víme, Ïe tento zpÛsob je prav˘;
a Ïehnal je star‰í nebo knûz –
2 A poklekli s církví a modlili

se k Otci ve jménu Kristovû
fikouce:

3 Ó BoÏe, Vûãn˘ Otãe, prosíme
tû ve jménu tvého Syna, JeÏí‰e
Krista, abys poÏehnal a posvûtil
tento achléb du‰ím v‰ech tûch,
ktefií jej pfiijímají; aby jej mohli
jísti na bpamátku tûla tvého Syna
a tobû dosvûdãiti, ó BoÏe, Vûãn˘
Otãe, Ïe jsou ochotni vzíti na
sebe cjméno tvého Syna a vÏdy
na nûj pamatovati a zachovávati
jeho pfiikázání, jeÏ jim dal, aby
mohli vÏdy míti jeho dDucha,
aby byl s nimi. Amen.

2a pp Moc.
b pp Ruce, jejich

vkládání.
c 3. Nefi 18:37.

3a Skut. 19:6.
3 1a Alma 6:1.

pp Star‰í.
b pp Vysvûcení,

vysvûtiti.

3a pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.
4a NaS 18:32; 20:60.

b pp Dar.
c 1. Nefi 13:37;

Moroni 6:9.
4 1a 3. Nefi 18:1–7.

b pp Star‰í.
c NaS 20:76–77.

3a pp Svátost.

b Luká‰ 22:19;
1. Kor. 11:23–24;
3. Nefi 18:7.

c pp JeÏí‰ Kristus –
Vzíti jméno JeÏí‰e
Krista na sebe.

d pp Duch Svat˘.
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KAPITOLA 5

Je vysvûtlen zpÛsob Ïehnání vína
svátosti. Kolem roku 401–421 po Kr.
aZpÛsob podávání vína – Vizte,
uchopili kalich a pravili:
2 Ó BoÏe, Vûãn˘ Otãe, prosíme

tû, ve jménu tvého Syna, JeÏí‰e
Krista, abys poÏehnal a posvûtil
toto avíno du‰ím v‰ech tûch,
ktefií je pijí, aby to mohli ãiniti
na bpamátku krve tvého Syna,
která byla pro nû prolita; aby ti
mohli dosvûdãiti, ó BoÏe, Vûãn˘
Otãe, Ïe na nûj vÏdy pamatují,
aby mohli míti jeho Ducha, aby
byl s nimi. Amen.

KAPITOLA 6

Kajícní lidé jsou pokfitûni a vfiele
pfiijímáni – âlenÛm církve, ktefií
ãiní pokání, je odpu‰tûno – Shro-
máÏdûní jsou vedena mocí Ducha
Svatého. Kolem roku 401–421 po Kr.

A nyní, promlouvám o akfitu.
Vizte, star‰í, knûÏí a uãitelé byli
pokfitûni; a nebyli pokfitûni, le-
daÏe pfiinesli vhodné plody, Ïe
jsou toho bhodni.
2 Ani nepfiijali ke kfitu nikoho,

pokud nepfii‰el se srdcem azlo-
men˘m a duchem zkrou‰en˘m

a nedosvûdãil církvi, Ïe ãinil
opravdovû pokání ze v‰ech
sv˘ch hfiíchÛ.

3 A nikdo nebyl pfiijat ke kfitu,
ledaÏe na sebe avzal jméno
Kristovo, maje odhodlání slou-
Ïiti mu aÏ do konce.

4 A poté, co byli pfiijati ke kfitu
a zapÛsobila na nû moc Ducha
Svatého a aoãistila je, byli poãí-
táni mezi lid církve Kristovy; a
jejich bjména byla zaznamenána,
aby na nû mohlo b˘ti pamatová-
no a aby mohli b˘ti vyÏivováni
dobr˘m slovem BoÏím, aby je
udrÏovalo na správné cestû a
aby je neustále udrÏovalo cbdûlé
v modlitbû, dspoléhajíce se jedi-
nû na zásluhy Kristovy, kter˘
je epÛvodcem i dokonavatelem
víry jejich.

5 A acírkev se bãasto scházela,
aby se cpostili a modlili a aby
jeden s druh˘m mluvili o blahu
sv˘ch du‰í.

6 A scházeli se ãasto, aby pfiijí-
mali chléb a víno na památku
Pána JeÏí‰e.

7 A pfiísnû dbali na to, aby mezi
nimi nebyla aÏádná nepravost;
a kdokoli byl pfiistiÏen, Ïe páchá
nepravost, a btfii svûdkové cír-
kve ho odsoudili pfied cstar‰ími,
a jestliÏe neãinil pokání a dnepfii-
znal se, bylo jeho jméno evyma-

5 1a 3. Nefi 18:8–11;
NaS 20:78–79.

2a NaS 27:2–4.
pp Svátost.

b Luká‰ 22:19–20;
1. Kor. 11:25.

6 1a pp Kfiest, kfitíti.
b pp ZpÛsobilost,

zpÛsobil˘.
2a pp Zlomené srdce.
3a pp JeÏí‰ Kristus –

Vzíti jméno JeÏí‰e

Krista na sebe.
4a pp âistota, ãist˘,

neãist˘.
b NaS 20:82.
c Alma 34:39;

3. Nefi 18:15–18.
d 2. Nefi 31:19;

NaS 3:20.
e ÎidÛm 12:2.

5a pp Církev JeÏí‰e
Krista.

b 3. Nefi 18:22;

4. Nefi 1:12;
NaS 88:76.

c pp Postiti se, pÛst.
7a NaS 20:54.

b NaS 42:80–81.
pp Svûdek.

c Alma 6:1.
pp Star‰í.

d pp Vyznání, vyznati.
e Ex. 32:33;

NaS 20:83.
pp Vylouãení.
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záno a nebyl poãítán mezi lid
KristÛv.
8 Ale akolikráte s opravdov˘m

zámûrem ãinili pokání a usilo-
vali o odpu‰tûní, tolikráte jim
bylo bodpu‰tûno.

9 A jejich shromáÏdûní byla
církví avedena podle pÛsobení
Ducha a mocí bDucha Svatého;
neboÈ jak je moc Ducha Svatého
vedla, aÈ kázati nebo nabádati
nebo se modliti nebo prositi
nebo zpívati, tak ãinili.

KAPITOLA 7

Je dáno pozvání vejíti v odpoãinutí
Pánû – Modlete se s opravdov˘m
zámûrem – Duch KristÛv umoÏÀu-
je lidem rozeznávati dobro od zla –
Satan pfiesvûdãuje lidi, aby zapfieli
Krista a aby ãinili zlo – Proroci
poukazují na pfiíchod Krista – Ví-
rou jsou konány zázraky a slouÏí
andûlé – Lidé mají doufati ve vûãn˘
Ïivot a lnouti k pravé lásce. Kolem
roku 401–421 po Kr.

A nyní já, Moroni, pí‰i nûkolik
slov svého otce Mormona, která
promluvil o avífie, nadûji a pravé
lásce; neboÈ tímto zpÛsobem
on promlouval k lidu, kdyÏ jej
uãil v synagoze, kterou postavili
jako místo uctívání.

2 A nyní já, Mormon, promlou-
vám k vám, milovaní bratfií
moji; a je to milostí Boha Otce

a na‰eho Pána JeÏí‰e Krista a
jeho svatou vÛlí, kvÛli daru jeho
apovolání daného mnû, Ïe je mi
dovoleno k vám v tuto dobu
promluviti.

3 ProãeÏ, chci promluviti k vám,
ktefií jste z církve, ktefií jste
pokojn˘mi následovníky Kristo-
v˘mi a ktefií jste obdrÏeli dosta-
teãnou nadûji, kterou mÛÏete
vejíti v aodpoãinutí Pánû, od této
doby nadále, dokud nebudete
odpoãívati u nûj v nebi.

4 A nyní, bratfií moji, soudím
tyto vûci o vás pro va‰e pokojné
akráãení s dûtmi lidsk˘mi.
5 NeboÈ pamatuji na slovo

BoÏí, které praví, podle skutkÛ
jejich apoznáte je; neboÈ jsou-li
skutky jejich dobré, pak jsou
oni také dobfií.

6 NeboÈ vizte, BÛh pravil:
âlovûk, kter˘ je azl˘, nemÛÏe
ãiniti to, co je dobré; neboÈ
pfiiná‰í-li dar anebo bmodlí-li se
k Bohu, pokud to nebude ãiniti
s opravdov˘m zámûrem, nijak
mu to neprospívá.

7 NeboÈ vizte, není mu to
poãítáno za spravedlivost.

8 NeboÈ vizte, jestliÏe ãlovûk,
kter˘ je azl˘, dává dar, ãiní tak
bzdráhavû; proãeÏ je mu to
poãítáno, jako by si byl dar po-
nechal; proãeÏ je pfied Bohem
povaÏován za zlého.

9 A podobnû také je ãlovûku
poãítáno za zlé, bude-li se mod-

8a Mos. 26:30–31.
b pp Odpustiti.

9a NaS 20:45; 46:2.
b pp Duch Svat˘.

7 1a 1. Kor. 13:1–13;
Eter 12:3–22, 27–37;
Moroni 8:14; 10:20–23.

2a pp Povolání,
povolan˘ Bohem,
povolati.

3a pp Odpoãinouti,
odpoãinutí,
spoãinouti.

4a 1. Jan. 2:6;

NaS 19:23.
5a 3. Nefi 14:15–20.
6a Mat. 7:15–18.

b Alma 34:28.
pp Modlitba.

8a Pfiísl. 15:8.
b NaS 64:34.
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liti, ale nikoli s aopravdov˘m
zámûrem srdce; ano, a nijak mu
to neprospûje, neboÈ BÛh nikoho
takového nepfiijímá.

10 ProãeÏ ãlovûk, kter˘ je zl˘,
nemÛÏe ãiniti to, co je dobré; ani
nebude dávati dobrého daru.

11 NeboÈ vizte, hofik˘ apramen
nemÛÏe pfiiná‰eti dobrou vodu;
aniÏ dobr˘ pramen mÛÏe pfiiná-
‰et i vodu hofikou; proãeÏ,
ãlovûk, kter˘ je sluÏebníkem
ìáblov˘m, nemÛÏe následovati
Krista; a bnásleduje-li Krista,
nemÛÏe b˘ti sluÏebníkem ìá-
blov˘m.
12 ProãeÏ v‰echny vûci, které

jsou adobré, pfiicházejí od Boha;
a to, co je bzlé, pfiichází od ìábla;
neboÈ ìábel je nepfiítelem Boha
a bojuje proti nûmu neustále,
a vyz˘vá a ponouká chfie‰iti a
ãiniti to, co je zlé, neustále.

13 Ale vizte, to, co je od Boha,
vyz˘vá a nutká ãiniti dobro ne-
ustále; proãeÏ kaÏdá vûc, která
vyz˘vá a anutká ãiniti dobro a
milovati Boha a slouÏiti mu, je
binspirována Bohem.

14 ProãeÏ, stfiezte se, milovaní
bratfií moji, abyste nesoudili, Ïe
to, co je azlé, je od Boha nebo
Ïe to, co je dobré a od Boha, je
od ìábla.

15 NeboÈ vizte, bratfií moji, je
vám dáno asouditi, abyste mohli

rozeznávati dobro od zla; a cesta
k posouzení je tak jasná, abyste
mohli rozeznávati s dokonal˘m
poznáním, jako denní svûtlo od
temné noci.

16 NeboÈ vizte, aDuch KristÛv
je dán kaÏdému ãlovûku, aby
mohl brozeznávati dobro od zla;
proãeÏ, ukazuji vám zpÛsob, jak
souditi; neboÈ kaÏdá vûc, která
vyz˘vá ãiniti dobro a pfiesvûd-
ãuje vûfiiti v Krista, je vyslána
mocí a darem Krista; proãeÏ
mÛÏete vûdûti s dokonal˘m
poznáním, Ïe je od Boha.

17 Ale cokoli pfiesvûdãuje lidi,
aby ãinili azlo a nevûfiili v Krista
a zapírali ho a neslouÏili Bohu,
o tom mÛÏete vûdûti s dokona-
l˘m poznáním, Ïe to je od ìábla;
neboÈ tímto zpÛsobem ìábel
pracuje, neboÈ nepfiesvûdãuje
nikoho, aby ãinil dobro, nikoli,
ani jediného; ani jeho andûlé
to neãiní; ani ti, ktefií se mu
poddávají.

18 A nyní, bratfií moji, vzhle-
dem k tomu, Ïe znáte svûtlo,
kter˘m mÛÏete souditi, kteréÏto
svûtlo je asvûtlo Kristovo, hleì-
te, abyste nesoudili nesprávnû;
neboÈ stejn˘m bsoudem, jak˘m
soudíte vy, budete také souzeni.

19 ProãeÏ, naléhavû vás pro-
sím, bratfií, abyste hledali pilnû
ve asvûtle Kristovû, abyste mohli

9a Jakub 1:6–7; 5:16;
Moroni 10:4.

11a Jakub 3:11–12.
b Mat. 6:24;

2. Nefi 31:10–13;
NaS 56:2.

12a Jakub 1:17;
1. Jan. 4:1–2;
Eter 4:12.

b Alma 5:39–42.
c Hel. 6:30.

pp Hfie‰iti, hfiích.
13a 2. Nefi 33:4;

Eter 8:26.
b pp Inspirace,

inspirovati, vnuknutí.
14a Iz. 5:20; 2. Nefi 15:20.
15a pp Rozeznávání, dar.
16a pp Svûdomí; Svûtlo,

svûtlo Kristovo.
b Gen. 3:5;

2. Nefi 2:5, 18, 26;

Mos. 16:3;
Alma 29:5;
Hel. 14:31.

17a pp Hfie‰iti, hfiích.
18a Mos. 16:9;

NaS 50:24; 88:7–13.
pp Svûtlo, svûtlo
Kristovo.

b pjs, Mat. 7:1–2;
Luká‰ 6:37; Jan 7:24.

19a NaS 84:45–46.
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rozeznávati dobro od zla; a
chopíte-li se kaÏdé dobré vûci a
nebudete-li ji odsuzovati, zajisté
budete bdítûtem Kristov˘m.

20 A nyní, bratfií moji, jak je
moÏné, abyste se chopili kaÏdé
dobré vûci?

21 A nyní, pfiicházím k oné
vífie, o které jsem pravil, Ïe pro-
mluvím; a fieknu vám, jak se
mÛÏete chopiti kaÏdé dobré
vûci.

22 NeboÈ vizte, BÛh, aznaje
v‰echny vûci, jsa od vûãnosti do
vûãnosti, vizte, poslal bandûly,
aby slouÏili dûtem lidsk˘m, aby
zjevovali ohlednû pfiíchodu
Krista; a v Kristu bude pfiichá-
zeti kaÏdá dobrá vûc.

23 A BÛh také oznamoval sv˘-
mi vlastními ústy prorokÛm,
Ïe Kristus pfiijde.

24 A vizte, rÛzn˘mi zpÛsoby
projevoval dûtem lidsk˘m vûci,
které jsou dobré; a v‰echny vûci,
které jsou dobré, pfiicházejí od
Krista; jinak by lidé byli apadlí
a Ïádná dobrá vûc by k nim
pfiijíti nemohla.

25 ProãeÏ, sluÏbou aandûlÛ a
kaÏd˘m slovem, které vy‰lo
z úst BoÏích, poãali lidé proka-
zovati víru v Krista; a tak se
vírou chopili kaÏdé dobré vûci;
a tak tomu bylo aÏ do pfiíchodu
Krista.

26 A poté, co on pfii‰el, byli
lidé také spaseni vírou ve jméno
jeho; a vírou se stávají syny Bo-
Ïími. A tak jistû, jakoÏe Kristus

Ïije, pravil tato slova na‰im ot-
cÛm fika: aO cokoli, co je dobré,
budete prositi Otce ve jménu
mém ve vífie vûfiíce, Ïe obdrÏí-
te, vizte, to se vám stane.

27 ProãeÏ, milovaní bratfií
moji, ustaly azázraky proto, Ïe
Kristus vystoupil do nebe a
usedl na pravici BoÏí, aby u Otce
bvyÏádal své právo milosrden-
ství, které má na dûti lidské?

28 NeboÈ on naplnil smysl
zákona a poÏaduje v‰echny ty,
ktefií v nûho mají víru; a ti, ktefií
v nûho mají víru, apfiilnou ke
kaÏdé dobré vûci; proãeÏ on
bobhajuje vûc dûtí lidsk˘ch; a
pfieb˘vá vûãnû v nebesích.

29 A protoÏe tak uãinil, milo-
vaní bratfií moji, ustaly zázraky?
Vizte, pravím vám: Nikoli; ani
andûlé nepfiestali slouÏiti dûtem
lidsk˘m.

30 NeboÈ vizte, jsou mu pod-
dáni, aby slouÏili podle slova
pfiíkazu jeho, ukazujíce se tûm,
ktefií mají silnou víru a pevnou
mysl v kaÏdé podobû zboÏnosti.

31 A úfiadem jejich sluÏby je
volati lidi ku pokání a naplÀo-
vati smlouvy Otcovy, které
uãinil s dûtmi lidsk˘mi, a ãiniti
jejich dílo a pfiipravovati mezi
dûtmi lidsk˘mi cestu hlásáním
slova Kristova vyvolen˘m ná-
dobám Pánû, aby ti mohli o nûm
vydávati svûdectví.

32 A ãinûním tohoto Pán BÛh
pfiipravuje cestu, aby zbytek lidí
mohl míti avíru v Krista a aby

19b Mos. 15:10–12; 27:25.
pp Synové a dcery
BoÏí.

22a pp BÛh, BoÏstvo.
b MojÏ. 5:58.

pp Andûlé.

24a 2. Nefi 2:5.
25a Alma 12:28–30.
26a 3. Nefi 18:20.

pp Modlitba.
27a pp Zázrak.

b Iz. 53:12; Mos. 14:12.

28a ¤ím. 12:9;
NaS 98:11.

b 1. Jan. 2:1;
2. Nefi 2:9.
pp Pfiímluvce.

32a pp Vûfiiti, víra.
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podle moci jeho mohl Duch
Svat˘ míti místo v srdci jejich;
a tímto zpÛsobem uskuteãÀuje
Otec smlouvy, které s dûtmi
lidsk˘mi uãinil.
33 A Kristus pravil: aBudete-li

míti víru ve mne, budete míti
moc uãiniti jakoukoli vûc, která
je pro mne bÏádoucí.
34 A pravil: âiÀte apokání,

v‰echny konãiny zemû, a pojìte
ke mnû a buìte pokfitûni ve
jménu mém a mûjte víru ve mne,
abyste mohli b˘ti spaseni.
35 A nyní, milovaní bratfií moji,

je-li tomu tak, Ïe tyto vûci, které
jsem k vám promluvil, jsou
pravdivé, a BÛh vám ukáÏe
s amocí a velikou slávou po-
sledního bdne, Ïe pravdivé
jsou, a jsou-li pravdivé, ustal
den zázrakÛ?

36 Nebo pfiestali se andûlé
dûtem lidsk˘m ukazovati?
Nebo azadrÏel pfied nimi moc
Ducha Svatého? Nebo bude ji
zadrÏovati, dokud ãas bude
trvati nebo zemû bude státi
nebo dokud bude jedin˘ ãlovûk
na tváfii její, aby byl spasen?

37 Vizte, pravím vám: Nikoli;
neboÈ azázraky jsou konány ví-
rou; a vírou se andûlé zjevují
lidem a slouÏí jim; proãeÏ, jest-
liÏe tyto vûci ustaly, bûda buì
dûtem lidsk˘m, neboÈ to je pro
bnevíru, a v‰e je marné.

38 NeboÈ nikdo nemÛÏe b˘ti
spasen, podle slov Kristov˘ch,
ledaÏe bude míti víru ve jméno
jeho; proãeÏ, jestliÏe tyto vûci
ustaly, pak ustala i víra; a stra‰-
liv˘ je stav lidí, neboÈ jsou, jako
by nebylo uãinûno Ïádného
vykoupení.

39 Ale vizte, milovaní bratfií
moji, já o vás soudím lépe, neboÈ
soudím, Ïe pro svou mírnost
máte víru v Krista; neboÈ ne-
máte-li v nûho víru, pak nejste
ahodni toho, abyste byli poãítáni
mezi lid církve jeho.

40 A opût, milovaní bratfií moji,
chtûl bych k vám promluviti o
anadûji. Jak tedy mÛÏete dosáh-
nouti víry, pokud nebudete míti
nadûje?

41 A v co budete adoufati?
Vizte, pravím vám, Ïe budete
míti bnadûji skrze usmífiení
Krista a skrze moc jeho vzkfií-
‰ení, abyste byli pozvednuti
k cÏivotu vûãnému, a to pro svou
víru v nûho, podle pfiíslibu.

42 ProãeÏ, má-li ãlovûk avíru,
bmusí nezbytnû míti nadûji;
neboÈ bez víry nemÛÏe b˘ti
Ïádné nadûje.

43 A opût, vizte, pravím vám,
Ïe nemÛÏe míti víru a nadûji,
pokud nebude amírn˘ a pokor-
ného srdce.

44 A je-li tomu tak, jeho avíra a
nadûje je marná, neboÈ nikdo

33a Mat. 17:20.
b NaS 88:64–65.

34a 3. Nefi 27:20;
Eter 4:18.

35a 2. Nefi 33:11.
b NaS 35:8.

36a Moroni 10:4–5, 7, 19.
37a Mat. 13:58;

Morm. 9:20;

Eter 12:12–18.
b Moroni 10:19–24.

39a pp ZpÛsobilost,
zpÛsobil˘.

40a Eter 12:4.
pp Doufati, nadûje.

41a NaS 138:14.
b Tit. 1:2;

Jákob 4:4;

Alma 25:16;
Moroni 9:25.

c pp Vûãn˘ Ïivot.
42a pp Vûfiiti, víra.

b Moroni 10:20.
43a pp Mírnost, mírn˘.
44a Alma 7:24;

Eter 12:28–34.
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není pfied Bohem pfiijateln˘,
leda mírn˘ a pokorného srdce;
a je-li ãlovûk mírn˘ a pokorného
srdce a bvyzná-li mocí Ducha
Svatého, Ïe JeÏí‰ je Kristus,
musí nezbytnû míti pravou lás-
ku; neboÈ nemá-li pravou lásku,
není niãím; proãeÏ musí nezbyt-
nû míti pravou lásku.
45 A apravá láska je trpûlivá a

je dobrotivá a bnezávidí a není
nadutá, nehledá své, nedá se
snadno vydráÏditi, neobm˘‰lí
zlého a neraduje se z nepravosti,
ale raduje se v pravdû, sná‰í
v‰echny vûci, vûfií v‰em vûcem,
doufá ve v‰echny vûci a ve
v‰ech vûcech vytrvá.

46 ProãeÏ, milovaní bratfií moji,
nemáte-li pravou lásku, nejste
niãím, neboÈ pravá láska nikdy
nepomíjí. ProãeÏ, pfiilnûte k pra-
vé lásce, která je nejvût‰í ze
v‰eho, neboÈ v‰echny vûci mu-
sejí pominouti –

47 Ale apravá láska je ãistá
bláska Kristova a vytrvá na
vûky; a kdokoli bude poslední-
ho dne shledán, Ïe ji má, s tím
bude dobfie.

48 ProãeÏ, milovaní bratfií moji,
amodlete se k Otci z celé síly
srdce, abyste mohli b˘ti naplnû-
ni touto láskou, kterou udûluje
v‰em, ktefií jsou prav˘mi bná-
sledovníky Syna jeho, JeÏí‰e
Krista; abyste se mohli státi syny
BoÏími; abychom, aÏ se zjeví,

cbyli jako on, neboÈ ho budeme
vidûti takového, jak˘ je; aby-
chom mohli míti tuto nadûji;
abychom mohli b˘ti doãi‰tûni
tak, jako on je ãist˘. Amen.

KAPITOLA 8

Kfiest mal˘ch dûtí je zlou ohavností
– Malé dûti jsou Ïivy v Kristu díky
usmífiení – Víra, pokání, mírnost a
pokora srdce, pfiijetí Ducha Svatého
a vytrvání do konce vedou ke spa-
sení. Kolem roku 401–421 po Kr.

List mého aotce Mormona na-
psan˘ mnû, Moronimu; a napsal
mi jej krátce po mém povolání
ke sluÏbû. A takto mi psal fika:

2 MÛj milovan˘ synu Moroni,
raduji se pfievelice, Ïe se tvÛj
Pán, JeÏí‰ Kristus, na tebe rozpo-
menul a Ïe tû povolal do sluÏby
své a ke svatému dílu svému.

3 Pamatuji na tebe vÏdy ve
sv˘ch modlitbách, modle se ne-
ustále k Bohu Otci ve jménu
jeho Svatého dítûte JeÏí‰e, aby
tû, skrze svou nekoneãnou adob-
rotivost a bmilost, zachovával
skrze vytrvalost víry ve jméno
jeho aÏ do konce.

4 A nyní, synu mÛj, promlou-
vám k tobû o tom, co mne
nesmírnû rmoutí; neboÈ zarmu-
cuje mne, Ïe mají vyvstávati
aspory mezi vámi.
5 NeboÈ jestliÏe jsem zvûdûl

44b Luká‰ 12:8–9.
pp Svûdectví;
Vyznání, vyznati.

45a 1. Kor. 13:1–13.
b pp Závidûti, závist.

47a 2. Nefi 26:30.
pp Pravá láska.

b Jozue 22:5.

pp Láska.
48a pp Modlitba.

b pp JeÏí‰ Kristus –
Pfiíklad JeÏí‰e Krista;
Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n .̆

c 1. Jan. 3:1–3;
3. Nefi 27:27.

d 3. Nefi 19:28–29.
pp âistota, ãist˘,
neãist˘.

8 1a Sl. Morm. 1:1.
3a Mos. 4:11.

b pp Milost.
4a 3. Nefi 11:22,

28; 18:34.
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pravdu, jsou mezi vámi spory
ohlednû kfitu va‰ich mal˘ch dûtí.
6 A nyní, synu mÛj, pfieji si,

abys pracoval pilnû, aby byl
tento velik˘ omyl z prostfiedku
va‰eho odstranûn; neboÈ s tímto
zámûrem pí‰i tento list.

7 NeboÈ ihned poté, co jsem
tyto vûci od tebe zvûdûl, tázal
jsem se v této vûci Pána. A aslovo
Pánû pfii‰lo ke mnû mocí Ducha
Svatého fikoucí:

8 Naslouchej slovÛm Krista,
svého Vykupitele, svého Pána
a svého Boha. Viz, nepfii‰el jsem
na svût volati ku pokání spra-
vedlivé, ale hfií‰níky; azdraví
nepotfiebují lékafie, ale ti, ktefií
jsou nemocní; proãeÏ, malé bdûti
jsou czdravé, neboÈ nejsou
schopné páchati dhfiích; proãeÏ
prokletí eAdamovo je z nich
sÀato ve mnû, takÏe nad nimi
nemá Ïádné moci; a zákon
fobfiízky je ve mnû odÀat.
9 A tímto zpÛsobem mi Duch

Svat˘ projevil slovo BoÏí; pro-
ãeÏ, mÛj milovan˘ synu, vím,
Ïe to je závaÏn˘ v˘smûch Bohu,
kfitíte-li malé dûti.
10 Viz, pravím ti, Ïe tyto vûci

budete uãiti – pokání a kfiest
pro ty, ktefií dosáhli azodpovûd-
nosti a jsou schopni páchati
hfiích; ano, pouãuj rodiãe, Ïe
musejí ãiniti pokání a b˘ti po-
kfitûni a pokofiiti se jako malé

bdûti, a budou v‰ichni spaseni i
se sv˘mi mal˘mi dûtmi.

11 A jejich malé adûti pokání
nepotfiebují, ani kfiest. Viz, kfiest
je ku pokání ke splnûní pfiiká-
zání na bodpu‰tûní hfiíchÛ.

12 Ale malé adûti jsou Ïivy
v Kristu jiÏ od zaloÏení svûta;
není-li tomu tak, BÛh je Bohem
stranícím a také Bohem promûn-
liv˘m a bãinícím rozdíly mezi
osobami; neboÈ kolik mal˘ch
dûtí zemfielo bez kfitu!

13 ProãeÏ, jestliÏe by malé dûti
nemohly b˘ti spaseny bez kfitu,
musely by jíti do nekoneãného
pekla.

14 Viz, pravím ti, Ïe ten, kdo
se domnívá, Ïe malé dûti potfie-
bují kfiest, je v Ïluãi hofikosti a
v poutech nepravosti; neboÈ
nemá ani avíru, ani nadûji, ani
pravou lásku; proãeÏ, jestliÏe by
byl odfiíznut pfii této my‰lence,
musel by jíti do pekla.

15 NeboÈ je stra‰livou zlovol-
ností domnívati se, Ïe BÛh spa-
sí jedno dítû díky kfitu, a druhé
musí zahynouti, protoÏe Ïádn˘
kfiest nemá.

16 Bûda buì tûm, ktefií budou
tímto zpÛsobem pfievraceti ces-
ty Pánû, neboÈ zahynou, pokud
nebudou ãiniti pokání. Viz,
promlouvám smûle, maje apra-
vomoc od Boha; a nebojím se
toho, co mÛÏe uãiniti ãlovûk;

7a pp Slovo BoÏí.
8a Marek 2:17.

b Marek 10:13–16.
c Mos. 3:16; NaS 74:7.
d pp Hfie‰iti, hfiích.
e 2. Nefi 2:25–27.

pp Pád Adama a Evy.
f Gen. 17:10–11.

pp Obfiízka.

10a pp Poãet vydati,
zodpovûdnost,
zodpovûdn˘.

b pp Dûti, dítû; Pokora,
pokorn˘, pokofiiti se.

11a pp Dûti, dítû; Kfiest,
kfitíti – Podmínky
pro kfiest.

b pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.

12a NaS 29:46–47; 93:38.
b Efez. 6:9;

2. Nefi 26:33;
NaS 38:16.

14a 1. Kor. 13:1–13;
Eter 12:6;
Moroni 7:25–28;
10:20–23.

16a pp Pravomoc.
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neboÈ dokonalá bláska cvyhání
v‰echnu bázeÀ.
17 A já jsem pln apravé lásky,

coÏ je láska vûãná; proãeÏ,
v‰echny dûti jsou pro mne stej-
né; proãeÏ, miluji malé bdûti do-
konalou láskou; a v‰echny jsou
stejné a jsou podílníky spasení.

18 NeboÈ já vím, Ïe BÛh není
Bohem stranícím, ani promûn-
livou bytostí; ale je anepromûn-
liv˘ od bve‰keré vûãnosti po
ve‰kerou vûãnost.

19 Malé adûti nemohou ãiniti
pokání; proãeÏ, je to stra‰livá
zlovolnost popírati ryzí milosr-
denství BoÏí vÛãi nim, neboÈ
pro jeho bmilosrdenství jsou
v nûm Ïivy.

20 A ten, kdo praví, Ïe malé
dûti potfiebují kfiest, popírá
milosrdenství Kristova a poklá-
dá za nic ausmífiení jeho a moc
vykoupení jeho.

21 Bûda takov˘m, neboÈ jsou
v nebezpeãí smrti, apekla a
bnekoneãn˘ch muk. ¤íkám to
smûle; BÛh mi tak pfiikázal. Po-
slouchejte je a dbejte jich, jinak
se postaví proti vám u csoud-
covské stolice Kristovy.

22 NeboÈ vizte, Ïe v‰echny
malé dûti jsou aÏivy v Kristu, a

také v‰ichni ti, ktefií jsou bez
bzákona. NeboÈ moc cvykoupení
pfiichází ke v‰em tûm, ktefií ne-
mají Ïádn˘ zákon; proãeÏ, ten,
kdo není odsouzen, neboli ten,
kdo není pod Ïádn˘m odsouze-
ním, nemÛÏe ãiniti pokání; a ta-
kov˘m kfiest nijak neprospûje –

23 Ale je to v˘smûch Bohu
popírající milosrdenství Kristo-
va a moc Svatého Ducha jeho
a vkládající dÛvûru v amrtvé
skutky.

24 Viz, synu mÛj, tato vûc nemá
b˘ti; neboÈ apokání je pro ty, kte-
fií jsou pod odsouzením a pod
prokletím poru‰eného zákona.

25 A prvotinami apokání je
bkfiest; a kfiest pfiichází vírou ke
splnûní pfiikázání; a splnûní
pfiikázání pfiiná‰í codpu‰tûní
hfiíchÛ;

26 A odpu‰tûní hfiíchÛ pfiiná‰í
amírnost a pokoru srdce; a pro
mírnost a pokoru srdce pfiichází
nav‰tívení bDuchem Svat˘m,
kter˘Ïto cUtû‰itel naplÀuje dna-
dûjí a dokonalou eláskou, kte-
ráÏto láska vytrvá f pílí pfii
gmodlitbû, dokud nepfiijde ko-
nec, kdy v‰ichni hsvatí budou
pfieb˘vati s Bohem.

27 Viz, synu mÛj, opût ti napí‰i,

16b pp Láska.
c 1. Jan. 4:18.

17a pp Pravá láska.
b Mos. 3:16–19.

18a Alma 7:20;
Morm. 9:9.
pp BÛh, BoÏstvo.

b Moroni 7:22.
19a Luká‰ 18:15–17.

b pp Milosrdenství,
milosrdn˘.

20a pp Plán vykoupení;
Usmífiení, usmífiiti.

21a pp Peklo.

b Jákob 6:10;
Mos. 28:3;
NaS 19:10–12.

c pp JeÏí‰ Kristus –
Soudce.

22a pp Spasení –
Spasení dûtí.

b Skut. 17:30;
NaS 76:71–72.

c pp Vykoupení,
vykoupen˘,
vykoupiti.

23a NaS 22:2.
24a pp Pokání.

25a pp Kfiest, kfitíti –
Podmínky pro kfiest.

b MojÏ. 6:58–60.
c NaS 76:52.

pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.
26a pp Mírnost, mírn˘.

b pp Duch Svat˘.
c pp Utû‰itel.
d pp Doufati, nadûje.
e 1. Petr. 1:22;

1. Nefi 11:22–25.
f pp Píle.
g pp Modlitba.
h pp Svat˘.
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nepÛjdu-li brzy proti Lamani-
tÛm. Viz, ap˘cha tohoto národa,
neboli lidu NefitÛ, pfiivodila
jejich zniãení, ledaÏe budou
ãiniti pokání.
28 Modli se za nû, synu mÛj,

aby k nim mohlo pfiijíti poká-
ní. Ale viz, bojím se, Ïe Duch
se s nimi jiÏ ustal anesnaditi; a
v této ãásti zemû také usilují
o svrÏení ve‰keré moci a pravo-
moci, která pochází od Boha; a
bpopírají Ducha Svatého.

29 A po odvrhnutí tak velikého
poznání, synu mÛj, musejí brzy
zahynouti, k naplnûní proroctví,
která promlouvali proroci, a
také slov na‰eho Spasitele sa-
motného.

30 Mûj se dobfie, synu mÛj,
neÏli ti opût napí‰i nebo neÏli
se opût setkáme. Amen.

Druh˘ list MormonÛv jeho synu
Moronimu.

ObsaÏeno v kapitole 9 .

KAPITOLA 9

Jak Nefité, tak Lamanité jsou zka-
Ïení a zvrhlí – Jedni druhé muãí a
vraÏdí – Mormon se modlí, aby
milost a dobrotivost mohly spoãí-
vati na Moronim na vûky. Kolem
roku 401–421 po Kr.

MÛj milovan˘ synu, opût ti pí‰i,
abys mohl zvûdûti, Ïe jsem je‰tû

na Ïivu; ale pí‰i ponûkud o tom,
co je bolestné.

2 NeboÈ viz, mûl jsem tûÏkou
bitvu s Lamanity, ve které jsme
nezvítûzili; a Archeantus padl
meãem, a také Luram a Emron;
ano, a ztratili jsme velik˘ poãet
sv˘ch vynikajících muÏÛ.

3 A nyní viz, synu mÛj, bojím
se, Ïe Lamanité tento lid zniãí;
neboÈ oni neãiní pokání a Satan
je ustaviãnû podnûcuje k vzá-
jemnému hnûvu.

4 Viz, pracuji s nimi neustále;
a kdyÏ promlouvám slovo BoÏí
s aostrostí, tfiesou se a hnûvají
se na mne; a kdyÏ Ïádné ostrosti
neuÏívám, zatvrzují proti nûmu
srdce své; proãeÏ, bojím se,
Ïe se s nimi Duch Pánû ustal
bnesnaditi.

5 NeboÈ tak nesmírnû se hnû-
vají, Ïe se mi zdá, Ïe nemají Ïád-
n˘ strach ze smrti; a ztratili svou
lásku, jednoho ke druhému; a
neustále aÏízní po krvi a pomstû.
6 A nyní, mÛj milovan˘ synu,

i pfies jejich tvrdost pracujme
apilnû; neboÈ jestliÏe bychom
ustali bpracovati, pfiivodili by-
chom na sebe odsouzení; neboÈ
máme, zatímco jsme v tomto
stánku z hlíny, vykonati práci,
abychom mohli poraziti nepfií-
tele v‰í spravedlivosti a nechati
du‰i svou spoãinouti v králov-
ství BoÏím.

7 A nyní, pí‰i ponûkud o utr-
pení tohoto lidu. NeboÈ podle
znalosti, kterou jsem obdrÏel

27a NaS 38:39.
pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

28a Morm. 5:16.
b Alma 39:6.

pp Neprominuteln˘
hfiích.

9 4a 2. Nefi 1:26–27;
NaS 121:41–43.

b NaS 1:33.

5a Morm. 4:11–12.
6a pp Píle.

b Jákob 1:19;
Enos 1:20.
pp Povinnost.
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od Amorona, viz, Lamanité mají
mnoho zajatcÛ, které pfiivedli
od vûÏe ·eriza; a byli tam muÏi,
Ïeny a dûti.
8 A manÏele a otce onûch Ïen

a dûtí zabili; a Ïiví Ïeny masem
jejich manÏelÛ a dûti masem
jejich otcÛ; a vodu jim nedávají
Ïádnou, jen trochu.

9 A pfiestoÏe je ohavnost
LamanitÛ tak veliká, nepfiesa-
huje ohavnost na‰eho lidu
v Moriantumu. NeboÈ viz, mno-
hé z dcer LamanitÛ zajali; a
poté, co je pfiipravili o to, co je
nade v‰e drahé a cenné, coÏ
je acudnost a bctnost –

10 A poté, co tuto vûc uãinili,
zavraÏdili je tím nejkrutûj‰ím
zpÛsobem, muãíce jejich tûla aÏ
k smrti; a poté, co to uãinili, po-
Ïírají jejich maso jako divá zvûfi,
pro tvrdost srdce svého; a ãiní
to na znamení stateãnosti.

11 Ó mÛj milovan˘ synu, jak
mÛÏe lid podobn˘ tomuto, kter˘
je bez mravnosti –

12 (A jen málo let uplynulo,
a byli mravn˘m a pfiíjemn˘m
lidem)

13 Ale ó synu mÛj, jak mÛÏe
lid podobn˘ tomuto, jehoÏ potû-
‰ení je v tak mnohé ohavnosti –

14 Jak mÛÏeme ãekati, Ïe BÛh
azadrÏí ruku svou v soudu proti
nám?
15 Viz, mé srdce volá: Bûda

tomuto lidu. Pfiijì v soudu, ó
BoÏe, a skryj jejich hfiíchy a zlo-
volnost a ohavnosti pfied tváfií
svou!

16 A opût, synu mÛj, je mnoho

avdov a jejich dcer, jeÏ zÛstaly
v ·erize; a tu ãást zásob, kterou
neodnesli Lamanité, viz, odnes-
lo vojsko Zenefiovo a nechali je
potulovati se, kamkoli mohou,
za potravou; a mnoho star˘ch
Ïen cestou umdlévá a umírá.

17 A vojsko, které je se mnou,
je slabé; a vojska LamanitÛ jsou
mezi ·erizou a mnou; a v‰ichni,
ktefií uprchli k vojsku aAronovu,
padli za obûÈ jejich stra‰livému
zvûrstvu.

18 Ó, jaká zkaÏenost lidu mého!
Je bez fiádu a bez milosrdenství.
Viz, já jsem jen ãlovûk a mám
jen sílu ãlovûka a nemohu jiÏ
déle prosazovati své pfiíkazy.

19 A oni jsou silní ve své zvrá-
cenosti; a jsou stejnû zvûr‰tí,
ne‰etfiíce nikoho, ani star˘ch,
ani mlad˘ch; a tû‰í se ze v‰eho
kromû toho, co je dobré; a utr-
pení na‰ich Ïen a na‰ich dûtí na
celé tváfii této zemû pfiesahuje
v‰e; ano, jazyk to nemÛÏe vy-
povûdûti, ani to nemÛÏe b˘ti
zapsáno.

20 A nyní, synu mÛj, nebudu
jiÏ setrvávati u tohoto stra‰li-
vého v˘jevu. Viz, ty zná‰ zlo-
volnost tohoto lidu; ví‰, Ïe je
bez zásad a nemá citu; a jeho
zlovolnost apfiesahuje zlovol-
nost LamanitÛ.

21 Viz, synu mÛj, nemohu je
Bohu doporuãiti, aniÏ by mne
udefiil.

22 Ale viz, synu mÛj, doporu-
ãuji Bohu tebe a mám dÛvûru
v Kristu, Ïe bude‰ spasen; a
modlím se k Bohu, aby au‰etfiil

9a pp Cudnost.
b pp Ctnost.

14a Alma 10:23.

16a pp Vdova.
17a Morm. 2:9.
20a Hel. 6:34–35.

22a Morm. 8:3.



Moroni 9:23–10:4 560

tvÛj Ïivot, abys svûdãil o návra-
tu tohoto lidu k nûmu, anebo o
jeho naprostém zniãení; neboÈ
vím, Ïe musejí zahynouti, po-
kud nebudou ãiniti bpokání a
nenavrátí se k nûmu.

23 A zahynou-li, bude to jako
u JareditÛ, pro svéhlavost jejich
srdce avyhledávajícího krev a
bpomstu.

24 A pakliÏe zahynou, víme,
Ïe mnozí z na‰ich bratfií apfie-
‰li k LamanitÛm, a mnohem
více jich k nim je‰tû pfiejde;
proãeÏ, napi‰ je‰tû nûco, jestli-
Ïe bude‰ u‰etfien a já zahynu a
neuvidím tû; ale mám dÛvûru,
Ïe tû brzy uvidím; neboÈ mám
posvátné záznamy, které ti chci
bpfiedati.

25 Synu mÛj , buì vûrn˘
v Kristu; a kéÏ tû vûci, jeÏ jsem
napsal, nezarmucují a netíÏí
aÏ k smrti; ale kéÏ tû Kristus
pozvedne a kéÏ jeho autrpení
a smrt a zjevení jeho tûla na‰im
otcÛm a jeho milosrdenství a
shovívavost a nadûje na jeho
slávu a bvûãn˘ Ïivot spoãívá
v tvé cmysli na vûky.

26 A kéÏ milost Boha Otce,
jehoÏ trÛn je vysoko v nebesích,
a Pána na‰eho JeÏí‰e Krista,
kter˘ sedí na apravici moci jeho,
neÏli se mu v‰echny vûci stanou
poddan˘mi, je a na vûky s tebou
zÛstává. Amen.

KAPITOLA 10

Svûdectví o Knize Mormonovû
pfiichází mocí Ducha Svatého –
Dary Ducha jsou udíleny vûrn˘m
– Duchovní dary vÏdy doprovázejí
víru – Moroniova slova promlou-
vají z prachu – Pojìte ke Kristu,
buìte v nûm zdokonalováni a po-
svûcujte svou du‰i. Kolem roku
421 po Kr.

Nyní já, Moroni, pí‰i nûco, co se
mi zdá dobré; a pí‰i sv˘m bra-
tfiím aLamanitÛm; a chtûl bych,
aby vûdûli, Ïe uplynulo více
neÏli ãtyfii sta a dvacet let od
doby, kdy bylo dáno znamení
o pfiíchodu Krista.

2 A azapeãetím tyto záznamy
poté, co k vám promluvím
nûkolik slov cestou nabádání.

3 Vizte, chtûl bych vás nabá-
dati, abyste, aÏ budete ãísti
tyto vûci, bude-li to moudrost
v Bohu, Ïe je budete ãísti, pama-
tovali, jak milosrdn˘ byl Pán
k dûtem lidsk˘m od stvofiení
Adama aÏ do doby, kdy tyto
vûci obdrÏíte, a abyste o tom
apfiemítali v bsrdci svém.

4 A aÏ tyto vûci obdrÏíte, chtûl
bych vás nabádati, abyste se
atázali Boha, Vûãného Otce, ve
jménu Krista, zda tyto vûci
bnejsou pravdivé; a budete-li
se tázati s cupfiímn˘m srdcem,

22b Mal. 3:7;
Hel. 13:11;
3. Nefi 10:6; 24:7.

23a Morm. 4:11–12.
b Eter 15:15–31.

24a Alma 45:14.
b Morm. 6:6.

25a pp Usmífiení, usmífiiti.
b pp Vûãn˘ Ïivot.

c pp Mysl.
26a Luká‰ 22:69;

Skut. 7:55–56;
Mos. 5:9;
Alma 28:12.

10 1a NaS 10:48.
2a Morm. 8:4, 13–14.

pp Písma – Pfiíchod
písem prorokován.

3a Deut. 11:18–19.
pp Pfiemítati.

b Deut. 6:6–7.
4a pp Modlitba.

b 1. Nefi 13:39; 14:30;
Mos. 1:6;
Eter 4:10–11; 5:3.

c pp âestnost, ãestn˘.
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s dopravdov˘m zámûrem, majíce
evíru v Krista, on vám fprojeví
jejich gpravdivost, mocí Ducha
Svatého.

5 A mocí Ducha Svatého mÛ-
Ïete aznáti bpravdu ohlednû
v‰ech vûcí.

6 A cokoli, co je dobré, je
spravedlné a pravdivé; proãeÏ,
nic, co je dobré, nepopírá Krista,
ale potvrzuje, Ïe on jest.

7 A vy mÛÏete vûdûti, Ïe on
jest, mocí Ducha Svatého; pro-
ãeÏ bych vás chtûl nabádati,
abyste nepopírali moc BoÏí;
neboÈ on pÛsobí mocí apodle
víry dûtí lidsk˘ch, stejnû dnes a
zítra a na vûky.
8 A opût vás nabádám, bratfií

moji, abyste nepopírali adary
BoÏí, neboÈ jsou mnohé; a po-
cházejí od téhoÏ Boha. A jsou
brÛzné zpÛsoby, jimiÏ jsou tyto
dary udíleny; ale je to tent˘Ï
BÛh, kter˘ pÛsobí v‰echno ve
v‰ech; a lidem jsou pfiedávány
projevy Ducha BoÏího, k jejich
prospûchu.
9 NeboÈ vizte, ajednomu je

dáno Duchem BoÏím, aby mohl
buãiti slovu moudrosti;

10 A jinému, aby mohl uãiti
slovu poznání skrze téhoÏ
Ducha;

11 A jinému pfieveliká avíra;
a jinému dary buzdravování
skrze téhoÏ Ducha;

12 A opût, jinému, aby mohl
konati mocné azázraky;

13 A opût, jinému, aby mohl
prorokovati o v‰ech vûcech;

14 A opût, jinému spatfiiti
andûly a slouÏící duchy;

15 A opût, jinému v‰emoÏné
jazyky;

16 A opût, jinému vykládá-
ní jazykÛ a rÛzn˘ch druhÛ
ajazykÛ.
17 A v‰echny tyto dary pfii-

cházejí Duchem Kristov˘m; a
pfiicházejí ke kaÏdému jednot-
livû; podle jeho vÛle.

18 A chtûl bych vás nabádati,
milovaní bratfií moji, abyste
pamatovali, Ïe akaÏd˘ dobr˘
dar pochází od Krista.

19 A chtûl bych vás nabádati,
milovaní bratfií moji, abyste pa-
matovali, Ïe on je atent˘Ï vãera,
dnes a na vûky, a Ïe v‰echny
tyto dary, o kter˘ch jsem pro-
mlouval a které jsou duchovní,
nikdy nepominou, dokonce
dokud svût bude státi, leda pro
bnevíru dûtí lidsk˘ch.

20 ProãeÏ, musí b˘ti avíra; a
musí-li b˘ti víra, musí také b˘ti
nadûje; a musí-li b˘ti nadûje,
musí také b˘ti pravá láska.

21 A pokud nemáte apravou
lásku, nemÛÏete b˘ti nikterak
spaseni v království BoÏím;
a také nemÛÏete b˘ti spaseni
v království BoÏím, nemáte-li

4d Jakub 1:5–7;
Moroni 7:9.

e pp Vûfiiti, víra.
f pp Zjevení.
g pp Pravda.

5a NaS 35:19.
pp Rozeznávání, dar;
Svûdectví.

b Jan 8:32.

7a 1. Nefi 10:17–19.
8a pp Dary Ducha.

b NaS 46:15.
9a 1. Kor. 12:8–11;

NaS 46:8–29.
b NaS 88:77–79, 118.

11a pp Vûfiiti, víra.
b pp Uzdravování,

uzdravovati.

12a pp Zázrak.
16a pp Dar jazykÛ.
18a Jakub 1:17.
19a ÎidÛm 13:8.

b Moroni 7:37.
20a Eter 12:3–37.
21a 1. Kor. 13:1–13;

Moroni 7:1, 42–48.
pp Pravá láska.
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víru; a také nemáte-li Ïádnou
nadûji.
22 A nemáte-li Ïádnou nadûji,

musíte nezbytnû b˘ti zoufalí;
a zoufalství pfiichází pro ne-
pravost.
23 A Kristus vskutku pravil

na‰im otcÛm: aMáte-li víru,
mÛÏete ãiniti v‰echny vûci, které
jsou pro mne Ïádoucí.
24 A nyní, promlouvám ke

v‰em konãinám zemû – Ïe pfii-
jde-li den, kdy moc a dary BoÏí
mezi vámi pominou, bude to
apro bnevíru.
25 A bûda buì dûtem lid-

sk˘m, bude-li tomu tak; neboÈ
nebude mezi vámi anikdo, kdo
ãiní dobro, ne, ani jedin˘. Ne-
boÈ bude-li mezi vámi jedin˘,
kter˘ ãiní dobro, bude pÛsobiti
mocí a dary BoÏími.
26 A bûda tûm, ktefií zpÛso-

bí, Ïe tyto vûci pominou, a oni
zemfiou, neboÈ azemfiou ve
sv˘ch bhfií‰ích, a nemohou b˘ti
spaseni v království BoÏím; a
pravím tak podle slov Kristo-
v˘ch; a nelÏu.

27 A nabádám vás, abyste na
tyto vûci pamatovali; neboÈ
rychle pfiichází ãas, kdy budete
vûdûti, Ïe nelÏu, neboÈ mne
uvidíte u stolice BoÏí; a Pán BÛh
vám fiekne: CoÏ jsem vám nehlá-
sal aslova svá, jeÏ byla zapsána

tímto muÏem jako bvolajícím
z mrtv˘ch, ano, dokonce jako
mluvícím z cprachu?

28 Oznamuji tyto vûci, aby se
naplnila proroctví. A vizte, vy-
jdou z úst vûãného Boha; a slovo
jeho bude asyãeti od pokolení
k pokolení.
29 A BÛh vám ukáÏe, Ïe to, co

jsem zapsal, je pravdivé.
30 A opût bych vás chtûl nabá-

dati, abyste a‰li ke Kristu a cho-
pili se kaÏdého dobrého daru a
bnedot˘kali se daru zlého, ani
vûci neãisté.

31 A aprobuì se a povstaÀ
z prachu, ó Jeruzaléme; ano, a
odûj se v krásn˘ ‰at svÛj, ó
dcero bsionská; a ckÛly své
dposilni a roz‰ifi hranice své na
vûky, abys ejiÏ nebyla smíchá-
na, aby smlouvy Vûãného Otce,
které s tebou uãinil, ó dome
Izraele, se mohly naplniti.

32 Ano, apojìte ke Kristu a
buìte v nûm bzdokonalováni
a popírejte v sobû ve‰kerou
bezboÏnost; a popfiete-li v sobû
ve‰kerou bezboÏnost a budete-li
cmilovati Boha celou svou mocí,
myslí a silou, pak je milost jeho
postaãující pro vás, abyste
milostí jeho mohli b˘ti dokonalí
v Kristu; a jste-li dmilostí BoÏí
dokonalí v Kristu, nemÛÏete
nikterak popírati moc BoÏí.

23a Moroni 7:33.
24a Moroni 7:37.

b pp Nevíra.
25a pjs, Îalmy 14:1–7;

¤ím. 3:10–12.
26a Ezech. 18:26–27;

1. Nefi 15:32–33;
Mos. 15:26.

b Jan 8:21.
27a 2. Nefi 33:10–11.

b 2. Nefi 3:19–20;

27:13; 33:13;
Morm. 9:30.

c Iz. 29:4.
28a 2. Nefi 29:2.
30a 1. Nefi 6:4;

Morm. 9:27;
Eter 5:5.

b Alma 5:57.
31a Iz. 52:1–2.

b pp Sion.
c pp KÛl.

d Iz. 54:2.
e Eter 13:8.

32a Mat. 11:28;
2. Nefi 26:33;
Jákob 1:7;
Omni 1:26.

b Mat. 5:48;
3. Nefi 12:48.
pp Dokonal˘.

c NaS 4:2; 59:5–6.
d 2. Nefi 25:23.



563 Moroni 10:33–34

33 A opût, jste-li milostí BoÏí
dokonalí v Kristu a nepopírá-
te-li jeho moc, pak jste v Kristu
milostí BoÏí aposvûcováni skrze
prolití bkrve Kristovy, coÏ je ve
smlouvû Otce na codpu‰tûní
hfiíchÛ va‰ich, takÏe se stáváte
dsvat˘mi, bez poskvrny.
34 A nyní, fiíkám v‰em, mûjte

se dobfie. Brzy pÛjdu, abych si
aodpoãinul v bráji BoÏím, dokud
nebudou mÛj cduch a tûlo opût
dspojeny a dokud nebudu vítû-
zoslavnû pfiiveden evzduchem,
abych se setkal s vámi pfied
f pfiíjemnou stolicí velikého
gJehovy, Vûãného hSoudce jak
Ïiv˘ch, tak mrtv˘ch. Amen.

33a pp Posvûcení.
b pp Usmífiení, usmífiiti.
c pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.
d pp Svatost.

34a pp Odpoãinouti,

odpoãinutí,
spoãinouti.

b pp Ráj.
c pp Duch.
d pp Vzkfií‰ení.

e 1. Tes. 4:17.
f Jákob 6:13.
g pp Jehova.
h pp JeÏí‰ Kristus –

Soudce.

KONEC
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ÚVOD

Nauka a smlouvy je sbírka boÏsk˘ch zjevení a inspirovan˘ch
oznámení dan˘ch pro zaloÏení a spravování království BoÏí-

ho na zemi v posledních dnech. Aãkoli vût‰ina oddílÛ je urãena
ãlenÛm Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ, poselství,
varování a nabádání jsou k prospûchu ve‰kerého lidstva a obsahu-
jí v˘zvu v‰em lidem kdekoli, aby naslouchali hlasu Pána JeÏí‰e
Krista, promlouvajícího k nim pro jejich ãasné blaho a jejich vûãné
spasení.

Vût‰ina zjevení v této sbírce byla pfiijata skrze Josepha Smitha
ml., prvního proroka a presidenta Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ. Dal‰í byla vydána skrze nûkteré z jeho následníkÛ
v pfiedsednictví (viz záhlaví k oddílÛm 135, 136 a 138 a Oficiální
prohlá‰ení 1 a 2).

Kniha Nauky a smluv je jedním ze standardních dûl Církve
spoleãnû s Biblí svatou, Knihou Mormonovou a Drahocennou
perlou. Av‰ak Nauka a smlouvy je jedineãná, protoÏe není pfiekla-
dem dávného dokumentu, ale je novodobého pÛvodu a byla dána
Bohem skrze jeho vyvolené proroky pro znovuzfiízení jeho svatého
díla a zaloÏení království BoÏího na zemi v tûchto dnech. V tûchto
zjeveních nasloucháme jemnému, ale pevnému hlasu Pána JeÏí‰e
Krista promlouvajícího nanovo v dispensaci plnosti ãasÛ; a dílo,
které je v ní zahájeno, je pfiípravou pro jeho druh˘ pfiíchod, pro
naplnûní slov a ve shodû se slovy v‰ech svat˘ch prorokÛ od doby,
kdy poãal svût.

Joseph Smith ml. se narodil 23. prosince 1805 v Sharonu v kraji
Windsor ve státû Vermont. V útlém vûku se pfiestûhoval s rodinou
do Manchesteru na západ státu New York. Právû v dobû, kdy Ïil
poblíÏ Manchesteru, na jafie 1820, kdyÏ mu bylo ãtrnáct let, zaÏil
své první vidûní, ve kterém byl nav‰tíven osobnû Bohem, Vûãn˘m
Otcem, a jeho Synem JeÏí‰em Kristem. V tomto vidûní mu bylo
fieãeno, Ïe pravá Církev JeÏí‰e Krista, jeÏ byla zfiízena v novozá-
konních dobách a jeÏ poskytovala plnost evangelia, jiÏ na zemi
není. Dal‰í boÏské projevy, v nichÏ byl pouãován mnoha andûly,
následovaly; bylo mu ukázáno, Ïe BÛh má pro nûj zvlá‰tní práci,
kterou má na zemi uãinit, a Ïe skrze nûj bude na zemi znovuzfiízena
Církev JeÏí‰e Krista.

V prÛbûhu doby bylo Josephu Smithovi umoÏnûno skrze boÏskou
pomoc pfieloÏit a vydat Knihu Mormonovu. Mezitím byli on a Oliver
Cowdery v kvûtnu 1829 Janem Kfititelem vysvûceni k Aronovu
knûÏství (viz NaS 13) a brzy poté byli také vysvûceni k Melchise-
dechovu knûÏství dávn˘mi apo‰toly Petrem, Jakubem a Janem (viz
NaS 27:12). Následovala dal‰í vysvûcení, pfii nichÏ jim byly pfiedány
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knûÏské klíãe MojÏí‰em, Eliá‰em a Eliasem a mnoha dávn˘mi
proroky (viz NaS 110; 128:18, 21). Tato vysvûcení byla ve skuteãnosti
znovuzfiízením boÏské pravomoci ãlovûku na zemi. 6. dubna 1830,
pod nebesk˘m vedením, prorok Joseph Smith zfiídil Církev a tak
pravá Církev JeÏí‰e Krista pÛsobí znovu jako instituce mezi lidmi,
s pravomocí uãit evangeliu a poskytovat obfiady spasení. (Viz
Drahocenná perla, Joseph Smith – Îivotopis 1:1–75 a NaS 20.)

Tato posvátná zjevení byla pfiijímána v odpovûì na modlitbu,
v ãase potfieby, a vycházela ze skuteãn˘ch Ïivotních situací zahr-
nujíce skuteãné lidi. Prorok a jeho spoleãníci usilovali o boÏské
vedení a tato zjevení potvrzují, Ïe ho dostávali. Ve zjeveních
vidíme znovuzfiizování a odhalování evangelia JeÏí‰e Krista a
uvádûní dispensace plnosti ãasÛ. V tûchto zjeveních je také ukázán
pohyb Církve na západ ze státÛ New York a Pensylvánie do
státÛ Ohio, Missouri, Illinois a nakonec do Velké pánve západní
Ameriky a mocné úsilí Svat˘ch snaÏících se vybudovat Sion na
zemi v novodob˘ch dûjinách.

Nûkolik poãáteãních oddílÛ se pojí se záleÏitostmi t˘kajícími
se pfiekladu a vydání Knihy Mormonovy (viz oddíly 3, 5, 10, 17
a 19). Nûkteré pozdûj‰í oddíly odráÏejí práci proroka Josepha
Smitha na pfiípravû inspirovaného pfiekladu Bible, bûhem níÏ bylo
pfiijato mnoho velk˘ch naukov˘ch oddílÛ (viz napfiíklad oddíly
37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 a 132, z nichÏ kaÏd˘ má nûjak˘ pfiím˘ vztah
k pfiekladu Bible).

Ve zjeveních jsou uvedeny nauky evangelia s vysvûtleními
takov˘ch základních záleÏitostí, jako je podstata BoÏstva, pÛvod
ãlovûka, reálnost Satana, úãel smrtelnosti, nutnost poslu‰nosti,
potfieba pokání, pÛsobení Svatého Ducha, obfiady a úkony, které
pfiináleÏejí ke spasení, osud zemû, budoucí podmínky ãlovûka po
vzkfií‰ení a soudu, vûãnost manÏelského vztahu a vûãná podstata
rodiny. Podobnû je ukázáno postupné odhalování administrativní
struktury Církve s povoláváním biskupÛ, Prvního pfiedsednictva,
Rady Dvanácti a Sedmdesáti a zfiízení dal‰ích pfiedsedajících úfiadÛ
a kvor. Nakonec, svûdectví, které je dáno o JeÏí‰i Kristu – jeho
boÏskosti, jeho majestátnosti, jeho dokonalosti, jeho lásce a jeho
vykupující moci – ãiní z této knihy knihu veliké hodnoty pro
lidskou rodinu a knihu cennûj‰í neÏ bohatství celé zemû.

¤ada zjevení byla vydána v Sionu (Independence) ve státû
Missouri v roce 1833 pod názvem A Book of Commandments for the
Government of the Church of Christ (Kniha pfiikázání pro správu
Církve Kristovy). Ohlednû tohoto vydání vydali star‰í Církve
závaÏné svûdectví, Ïe Pán dal svûdectví jejich du‰i, Ïe tato zjevení
jsou pravdivá. Tak jak Pán pokraãoval v komunikaci se sv˘mi



v

sluÏebníky, byla o dva roky pozdûji v Kirtlandu ve státû Ohio
vydána roz‰ífiená sbírka s názvem Doctrine and Covenants of the
Church of the Latter Day Saints (Nauka a smlouvy Církve Svat˘ch
posledních dnÛ). K tomuto vydání z roku 1835 bylo pfiipojeno
písemné svûdectví dvanácti apo‰tolÛ, jeÏ následuje:

SVùDECTVÍ
DVANÁCTI APO·TOLÒ O PRAVDIVOSTI

KNIHY NAUKY A SMLUV
Svûdectví svûdkÛ o Knize Pánov˘ch pfiikázání, kteráÏto pfiikázání dal

své Církvi skrze Josepha Smitha ml., kter˘ byl urãen hlasem Církve
k tomuto úãelu:

My jsme, tudíÏ, ochotni vydati svûdectví lidstvu celého svûta,
kaÏdému stvofiení na tváfii zemû, Ïe Pán dal svûdectví na‰í du‰i,
skrze Ducha Svatého vylitého na nás, Ïe tato pfiikázání byla dána
inspirací BoÏí a jsou prospû‰ná v‰em lidem a jsou skuteãnû pravdivá.

Vydáváme toto svûdectví svûtu, s Pánem jako na‰ím pomocníkem;
a právû skrze milost Boha Otce a Jeho Syna, JeÏí‰e Krista, je nám
umoÏnûno míti tuto v˘sadu vydati toto svûdectví svûtu, z ãehoÏ se
nesmírnû radujeme, stále se modlíce k Pánu, aby dûti lidské mohly
z toho míti prospûch.

Jména Dvanácti byla:
Thomas B. Marsh William SmithOrson Hyde
David W. Patten Wm. E. McLellin Orson Pratt

Parley P. PrattBrigham Young John F. Boynton
Heber C. Kimball Luke S. Johnson Lyman E. Johnson

V následn˘ch vydáních Nauky a smluv byla pfiipojována doda-
teãná zjevení nebo jiné záleÏitosti hodné zaznamenání, jak byla
pfiijímána a jak to bylo potvrzováno kompetentními shromáÏdûními
nebo konferencemi Církve.

Do vydání poãínaje rokem 1835 byla také zaãlenûna fiada sedmi
teologick˘ch lekcí; ty byly nazvány Lectures on Faith (Pfiedná‰ky o
vífie). Byly pfiipraveny pro vyuÏití ve ·kole prorokÛ v Kirtlandu
ve státû Ohio, od roku 1834 do roku 1835. I kdyÏ tyto pfiedná‰ky
jsou prospû‰né pro nauku a uãení, byly z Nauky a smluv od vydání
v roce 1921 vypu‰tûny, protoÏe nebyly dány neboli pfiedloÏeny
jako zjevení celé Církvi.

Je zfiejmé, Ïe v minul˘ch anglick˘ch vydáních, zvlá‰tû v historic-
k˘ch ãástech záhlaví oddílÛ, pfietrvávaly nûkteré chyby. Následkem
toho obsahuje toto vydání opravy dat a místopisn˘ch názvÛ a také
nûkolik dal‰ích men‰ích oprav, kdyÏ se to zdálo vhodné. Tyto
zmûny byly uãinûny, aby uvedly materiál do souladu s historick˘mi
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dokumenty. Mezi dal‰í zvlá‰tní znaky tohoto posledního vydání
patfií zlep‰ení v odkazech, v záhlaví oddílÛ a ve struãn˘ch pfiehle-
dech obsahu, to v‰e se zámûrem pomoci ãtenáfiÛm porozumût posel-
ství Pána, tak jak je dáno v Nauce a smlouvách, a radovat se z nûho.

Úvody k oddílÛm anglického vydání Nauky a smluv obsahují
odkazy na History of the Church (Dûjiny Církve). History of the
Church je sedmisvazková historická zpráva Církve JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ od roku 1820 do roku 1848. ProtoÏe tyto
svazky nebyly pfieloÏeny a jsou k disposici pouze v angliãtinû,
odkazy na History of the Church v úvodech oddílÛ tohoto vydání
Nauky a smluv se t˘kají svazkÛ tûchto dûjin v angliãtinû.
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Nauka a smlouvy

ODDÍL 1

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, bûhem zvlá‰tní konference
star‰ích Církve konané v Hiramu ve státû Ohio 1. listopadu 1831 (History
of the Church [Dûjiny Církve], 1:221–224). Mnohá zjevení byla pfiijata od
Pána pfied touto dobou a sbírka tûchto zjevení pro vydání v kniÏní formû
byla jedním z hlavních pfiedmûtÛ schválen˘ch na konferenci. Tento oddíl
tvofií Pánovu pfiedmluvu k naukám, smlouvám a pfiikázáním dan˘m v této
dispensaci.

1–7, Hlas varování je pro ve‰ker˘
lid; 8–16, Odpadlictví a zlovolnost
pfiedcházejí druh˘ pfiíchod; 17–23,
Joseph Smith je povolán znovuzfií-
diti na zemi Pánovy pravdy a moci;
24–33, Kniha Mormonova je vyne-
sena na svûtlo a pravá Církev je
zfiízena; 34–36, Mír bude odÀat
ze zemû; 37–39, Zkoumejte tato
pfiikázání.

POSLOUCHEJTE, ó vy lidé
acírkve mé, praví hlas toho,

kdo dlí na v˘sostech a jehoÏ
boko spoãívá na v‰ech lidech;
ano, vpravdû pravím: cPoslou-
chejte, vy lidé zdaleka; a vy,
ktefií jste na ostrovech mofi-
sk˘ch, naslouchejte spoleãnû.
2 NeboÈ vpravdû ahlas Pánû je

pro v‰echny lidi a není bnikoho,
kdo mu unikne; a není oka,
které nebude vidûti, ani ucha,
které nebude sly‰eti, ani csrdce,
které nebude proniknuto.
3 A avzpurní budou stíháni

velik˘m trápením; neboÈ nepra-
vosti jejich budou boznamovány
na stfiechách domÛ a tajné skut-
ky jejich budou zjevovány.

4 A ahlas varování bude pro
ve‰ker˘ lid, skrze ústa uãední-
kÛ m˘ch, které jsem vyvolil
v tûchto bposledních dnech.

5 A oni vyjdou a nikdo je
nezastaví, neboÈ já, Pán, jsem
jim to pfiikázal.

6 Vizte, toto je apravomoc má
a pravomoc sluÏebníkÛ m˘ch a
pfiedmluva má ke knize pfiiká-
zání m˘ch, která jsem jim dal,
aby vám je bvydali, ó obyvatelé
zemû.

7 ProãeÏ abojte se a tfieste se,
ó vy lidé, neboÈ to, co já, Pán,
jsem v nich ustanovil, bude
bsplnûno.

8 A vpravdû pravím vám, Ïe
ti, ktefií vycházejí, nesouce tyto
zvûsti obyvatelÛm zemû, tûm je
dána moc apeãetiti na zemi i na
nebi nevûfiící a bvzpurné;

1 1a 3. Nefi 27:3;
NaS 20:1.
pp Církev JeÏí‰e
Krista.

b NaS 38:7–8.
pp BÛh, BoÏstvo.

c Deut. 32:1.
2a NaS 133:16.

b Filip. 2:9–11.

c pp Srdce.
3a pp Vzpoura.

b Luká‰ 8:17; 12:3;
2. Nefi 27:11;
Morm. 5:8.

4a Ezech. 3:17–21;
NaS 63:37.
pp Misionáfiská práce;
Varování, varovati.

b pp Poslední dny.
6a pp JeÏí‰ Kristus –

pravomoc.
b NaS 72:21.

7a Deut. 5:29;
Kaz. 12:13.

b NaS 1:38.
8a pp Peãetûní, peãetiti.

b pp Vzpoura.
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9 Ano, vpravdû, zpeãetiti je
ke dni, kdy ahnûv BoÏí bude
bezmeznû vylit na bzlovolné –
10 Ke adni, kdy Pán pfiijde,

aby bodplatil kaÏdému ãlovûku
podle cskutkÛ jeho a dodmûfiil
kaÏdému ãlovûku podle míry,
kterou mûfiil bliÏnímu svému.

11 ProãeÏ hlas Pánû dosahuje
do konãin zemû, aby v‰ichni,
ktefií chtûjí sly‰eti, mohli sly‰eti:

12 Pfiipravte se, pfiipravte se
na to, co pfiijde, neboÈ Pán je
nablízku;

13 A ahnûv Pánû je roznícen a
bmeã jeho je vykoupán na nebi
a padne na obyvatele zemû.

14 A arámû Pánû bude zjeveno;
a pfiichází den, kdy ti, ktefií ne-
chtûjí bsly‰eti hlasu Pánû ani hla-
su sluÏebníkÛ jeho ani nechtûjí
cdbáti slov prorokÛ a apo‰tolÛ,
budou dodfiíznuti z prostfiedku
lidu;

15 NeboÈ se aodklonili od bob-
fiadÛ m˘ch a cporu‰ili dvûãnou
smlouvu mou;

16 aNehledají Pána, aby zjedna-
li spravedlivost jeho, ale kaÏd˘
ãlovûk kráãí po své bvlastní

ccestû a podle dobrazu svého
vlastního boha, jehoÏ obraz má
podobu svûta a jehoÏ podstata
je podstatou modly, která estár-
ne a zahyne v Babylonu, vprav-
dû v fBabylonu velikém, kter˘
padne.

17 ProãeÏ já, Pán, znaje pohro-
mu, která má pfiijíti na aobyva-
tele zemû, zavolal jsem na slu-
Ïebníka svého Josepha Smitha
ml. a mluvil jsem k nûmu z nebe
a dal jsem mu pfiikázání;
18 A také jsem dal pfiikázání

dal‰ím, aby hlásali tyto vûci
svûtu; a to v‰e jsem uãinil, aby
mohlo b˘ti splnûno, co bylo
psáno proroky –

19 aSlabé vûci svûta vyjdou
a potfiou mocné a silné, aby
ãlovûk neradil bliÏnímu svému
ani bnedÛvûfioval v rámû tûla –

20 Ale aby kaÏd˘ ãlovûk mohl
amluviti ve jménu Boha Pána,
samotného Spasitele svûta;

21 Aby také víra mohla rÛsti
na zemi;

22 Aby má vûãná asmlouva
mohla b˘ti utvrzena;

23 Aby plnost aevangelia mého

9a Zjev. 19:15–16;
1. Nefi 22:16–17.

b Mos. 16:2;
JS–M 1:31, 55.

10a pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.

b Ezech. 7:4;
NaS 56:19.
pp JeÏí‰ Kristus –
Soudce.

c Pfiísl. 24:12;
Alma 9:28; 41:2–5;
NaS 6:33.

d Mat. 7:2.
13a NaS 63:6.

b Ezech. 21:3;
NaS 35:14.

14a Iz. 53:1.

b 2. Nefi 9:31;
Mos. 26:28.

c NaS 11:2.
d Skut. 3:23;

Alma 50:20;
NaS 50:8; 56:3.

15a Jozue 23:16;
Iz. 24:5.

b pp Obfiady.
c pp Odpadlictví.
d pp Nová a vûãná

smlouva.
16a Mat. 6:33.

b Iz. 53:6.
c NaS 82:6.
d Ex. 20:4;

3. Nefi 21:17.
pp Modláfiství.

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

pp Bábel, Babylon;
Svûtskost.

17a Iz. 24:1–6.
19a Skut. 4:13;

1. Kor. 1:27;
NaS 35:13;
133:58–59.
pp Mírnost, mírn˘.

b 2. Nefi 28:31.
pp DÛvûra,
dÛvûfiovati.

20a pp Svûdãiti.
22a NaS 39:11.

pp Nová a vûãná
smlouva; Smlouva.

23a pp Evangelium.
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mohla b˘ti bhlásána cslab˘mi
a prost˘mi do konãin svûta a
pfied králi a vladafii.

24 Vizte, já jsem BÛh a pravil
jsem to; tato apfiikázání jsou ode
mne a byla dána sluÏebníkÛm
m˘m v slabosti jejich, v bjazyce
jejich, aby mohli dojíti k cporo-
zumûní.
25 A nakolik by chybovali,

aby to mohlo b˘ti uãinûno
znám˘m;

26 A nakolik by hledali amou-
drost, aby mohli b˘ti pouãeni;
27 A nakolik by hfie‰ili, aby

mohli b˘ti aukáznûni, aby mohli
ãiniti bpokání;
28 A nakolik by byli apokorní,

aby mohli b˘ti uãinûni siln˘mi
a poÏehnáni z v˘sosti a ãas od
ãasu obdrÏeti bpoznání.
29 A obdrÏev záznam NefitÛ,

ano, totiÏ sluÏebník mÛj Joseph
Smith ml., aby mohl míti moc
pfieloÏiti skrze milosrdenství
BoÏí, mocí BoÏí, aKnihu Mor-
monovu.

30 A také ti, jimÏ byla tato
pfiikázání dána, aby mohli
míti amoc poloÏiti základ této

bcírkve a vynésti ji z mrákoty a
z ctemnoty, jedinou pravou a
Ïivou dcírkev na tváfii celé zemû,
ve které se mnû, Pánovi, dobfie
ezalíbilo, mluvím k církvi jako
celku, a nikoli k jednotlivcÛm –

31 NeboÈ já, Pán, nemohu
pohlíÏeti na ahfiích se sebemen‰í
mírou shovívavosti;

32 Nicménû tomu, kdo ãiní
pokání a poslouchá pfiikázání
Pánû, bude aodpu‰tûno;

33 A ten, kdo apokání neãiní,
od toho bude bodÀato dokonce
i to svûtlo, které obdrÏel, neboÈ
cDuch mÛj se nebude neustále
dnesnaditi s ãlovûkem, praví Pán
zástupÛ.

34 A opût, vpravdû pravím
vám, ó obyvatelé zemû: Já, Pán,
jsem ochoten oznámiti tyto vûci
ave‰kerému tûlu;
35 NeboÈ já anestraním osobám

a chci, aby v‰ichni lidé vûdûli,
Ïe ten bden rychle pfiichází; ta
hodina je‰tû není, ale je blízko,
na dosah, kdy cmír bude odÀat
ze zemû a dìábel bude míti moc
nad sv˘m vlastním panstvím.

36 A také Pán bude míti moc

23b pp Misionáfiská práce.
c 1. Kor. 1:26–29.

24a 2. Nefi 33:10–11;
Moroni 10:27–28.

b 2. Nefi 31:3;
Eter 12:39.

c NaS 50:12.
pp Porozumûní.

26a Jakub 1:5; NaS 42:68.
pp Moudrost.

27a pp UkázÀování,
ukázÀovati.

b pp Pokání.
28a pp Pokora, pokorn˘,

pokofiiti se.
b pp Poznání, znalost.

29a pp Kniha
Mormonova.

30a NaS 1:4–5, 17–18.
b pp Církev JeÏí‰e

Krista Svat˘ch
posledních dnÛ;
Znovuzfiízení
evangelia.

c pp Temnota,
duchovní.

d Efez. 4:5, 11–14.
pp Církev, znamení
té pravé.

e NaS 38:10.
31a Alma 45:16;

NaS 24:2.
pp Hfie‰iti, hfiích.

32a NaS 58:42–43.
pp Odpustiti.

33a Mos. 26:32.

b Alma 24:30;
NaS 60:2–3.

c pp Duch Svat˘.
d Gen. 6:3;

2. Nefi 26:11;
Morm. 5:16;
Eter 2:15;
Moroni 9:4.

34a Mat. 28:19;
NaS 1:2; 42:58.

35a Deut. 10:17;
Skut. 10:34;
Moroni 8:12;
NaS 38:16.

b pp Poslední dny.
c NaS 87:1–2.

pp Mír; Znamení ãasÛ.
d pp ëábel.
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nad asvat˘mi sv˘mi a bude
bvládnouti v jejich cstfiedu a
sestoupí dolÛ v dsoudu na
eIdumeu neboli svût.
37 Zkoumejte tato apfiikázání,

neboÈ jsou pravdivá a vûrná a
proroctví a bzaslíbení, která jsou
v nich, budou v‰echna splnûna.
38 Co jsem já, Pán, pravil, pra-

vil jsem a neomlouvám se, a i

kdyÏ nebesa a zemû pominou,
aslovo mé nepomine, ale v‰ech-
na budou bsplnûna, aÈ pravena
m˘m vlastním chlasem nebo
hlasem dsluÏebníkÛ m˘ch, to je
etotéÏ.
39 NeboÈ vizte a hleìte, Pán je

BÛh a aDuch vydává svûdectví a
svûdectví je pravdivé a bpravda
trvá na vûky vûkÛ. Amen.

ODDÍL 2

V˘Àatek ze slov andûla Moroniho Josephu Smithovi, Prorokovi, kdyÏ byl
veãer 21. záfií 1823 v domû Prorokova otce v Manchesteru ve státû New
York (History of the Church, 1:12). Moroni byl poslední v dlouhé fiadû
dûjepiscÛ, ktefií psali záznam, kter˘ je nyní pfied svûtem jako Kniha
Mormonova. (Porovnej s Malachiá‰em 4:5–6; také s oddíly 27:9;
110:13–16 a 128:18.)

1, Eliá‰ zjeví knûÏství; 2–3, Zaslí-
bení otcÛ jsou zaseta do srdce dûtí.

VIZTE, zjevím vám KnûÏství
rukou aEliá‰e, proroka, pfied

pfiíchodem bvelikého a hrozné-
ho dne Pánû.

2 A aon zasadí do srdce dûtí
bzaslíbení uãinûná otcÛm a srdce
dûtí se obrátí k otcÛm jejich.

3 Kdyby tomu tak nebylo, celá
zemû by byla zcela zpusto‰ena
pfii jeho pfiíchodu.

ODDÍL 3

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Harmony ve státû Pensyl-
vánie v ãervenci 1828, t˘kající se ztráty 116 stran rukopisu pfieloÏeného
z první ãásti Knihy Mormonovy, která se naz˘vala Kniha Lehiova.
Prorok zdráhavû dovolil, aby tyto strany pfie‰ly z jeho opatrování do

36a pp Svat˘.
b pp JeÏí‰ Kristus –

Mileniální vláda
Kristova.

c Zach. 2:10–11;
NaS 29:11;
84:118–119.

d pp Soud, souditi.
e pp Svût.

37a pp Písma.
b NaS 58:31; 62:6; 82:10.

38a 2. Král. 10:10;
Mat. 5:18; 24:35;

2. Nefi 9:16;
JS–M 1:35.

b NaS 101:64.
c Deut. 18:18;

NaS 18:33–38; 21:5.
pp Hlas; Zjevení.

d pp Prorok.
e pp Podpora

církevních
vedoucích;
Pravomoc.

39a 1. Jan. 5:6;
NaS 20:27; 42:17.

b pp Pravda.
2 1a Mal. 4:5–6;

3. Nefi 25:5–6;
NaS 110:13–15;
128:17;
JS–Î 1:38–39.
pp Eliá‰; Klíãe
knûÏství.

b NaS 34:6–9;
43:17–26.

2a NaS 27:9; 98:16–17.
b pp Peãetûní, peãetiti;

Spasení pro mrtvé.
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opatrování Martina Harrise, jenÏ slouÏil po krátké období jako písafi pfii
pfiekládání Knihy Mormonovy. Toto zjevení bylo dáno skrze Urim a
Thumim. (History of the Church, 1:21–23.) (Viz oddíl 10.)

1–4, Pánova cesta je jeden vûãn˘
kolobûh; 5–15, Joseph Smith musí
ãiniti pokání, jinak ztratí dar pfie-
kládati; 16–20, Kniha Mormonova
vychází, aby spasila símû Lehiovo.

aDÍLA a plány a zámûry BoÏí
nemohou b˘ti zmafieny ani

nemohou pfiijíti vniveã.
2 NeboÈ aBÛh nekráãí po kfii-

v˘ch stezkách, ani se neobrací
napravo, ani nalevo, ani se
neodchyluje od toho, co pravil,
tudíÏ stezky jeho jsou pfiímé
a bcesta jeho je jeden vûãn˘
kolobûh.

3 Pamatuj, pamatuj, Ïe to není
adílo BoÏí, co je zmafieno, ale
dílo lidí;
4 NeboÈ i kdyÏ ãlovûk mÛÏe

míti mnohá zjevení a míti moc
ãiniti mnohá mocná díla, nic-
ménû jestliÏe se avychloubá
svou vlastní silou a pokládá
za nic brady BoÏí a následuje
pfiíkazy své vlastní vÛle a
ctûlesn˘ch pfiání, musí padnouti
a pfiivoditi na sebe dodplatu
spravedlného Boha.
5 Viz, byly ti svûfieny tyto vûci,

ale jak pfiísná byla pfiikázání

daná tobû; vzpomeÀ si také na
zaslíbení, která ti byla dána,
jestliÏe je nepfiestoupí‰.

6 A viz, jak ãasto jsi apfiestu-
poval pfiikázání a zákony BoÏí
a následoval jsi bpfiesvûdãování
lidí.

7 NeboÈ, viz, nemûl ses abáti
ãlovûka více neÏli Boha. I kdyÏ
lidé pokládají za nic rady BoÏí
a bpohrdají slovy jeho –
8 Nicménû ty jsi mûl b˘ti

vûrn˘; a on by vztáhl rámû
své a posiloval tû proti v‰em
ohniv˘m a‰ípÛm bprotivníka; a
byl by s tebou v kaÏdé dobû
ctrápení.
9 Viz, ty jsi Joseph a ty jsi byl

vyvolen konati dílo Pánû, ale
pro pfiestupek, nebude‰-li bdûl ,̆
padne‰.

10 Ale pamatuj, BÛh je milo-
srdn˘; tudíÏ, ãiÀ pokání z toho,
co jsi uãinil, coÏ je proti pfiiká-
zání, které jsem ti dal, a ty jsi
stále vyvolen a jsi opût povolán
k dílu;
11 Pokud tak neuãiní‰, bude‰

opu‰tûn a stane‰ se jako ostatní
lidé a nebude‰ jiÏ míti Ïádn˘
dar.

3 1a Îalmy 8:4–10;
NaS 10:43.

2a Alma 7:20.
pp BÛh, BoÏstvo.

b 1. Nefi 10:18–19;
NaS 35:1.

3a Skut. 5:38–39;
Morm. 8:22;
NaS 10:43.

4a NaS 84:73.
pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

b Jákob 4:10;
Alma 37:37.
pp Pfiikázání BoÏí;
Rada.

c pp Tûlesn˘.
d pp Odplata.

6a NaS 5:21;
JS–Î 1:28–29.

b NaS 45:29; 46:7.
7a Îalmy 27:1;

Luká‰ 9:26;
NaS 122:9.

pp Báti se, bázeÀ,
strach; Odvaha,
odváÏn˘.

b Lev. 26:42–43;
1. Nefi 19:7;
Jákob 4:8–10.

8a Efez. 6:16;
1. Nefi 15:24;
NaS 27:17.

b pp ëábel.
c Alma 38:5.
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12 A kdyÏ jsi vydal to, k ãemu
ti BÛh dal dar nahlíÏeti a moc
apfiekládati, vydal jsi to, co bylo
posvátné, do rukou zlovolného
bmuÏe,

13 Kter˘ pokládal za nic rady
BoÏí a poru‰il nejposvátnûj‰í
sliby, které byly uãinûny pfied
Bohem, a spoléhal se na svÛj
vlastní soud a avychloubal se
svou vlastní moudrostí.
14 A toto je dÛvod, proã jsi

ztratil v˘sady své na nûjak˘
ãas –

15 NeboÈ jsi strpûl, aby rada
avÛdce tvého byla po‰lapávána
od poãátku.
16 Nicménû, dílo mé pÛjde

dál, neboÈ tak, jak poznání
aSpasitele pfii‰lo do svûta skrze
bsvûdectví ÎidÛ, právû tak
pfiijde cpoznání Spasitele k lidu
mému –
17 A k aNefitÛm a JákobitÛm

a JozefitÛm a ZoramitÛm, skrze
svûdectví otcÛ jejich –

18 A toto asvûdectví vejde ve
známost u bLamanitÛ a Lemue-
litÛ a IzmaelitÛ, ktefií cupadali
do nevíry pro nepravosti otcÛ
sv˘ch, kter˘m Pán strpûl, aby
dzniãili bratfií své Nefity pro
nepravosti jejich a ohavnosti
jejich.

19 A právû pro tento azámûr
jsou tyto bdesky, jeÏ obsahují
tyto záznamy, zachovány – aby
cpfiísliby Pánû, jeÏ uãinil lidu
svému, mohly b˘ti naplnûny;

20 A aby aLamanité mohli
dojíti k poznání otcÛ sv˘ch a
aby mohli znáti zaslíbení Pánû
a aby mohli bvûfiiti evangeliu a
cspoléhati se na zásluhy JeÏí‰e
Krista a b˘ti doslaveni skrze
víru ve jméno jeho a aby, skrze
pokání své, mohli b˘ti spaseni.
Amen.

ODDÍL 4

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, jeho otci, Josephu Smithovi
st. v Harmony ve státû Pensylvánie v únoru 1829 (History of the
Church, 1:28).

1–4, Udatná sluÏba pfiiná‰í Páno-
v˘m sluÏebníkÛm spasení; 5–6,
BoÏské vlastnosti je uschopÀují
ke sluÏbû; 7, O vûci BoÏí je nutné
usilovati.

NYNÍ, vizte, apodivuhodné
dílo brzy vyjde mezi dûti

lidské.
2 TudíÏ, ó vy, ktefií vstupujete

do asluÏby BoÏí, hleìte, abyste

12a NaS 1:29; 5:4.
b NaS 10:6–8.

13a pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

15a tj. Pán.
16a pp Spasitel.

b 1. Nefi 13:23–25;
2. Nefi 29:4–6.

c Mos. 3:20.
17a 2. Nefi 5:8–9.
18a pp Kniha

Mormonova.
b 2. Nefi 5:14;

Enos 1:13–18.
c 2. Nefi 26:15–16.
d Morm. 8:2–3.

19a 1. Nefi 9:3, 5.
b pp Zlaté desky.
c 3. Nefi 5:14–15;

NaS 10:46–50.
20a 2. Nefi 30:3–6;

NaS 28:8; 49:24.

b Morm. 3:19–21.
c 2. Nefi 31:19;

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

4 1a Iz. 29:14;
1. Nefi 14:7; 22:8;
NaS 6:1; 18:44.
pp Znovuzfiízení
evangelia.

2a pp SlouÏiti, sluÏba.
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mu bslouÏili cel˘m sv˘m csrd-
cem, mocí, myslí a silou, abyste
posledního dne mohli státi
pfied Bohem dbez úhony.

3 TudíÏ, máte-li touhu slouÏiti
Bohu, jste k tomuto dílu apovo-
láni;
4 NeboÈ vizte, apole je jiÏ bílé

ke bÏni; a hle, ten, jenÏ se roz-
machuje srpem sv˘m v síle své,
ten ukládá do czásoby, takÏe
nezahyne, ale pfiinese spasení
du‰i své;

5 A avíra, bnadûje, cpravá láska
a dláska, s eokem upfien˘m na
fslávu BoÏí, uschopÀují ho pro
toto dílo.

6 Pamatujte na víru, actnost,
poznání, zdrÏenlivost, btrpûli-
vost , bratrskou laskavost ,
zboÏnost, pravou lásku, cpoko-
ru, dpíli.

7 aProste, a obdrÏíte; klepejte,
a bude vám otevfieno. Amen.

ODDÍL 5

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Harmony ve státû Pensyl-
vánie v bfieznu 1829, na Ïádost Martina Harrise (History of the
Church, 1:28–31).

1–10, Toto pokolení obdrÏí Pánovo
slovo skrze Josepha Smitha; 11–18,
Tfii svûdci budou svûdãiti o Knize
Mormonovû; 19–20, Slovo Pánû
bude potvrzováno jako v pfiedcho-
zích dobách; 21–35, Martin Harris
mÛÏe ãiniti pokání a b˘ti jedním
ze svûdkÛ.

VIZ, pravím ti, Ïe jelikoÏ slu-
Ïebník mÛj aMartin Harris

si pfiál svûdectví z ruky mé, Ïe
ty, sluÏebník mÛj Joseph Smith

ml., má‰ bdesky, o kter˘ch jsi
svûdãil a vydával svûdectví, Ïe
jsi je obdrÏel ode mne;

2 A nyní, viz, ty mu fiekne‰
toto – ten, kter˘ mluvil k tobû,
ti pravil: Já, Pán, jsem BÛh a dal
jsem tyto vûci tobû, sluÏebníku
svému Josephu Smithovi ml., a
pfiikázal jsem ti, abys stál jako
asvûdek tûchto vûcí;
3 A já jsem dal, abys se mnou

vstoupil ve smlouvu, Ïe je neu-
káÏe‰, leda tûm aosobám, jimÏ

2b Jozue 22:5;
1. Sam. 7:3;
NaS 20:19; 76:5.

c pp Mysl; Srdce.
d 1. Kor. 1:8;

Jákob 1:19;
3. Nefi 27:20.

3a NaS 11:4, 15;
36:5; 63:57.
pp Povolání,
povolan˘ Bohem,
povolati.

4a Jan 4:35;
Alma 26:3–5;
NaS 11:3; 33:3, 7.

b pp ÎeÀ.
c 1. Tim. 6:19.

5a pp Vûfiiti, víra.
b pp Doufati, nadûje.
c pp Pravá láska.
d pp Láska.
e Îalmy 141:8;

Mat. 6:22;
Morm. 8:15.

f pp Sláva.
6a pp Ctnost.

b pp Trpûlivost.
c pp Pokora, pokorn˘,

pokofiiti se.
d pp Píle.

7a Mat. 7:7–8;
2. Nefi 32:4.
pp Modlitba.

5 1a NaS 5:23–24;
JS–Î 1:61.

b pp Zlaté desky.
2a pp Svûdek.
3a 2. Nefi 27:13.

Viz také Svûdectví tfií
svûdkÛ a Svûdectví
osmi svûdkÛ na
úvodních stranách
Knihy Mormonovy.
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jsem ti pfiikázal; a nemá‰ nad
nimi Ïádné bmoci, ledaÏe ti ji
já dám.
4 A ty má‰ dar pfiekládati

desky; a toto je první dar, kter˘
jsem ti dal; a pfiikázal jsem,
Ïe si nemá‰ ãiniti nárok na
Ïádn˘ dal‰í dar, dokud zámûr
mÛj nebude v tomto napl-
nûn; neboÈ já ti nedám Ïádn˘
dal‰í dar, dokud to nebude
dokonãeno.

5 Vpravdû, pravím tobû, Ïe
bûda pfiijde na obyvatele zemû,
anebudou-li slov m˘ch poslou-
chati;
6 NeboÈ pozdûji bude‰ avysvû-

cen a vyjde‰ a bude‰ pfiedávati
bslova má dûtem lidsk˘m.

7 Viz, nebudou-li avûfiiti slo-
vÛm m˘m, nevûfiily by tobû,
sluÏebníãe mÛj Josephe, i kdyby
bylo moÏné, abys jim ukázal
v‰echny tyto vûci, jeÏ jsem ti
svûfiil.
8 Ó, toto anevûfiící a btvrdo‰íjné

pokolení – hnûv mÛj je roznícen
proti nim.
9 Viz, vpravdû pravím tobû,

auschoval jsem tyto vûci, které
jsem svûfiil tobû, sluÏebníãe
mÛj Josephe, pro moudr˘ zámûr
ve mnû, a ten bude oznámen
budoucím pokolením;

10 Ale toto pokolení bude míti
slovo mé skrze tebe;

11 A kromû svûdectví tvého
bude míti asvûdectví tfií sluÏeb-
níkÛ m˘ch, které povolám a
vysvûtím, jimÏ ukáÏi tyto vûci,
a oni vyjdou se slovy m˘mi,
která jsou dána skrze tebe.

12 Ano, budou vûdûti s jisto-
tou, Ïe tyto vûci jsou pravdivé,
neboÈ z nebe jim to oznámím.

13 Dám jim moc, aby mohli
spatfiiti a vidûti tyto vûci tak,
jak jsou;

14 A anikomu jinému mezi
tímto pokolením nedám tuto
moc obdrÏeti totéÏ svûdectví, na
tomto poãátku, kdy bcírkev má
povstává a pfiichází z pustiny –
jasná jako cmûsíc a záfiivá jako
slunce a dûsivá jako vojsko
s praporci.

15 A já vy‰lu svûdectví tfií
asvûdkÛ o slovu svém.
16 A viz, ty, kdoÏ a uvûfií

slovÛm m˘m, bnav‰tívím cproje-
vem dDucha svého; a oni budou
ezrozeni ze mne, a to z vody a
z Ducha –
17 A vy musíte je‰tû malou

chvíli poãkati, neboÈ je‰tû nejste
avysvûceni –
18 A svûdectví jejich také vyjde

k aodsouzení tohoto pokolení,

3b 2. Nefi 3:11.
5a Jer. 26:4–5;

Alma 5:37–38;
NaS 1:14.

6a NaS 20:2–3.
pp Vysvûcení,
vysvûtiti.

b 2. Nefi 29:7.
7a Luká‰ 16:27–31;

NaS 63:7–12.
8a pp Nevíra.

b Morm. 8:33.
pp Dom˘‰livost,

marnivost, p˘cha.
9a Alma 37:18.

11a 2. Nefi 27:12;
Eter 5:3–4;
NaS 17:1–5.

14a 2. Nefi 27:13.
b pp Církev JeÏí‰e

Krista; Znovuzfiízení
evangelia.

c NaS 105:31; 109:73.
15a NaS 17:1–20.

pp Svûdkové Knihy
Mormonovy.

16a Eter 4:11.
b 1. Nefi 2:16.
c NaS 8:1–3.
d pp Duch Svat˘.
e pp Dar Ducha

Svatého; Kfiest, kfitíti;
Znovuzrozen, zrozen
z Boha.

17a pp Pravomoc;
Vysvûcení, vysvûtiti.

18a 1. Nefi 14:7;
NaS 20:13–15.
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jestliÏe zatvrdí srdce své proti
slovÛm Pánû;
19 NeboÈ pusto‰ící ametla vy-

jde mezi obyvatele zemû a
bude nadále ãas od ãasu vylé-
vána, nebudou-li ãiniti bpoká-
ní, aÏ zemû bude cprázdná a
obyvatelé její budou stráveni
a zcela zniãeni jasem dpfiícho-
du mého.
20 Viz, pravím ti tyto vûci,

stejnû jako jsem apravil lidem
o zniãení Jeruzaléma; a bslovo
mé bude potvrzováno v této
dobû, tak jako bylo potvrzováno
doposud.

21 A nyní ti pfiikazuji, sluÏeb-
níãe mÛj Josephe, abys ãinil
pokání a kráãel zpfiíma pfiede
mnou a nepoddával se jiÏ více
pfiesvûdãování lidí;

22 A abys byl pevn˘ v azacho-
vávání pfiikázání, která jsem ti
pfiikázal; a bude‰-li to ãiniti,
viz, dám ti vûãn˘ Ïivot, i kdybys
byl bzabit.

23 A nyní, opût, pravím tobû,
sluÏebníãe mÛj Josephe, ohlednû
amuÏe, kter˘ si pfieje svûdectví –
24 Viz, pravím mu, on se

oslavuje a nepokofiuje se dosta-
teãnû pfiede mnou; ale jestliÏe
se skloní pfiede mnou a pokofií
se v mocné modlitbû a vífie,
v upfiímnosti srdce svého, po-
tom mu dám apohlédnouti na
vûci, které si pfieje vidûti.

25 A potom fiekne lidem tohoto

pokolení: Vizte, vidûl jsem vûci,
jeÏ Pán ukázal Josephu Smitho-
vi ml., a já avím s jistotou, Ïe
jsou pravdivé, neboÈ jsem je
vidûl, neboÈ mi byly ukázány
mocí Boha a nikoli ãlovûka.

26 A já Pán mu pfiikazuji,
sluÏebníku svému Martinu
Harrisovi, aby jim ohlednû tûch-
to vûcí nefiekl více, ledaÏe fiekne:
Vidûl jsem je a byly mi ukázány
mocí BoÏí; a toto jsou slova,
která fiekne.

27 Ale jestliÏe to popfie, poru‰í
smlouvu, kterou pfiedtím se
mnou uãinil, a viz, je odsouzen.

28 A nyní, pokud se nepokofií
a nepfiizná pfiede mnou ty vûci,
jeÏ uãinil, které jsou ‰patné, a
neuãiní se mnou smlouvu, Ïe
bude zachovávati pfiikázání
má, a nebude-li prokazovati
víru ve mne, viz, pravím mu,
on nebude ty vûci vidûti, neboÈ
mu nedám pohlédnouti na ty
vûci, o nichÏ jsem mluvil.

29 A kdyby tomu tak bylo,
pfiikazuji ti, sluÏebníãe mÛj
Josephe, abys mu fiekl, Ïe jiÏ
nebude ohlednû této záleÏitosti
niãeho více ãiniti ani mne více
obtûÏovati.

30 A kdyby tomu tak bylo,
viz, pravím ti, Josephe, aÏ pfie-
loÏí‰ nûkolik dal‰ích stránek,
pfiestane‰ na ãas, dokud ti opût
nepfiikáÏi; potom mÛÏe‰ opût
pfiekládati.

19a NaS 29:8; 35:11;
43:17–27.
pp Poslední dny;
Znamení ãasÛ.

b pp Pokání.
c Iz. 24:1, 5–6.
d Iz. 66:15–16;

NaS 133:41.

pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.

20a 1. Nefi 1:18;
2. Nefi 25:9.

b NaS 1:38.
22a pp Poslouchati,

poslu‰nost, poslu‰n .̆
b Alma 60:13;

NaS 6:30; 135:1–7.
23a NaS 5:1.
24a Viz Svûdectví tfií

svûdkÛ na úvodních
stranách Knihy
Mormonovy.

25a Eter 5:3.
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31 A pokud toto neuãiní‰, viz,
nebude‰ jiÏ míti dar a odejmu ti
vûci, jeÏ jsem ti svûfiil.

32 A nyní, protoÏe pfiedvídám
ãekání v záloze, aby tû zniãili,
ano, pfiedvídám, Ïe nepokofií-li
se sluÏebník mÛj Martin Harris
a neobdrÏí-li svûdectví z ruky
mé, upadne v pfiestupek;

33 A jsou mnozí, ktefií ãekají
v záloze, aby tû avyhladili s tvá-
fie zemû; a pro tuto pfiíãinu, aby

tvé dny mohly b˘ti prodlouÏe-
ny, jsem ti dal tato pfiikázání.

34 Ano, pro tuto pfiíãinu jsem
pravil: PfiestaÀ a v klidu postÛj,
dokud ti nepfiikáÏi, a já aopat-
fiím prostfiedky, s nimiÏ mÛÏe‰
uskuteãniti vûc, kterou jsem ti
pfiikázal.

35 A bude‰-li avûrn˘ v zacho-
vávání pfiikázání m˘ch, bude‰
posledního dne bpozvednut.
Amen.

ODDÍL 6

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Oliveru Cowderymu
v Harmony ve státû Pensylvánie v dubnu 1829 (History of the Church,
1:32–35). Oliver Cowdery zahájil své práce jako písafi pfii pfiekládání
Knihy Mormonovy 7. dubna 1829. ObdrÏel jiÏ boÏsk˘ projev o pravdû
Prorokova svûdectví t˘kajícího se desek, na nichÏ byl vyryt záznam
Knihy Mormonovy. Prorok se tázal Pána skrze Urim a Thumim a obdrÏel
tuto odpovûì.

1–6, Dûlníci na Pánovû poli získá-
vají spasení; 7–13, Není Ïádného
vût‰ího daru neÏ daru spasení;
14–27, Svûdectví o pravdû pfiichází
mocí Ducha; 28–37, Hleìte ke
Kristu a ãiÀte neustále dobro.

VELIKÉ a apodivuhodné dílo
brzy vyjde k dûtem lidsk˘m.

2 Vizte, já jsem BÛh; dbejte
aslova mého, které je Ïivé a
mocné, bostfiej‰í neÏ dvojseãn˘
meã, k rozdûlení kloubÛ i mor-
ku vedví; tudíÏ, dbejte slov
m˘ch.

3 Vizte, apole je jiÏ bílé ke Ïni;

tudíÏ kaÏd˘, kdo si pfieje Ïnouti,
aÈ se rozmachuje srpem sv˘m
v síle své a Ïne, pokud trvá den,
aby mohl uchovati jako poklad
pro du‰i svou vûãné spasení
v království BoÏím.

4 Ano, kaÏd˘, kdo se aroz-
máchne srpem sv˘m a bude
Ïnouti, ten je povolán Bohem.

5 TudíÏ, budete-li mne aprositi,
obdrÏíte; budete-li klepati, bude
vám otevfieno.

6 Nyní, jelikoÏ jste prosili,
vizte, pravím vám, zachovávejte
pfiikázání má a ausilujte o nasto-
lení a utvrzení vûci bSionu;

33a NaS 10:6; 38:13, 28.
34a 1. Nefi 3:7.
35a Ex. 15:26; NaS 11:20.

b Jan 6:39–40;
1. Tes. 4:17;
3. Nefi 15:1;
NaS 9:14; 17:8;

75:16, 22.
6 1a Iz. 29:14;

NaS 4:1–7; 18:44.
2a ÎidÛm 4:12;

Zjev. 1:16; NaS 27:1.
b Hel. 3:29; NaS 33:1.

3a Jan 4:35;

NaS 31:4; 33:3; 101:64.
4a Zjev. 14:15–19;

Alma 26:5;
NaS 11:3–4, 27.

5a Mat. 7:7–8.
6a 1. Nefi 13:37.

b pp Sion.
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7 aNehledejte bbohatství, ale
cmoudrost, a vizte, dtajemství
BoÏí vám budou odhalována a
potom budete uãinûni bohat˘-
mi. Vizte, ten, kdo má evûãn˘
Ïivot, je bohat˘.
8 Vpravdû, vpravdû, pravím

tobû, tak jak mne Ïádá‰, tak se
ti stane; a pfieje‰-li si to, bude‰
nástrojem k vykonání mnohého
dobra v tomto pokolení.
9 Nemluv k tomuto pokolení

o niãem, leda o apokání; zacho-
vávej pfiikázání má a pomáhej
nastoliti dílo mé, podle pfiiká-
zání m˘ch, a bude‰ poÏehnán.

10 Viz, ty má‰ dar, a pro dar
svÛj jsi poÏehnan˘. Pamatuj, je
aposvátn˘ a pfiichází shÛry –
11 A bude‰-li se atázati, bude‰

znáti btajemství, která jsou
veliká a podivuhodná; tudíÏ ty
bude‰ pouÏívati cdar svÛj, abys
mohl odhaliti tajemství, abys
mohl pfiivésti mnohé k poznání
pravdy, ano, dpfiesvûdãiti je o
omylu cest jejich.

12 Nedej nikomu dar svÛj
poznati, ledaÏe to budou ti,
ktefií jsou víry tvé. Nezahrávej
si s aposvátn˘mi vûcmi.
13 Bude‰-li ãiniti dobro, ano,

a avydrÏí‰-li bvûrnû do ckonce,
bude‰ spasen v království Bo-
Ïím, coÏ je nejvût‰í ze v‰ech
darÛ BoÏích; neboÈ není Ïád-
ného vût‰ího daru neÏ daru
dspasení.
14 Vpravdû, vpravdû, pravím

tobû, poÏehnan˘ jsi pro to, co
jsi uãinil; neboÈ ses mne atázal,
a viz, tak ãasto, jak ses tázal,
obdrÏel jsi pouãení od Ducha
mého. Kdyby tomu tak nebylo,
nebyl bys pfii‰el k místu, kde jsi
v této dobû.

15 Viz, ty ví‰, Ïe ses mne tázal
a já jsem osvítil amysl tvou; a
nyní, pravím ti tyto vûci, abys
mohl vûdûti, Ïe jsi byl osvícen
Duchem pravdy;

16 Ano, pravím ti, abys mohl
vûdûti, Ïe není nikoho jiného
kromû Boha, kdo azná my‰lenky
tvé a zámûry bsrdce tvého.

17 Pravím ti tyto vûci jako svû-
dectví pro tebe – Ïe slova neboli
dílo, které pí‰e‰, je apravdivé.
18 TudíÏ buì apiln˘; bstÛj pfii

sluÏebníkovi mém Josephovi,
vûrnû, v jakkoli obtíÏn˘ch okol-
nostech mÛÏe pro slovo b˘ti.

19 Napomínej ho v chybách
jeho a také pfiijímej napomenutí

7a Alma 39:14;
NaS 68:31.

b 1. Král. 3:10–13;
Mat. 19:23;
Jákob 2:18–19.
pp Bohatství;
Svûtskost.

c pp Moudrost.
d NaS 42:61, 65.

pp Tajemství BoÏí.
e NaS 14:7.

9a Alma 29:9;
NaS 15:6;
18:14–15; 34:6.
pp Misionáfiská práce;

Pokání.
10a NaS 63:64.
11a NaS 102:23;

JS–Î 1:18, 26.
b Mat. 11:25; 13:10–11;

Alma 12:9.
c pp Dar; Dary Ducha.
d Jakub 5:20;

Alma 62:45;
NaS 18:44.

12a Mat. 7:6.
13a 1. Nefi 15:24.

b Mos. 2:41;
Eter 4:19;
NaS 51:19; 63:47.

c pp Vytrvati.
d pp Spasení.

14a pp Modlitba.
15a pp Mysl.
16a 1. Par. 28:9;

Mat. 12:25;
ÎidÛm 4:12;
Mos. 24:12;
3. Nefi 28:6.
pp V‰evûdoucí.

b 1. Král. 8:39.
17a NaS 18:2.
18a pp Píle.

b NaS 124:95–96.
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od nûho. Buì trpûliv˘; buì
rozváÏn˘; buì umírnûn˘; mûj
trpûlivost, víru, nadûji a pravou
lásku.
20 Viz, ty jsi Oliver a já jsem

mluvil k tobû pro pfiání tvá;
tudíÏ auchovávej jako poklad
tato slova v srdci svém. Buì
vûrn˘ a piln˘ v zachovávání
pfiikázání BoÏích a já tû obejmu
náruãí lásky své.
21 Viz, já jsem JeÏí‰ Kristus,

aSyn BoÏí. Já jsem tent˘Ï, jenÏ
pfii‰el ke sv˘m bvlastním, ale
moji vlastní mne nepfiijali. Já
jsem to csvûtlo, jeÏ svítí v dtem-
notû, a temnota ho nechápe.
22 Vpravdû, vpravdû, pravím

tobû, pfieje‰-li si dal‰ího svûdec-
tví, obraÈ mysl svou k oné noci,
kdy jsi volal ke mnû v srdci
svém, abys mohl aznáti pravdu
o tûchto vûcech.
23 Nevnesl jsem apokoj do

mysli tvé ohlednû této záleÏitos-
ti? Jaké vût‰í bsvûdectví mÛÏe‰
míti neÏ od Boha?
24 A nyní, viz, obdrÏel jsi

svûdectví; neboÈ jestliÏe jsem
ti pravil tyto vûci, které Ïádn˘
ãlovûk nezná, neobdrÏel jsi
svûdectví?

25 A viz, dávám ti dar, pfieje‰-li
si ho ode mne, abys apfiekládal,
stejnû jako sluÏebník mÛj Joseph.

26 Vpravdû, vpravdû pravím
tobû, Ïe jsou azáznamy, jeÏ
obsahují mnoho z evangelia
mého, jeÏ byly zadrÏeny pro
bzlovolnost lidu;

27 A nyní já ti pfiikazuji, Ïe
má‰-li dobrá pfiání – pfiání
ukládati si poklady v nebi –
potom bude‰ pomáhati pfiinésti
na svûtlo, prostfiednictvím daru
svého, ty ãásti apísem m˘ch, kte-
ré byly skryty pro nepravost.

28 A nyní, viz, dávám tobû a
také sluÏebníku svému Jose-
phovi klíãe tohoto daru, které
pfiinesou na svûtlo tuto sluÏbu;
a v ústech dvou nebo tfií asvûdkÛ
bude kaÏdé slovo utvrzeno.

29 Vpravdû, vpravdû, pravím
vám, zavrhnou-li slova má a
tuto ãást mého evangelia a sluÏ-
by, poÏehnaní jste, neboÈ oni
vám nemohou uãiniti nic více
neÏ mnû.

30 A i kdyÏ vám auãiní tak
jako mnû, poÏehnaní jste, neboÈ
budete bpfieb˘vati se mnou ve
cslávû.
31 Ale anezavrhnou-li slova

má, která budou utvrzena bsvû-
dectvím, jeÏ bude dáno, budou
poÏehnáni a potom budete míti
radost z ovoce práce své.

32 Vpravdû, vpravdû, pravím
vám, jak jsem pravil uãední-

20a Eter 3:21;
NaS 84:85.

21a pp JeÏí‰ Kristus.
b Jan 1:10–12;

Skut. 3:13–17;
3. Nefi 9:16;
NaS 45:8.

c Jan 1:5; NaS 10:58.
pp Svûtlo, svûtlo
Kristovo.

d pp Temnota,
duchovní.

22a pp Rozeznávání, dar.
23a pp Pokoj.

b 1. Jan. 5:9;
NaS 18:2.

25a Mos. 8:13;
NaS 5:4; 9:1–5, 10.

26a NaS 8:1; 9:2.
pp Písma – Pfiíchod
písem prorokován.

b pp Zlovolnost,
zlovoln˘.

27a NaS 35:20.

28a Deut. 19:15;
2. Kor. 13:1;
2. Nefi 27:12–14;
NaS 128:3.

30a NaS 5:22; 135:1–7.
pp Muãednictví,
muãedník.

b Zjev. 3:21.
c pp Sláva.

31a 3. Nefi 16:10–14;
NaS 20:8–15.

b pp Svûdectví.
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kÛm sv˘m, kde se dva nebo tfii
ashromáÏdí ve jménu mém,
ohlednû nûjaké vûci, vizte, tam
já budu buprostfied nich – právû
tak jsem uprostfied vás.

33 aNebojte se ãiniti dobro,
synové moji, neboÈ cokoli broz-
séváte, to budete také Ïnouti;
tudíÏ, rozséváte-li dobré, budete
také Ïnouti dobré jako svou
odmûnu.

34 TudíÏ, neboj se, malé stádo;
ãiÀte dobro; nechÈ se zemû a
peklo spolãí proti vám, neboÈ

jestliÏe jste postaveni na askále
mé, nemohou zvítûziti.

35 Vizte, neodsuzuji vás; jdûte
cestou svou a anehfie‰te více;
konejte s rozváÏností dílo, které
jsem vám pfiikázal.

36 aHleìte ke mnû v kaÏdé my‰-
lence; nepochybujte, nebojte se.

37 aVizte rány, jeÏ probodly
bok mÛj, a také stopy bhfiebÛ
v rukou a nohou m˘ch; buìte
vûrní, zachovávejte pfiikázání
má, a czdûdíte dkrálovství ne-
beské. Amen.

ODDÍL 7

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Oliveru Cowderymu
v Harmony ve státû Pensylvánie v dubnu 1829, kdyÏ se dotazovali skrze
Urim a Thumim ohlednû toho, zda Jan, milovan˘ uãedník, zÛstal v tûle,
nebo zemfiel. Zjevení je pfieloÏen˘m znûním záznamu uãinûn˘m Janem
na pergamenu a jím uschovan˘m (History of the Church, 1:35–36).

1–3, Jan Milovan˘ bude Ïíti, dokud
Pán nepfiijde; 4–8, Petr, Jakub a
Jan drÏí klíãe evangelia.

APÁN pravil ke mnû: Jane,
amilovan˘ mÛj, co si bpfieje‰?

NeboÈ poÏádá‰-li o to, co chce‰,
bude ti to dáno.
2 A já jsem mu pravil: Pane,

dej mi moc nad asmrtí, abych
mohl Ïíti a pfiivádûti du‰e
k tobû.

3 A Pán mi pravil: Vpravdû,
vpravdû, pravím tobû, protoÏe
si pfieje‰ toto, azÛstane‰, dokud
nepfiijdu ve bslávû své, a bude‰
cprorokovati pfied národy, po-
koleními, jazyky a lidmi.

4 A pro tuto pfiíãinu Pán fiekl
Petrovi: Chci-li, aby zÛstal, do-
kud nepfiijdu, co je tobû po
tom? NeboÈ on si pfiál ode mne,
aby mohl pfiivádûti du‰e ke
mnû, ale ty si pfieje‰, abys mohl

32a Mat. 18:19–20.
pp Jednota.

b NaS 29:5; 38:7.
33a pp Odvaha, odváÏn˘.

b Gal. 6:7–8;
Mos. 7:30–31;
Alma 9:28; NaS 1:10.

34a Îalmy 71:3;
Mat. 7:24–25;
1. Kor. 10:1–4;
Hel. 5:12;
NaS 10:69;

18:4, 17; 33:13;
MojÏ. 7:53.
pp Skála.

35a Jan 8:3–11.
36a Iz. 45:22; NaS 43:34.
37a pp JeÏí‰ Kristus –

Kristova objevení se
po smrti.

b pp UkfiiÏování.
c Mat. 5:3, 10;

3. Nefi 12:3, 10.
d pp Království BoÏí

neboli království
nebeské.

7 1a pp Jan, syn
ZebedeÛv.

b 3. Nefi 28:1–10.
2a Luká‰ 9:27.

pp Smrt, tûlesná.
3a Jan 21:20–23.

pp Pfienesené bytosti.
b pp Druh˘ pfiíchod

JeÏí‰e Krista; Sláva.
c Zjev. 10:11.
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rychle pfiijíti ke mnû do akrá-
lovství mého.

5 Pravím ti, Petfie, toto bylo
dobré pfiání; ale milovan˘ mÛj
si pfiál, aby mohl uãiniti více
neboli vût‰í dílo mezi lidmi neÏ
to, co uãinil pfiedtím.

6 Ano, vzal na sebe vût‰í dílo;
tudíÏ uãiním ho jako plápolající
oheÀ a aslouÏícím andûlem; bude

slouÏiti tûm, ktefií budou bdûdici
spasení, ktefií dlí na czemi.
7 A uãiním tû sluÏebníkem pro

nûj a pro bratra tvého Jakuba; a
vám tfiem dám tuto moc a aklíãe
této sluÏby, dokud nepfiijdu.

8 Vpravdû pravím vám, vy
oba budete míti podle pfiání
sv˘ch, neboÈ vy oba se aradujete
z toho, co jste si pfiáli.

ODDÍL 8

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Oliveru Cowderymu
v Harmony ve státû Pensylvánie v dubnu 1829 (History of the
Church, 1:36–37). V prÛbûhu pfiekládání Knihy Mormonovy Oliver,
kter˘ nadále slouÏil jako písafi a kter˘ psal podle Prorokova diktování, si
pfiál b˘ti obdafien darem pfiekládání. Pán odpovûdûl na jeho úpûnlivou
prosbu udûlením tohoto zjevení.

1–5, Zjevení pfiichází mocí Ducha
Svatého; 6–12, Poznání tajemství
BoÏích a moc pfiekládati dávné
záznamy pfiichází vírou.

aOLIVERE Cowdery, vprav-
dû, vpravdû, pravím tobû,

Ïe tak jistû, jakoÏe Ïije Pán,
jenÏ je BÛh tvÛj a Vykupitel
tvÛj, právû tak jistû obdrÏí‰
bpoznání jak˘chkoli vûcí, o
které cpoÏádá‰ ve vífie, s upfiím-
n˘m srdcem, vûfie, Ïe obdr-
Ïí‰ poznání ohlednû ryt in
star˘ch dzáznamÛ, které jsou
dávné, které obsahují ty ãásti
písma mého, o nûmÏ bylo

promlouváno eprojevem Ducha
mého.

2 Ano, viz, budu amluviti
k tobû v mysli tvé a v bsrdci
tvém skrze cDucha Svatého,
jenÏ sestoupí na tebe a jenÏ
bude dlíti v srdci tvém.

3 Nyní, viz, toto je duch zjeve-
ní; viz, toto je duch, jímÏ MojÏí‰
provedl dûti Izraele skrze aRudé
mofie po suché zemi.

4 TudíÏ toto je tvÛj dar; pouÏí-
vej ho a bude‰ poÏehnán, neboÈ
tû vysvobodí z rukou nepfiátel
tv˘ch, zatímco, kdyby tomu tak
nebylo, zabili by tû a pfiivedli
by du‰i tvou do zkázy.

4a pp Království BoÏí
neboli království
nebeské.

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

NaS 77:14.
7a Mat. 16:19;

Skut. 15:7;

JS–Î 1:72.
pp Klíãe knûÏství.

8a pp Radost.
8 1a JS–Î 1:66.

pp Cowdery, Oliver.
b pp Poznání, znalost.
c pp Modlitba.
d NaS 6:26–27; 9:2.
e NaS 5:16.

2a NaS 9:7–9.
pp Zjevení.

b pp Srdce.
c pp Duch Svat˘.

3a Ex. 14:13–22;
Deut. 11:4;
1. Nefi 4:2;
Mos. 7:19.
pp Rudé mofie.
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5 Ó, pamatuj na tato aslova
a zachovávej pfiikázání má. Pa-
matuj, toto je tvÛj dar.

6 Nyní, toto nejsou v‰echny
dary tvé; neboÈ ty má‰ dal‰í
dar, coÏ je dar AronÛv; viz, on
ti fiekl mnoho vûcí;
7 Viz, není jiné moci kromû

moci BoÏí, jeÏ mÛÏe zpÛsobi-
ti, aby tento dar AronÛv byl
s tebou.
8 TudíÏ, nepochybuj, neboÈ je

to dar BoÏí; a ty jej bude‰ drÏeti
v rukou sv˘ch a bude‰ konati
podivuhodná díla; a Ïádná moc
nebude schopna jej odebrati
z rukou tv˘ch, neboÈ on je dílem
BoÏím.

9 A, tudíÏ, o cokoli mne poÏá-
dá‰, abych ti fiekl skrze tento
prostfiedek, to ti dám, a ty bude‰
míti ohlednû toho poznání.

10 Pamatuj, Ïe bez avíry nemÛ-
Ïe‰ uãiniti nic; tudíÏ Ïádej ve
vífie. Nezahrávej si s tûmito
vûcmi; bneÏádej o to, oã nemá‰.
11 Îádej, abys mohl znáti

tajemství BoÏí a abys mohl
apfiekládati a obdrÏeti poznání
ze v‰ech tûch dávn˘ch zázna-
mÛ, které byly uschovány, jeÏ
jsou posvátné; a podle víry tvé
se ti stane.

12 Viz, jsem to já, kdo to pravil;
a já jsem t˘Ï, jenÏ promlouval
k tobû od poãátku. Amen.

ODDÍL 9

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Oliveru Cowderymu
v Harmony ve státû Pensylvánie v dubnu 1829 (History of the Church,
1:37–38). Oliver je napomenut, aby byl trpûliv˘, a je vybídnut, aby byl
v této dobû spí‰e spokojen˘ se psaním podle diktování pfiekladatele, neÏ
aby se pokou‰el pfiekládati.

1–6, Dal‰í dávné záznamy mají
je‰tû b˘ti pfieloÏeny; 7–14, Kniha
Mormonova je pfiekládána pro-
stfiednictvím studia a prostfiednic-
tvím duchovního potvrzení .

VIZ, pravím tobû, synu mÛj,
protoÏe jsi anepfiekládal

podle toho, co sis pfiál ode mne,
a zaãal jsi opût bpsáti pro sluÏeb-
níka mého, Josepha Smitha ml.,
tudíÏ proto bych chtûl, abys

pokraãoval, dokud nedokonãí‰
tento záznam, kter˘ jsem mu
svûfiil.

2 A potom, viz, mám adal‰í
b záznamy, pro nûÏ t i dám
moc, abys je mohl pomáhati
pfiekládati.

3 Buì trpûliv˘, synu mÛj,
neboÈ je to moudrost ve mnû,
a není nutné, abys pfiekládal
v této nynûj‰í dobû.

4 Viz, práce, kterou jsi povolán

5a Deut. 11:18–19.
10a pp Vûfiiti, víra.

b NaS 88:63–65.
11a NaS 9:1, 10.
9 1a NaS 8:1, 11.

b JS–Î 1:67.

2a Zmínka o dal‰í
pfiekladatelské
ãinnosti vãetnû
pfiekladu Bible a
Knihy Abrahamovy
od Josepha Smitha,

pfii nichÏ Oliver
Cowdery pomáhal
jako písafi.
pp Pfieklad Josepha
Smitha (pjs).

b NaS 6:26; 8:1.
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konati, je psáti pro sluÏebníka
mého Josepha.
5 A, viz, protoÏe jsi nepokra-

ãoval, jak jsi zapoãal, kdyÏ jsi
zaãal pfiekládati, odÀal jsem ti
tuto v˘sadu.

6 aNereptej, synu mÛj, neboÈ
je to moudrost ve mnû, Ïe jsem
jednal s tebou tímto zpÛsobem.

7 Viz, ty jsi nerozumûl; domní-
val ses, Ïe ti to dám, i kdyÏ tomu
nevûnuje‰ Ïádné my‰lenky leda
tu, abys mne poÏádal.

8 Ale, viz, pravím tobû, Ïe ty
to musí‰ apromysleti v mysli
své; potom se mne musí‰ btázati,
zda je to správné, a jestliÏe je to
správné, já zpÛsobím, aby cnitro
tvé v tobû dhofielo; tudíÏ, ty
epocítí‰, Ïe je to správné.
9 Av‰ak nebude-li to správné,

nebude‰ míti Ïádn˘ch takov˘ch
pocitÛ, ale bude‰ míti aotupûní
my‰lení, jeÏ zpÛsobí, Ïe zapo-
mene‰ tu vûc, která je nespráv-

ná; tudíÏ, nemÛÏe‰ psáti to, co
je posvátné, ledaÏe ti to bude
dáno ode mne.

10 Nyní, kdybys to byl vûdûl,
byl bys mohl apfiekládati; nicmé-
nû, není nutné, abys pfiekládal
nyní.

11 Viz, bylo to nutné, kdyÏ jsi
zaãal; ale ty ses abál a ãas je
pryã a není to nutné nyní;

12 NeboÈ, nevidí‰, Ïe jsem dal
sluÏebníku svému aJosephovi
postaãující sílu, ãímÏ je to vy-
rovnáno? A Ïádného z vás jsem
neodsoudil.

13 âiÀ tu vûc, jiÏ jsem ti pfiiká-
zal, a bude se ti dafiiti. Buì
vûrn˘ a nepoddávej se Ïádnému
apoku‰ení.
14 StÛj pevnû v adíle, k nûmuÏ

jsem tû bpovolal, a vlas z hlavy
tvé nebude ztracen a ty bude‰
posledního dne cpozvednut.
Amen.

ODDÍL 10

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Harmony ve státû Pensylvá-
nie v létû 1828 (History of the Church, 1:20–23). Pán v nûm informuje
Josepha o zmûnách uãinûn˘ch zlovoln˘mi muÏi na 116 stranách rukopisu
z pfiekladu knihy Lehiovy v Knize Mormonovû. Tyto strany rukopisu
byly ztraceny z vlastnictví Martina Harrise, jemuÏ byly tyto listy doãasnû
svûfieny. (Viz záhlaví k oddílu 3.) Zl˘m plánem bylo vyãkati oãekávaného
znovupfieloÏení tohoto materiálu obsaÏeného na ukraden˘ch stránkách a
potom diskreditovati pfiekladatele poukázáním na neshody vytvofiené
zmûnami. Îe tento zlovoln˘ zámûr byl zosnován oním zl˘m a byl znám
Pánovi dokonce tehdy, kdyÏ Mormon, dávn˘ nefitsk˘ dûjepisec, zhotovoval

6a pp Reptati.
8a pp Pfiemítati.

b pp Modlitba.
c Luká‰ 24:32.
d pp Inspirace,

inspirovati, vnuknutí;
Svûdectví.

e NaS 8:2–3.
9a NaS 10:2.

10a NaS 8:11.
11a pp Báti se, bázeÀ,

strach.
12a NaS 18:8.
13a pp Pokou‰eti,

poku‰ení.
14a 1. Kor. 16:13.

b pp Povolání,
povolan˘ Bohem,
povolati.

c Alma 13:29;
NaS 17:8.
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své zkrácení shromáÏdûn˘ch desek, je ukázáno v Knize Mormonovû (viz
Slova Mormonova 1:3–7).

1–26, Satan podnûcuje zlovolné
lidi, aby odporovali Pánovu dílu;
27–33, Usiluje o to, aby zniãil
du‰e lidské; 34–52, Evangelium
pÛjde k LamanitÛm a v‰em náro-
dÛm skrze Knihu Mormonovu;
53–63, Pán zfiídí svou Církev a
své evangelium mezi lidmi; 64–
70, ShromáÏdí kajícné do své
Církve a spasí poslu‰né.

NYNÍ, viz, pravím tobû, pro-
toÏe jsi vydal tyto záznamy,

pro které ti byla dána moc pfie-
kládati prostfiednictvím aUrimu
a Thumimu do rukou bzlovol-
ného muÏe, ztratil jsi je.
2 A zároveÀ jsi také ztratil dar

svÛj a amysl tvá byla zatemnûna.
3 Nicménû, je ti nyní aznovuzfií-

zen; tudíÏ hleì, abys byl vûrn˘
a pokraãoval na dokonãení zbyt-
ku práce pfiekládání tak, jak jsi
zaãal.

4 NebûÏ arychleji ani nepracuj
více, neÏ má‰ bsílu a prostfiedky
tobû poskytnuté, aby ti umoÏ-
nily pfiekládati; ale buì cpiln˘
do konce.

5 aModli se vÏdy, abys mohl
vyjíti jako vítûz; abys mohl
poraziti Satana a abys mohl
uniknouti rukám sluÏebníkÛ
Satanov˘ch, ktefií podporují dílo
jeho.

6 Viz, oni usilovali o to, aby
tû azniãili; ano, dokonce i ten

bmuÏ, kterému jsi dÛvûfioval,
usiloval o to, aby tû zniãil.

7 A z tohoto dÛvodu jsem
pravil, Ïe je zlovoln˘m muÏem,
neboÈ on usiloval o to, aby ti
odÀal vûci, jeÏ ti byly svûfieny; a
on také usiloval o to, aby zniãil
dar tvÛj.

8 A protoÏe jsi vydal záznamy
do rukou jeho, viz, zlovolní lidé
ti je vzali.

9 TudíÏ, ty jsi je vydal, ano, to,
co bylo posvátné, zlovolnosti.

10 A, viz, aSatan vloÏil do srdce
jejich, aby zmûnili slova, která
jsi dal, aby byla napsána, neboli
která jsi pfieloÏil, která vy‰la
z rukou tv˘ch.
11 A viz, pravím tobû, protoÏe

zmûnili slova, jsou v rozporu
s tím, co jsi pfieloÏil a dal, aby
bylo napsáno;

12 A tímto zpÛsobem ìábel
usiloval o to, aby zaloÏil lstiv˘
plán, aby mohl zniãiti toto dílo;

13 NeboÈ on vloÏil do srdce
jejich, aby toto uãinili, aby skrze
leÏ mohli fiíci, Ïe tû apfiistihli
ohlednû slov, o nichÏ jsi tvrdil,
Ïe jsi je pfieloÏil.

14 Vpravdû, pravím tobû, Ïe já
nestrpím, aby Satan uskuteãnil
svÛj zl˘ plán v této vûci.

15 NeboÈ viz, on vloÏil do
srdce jejich pfiimûti tû pokou‰eti
Pána, tvého Boha, Ïádostí pfie-
kládati to opût.

10 1a pp Urim a Thumim.
b NaS 3:1–15.

2a pp Mysl.
3a NaS 3:10.
4a Mos. 4:27.

b Ex. 18:13–26.
c Mat. 10:22.

pp Píle.
5a 3. Nefi 18:15–21.

pp Modlitba.

6a NaS 5:32–33; 38:13.
b NaS 5:1–2.

10a pp ëábel.
13a Jer. 5:26.
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16 A potom, viz, oni praví a
myslí v srdci svém – Uvidíme,
zda mu BÛh dal moc pfiekládati;
je-li tomu tak, dá mu také moc
opût;

17 A dá-li mu BÛh opût moc
nebo bude-li opût pfiekládati
neboli jin˘mi slovy pfiinese-li
stejná slova, vizte, my máme ta-
táÏ u sebe a my jsme je zmûnili;

18 TudíÏ nebudou souhlasiti a
my fiekneme, Ïe lhal v slovech
sv˘ch a Ïe nemá Ïádn˘ dar a Ïe
nemá Ïádnou moc;

19 TudíÏ my ho zniãíme, a také
to dílo; a uãiníme to, abychom
na konci nemuseli b˘ti zahan-
beni a abychom mohli získati
slávu svûta.

20 Vpravdû, vpravdû, pravím
tobû, Ïe Satan má velikou vládu
nad srdcem jejich; apodnûcuje
je k bnepravosti proti tomu, co
je dobré;
21 A srdce jejich je azkaÏené a

plné bzlovolnosti a ohavností; a
cmilují dtemnotu radûji neÏ svût-
lo, protoÏe eskutky jejich jsou
zlé; tudíÏ nechtûjí mne prositi.
22 aSatan je podnûcuje, aby

mohl b vést i du‰e je j ich ke
zniãení.

23 A tak zaloÏil lstiv˘ plán,
zam˘‰leje zniãiti dílo BoÏí; ale
já si to vyÏádám z rukou jejich

a v den asoudu se to obrátí
k jejich hanbû a odsouzení.
24 Ano, on podnûcuje srdce je-

jich ke hnûvu proti tomuto dílu.
25 Ano, on jim praví: Klamejte

a ãekejte v záloze, abyste pola-
pili, abyste mohli zniãiti; vizte,
to není nic ‰patného. A tak
jim lichotí a fiíká jim, Ïe to není
Ïádn˘ hfiích alháti, aby mohli
polapiti ãlovûka ve lÏi, aby ho
mohli zniãiti.

26 A tak jim lichotí a avede je
dále, dokud nestáhne du‰e jejich
do bpekla; a tak zpÛsobuje, Ïe se
polapí sami do své vlastní cpasti.
27 A tak chodí po zemi nahoru

a dolÛ, asem a tam, a usiluje o
to, aby bzniãil du‰e lidské.
28 Vpravdû, vpravdû, pravím

tobû, bûda buì tomu, kdo
lÏe, aby aklamal, protoÏe se do-
mnívá, Ïe jin˘ lÏe, aby klamal,
neboÈ takoví nejsou vyÀati ze
bspravedlnosti BoÏí.

29 Nyní, viz, oni zmûnili tato
slova, protoÏe Satan jim fiíká:
On vás oklamal – a tak je svádí
lichocením, aby ãinili nepravost,
aby tû pfiimûli apokou‰eti Pána,
tvého Boha.

30 Viz, pravím tobû, Ïe nebu-
de‰ opût pfiekládati ta slova,
která vy‰la z rukou tv˘ch;

31 NeboÈ, viz, oni neuskuteãní

20a 2. Nefi 28:20–22.
b pp Hfie‰iti, hfiích.

21a NaS 112:23–24.
b pp Zlovolnost,

zlovoln˘.
c MojÏ. 5:13–18.
d Mos. 15:26.

pp Temnota,
duchovní.

e Jan 3:18–21;
NaS 29:45.

22a 2. Nefi 2:17–18.
b pp Pokou‰eti,

poku‰ení.
23a Hel. 8:25;

NaS 121:23–25.
25a 2. Nefi 2:18; 28:8–9;

Alma 10:17;
MojÏ. 4:4.
pp Lhaní.

26a pp Odpadlictví.
b pp Peklo.

c Pfiísl. 29:5–6;
1. Nefi 14:3.

27a Job 1:7.
b 2. Nefi 28:19–23;

NaS 76:28–29.
28a pp Klam, klamati.

b ¤ím. 2:3.
pp Spravedlnost.

29a Mat. 4:7.
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zlé plány své ve lÏi proti onûm
slovÛm. NeboÈ, viz, kdybys pfii-
nesl stejná slova, oni fieknou, Ïe
jsi lhal a Ïe jsi pfiedstíral, Ïe
pfiekládá‰, a Ïe sis protifieãil.
32 A viz, oni to vydají a Satan

zatvrdí srdce lidí, aby je podnítil
ke hnûvu proti tobû, takÏe nebu-
dou vûfiiti slovÛm m˘m.

33 Tak aSatan zam˘‰lí pfiemoci
svûdectví tvé v tomto pokolení,
aby toto dílo nemohlo vyjíti
v tomto pokolení.

34 Ale viz, zde je moudrost, a
protoÏe já ti ukazuji amoudrost
a dávám ti pfiikázání ohlednû
tûchto vûcí, co má‰ ãiniti, neuka-
zuj ji svûtu, dokud nedokonãí‰
dílo pfiekládání.

35 Nepodivuj se, Ïe jsem ti
pravil: Zde je moudrost, neuka-
zuj ji svûtu – neboÈ jsem pravil,
neukazuj ji svûtu, abys mohl
b˘ti zachován.

36 Viz, nefiíkám, Ïe ji nebude‰
ukazovati spravedliv˘m;

37 Ale jelikoÏ nemÛÏe‰ vÏdy
rozpoznati aspravedlivého ne-
boli jelikoÏ nemÛÏe‰ vÏdy roz-
li‰iti zlovolného od spravedli-
vého, tudíÏ pravím tobû, buì
v btichosti, dokud neuvidím, Ïe
je vhodné oznámiti v‰echny vûci
ohlednû této záleÏitosti svûtu.

38 A nyní, vpravdû pravím
tobû, Ïe zpráva o tûchto avûcech,
jeÏ jsi napsal, která vy‰la z ru-
kou tv˘ch, je vyryta na bdeskách
Nefiov˘ch;

39 Ano, a vzpomíná‰ si na
to, Ïe v onûch záznamech bylo
fieãeno, Ïe podrobnûj‰í zpráva
byla dána o tûchto vûcech na
deskách Nefiov˘ch.

40 A nyní, protoÏe zpráva, jeÏ
je vyryta na deskách Nefiov˘ch,
je podrobnûj‰í ohlednû vûcí,
které, podle moudrosti své, chci
pfiivésti ve známost u lidí touto
zprávou –

41 TudíÏ, bude‰ pfiekládati
rytiny, které jsou na adeskách
Nefiov˘ch, postupnû dále aÏ
dojde‰ k vládû krále Beniamina
nebo aÏ dojde‰ k tomu, co jsi
pfieloÏil a co sis ponechal;

42 A viz, vydá‰ to jako záznam
NefiÛv; a tak zahanbím ty, ktefií
zmûnili slova má.

43 Nestrpím, aby zniãili dílo
mé; ano, ukáÏi jim, Ïe moud-
rost má je vût‰í neÏli lstivost
ìáblova.

44 Viz, oni dostali jen ãást, ne-
boli zkrácení, zprávy Nefiovy.

45 Viz, na deskách Nefiov˘ch
je mnoho vûcí, které vrhají
více svûtla na evangelium mé;
tudíÏ, je to moudrost ve mnû,
abys pfieloÏil tuto první ãást
rytin Nefiov˘ch a vydal j i
v tomto díle.

46 A viz, ve‰ker˘ zbytek tohoto
adíla obsahuje ty ãásti bevangelia
mého, které si svatí proroci
moji, ano, a také uãedníci moji
cpfiáli v modlitbách sv˘ch, aby
vy‰ly k tomuto lidu.

33a pp ëábel.
34a pp Moudrost.
37a Mat. 23:28.

b Ex. 14:14.
38a V úvodu k prvnímu

vydání Knihy
Mormonovy Prorok

vysvûtlil, Ïe text ze
ztracen˘ch 116 stran
byl pfieloÏen z ãásti
desek naz˘van˘ch
„Kniha Lehiova“.

b pp Desky.
41a Sl. Morm. 1:3–7.

46a pp Kniha
Mormonova.

b pp Evangelium.
c Enos 1:12–18;

Morm. 8:24–26;
9:34–37.
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47 A já jsem jim pravil, Ïe jim
to bude adáno podle bvíry jejich
v modlitbách jejich;

48 Ano, a toto byla víra jejich
– Ïe evangelium mé, jeÏ jsem
jim dal, aby mohli kázati za dnÛ
sv˘ch, mohlo pfiijíti k bratfiím
jejich aLamanitÛm a také ke
v‰em, ktefií se stali Lamanity
pro od‰tûpení své.

49 Nyní, toto není v‰e – jejich
víra v modlitbách jejich byla,
aby toto evangelium bylo také
oznamováno, pokud by bylo
moÏné, aby jiné národy vlastnily
tuto zemi;

50 A tak oni zanechali poÏeh-
nání na této zemi v modlitbách
sv˘ch, aby kaÏd˘, kdo v této
zemi bude vûfiiti v toto evange-
lium, mohl míti vûãn˘ Ïivot;

51 Ano, aby mohla b˘ti svo-
bodnou pro v‰echny, aÈ jsou
z jakéhokoli národa, pokolení,
jazyka nebo lidu.

52 A nyní, viz, podle víry jejich
v modlitbách jejich pfiinesu tuto
ãást evangelia svého ve známost
lidu svému. Viz, nepfiinesu ji,
abych zniãil to, co obdrÏeli, ale
abych to zbudoval.

53 A pro tuto pfiíãinu jsem
pravil: Nebude-li toto pokolení
zatvrzovati srdce své, zaloÏím
mezi nimi církev svou.

54 Nyní, nepravím to, abych
zniãil církev svou, ale pravím
to, abych církev svou zbudoval;

55 TudíÏ, kaÏd˘, kdo patfií
k církvi mé, se nemusí abáti,
neboÈ takoví bzdûdí ckrálovství
nebeské.

56 Ale to jsou ti, ktefií se mne
anebojí ani nezachovávají pfii-
kázání má, ale budují bcírkve
pro sebe, aby dosahovali czis-
ku, ano, a v‰ichni ti, ktefií si
poãínají zlovolnû a budují krá-
lovství ìáblovo – ano, vprav-
dû, vpravdû, pravím tobû, Ïe
to jsou ti, které rozru‰ím, a
zpÛsobím, aby se chvûli a tfiásli
aÏ do nitra.

57 Viz, já jsem JeÏí‰ Kristus,
aSyn BoÏí. Pfii‰el jsem ke sv˘m
vlastním, a moji vlastní mne
nepfiijali.

58 Já jsem to asvûtlo, jeÏ svítí
v temnotû, a temnota je nechápe.

59 Já jsem ten, jenÏ pravil –
Mám adal‰í bovce, které nejsou
z tohoto stáda – uãedníkÛm
sv˘m, a byli mnozí, ktefií mi
cnerozumûli.
60 A já ukáÏi tomuto lidu, Ïe

jsem mûl dal‰í ovce a Ïe byly
vûtví adomu Jákobova;

61 A vynesu na svûtlo podivu-
hodná díla jejich, jeÏ vykonaly
ve jménu mém;

62 Ano, a já také vynesu na
svûtlo evangelium své, kterému
byly uãeny, a viz, oni nebudou
popírati to, co jsi obdrÏel, ale
budou to budovati a vynesou
na svûtlo pravdivé body anauky

47a 3. Nefi 5:13–15;
NaS 3:19–20.

b pp Vûfiiti, víra.
48a Moroni 10:1–5;

NaS 109:65–66.
55a pp Báti se, bázeÀ,

strach.
b Mat. 5:10.

c pp Království BoÏí
neboli království
nebeské.

56a Kaz. 12:13–14.
b pp ëábel – Církev

ìáblova.
c 4. Nefi 1:26.

57a ¤ím. 1:4.

58a NaS 6:21.
59a Jan 10:16.

b pp Dobr˘ Past˘fi.
c 3. Nefi 15:16–18.

60a pp Vinice Pánû.
62a 3. Nefi 11:31–40.
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mé, ano, a jedinou nauku, jeÏ
je ve mne.
63 A toto já uãiním, abych

mohl utvrditi evangelium své,
aby nemuselo b˘ti tak mnoho
svárÛ; ano, aSatan podnûcuje
srdce lidí k bsváru ohlednû bodÛ
nauky mé; a v tûchto vûcech se
m˘lí, neboÈ cpfiekrucují písma
a nerozumûjí jim.

64 TudíÏ, já jim odhalím toto
veliké tajemství;

65 NeboÈ, viz, budu je ashro-
maÏìovati, tak jako slepice
shromaÏìuje kufiátka svá pod
kfiídla svá, nebudou-li zatvrzo-
vati srdce své;
66 Ano, chtûjí-li pfiijíti, mohou,

a mohou poÏívati z avod Ïivota
volnû.

67 Viz, toto je nauka má –
kdokoli ãiní pokání a ajde ke
mnû, ten je bcírkví mou.

68 Kdokoli aoznamuje více
nebo ménû neÏli toto, ten není
ze mne, ale je bproti mnû; tudíÏ
není z církve mé.

69 A nyní, viz, kdokoli je
z církve mé a vytrvá v církvi
mé do konce, toho utvrdím na
askále své a bbrány pekelné ho
nepfiemohou.

70 A nyní, pamatuj na slova
toho, kdo je Ïivot a asvûtlo svûta,
Vykupitele svého, bPána svého
a Boha svého. Amen.

ODDÍL 11

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, jeho bratru Hyrumu Smithovi
v Harmony ve státû Pensylvánie v kvûtnu 1829 (History of the Church,
1:39–46). Toto zjevení bylo pfiijato skrze Urim a Thumim v odpovûì na
Josephovu úpûnlivou prosbu a dotaz. History of the Church naznaãuje,
Ïe toto zjevení bylo pfiijato po znovuzfiízení Aronova knûÏství.

1–6, Dûlníci na vinici získají spase-
ní; 7–14, Hledej moudrost, hlásej
pokání, dÛvûfiuj Duchu; 15–22,
Zachovávej pfiikázání a studuj Pá-
novo slovo; 23–27, Nepopírej ducha
zjevení a proroctví; 28–30, Ti, ktefií
pfiijímají Krista, se stávají syny
BoÏími.

VELIKÉ a apodivuhodné dílo
brzy vyjde mezi dûti lidské.

2 Viz, já jsem BÛh; adbej bslova
mého, které je Ïivé a cmocné,
dostfiej‰í neÏ dvojseãn˘ meã,
k rozdûlení kloubÛ i morku ve-
dví; tudíÏ, dbej slova mého.

3 Viz, pole je jiÏ abílé ke Ïni;
tudíÏ kaÏd˘, kdo si pfieje Ïnouti,

63a pp ëábel.
b pp Svár.
c 2. Petr. 3:16.

65a Luká‰ 13:34;
3. Nefi 10:4–6;
NaS 43:24.

66a pp Îivá voda.
67a Mat. 11:28–30.

b pp Církev JeÏí‰e
Krista.

68a 3. Nefi 11:40.
b Luká‰ 11:23.

69a pp Skála.
b Mat. 16:18;

2. Nefi 4:31–32;
NaS 17:8; 128:10.

70a pp Svûtlo, svûtlo
Kristovo.

b pp JeÏí‰ Kristus.
11 1a Iz. 29:14; NaS 4.

pp Znovuzfiízení
evangelia.

2a 1. Nefi 15:23–25;
NaS 1:14; 84:43–45.

b ÎidÛm 4:12.
c Alma 4:19; 31:5.
d Hel. 3:29–30;

NaS 6:2.
3a NaS 12:3.
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nechÈ se rozmachuje srpem
sv˘m v síle své a Ïne, pokud
trvá den, aby mohl buchovati
jako poklad pro du‰i svou cvûã-
né spasení v království BoÏím.

4 Ano, kaÏd˘, kdo se bude
rozmachovati asrpem sv˘m a
Ïnouti, ten je povolán Bohem.
5 TudíÏ, bude‰-li mne aprositi,

obdrÏí‰; bude‰-li klepati, bude
ti otevfieno.

6 Nyní, jelikoÏ jsi prosil, viz,
pravím ti, zachovávej pfiikázání
má a usiluj o nastolení a utvr-
zení vûci aSionu.

7 Nehledej abohatství, ale
bmoudrost; a viz, tajemství BoÏí
ti budou odhalována a potom
bude‰ uãinûn bohat˘m. Viz, ten,
kdo má vûãn˘ Ïivot, je bohat˘.
8 Vpravdû, vpravdû, pravím

tobû, tak, jak mne Ïádá‰, tak
ti bude uãinûno; a pfieje‰-li si
to, bude‰ nástrojem k vykoná-
ní mnohého dobra v tomto
pokolení.
9 aNemluv k tomuto pokolení

o niãem, leda o bpokání. Zacho-
vávej pfiikázání má a pomáhej
nastoliti dílo mé, cpodle pfiiká-
zání m˘ch, a bude‰ poÏehnán.

10 Viz, ty má‰ adar neboli ty
bude‰ míti dar, bude‰-li si pfiáti

ode mne ve vífie, s bupfiímn˘m
srdcem, vûfie v moc JeÏí‰e Krista
neboli v mou moc, která pro-
mlouvá k tobû;

11 NeboÈ, viz, to jsem já, kdo
promlouvá; viz, já jsem to asvût-
lo, jeÏ svítí v temnotû, a bmocí
svou dávám tato slova tobû.

12 A nyní, vpravdû, vpravdû,
pravím tobû, vloÏ adÛvûru svou
v toho bDucha, kter˘ pobízí
ãiniti dobro – ano, ãiniti správ-
nû, ckráãeti dpokornû, esouditi
spravedlivû; a toto je mÛj Duch.

13 Vpravdû, vpravdû, pravím
tobû, udûlím ti ze svého Ducha,
kter˘ aosvítí bmysl tvou, kter˘
naplní du‰i tvou cradostí;

14 A potom bude‰ znáti neboli
skrze to bude‰ znáti v‰echny
vûci, kterékoli si ode mne bude‰
pfiáti, které se t˘kají vûcí aspra-
vedlivosti, ve vífie, vûfie ve mne,
Ïe obdrÏí‰.

15 Viz, pfiikazuji ti , Ïe se
nepotfiebuje‰ domnívati, Ïe jsi
povolán kázati, dokud nejsi
apovolán.
16 Poãkej je‰tû chvíli, dokud

nebude‰ míti slovo mé, askálu
mou, církev mou a evangelium
mé, abys mohl znáti s jistotou
nauku mou.

3b Luká‰ 18:22; Hel. 5:8.
c 1. Tim. 6:19.

4a Zjev. 14:15;
NaS 14:3–4.

5a pp Modlitba.
6a Iz. 52:7–8; NaS 66:11.

pp Sion.
7a 1. Král. 3:11–13;

2. Nefi 26:31;
Jákob 2:17–19;
NaS 38:39.

b pp Moudrost.
9a NaS 19:21–22.

b pp Pokání.

c NaS 105:5.
10a NaS 46:8–12.

b Luká‰ 8:15.
11a pp Svûtlo, svûtlo

Kristovo.
b pp Moc.

12a NaS 84:116.
pp DÛvûra,
dÛvûfiovati.

b ¤ím. 8:1–9;
1. Jan. 4:1–6.

c pp Kráãeti, kráãeti
s Bohem.

d pp Pokora, pokorn˘,

pokofiiti se.
e Mat. 7:1–5;

Alma 41:14–15.
13a NaS 76:12.

b pp Mysl.
c pp Radost.

14a pp Spravedlivost,
spravedliv˘.

15a âl. v. 1:5.
pp Povolání,
povolan˘ Bohem,
povolati; Pravomoc.

16a NaS 6:34.
pp Skála.
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17 A potom, viz, podle pfiání
tv˘ch, ano, vpravdû, podle víry
tvé se ti stane.

18 Zachovávej pfiikázání má;
buì v tichosti; dovolávej se
Ducha mého;

19 Ano, apfiilni ke mnû cel˘m
srdcem sv˘m, abys mohl po-
máhati pfiinésti na svûtlo ty vûci,
o nichÏ bylo promlouváno –
ano, pfieklad díla mého; buì
trpûliv˘, dokud to nedokonãí‰.

20 Viz, toto je dílo tvé, azacho-
vávati pfiikázání má, ano, celou
svou mocí, myslí a silou.

21 Neusiluj o to, abys oznamo-
val slovo mé, ale nejprve usiluj
o to, abys slovo mé azískal, a
potom bude jazyk tvÛj uvolnûn;
potom, bude‰-li si slovo mé
pfiáti, bude‰ míti Ducha mého a
slovo mé, ano, moc BoÏí k pfie-
svûdãování lidí.
22 Ale nyní buì v tichosti;

studuj aslovo mé, které vy‰lo
mezi dûti lidské, a také bstuduj
cslovo mé, které vyjde mezi dûti
lidské, neboli to, které je nyní
pfiekládáno, ano, aÏ získá‰ v‰e,
co ddám dûtem lidsk˘m v tomto

pokolení, a potom budou v‰ech-
ny vûci k tomu pfiidány.

23 Viz, ty jsi aHyrum, syn mÛj;
bhledej království BoÏí a v‰ech-
ny vûci budou pfiidány podle
toho, co je spravedlné.

24 aStav na skále mé, coÏ je
bevangelium mé;

25 Nepopírej ducha azjevení
ani ducha bproroctví, neboÈ
bûda tomu, kdo popírá tyto vûci;

26 TudíÏ, auchovávej jako
poklad v srdci svém slovo mé
aÏ do doby, která je podle
moudrosti mé, kdy vyjde‰.

27 Vizte, mluvím ke v‰em,
ktefií mají dobrá pfiání a arozma-
chují se srpem sv˘m, aby Ïnuli.

28 Vizte, já jsem aJeÏí‰ Kristus,
Syn BoÏí. Jsem Ïivot a bsvûtlo
svûta.

29 Já jsem tent˘Ï, jenÏ pfii‰el
ke sv˘m vlastním, a moji vlastní
mne nepfiijali;

30 Ale vpravdû, vpravdû,
pravím vám, Ïe v‰em tûm, ktefií
mne pfiijímají, dám amoc, aby
se stali bsyny BoÏími, totiÏ
tûm, ktefií vûfií ve jméno mé.
Amen.

ODDÍL 12

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Josephu Knightovi st.
v Harmony ve státû Pensylvánie v kvûtnu 1829 (History of the
Church, 1:47–48). Joseph Knight uvûfiil prohlá‰ením Josepha Smitha

19a Jákob 6:5; NaS 98:11.
20a pp Poslouchati,

poslu‰nost, poslu‰n .̆
21a Alma 17:2–3;

NaS 84:85.
22a tj. Bibli.

b pp Písma – Hodnota
písem.

c tj. Knihu
Mormonovu.

d Alma 29:8.
23a JS–Î 1:4.

b Mat. 6:33.
24a Mat. 7:24–27.

b pp Evangelium.
25a pp Zjevení.

b Zjev. 19:10.
pp Proroctví,
prorokovati.

26a Deut. 11:18;

NaS 6:20; 43:34;
JS–M 1:37.

27a pp Misionáfiská
práce.

28a pp JeÏí‰ Kristus.
b pp Svûtlo, svûtlo

Kristovo.
30a Jan 1:12.

b pp Synové a dcery
BoÏí.



Nauka a smlouvy 12:1–13:1 24

ohlednû jeho vlastnictví desek Knihy Mormonovy a díla pfiekládání, které
tehdy probíhalo, a nûkolikrát poskytl Josephu Smithovi a jeho písafii
hmotnou pomoc, která jim umoÏnila pokraãovati v pfiekládání. Na Ïádost
Josepha Knighta se Prorok dotázal Pána a obdrÏel zjevení.

1–6, Dûlníci na vinici získají spase-
ní; 7–9, V‰ichni, ktefií si to pfiejí a
jsou uschopnûni, mohou pomáhati
na Pánovû díle.

aVELIKÉ a podivuhodné dílo
brzy vyjde mezi dûti lidské.

2 Viz, já jsem BÛh; dbej slova
mého, které je Ïivé a mocné,
ostfiej‰í neÏ dvojseãn˘ meã,
k rozdûlení kloubÛ i morku
vedví; tudíÏ, dbej slova mého.

3 Viz, pole je jiÏ bílé ke Ïni;
tudíÏ kaÏd˘, kdo si pfieje Ïnouti,
nechÈ se rozmachuje srpem
sv˘m v síle své a Ïne, pokud
trvá den, aby mohl uchovati
jako poklad pro du‰i svou vûãné
spasení v království BoÏím.

4 Ano, kaÏd˘, kdo se bude
rozmachovati srpem sv˘m a
Ïnouti, ten je povolán Bohem.

5 TudíÏ, bude‰-li mne prositi,
obdrÏí‰; bude‰-li klepati, bude
ti otevfieno.

6 Nyní, jelikoÏ jsi prosil, viz,
pravím ti, zachovávej pfiikázání
má a usiluj o nastolení a utvr-
zení vûci Sionu.

7 Viz, promlouvám k tobû a
také ke v‰em tûm, ktefií mají pfiá-
ní nastoliti a utvrditi toto dílo;

8 A nikdo nemÛÏe pomáhati
v tomto díle, ledaÏe bude apo-
korn˘ a pln˘ blásky, maje cvíru,
dnadûji a epravou lásku, jsa
umírnûn˘ ve v‰ech vûcech,
kterékoli budou do péãe jeho
svûfieny.

9 Viz, já jsem svûtlo i Ïivot
svûta, ten, kter˘ promlouvá
tato slova, tudíÏ dbej na nû
s mocí svou a potom jsi povolán.
Amen.

ODDÍL 13

Vysvûcení Josepha Smitha a Olivera Cowderyho k Aronovu knûÏství na
bfiehu fieky Susquehanna poblíÏ Harmony ve státû Pensylvánie 15. kvûtna
1829 (History of the Church, 1:39–42). Vysvûcení bylo uãinûno rukama
andûla, kter˘ se ohlásil jako Jan, tent˘Ï, kter˘ je v Novém zákonû naz˘ván
Jan Kfititel. Andûl vysvûtlil, Ïe jedná pod vedením Petra, Jakuba a Jana,
dávn˘ch apo‰tolÛ, ktefií drÏí klíãe vy‰‰ího knûÏství, které se naz˘vá
knûÏství Melchisedechovo. Josephovi a Oliverovi byl dán slib, Ïe jim bude
v pfiíhodném ãase pfiedáno knûÏství Melchisedechovo. (Viz oddíl 27:7, 8, 12.)

Jsou pfiineseny klíãe a moci Aronova
knûÏství. VÁM, spolusluÏebníci moji, ve

jménu Mesiá‰e, apfiedávám

12 1a Viz podobné
odkazy v NaS 11:1–6.

8a pp Pokora, pokorn˘,
pokofiiti se.

b pp Láska.
c pp Vûfiiti, víra.
d pp Doufati, nadûje.
e pp Pravá láska.

13 1a JS–Î 1:68–75.
pp Vysvûcení,
vysvûtiti.
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bknûÏství Aronovo, které drÏí
klíãe sluÏby candûlÛ a evange-
lia dpokání a ekfitu ponofiením
na odpu‰tûní hfiíchÛ; a to jiÏ

nebude nikdy vzato ze zemû,
aÏ i synové fLévíovi opût budou
obûtovati obûÈ Pánu ve gspra-
vedlivosti.

ODDÍL 14

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Davidu Whitmerovi ve
Fayette ve státû New York v ãervnu 1829 (History of the Church,
1:48–50). Whitmerova rodina se velice zajímala o pfiekládání Knihy
Mormonovy. Prorok se usídlil v domovû Petera Whitmera st., kde dlel,
dokud pfiekladatelské dílo nebylo dovedeno do konce a autorská práva na
vycházející knihu nebyla zaji‰tûna. Tfii ze synÛ Whitmerov˘ch, kaÏd˘
obdrÏev svûdectví o pravosti díla, se hluboce zajímali o své osobní povin-
nosti. Toto zjevení a dvû následující (oddíly 15 a 16) byla dána v odpovûì
na dotaz skrze Urim a Thumim. David Whitmer se pozdûji stal jedním ze
tfií svûdkÛ Knihy Mormonovy.

1–6, Dûlníci na vinici získají
spasení; 7–8, Vûãn˘ Ïivot je nej-
vût‰í z BoÏích darÛ; 9–11, Kristus
stvofiil nebesa a zemi.

VELIKÉ a apodivuhodné dílo
brzy vyjde k dûtem lidsk˘m.

2 Viz, já jsem BÛh; dbej slova
mého, které je Ïivé a mocné,
ostfiej‰í neÏ dvojseãn˘ meã,
k rozdûlení kloubÛ i morku
vedví; tudíÏ, dbej slova mého.

3 Viz , pole je j iÏ b í lé ke
Ïni; tudíÏ kaÏd˘, kdo si pfieje
Ïnouti, nechÈ se rozmachuje
srpem sv˘m v síle své a Ïne,
pokud trvá den, aby mohl
uchovati jako poklad pro du‰i

svou vûãné spasení v králov-
ství BoÏím.

4 Ano, kaÏd˘, kdo se bude
rozmachovati srpem sv˘m a
Ïnouti, ten je povolán Bohem.

5 TudíÏ, bude‰-li mne prositi,
obdrÏí‰; bude‰-li klepati, bude
ti otevfieno.

6 Usiluj o nastolení a utvrzení
mého Sionu. Zachovávej pfiiká-
zání má ve v‰ech vûcech.

7 A bude‰-li azachovávati pfii-
kázání má a bvytrvá‰-li do
konce, bude‰ míti cvûãn˘ Ïivot,
kter˘Ïto dar je nejvût‰í ze v‰ech
darÛ BoÏích.

8 A stane se, Ïe bude‰-li prositi
Otce ve jménu mém, ve vífie

1b NaS 27:8; 84:18–34.
pp Aronovo
knûÏství.

c pp Andûlé.
d pp Pokání.
e pp Kfiest, kfitíti.
f Viz zprávu Olivera

Cowderyho o
znovuzfiízení

Aronova knûÏství na
konci textu Joseph
Smith – Îivotopis.
Deut. 10:8;
1. Par. 6:48;
NaS 128:24.

g pp Spravedlivost,
spravedliv˘.

14 1a Viz podobné

odkazy v NaS 11:1–6.
7a Lev. 26:3–12;

Jan 15:10;
Mos. 2:22, 41;
NaS 58:2.

b pp Vytrvati.
c 2. Nefi 31:20;

NaS 6:13.
pp Vûãn˘ Ïivot.
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vûfie, obdrÏí‰ aDucha Svatého,
kter˘ dává promlouvati, abys
mohl státi jako bsvûdek tûch
vûcí, o kter˘ch cusly‰í‰ a které
uvidí‰, a také abys mohl ozna-
movati pokání tomuto pokolení.

9 Viz, já jsem aJeÏí‰ Kristus,
bSyn cÏivého Boha, jenÏ dstvofiil
nebesa a ezemi, fsvûtlo, jeÏ ne-
mÛÏe b˘ti skryto v gtemnotû;

10 ProãeÏ, musím pfienésti
aplnost evangelia svého od
bpohanÛ na dÛm Izraele.

11 A viz, ty jsi David, a jsi po-
volán, abys pomáhal; kterouÏ-
to vûc bude‰-li ãiniti a bude‰-li
vûrn˘, bude‰ poÏehnán jak du-
chovnû, tak ãasnû a veliká bude
tvá odmûna. Amen.

ODDÍL 15

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Johnu Whitmerovi ve Fayette
ve státû New York v ãervnu 1829 (History of the Church, 1:50). (Viz
záhlaví k oddílu 14.) Poselství je dÛvûrnû a pÛsobivû osobní v tom, Ïe
Pán mluví o tom, co bylo známo pouze Johnu Whitmerovi a jemu. John
Whitmer se pozdûji stal jedním z osmi svûdkÛ Knihy Mormonovy.

1–2, Pánovo rámû je nad celou
zemí; 3–6, Kázati evangelium a
spasiti du‰e je vûcí nejcennûj‰í.

POSLOUCHEJ, sluÏebníãe
mÛj Johne, a naslouchej

slovÛm JeÏí‰e Krista, svého
Pána a svého Vykupitele.

2 NeboÈ viz, pravím tobû
s ostrostí a s amocí, neboÈ rámû
mé je nad celou zemí.
3 A fieknu ti to, co Ïádn˘ ãlo-

vûk nezná, kromû mne a tebe
samotného –

4 NeboÈ mnohokráte sis pfiál
ode mne zvûdûti to, co bude pro
tebe nejcennûj‰í.

5 Viz, poÏehnan˘ jsi pro tuto
vûc a za promlouvání slov
m˘ch, která jsem ti dal, podle
pfiikázání m˘ch.

6 A nyní, viz, pravím tobû,
Ïe vûc, která bude pro tebe
nejcennûj‰í, bude aoznamovati
pokání tomuto lidu, abys mohl
pfiivádûti du‰e ke mnû, abys
mohl s nimi bodpoãívati v ckrá-
lovství dOtce mého. Amen.

8a pp Duch Svat˘.
b Mos. 18:8–10.

pp Svûdek.
c Viz Svûdectví tfií

svûdkÛ na úvodních
stranách Knihy
Mormonovy.

9a Mos. 4:2;
NaS 76:20–24.

b ¤ím. 1:4.
c Dan. 6:26;

Alma 7:6;
NaS 20:19.

d Jan 1:1–3, 14;
3. Nefi 9:15;
NaS 45:1.
pp Stvofiení, stvofiiti.

e Abr. 4:12, 24–25.
f 2. Sam. 22:29.

pp Svûtlo, svûtlo
Kristovo.

g pp Temnota,
duchovní.

10a NaS 20:8–9;
JS–Î 1:34.

b pp Pohané.

15 2a Hel. 3:29–30.
pp Moc.

6a NaS 18:15–16.
pp Misionáfiská práce.

b pp Odpoãinouti,
odpoãinutí,
spoãinouti.

c pp Království BoÏí
neboli království
nebeské.

d pp Otec v nebi.
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ODDÍL 16

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Peteru Whitmerovi ml. ve
Fayette ve státû New York v ãervnu 1829 (History of the Church,
1:51). (Viz záhlaví k oddílu 14.) Peter Whitmer ml. se pozdûji stal
jedním z osmi svûdkÛ Knihy Mormonovy.

1–2, Pánovo rámû je nad celou
zemí; 3–6, Kázati evangelium a
spasiti du‰e je vûcí nejcennûj‰í.

aPOSLOUCHEJ, sluÏebníãe
mÛj Petere, a naslouchej

slovÛm JeÏí‰e Krista, svého
Pána a svého Vykupitele.
2 NeboÈ viz, pravím tobû

s ostrostí a s mocí, neboÈ rámû
mé je nad celou zemí.

3 A fieknu ti to, co Ïádn˘ ãlo-
vûk nezná, kromû mne a tebe
samotného –

4 NeboÈ mnohokráte sis pfiál
ode mne zvûdûti to, co bude
pro tebe nejcennûj‰í.

5 Viz, poÏehnan˘ jsi pro tuto
vûc a za promlouvání slov
m˘ch, která jsem ti dal, podle
pfiikázání m˘ch.

6 A nyní, viz, pravím tobû, Ïe
vûc, která bude pro tebe nejcen-
nûj‰í, bude oznamovati pokání
tomuto lidu, abys mohl pfiivá-
dûti du‰e ke mnû, abys mohl
s nimi odpoãívati v království
mého Otce. Amen.

ODDÍL 17

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Oliveru Cowderymu, Davidu
Whitmerovi a Martinu Harrisovi ve Fayette ve státû New York v ãervnu
1829 pfiedtím, neÏ vidûli desky s rytinami, které obsahovaly záznam
Knihy Mormonovy (History of the Church, 1:52–57). Joseph a jeho
písafi, Oliver Cowdery, se dovûdûli z pfiekladu desek Knihy Mormonovy, Ïe
budou urãeni tfii zvlá‰tní svûdci (viz Eter 5:2–4; 2. Nefi 11:3; 27:12). Oliver
Cowdery, David Whitmer a Martin Harris byli pohnuti inspirovan˘m
pfiáním b˘ti tûmito tfiemi zvlá‰tními svûdky. Prorok se dotazoval Pána a
toto zjevení bylo dáno v odpovûì skrze Urim a Thumim.

1–4, Vírou tfii svûdci uvidí desky a
dal‰í posvátné vûci; 5–9, Kristus
vydává svûdectví o boÏskosti Knihy
Mormonovy.

VIZTE, pravím vám, Ïe
musíte spoléhati na slovo

mé, a budete-li tak ãiniti s cel˘m
úmyslem srdce, auvidíte bdesky
a také náprsník, cmeã LabanÛv,
dUrim a Thumim, které byly

16 1a Viz podobné
odkazy v NaS 15:1–6.

17 1a 2. Nefi 27:12;
Eter 5:2–4; NaS 5:15.
Viz také Svûdectví

tfií svûdkÛ na
úvodních stranách
Knihy Mormonovy.

b Morm. 6:6; JS–Î 1:52.
pp Desky.

c 1. Nefi 4:8–9;
2. Nefi 5:14;
Jákob 1:10;
Mos. 1:16.

d pp Urim a Thumim.
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dány ebratru Jaredovu na hofie,
kdyÏ mluvil s Pánem f tváfií
v tváfi, a gzázraãné ukazatele,
které byly dány Lehimu, kdyÏ
byl v pustinû, u okraje hRudého
mofie.

2 A svou vírou je uvidíte, totiÏ
tou vírou, kterou mûli proroci
za stara.

3 A poté, co získáte víru a uvi-
díte je oãima sv˘ma, budete o
nich asvûdãiti mocí BoÏí;

4 A toto uãiníte, aby sluÏebník
mÛj Joseph Smith ml. nemohl
b˘ti zniãen, abych mohl usku-
teãniti spravedlivé zámûry své
pro dûti lidské skrze toto dílo.

5 A budete svûdãiti, Ïe jste je
vidûli, stejnû jako sluÏebník
mÛj Joseph Smith ml. je vidûl;

neboÈ bylo to mou mocí, Ïe je
vidûl, a to proto, Ïe mûl víru.

6 A on pfieloÏil tu aknihu, totiÏ
tu bãást, kterou jsem mu pfiiká-
zal, a jakoÏe Pán vá‰ a BÛh vá‰
Ïije, je pravdivá.

7 ProãeÏ, vy jste obdrÏeli stej-
nou moc a stejnou víru a stejn˘
dar jako on;

8 A budete-li ãiniti tato má
poslední pfiikázání, jeÏ jsem
vám dal, abrány pekelné vás
nepfiemohou; neboÈ bmilost má
je postaãující pro vás a budete
cposledního dne pozvednuti.
9 A já, JeÏí‰ Kristus, vá‰ aPán a

vá‰ BÛh, jsem vám to pravil,
abych mohl uskuteãniti spra-
vedlivé zámûry své pro dûti
lidské. Amen.

ODDÍL 18

Zjevení Josephu Smithovi, Prorokovi, Oliveru Cowderymu a Davidu
Whitmerovi dané ve Fayette ve státû New York v ãervnu 1829 (History
of the Church, 1:60–64). KdyÏ bylo pfiedáno Aronovo knûÏství, bylo
pfiislíbeno pfiedání knûÏství Melchisedechova (viz záhlaví k oddílu 13).
Jako odpovûì na úpûnlivou prosbu o poznání ohlednû této záleÏitosti Pán
dal toto zjevení.

1–5, Písma ukazují, jak budovati
Církev; 6–8, Svût dozrává v nepra-
vosti; 9–16, Cena du‰í je veliká;
17–25, Aby lidé získali spasení,
musejí vzíti na sebe jméno Kristo-
vo; 26–36, Povolání a poslání
Dvanácti je zjeveno; 37–39, Oliver
Cowdery a David Whitmer mají
vyhledati Dvanáct; 40–47, Aby lidé

získali spasení, musejí ãiniti poká-
ní, b˘ti pokfitûni a zachovávati
pfiikázání.

NYNÍ, viz, pro vûc, kterou
sis ty, sluÏebníãe mÛj

Olivere Cowdery, pfiál zvûdûti
ode mne, dávám ti tato slova:

2 Viz, projevil jsem ti sv˘m

1 e Eter 3:1–28.
f Gen. 32:30;

Ex. 33:11;
MojÏ. 1:2.

g 1. Nefi 16:10, 16,
26–29;
Alma 37:38–47.

h 1. Nefi 2:5.
3a pp Svûdãiti; Svûdek.
6a pp Kniha

Mormonova.
b 2. Nefi 27:22;

3. Nefi 26:7–10.
8a Mat. 16:18;

3. Nefi 11:39;
NaS 10:69.

b pp Milost.
c 1. Nefi 13:37;

3. Nefi 27:14–15, 22;
NaS 9:14.

9a pp Pán.
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Duchem v mnoha pfiípadech,
Ïe vûci, které jsi psal, jsou
apravdivé; proãeÏ ty ví‰, Ïe
jsou pravdivé.

3 A jestliÏe ví‰, Ïe jsou prav-
divé, viz, dávám ti pfiikázání,
abys spoléhal na vûci, jeÏ jsou
anapsány;
4 NeboÈ v nich jsou napsány

v‰echny vûci ohlednû zaloÏení
církve mé, aevangelia mého a
bskály mé.

5 ProãeÏ, bude‰-li stavûti cír-
kev mou na základu evangelia
mého a skály mé, brány pekel-
né tû nepfiemohou.
6 Viz, asvût dozrává v nepra-

vosti; a musí nezbytnû b˘ti, aby
dûti lidské byly podnûcovány
k pokání, jak bpohané, tak také
dÛm Izraele.

7 ProãeÏ, jelikoÏ jsi byl apo-
kfitûn rukama sluÏebníka mého
Josepha Smitha ml., podle toho,
co jsem mu pfiikázal, on splnil
vûc, kterou jsem mu pfiikázal.

8 A nyní, nepodivuj se, Ïe jsem
ho povolal ke svému vlastnímu
zámûru, kter˘Ïto zámûr je znám
mnû; proãeÏ, bude-li apiln˘
v bzachovávání pfiikázání m˘ch,
bude cpoÏehnán vûãn˘m Ïivo-
tem; a jméno jeho je dJoseph.

9 A nyní, Olivere Cowdery,
pravím tobû, a také Davidu
Whitmerovi, cestou pfiikázání;
neboÈ, vizte, pfiikazuji v‰em
lidem v‰ude, aby ãinili pokání,
a pravím vám, tak jako Pavlovi,
svému aapo‰tolovi, neboÈ vy jste
povoláni vpravdû t˘mÏ povolá-
ním, kter˘m on byl povolán.

10 Pamatujte, acena bdu‰í je
veliká v oãích BoÏích;

11 NeboÈ, vizte, Pán, vá‰
aVykupitel, vytrpûl bsmrt v tûle;
proãeÏ on cvytrpûl dbolest v‰ech
lidí, aby v‰ichni lidé mohli ãiniti
pokání a pfiijíti k nûmu.

12 A on avstal opût z mrtv˘ch,
aby mohl pfiivésti v‰echny lidi
k sobû, pod podmínkou bpokání.
13 A jak veliká je aradost jeho

z du‰e, která ãiní pokání!
14 ProãeÏ, vy jste povoláni

ahlásati pokání tûmto lidem.
15 A pakliÏe budete pracovati

po v‰echny dny své pfii hlásání
pokání tomuto lidu a pfiivedete
jen jednu adu‰i ke mnû, jak
veliká bude radost va‰e s ní
v království mého Otce!

16 A nyní, jestliÏe budete míti
velikou radost s jednou du‰í,
kterou jste pfiivedli ke mnû do
akrálovství mého Otce, jak veli-

18 2a NaS 6:15–17.
3a NaS 98:11.

pp Písma – Hodnota
písem.

4a pp Evangelium.
b pp Skála.

6a pp Svût.
b pp Pohané.

7a JS–Î 1:70–71.
8a pp Píle.

b pp Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n .̆

c pp PoÏehnání,

poÏehnan˘,
poÏehnati.

d 2. Nefi 3:14–15.
pp Smith, Joseph, ml.

9a ¤ím. 1:1.
10a pp Du‰e – Cena du‰í.

b pp Du‰e.
11a pp Vykupitel.

b pp UkfiiÏování.
c pp Vykoupení,

vykoupen˘,
vykoupiti.

d Iz. 53:4–5.

pp Usmífiení,
usmífiiti.

12a pp Vzkfií‰ení.
b NaS 19:4–18.

pp Pokání.
13a Luká‰ 15:7.
14a Alma 29:1–2;

NaS 34:5–6; 63:57.
15a pp Du‰e – Cena du‰í.
16a pp Království BoÏí

neboli království
nebeské.



Nauka a smlouvy 18:17–32 30

kou budete míti bradost, jestliÏe
cpfiivedete mnoho du‰í ke mnû!
17 Vizte, máte pfied sebou

evangelium mé a skálu mou a
aspasení mé.
18 aProste Otce ve b jménu

mém, ve vífie vûfiíce, Ïe obdrÏíte,
a budete míti Ducha Svatého,
kter˘ projevuje v‰echny vûci,
které jsou cnutné pro dûti lidské.

19 A nemáte-li avíru, bnadûji
a cpravou lásku, nemÛÏete uãi-
niti nic.
20 aNebojujte proti Ïádné

církvi, leda by to byla bcírkev
ìáblova.

21 Vezmûte na sebe ajméno
Kristovo a bmluvte pravdu
s crozváÏností.

22 A tolik, kolik jich bude ãiniti
pokání a bude apokfitûno ve
jménu mém, jeÏ je JeÏí‰ Kristus,
a bvytrvá do konce, tolik bude
spaseno.
23 Vizte, JeÏí‰ Kristus je to

ajméno, jeÏ je dáno Otcem, a
není dáno Ïádného jiného jmé-
na, jímÏ by ãlovûk mohl b˘ti
spasen;
24 ProãeÏ, v‰ichni lidé musejí

na sebe vzíti jméno, jeÏ je dáno
Otcem, neboÈ tím jménem bu-
dou voláni v poslední den;

25 ProãeÏ, neznají-li ajméno,
kter˘m jsou voláni, nemohou
míti místo v bkrálovství mého
Otce.

26 A nyní, viz, jsou dal‰í, ktefií
jsou voláni, aby oznamovali
evangelium mé, jak apohanÛm,
tak ÎidÛm;

27 Ano, dokonce dvanáct; a
aDvanáct bude uãedníky m˘mi
a vezmou na sebe jméno mé; a
Dvanáct jsou ti, ktefií si budou
pfiáti vzíti na sebe bjméno mé
s cel˘m úmyslem srdce.

28 A jestliÏe si pfiejí vzíti na
sebe jméno mé s cel˘m úmyslem
srdce, jsou povoláni, aby ‰li do
celého asvûta kázati bevangeli-
um mé ckaÏdému stvofiení.

29 A to jsou ti, ktefií jsou mnou
vysvûceni akfitíti ve jménu mém,
podle toho, co je psáno;

30 A vy máte to, co je psáno,
pfied sebou; proãeÏ, musíte kfiest
vykonávati podle slov, která
jsou napsána.

31 A nyní pravím vám, aDva-
nácti – Vizte, milost moje je po-
staãující pro vás; musíte kráãeti
pfiede mnou zpfiíma a nehfie‰iti.

32 A vizte, vy jste ti, ktefií jsou
vysvûceni mnou avysvûcovati
knûze a uãitele; oznamovati

16b Alma 26:11.
pp Radost.

c pp Misionáfiská
práce.

17a pp Spasení.
18a pp Modlitba.

b Jan 15:16.
c NaS 88:63–65.

19a pp Vûfiiti, víra.
b pp Doufati, nadûje.
c pp Pravá láska.

20a 2. Tim. 2:23–24;
3. Nefi 11:29–30.

b pp ëábel – Církev

ìáblova.
21a 2. Nefi 31:13;

Mos. 5:8;
3. Nefi 27:5;
NaS 20:37.

b NaS 100:5–8.
c ¤ím. 12:3.

22a pp Kfiest, kfitíti.
b pp Vytrvati.

23a Mal. 1:11;
Skut. 4:12;
Mos. 3:17;
Hel. 3:28–29.

25a Mos. 5:9–14.

b pp Celestiální sláva.
26a NaS 90:8–9; 112:4.
27a pp Apo‰tol.

b NaS 27:12.
28a Marek 16:15–16.

b pp Evangelium.
c NaS 1:2; 42:58.

29a 3. Nefi 11:21–28;
NaS 20:72–74.

31a NaS 107:23–35.
32a Moroni 3:1–4;

NaS 20:60; 107:58.
pp Vysvûcení,
vysvûtiti.
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evangelium mé bpodle moci
Ducha Svatého, jenÏ je ve vás, a
podle cpovolání a darÛ BoÏích
lidem;
33 A já, JeÏí‰ Kristus, vá‰ Pán

a vá‰ BÛh, jsem to pravil.
34 Tato aslova nejsou od lidí

ani od ãlovûka, ale ode mne;
proãeÏ, vy budete svûdãiti, Ïe
jsou ode mne, a ne od ãlovûka;
35 NeboÈ je to mÛj ahlas, jenÏ

je k vám promlouvá; neboÈ
jsou vám dána m˘m Duchem a
mou mocí je mÛÏete ãísti jeden
druhému; a pokud by to nebylo
mou mocí, nemohli byste je míti;
36 ProãeÏ, mÛÏete asvûdãiti,

Ïe jste sly‰eli mÛj hlas a znáte
moje slova.

37 A nyní, vizte, dávám tobû,
Oliveru Cowderymu, a také
Davidu Whitmerovi úkol ,
abyste vyhledali Dvanáct, ktefií
budou míti pfiání, o nichÏ jsem
mluvil;

38 A podle jejich pfiání a jejich
askutkÛ je poznáte.
39 A aÏ je najdete, ukáÏete jim

tyto vûci.
40 A padnete a budete auctívati

Otce ve jménu mém.

41 A musíte kázati svûtu
fikouce: Musíte ãiniti pokání a
b˘ti pokfitûni ve jménu JeÏí‰e
Krista;

42 NeboÈ v‰ichni lidé musejí
ãiniti pokání a b˘ti pokfitûni, a
nejen muÏi, ale také Ïeny a
dûti, které dosáhly let azodpo-
vûdnosti.

43 A nyní, poté, co jste obdrÏeli
toto, musíte zachovávati apfii-
kázání má ve v‰ech vûcech;

44 A skrze ruce va‰e vyko-
nám apodivuhodné dílo mezi
dûtmi lidsk˘mi k bpfiesvûdãe-
ní mnoh˘ch o hfií‰ích jejich,
aby mohli dojíti k pokání a
aby mohli pfiijíti do království
mého Otce.

45 ProãeÏ, poÏehnání, která
vám dávám, jsou anade v‰echny
vûci.

46 A poté, co jste obdrÏeli
toto, nebudete-li azachovávati
pfiikázání má, nemÛÏete b˘ti
spaseni v království mého Otce.

47 Vizte, já, JeÏí‰ Kristus, Pán
vá‰ a BÛh vá‰ a Vykupitel
vá‰, mocí Ducha svého jsem to
pravil. Amen.

ODDÍL 19

Zjevení dané skrze Josepha Smitha v Manchesteru ve státû New York
v bfieznu 1830 (History of the Church, 1:72–74). Ve sv˘ch dûjinách
ho Prorok uvedl jako „pfiikázání od Boha, a ne od ãlovûka Martinu
Harrisovi, dané tím, kdo je Vûãn˘“ (History of the Church, 1:72).

32b 2. Petr. 1:21;
NaS 68:3–4.

c NaS 20:27.
34a pp Písma.
35a NaS 1:38.

pp Hlas.
36a pp Svûdãiti.

38a pp Skutky.
40a pp Uctívání, uctívati.
42a NaS 20:71;

29:47; 68:27.
pp Poãet vydati,
zodpovûdnost,
zodpovûdn˘.

43a pp Pfiikázání BoÏí.
44a Iz. 29:14;

NaS 4:1.
b Alma 36:12–19; 62:45.

45a NaS 84:35–38.
46a NaS 82:3.
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1–3, Kristus má ve‰kerou moc; 4–5,
V‰ichni lidé musejí ãiniti pokání,
nebo trpûti; 6 – 12, Vûãn˘ trest je
BoÏí trest; 13–20, Kristus trpûl
pro v‰echny, aby nemuseli trpûti,
jestliÏe budou ãiniti pokání; 21–28,
KaÏ evangelium pokání; 29–41,
Oznamuj radostné zvûsti.

JÁ jsem aAlfa i Oméga, bKristus
Pán; ano, vpravdû já jsem

on, poãátek i konec, Vykupitel
svûta.
2 Já, uskuteãniv a adokonãiv

vÛli toho, jehoÏ jsem, a to Otce,
ohlednû mne – uãiniv to, abych
si mohl bpodmaniti v‰echny
vûci –

3 DrÏe ve‰kerou amoc, aÏ ke
bzniãení Satana a díla jeho na
ckonci svûta a v poslední velik˘
den soudu, kter˘ uvedu na
obyvatele jeho, dsoudû kaÏdého
ãlovûka podle edíla jeho a skut-
kÛ, jeÏ vykonal.
4 A zajisté kaÏd˘ ãlovûk musí

ãiniti apokání, nebo btrpûti, ne-
boÈ já, BÛh, jsem cnekoneãn˘.

5 ProãeÏ, aneodvolávám soudy,
které uvedu, ale bûda vyjde,
pláã, bnáfiek a skfiípûní zubÛ,
ano, k tûm, ktefií budou shledáni
na clevici mé.
6 Nicménû, anení psáno, Ïe

nebude Ïádného konce tûmto
mukám, ale je psáno bnekoneãná
muka.

7 Opût, je psáno avûãné zatrace-
ní; proãeÏ je to zjevnûj‰í neÏ jiná
písma, aby to mohlo pÛsobiti
na srdce dûtí lidsk˘ch, to v‰e
pro slávu jména mého.

8 ProãeÏ, vysvûtlím vám toto
tajemství, neboÈ je pro vás
vhodné to znáti, tak jako to
znali moji apo‰tolové.

9 Pravím vám, ktefií jste vyvo-
leni v této vûci, tak jako jed-
nomu, abyste mohli vejíti do
aodpoãinutí mého.
10 NeboÈ, vizte, atajemství

boÏskosti, jak je veliké! NeboÈ,
vizte, já jsem nekoneãn˘ a trest,
kter˘ je dáván z ruky mé, je trest
nekoneãn˘, neboÈ bNekoneãn˘
je jméno mé. ProãeÏ –

11 aVûãn˘ trest je BoÏí trest.
12 Nekoneãn˘ trest je BoÏí trest.
13 ProãeÏ, pfiikazuji ti, abys

ãinil pokání a zachovával
apfiikázání, která jsi obdrÏel ru-
kou sluÏebníka mého Josepha
Smitha ml. ve jménu mém;

14 A bylo to v‰emohoucí mocí
mou, Ïe jsi je obdrÏel;

15 TudíÏ pfiikazuji ti, abys
ãinil pokání – ãiÀ pokání, jinak
tû budu bíti holí úst sv˘ch a

19 1a Zjev. 1:8, 11;
3. Nefi 9:18;
NaS 35:1; 61:1.
pp Alfa i Oméga.

b pp JeÏí‰ Kristus.
2a Jan 17:4;

3. Nefi 11:11.
b Filip. 3:21.

3a pp Moc.
b Iz. 14:12–17;

1. Jan. 3:8;
1. Nefi 22:26;
NaS 88:111–115.

c pp Svût–Konec svûta.
d pp Soud, poslední.
e pp Skutky.

4a pp Pokání.
b Luká‰ 13:3;

Hel. 14:19.
c MojÏ. 1:3.

5a NaS 56:4; 58:32.
b Mat. 13:42.
c Mat. 25:41–43.

6a NaS 76:105–106;
138:59.

b NaS 76:33, 44–45.

7a Hel. 12:25–26;
NaS 29:44.

9a pp Odpoãinouti,
odpoãinutí,
spoãinouti.

10a Jákob 4:8;
NaS 76:114–116.

b MojÏ. 1:3; 7:35.
pp Nekoneãn˘.

11a Mat. 25:46.
13a NaS 5:2; 10:6–7;

17:1–9.
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prchlivostí svou a hnûvem
sv˘m, a autrpení tvá budou tûÏ-
ká – jak tûÏká, neví‰, jak proni-
kavá, neví‰, ano, jak tûÏko
snesitelná, neví‰.

16 NeboÈ viz, já, BÛh, jsem
avytrpûl tyto vûci za v‰echny,
aby oni nemuseli btrpûti, jestliÏe
budou ãiniti cpokání;

17 Ale jestliÏe nebudou ãiniti
pokání, musejí atrpûti stejnû
jako já;
18 KteréÏto utrpení zpÛsobi-

lo mnû, dokonce Bohu, nejvût-
‰ímu ze v‰ech, Ïe jsem se chvûl
bolestí a krvácel v kaÏdém
póru a trpûl v tûle i v duchu – a
pfiál jsem si, abych anemusel
píti ten hofik˘ kalich a mohl se
stáhnouti –

19 Nicménû, sláva buì Otci, a
já jsem vypil a adokonãil jsem
pfiípravy své pro dûti lidské.
20 ProãeÏ, pfiikazuji ti opût,

abys ãinil pokání, jinak tû po-
kofiím v‰emohoucí mocí svou;
a abys avyznal hfiíchy své, jinak
bude‰ trpûti tyto tresty, o nichÏ
jsem mluvil, z nichÏ v nejmen‰í,
ano, vpravdû v nejniÏ‰í mífie jsi
zakusil v dobû, kdy jsem odÀal
svého Ducha.

21 A pfiikazuji ti, abys anekázal
nic neÏ pokání a abys bneuka-

zoval tyto vûci svûtu, dokud to
nebude moudrost ve mnû.

22 NeboÈ oni nyní nemohou
asnésti maso, ale bmléko musejí
obdrÏeti; proãeÏ, nesmûjí po-
znati tyto vûci, aby nezahynuli.

23 Uã se ode mne a naslouchej
slovÛm m˘m; akráãej v bmír-
nosti Ducha mého, a bude‰ míti
cpokoj ve mnû.
24 Já jsem aJeÏí‰ Kristus; pfii‰el

jsem skrze vÛli Otce a ãiním
jeho vÛli.

25 A opût, pfiikazuji ti, Ïe nebu-
de‰ aÏádostiv bmanÏelky bliÏní-
ho svého; ani nebude‰ usilovati
o Ïivot bliÏního svého.

26 A opût, pfiikazuji ti, Ïe nebu-
de‰ Ïádostiv svého vlastního
majetku, ale udûl z nûho ‰tûdfie
na vytisknutí Knihy Mormono-
vy, jeÏ obsahuje apravdu a
slovo BoÏí –

27 JeÏ je slovem m˘m k apoha-
n Û m , a b y b r z o m o h l a j í t i
k bÎidÛm, z nichÏ Lamanité jsou
czbytkem, aby mohli uvûfiiti
v evangelium a nevyhlíÏeli pfií-
chod dMesiá‰e, kter˘ jiÏ pfii‰el.
28 A opût, pfiikazuji ti, aby

ses amodlil bnahlas, stejnû jako
v srdci svém; ano, pfied svûtem,
stejnû jako v skrytu, na vefiej-
nosti, stejnû jako v soukromí.

15a Alma 36:11–19.
16a Alma 11:40–41.

pp Usmífiení,
usmífiiti.

b pp Milosrdenství,
milosrdn˘.

c pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.
17a NaS 29:17.
18a Luká‰ 22:42–44.
19a Jan 17:4; 19:30.
20a Num. 5:6–7;

Mos. 26:29;
NaS 58:43; 64:7.

pp Vyznání, vyznati.
21a NaS 11:9.

b JS–Î 1:42.
22a NaS 78:17–18.

b ÎidÛm 5:11–14;
NaS 50:40.

23a Moroni 7:3–4.
b pp Mírnost, mírn˘.
c pp Pokoj.

24a pp JeÏí‰ Kristus.
25a pp Îádostiv b˘ti,

Ïádostivost.
b Ex. 20:17;

1. Kor. 7:2–4.
pp CizoloÏství.

26a pp Pravda.
27a pp Pohané.

b pp Îidé.
c Omni 1:14–19;

Mos. 25:2–4;
Hel. 8:21;
3. Nefi 2:12–16.

d pp Mesiá‰.
28a 1. Tim. 2:8.

pp Modlitba.
b NaS 20:47, 51; 23:6.
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29 A bude‰ aoznamovati ra-
dostné zvûsti, ano, bude‰ je
zvûstovati na horách a na kaÏ-
dém vysokém místû a mezi
kaÏd˘m lidem, kter˘ ti bude
dovoleno spatfiiti.
30 A bude‰ to ãiniti ve v‰í

pokofie, adÛvûfiuje ve mne, ne-
spílaje tûm, ktefií spílají.

31 A o asloÏit˘ch naukách
nebude‰ mluviti, ale bude‰
oznamovati pokání a bvíru ve
Spasitele a codpu‰tûní hfiíchÛ
dkfitem a eohnûm, ano, totiÏ
fDuchem Svat˘m.
32 Viz, toto je veliké a poslední

apfiikázání, které ti dám ohlednû
této záleÏitosti; neboÈ toto
postaãí pro kaÏdodenní Ïivot
tvÛj, aÏ do konce Ïivota tvého.
33 A bídy se ti dostane, nebu-

de‰-li tûchto arad dbáti, ano,
dokonce zniãení tebe a majetku.
34 aUdûl ãást ze svého majet-

ku, ano, a to ãást ze sv˘ch
pozemkÛ a v‰eho, kromû toho,
co potfiebuje‰ pro podporu své
rodiny.

35 ZaplaÈ adluh, kter˘ jsi
bdohodl s tiskafiem. Osvoboì
se z cporoby.
36 aOpusÈ svÛj dÛm a domov,

kromû toho, kdyÏ si bude‰ pfiáti
vidûti svou rodinu;

37 A amluv otevfienû ke v‰em;
ano, kaÏ, nabádej, oznamuj
bpravdu, dokonce hlasem veli-
k˘m, se zvukem radosti, vola-
je – hosana, hosana, poÏehnáno
budiÏ jméno Pána Boha!

38 aModli se vÏdy, a já bvyleji
Ducha svého na tebe a veliké
bude poÏehnání tvé – ano, do-
konce vût‰í, neÏ kdybys obdrÏel
poklady zemû a pomíjejícnosti
v téÏe mífie.

39 Viz, mÛÏe‰ toto ãísti, aniÏ
by ses radoval a pozdvihoval
srdce své veselím?

40 Nebo mÛÏe‰ nadále pobíhati
jako slep˘ vÛdce?

41 Nebo mÛÏe‰ b˘ti apokorn˘
a mírn˘ a chovati se moudfie
pfiede mnou? Ano, bpojì ke
mnû, ke svému Spasiteli. Amen.

ODDÍL 20

Zjevení o církevní organisaci a správû dané skrze Josepha Smitha, Proroka,
v dubnu 1830 (History of the Church, 1:64–70). Prorok pfied sv˘m
záznamem tohoto zjevení napsal: „ObdrÏeli jsme od Nûj [JeÏí‰e Krista]
následující, duchem proroctví a zjevení; coÏ nám dalo nejen mnohé
informace, ale také nám ukázalo pfiesn˘ den, ve kterém, podle Jeho vÛle

29a pp Misionáfiská práce.
30a pp DÛvûra,

dÛvûfiovati.
31a 2. Tim. 2:23–24.

b pp Vûfiiti, víra.
c pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.
d pp Kfiest, kfitíti.
e Mat. 3:11.
f pp Dar Ducha

Svatého.

32a NaS 58:26–29.
33a pp Pfiikázání BoÏí.
34a Skut. 4:34–35.
35a pp Dluh.

b tj. zaplatiti za
vyti‰tûní prvního
vydání Knihy
Mormonovy.

c Pfiísl. 22:7.
36a Mat. 19:29.

37a NaS 58:47; 68:8; 71:7.
b NaS 75:4.

38a Luká‰ 18:1;
2. Nefi 32:9;
NaS 10:5.

b Pfiísl. 1:23;
Skut. 2:17.

41a pp Pokora, pokorn˘,
pokofiiti se.

b Mat. 11:28–30.



35 Nauka a smlouvy 20:1–11

a pfiikázání, máme pfiistoupiti k zorganisování Jeho Církve je‰tû jednou
zde na zemi“ (History of the Church, 1:64).

1–16, Kniha Mormonova dokazuje
boÏskost díla posledních dnÛ;
17–28, Nauky o stvofiení, pádu,
usmífiení a kfitu jsou potvrzeny;
29–37, Jsou uvedeny zákony fiídící
pokání, ospravedlnûní, posvûcení a
kfiest; 38–67, Jsou shrnuty povin-
nosti star‰ích, knûÏí, uãitelÛ a
jáhnÛ; 68–74, Jsou zjeveny povin-
nosti ãlenÛ, poÏehnání dûtí a
zpÛsob kfitu; 75–84, Jsou dány
modlitby svátosti a pfiedpisy fiídící
ãlenství v Církvi.

aVZNIK bCírkve Kristovy
v tûchto posledních dnech,

a to jeden tisíc osm set tfiicet let
od pfiíchodu Pána na‰eho a
Spasitele JeÏí‰e Krista v tûle,
která byla fiádnû czorganisována
a zfiízena v souladu se zákony
na‰í zemû, podle vÛle a pfiiká-
zání BoÏích, ve ãtvrtém mûsíci
a v ‰estém dni toho mûsíce,
kter˘ se naz˘vá duben –
2 KteráÏto pfiikázání byla dána

Josephu Smithovi ml., kter˘ byl
apovolán Bohem a vysvûcen
bapo‰tolem JeÏí‰e Krista, aby
byl prvním cstar‰ím této církve;
3 A Oliveru Cowderymu, kter˘

byl také povolán Bohem za
apo‰tola JeÏí‰e Krista, aby byl

druh˘m star‰ím této církve, a
byl vysvûcen pod jeho rukou;

4 A to podle milosti Pána na-
‰eho a Spasitele JeÏí‰e Krista,
jemuÏ budiÏ ve‰kerá sláva, nyní
a na vûky. Amen.

5 Poté, co bylo vpravdû proje-
veno tomuto prvnímu star‰ímu,
Ïe obdrÏel odpu‰tûní hfiíchÛ
sv˘ch, byl azapleten opût v mar-
nostech svûta;

6 Ale po upfiímném pokání
a pokofiení se, skrze víru, BÛh
mu slouÏil skrze svatého aan-
dûla, jehoÏ btváfi byla jako blesk
a jehoÏ ‰at byl ãist˘ a bíl˘ nad
ve‰kerou jinou bûlost;

7 A dal mu pfiikázání, jeÏ ho
inspirovala;

8 A dal mu moc z v˘sosti
skrze aprostfiedky, které byly
pfiedem pfiipraveny, pfieloÏiti
Knihu Mormonovu;

9 Která obsahuje záznam pad-
lého lidu a aplnost bevangelia
JeÏí‰e Krista pro pohany a také
pro Îidy;

10 Která byla dána inspirací
a je potvrzena skrze sluÏbu
andûlÛ adal‰ím a je jimi bozna-
mována svûtu –

11 Dokazujíce svûtu, Ïe svatá
písma jsou apravdivá a Ïe BÛh

20 1a JS–Î 1:2.
b 3. Nefi 27:1–8.

pp Církev, její jméno;
Církev JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních
dnÛ.

c NaS 21:3.
2a pp Povolání,

povolan˘ Bohem,
povolati; Pravomoc.

b pp Apo‰tol.
c pp Star‰í.

5a JS–Î 1:28–29.
6a JS–Î 1:30–35.

pp Andûlé.
b Mat. 28:2–3.

8a pp Urim a Thumim.
9a JS–Î 1:34.

b pp Evangelium.
10a Moroni 7:29–32;

NaS 5:11.
b Viz Svûdectví tfií

svûdkÛ a Svûdectví
osmi svûdkÛ na
úvodních stranách
Knihy Mormonovy.

11a pp Písma – Hodnota
písem.
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binspiruje lidi a povolává je ke
csvatému dílu svému v tomto
vûku a pokolení, tak jako v po-
koleních za stara;
12 Tím ukazuje, Ïe on je atent˘Ï

BÛh vãera, dnes a na vûky.
Amen.

13 TudíÏ, maje tak veliká svû-
dectví, bude jimi svût souzen,
vpravdû tolik, kolik jich pozdûji
dojde k poznání tohoto díla.

14 A ti, ktefií je pfiijímají ve vífie
a ãiní aspravedlivost, obdrÏí
bkorunu vûãného Ïivota;

15 Ale tûm, ktefií zatvrzují
srdce své v anevífie a zavrhují je,
se to obrátí k jejich vlastnímu
odsouzení –

16 NeboÈ Pán BÛh to pravil; a
my, star‰í církve, jsme to sly‰eli
a vydáváme svûdectví o slovech
nádherné Majestátnosti na v˘-
sostech, jemuÏ budiÏ sláva na
vûky vûkÛ. Amen.

17 Skrze tyto vûci avíme, Ïe
v nebi je bBÛh, kter˘ je neko-
neãn˘ a vûãn˘, od vûãnosti do
vûãnosti tent˘Ï nepromûnliv˘
BÛh, tvofiitel nebe a zemû a
v‰ech vûcí, jeÏ jsou na nich;
18 A Ïe astvofiil ãlovûka, muÏe

a Ïenu, podle svého vlastního

bobrazu a podle své vlastní
podoby stvofiil je;

19 A dal jim pfiikázání, Ïe
ho mají amilovati a bslouÏiti mu,
jedinému Ïivému a pravému
Bohu, a Ïe má b˘ti jedinou
bytostí, kterou mají cuctívati.

20 Ale pfiestupkem proti tûmto
svat˘m zákonÛm se ãlovûk stal
asmysln˘m a bìábelsk˘m a stal
se cpadl˘m ãlovûkem.
21 ProãeÏ, V‰emohoucí BÛh

dal svého aJednorozeného Syna,
jak je psáno v onûch písmech,
jeÏ byla dána o nûm.

22 Vytrpûl a poku‰ení, ale
nedbal jich.

23 Byl aukfiiÏován, zemfiel a
bvstal opût tfietího dne;

24 A avystoupil do nebe, aby
usedl na pravici bOtcovû, aby
vládl s v‰emohoucí mocí podle
vÛle Otcovy;

25 Aby tolik, kolik jich bude
avûfiiti a bude pokfitûno ve sva-
tém jménu jeho a bvytrvá ve vífie
do konce, bylo spaseno –

26 Nejenom ti, ktefií uvûfiili
poté, co pfii‰el v azenitu ãasu,
v tûle, ale v‰ichni ti od poãátku,
totiÏ tolik, kolik jich bylo dfiíve,
neÏ pfii‰el, ktefií vûfiili ve slova

11b pp Inspirace,
inspirovati, vnuknutí.

c pp Svat˘.
12a ÎidÛm 13:8;

1. Nefi 10:18–19;
Morm. 9:9–10;
NaS 35:1; 38:1–4.

14a pp Spravedlivost,
spravedliv˘.

b pp Oslavení; Vûãn˘
Ïivot.

15a pp Nevíra.
17a NaS 76:22–23.

b Jozue 2:11.

pp BÛh, BoÏstvo.
18a pp Stvofiení, stvofiiti.

b Gen. 1:26–27;
Mos. 7:27;
Eter 3:14–17.

19a Deut. 11:1;
Mat. 22:37;
Moroni 10:32;
NaS 59:5–6.

b Deut. 6:13–15.
pp SlouÏiti, sluÏba.

c pp Uctívání, uctívati.
20a pp Smyslnost,

smysln˘.

b pp ëábel.
c pp Pfiirozen˘ ãlovûk.

21a pp Jednorozen˘.
22a Mat. 4:1–11; 27:40.
23a pp UkfiiÏování.

b pp Vzkfií‰ení.
24a pp Nanebevstoupení.

b pp BÛh, BoÏstvo –
BÛh Otec; Otec v nebi.

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

b pp Vytrvati.
26a NaS 39:1–3.
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bsvat˘ch prorokÛ, ktefií mluvili
tak, jak byli inspirováni cdarem
Ducha Svatého, ktefií vpravdû
dsvûdãili o nûm ve v‰ech vûcech,
budou míti Ïivot vûãn˘,
27 RovnûÏ ti, ktefií pfiijdou

poté, ktefií budou vûfiiti v adary
a v povolání BoÏí skrze Ducha
Svatého, kter˘ bvydává svûdec-
tví o Otci a o Synovi;

28 Kter˘Ïto Otec, Syn a Duch
Svat˘ jsou ajeden BÛh, nekoneã-
n˘ a vûãn˘, bez konce. Amen.
29 A my víme, Ïe v‰ichni lidé

musejí ãiniti apokání a vûfiiti ve
jméno JeÏí‰e Krista a uctívati
Otce v jeho jménu a vytrvati ve
bvífie v jeho jméno do konce,
jinak nemohou b˘ti cspaseni
v království BoÏím.

30 A víme, Ïe aospravedlnûní
skrze bmilost Pána na‰eho a
Spasitele JeÏí‰e Krista je sprave-
dlné a pravdivé;

31 A víme také, Ïe aposvûcení
skrze milost Pána na‰eho a
Spasitele JeÏí‰e Krista je sprave-
dlné a pravdivé pro v‰echny ty,
kdoÏ milují Boha a slouÏí mu
celou svou bmocí, myslí a silou.

32 Ale je moÏnost, Ïe ãlovûk
mÛÏe aodpadnouti od milosti a
odvrátiti se od Ïivého Boha;

33 TudíÏ, nechÈ se církev má

na pozoru a modlí se vÏdy, aby
neupadli v apoku‰ení;

34 Ano, a dokonce nechÈ i ti,
ktefií jsou posvûceni, se mají také
na pozoru.

35 A my víme, Ïe tyto vûci
jsou pravdivé a podle zjevení
Janova, ani anedoplÀují, ani ne-
zmen‰ují proroctví jeho knihy,
svatá bpísma nebo zjevení BoÏí,
která budou pfiicházeti nadále
darem a mocí Ducha Svatého,
chlasem BoÏím nebo sluÏbou
andûlÛ.

36 A Pán BÛh to pravil; a ãest,
moc a sláva budiÏ vzdávána
svatému jménu jeho, nyní i na
vûky. Amen.

37 A opût, cestou pfiikázání církvi
ohlednû zpÛsobu kfitu – V‰ichni
ti, ktefií se pokofií pfied Bohem
a pfiejí si b˘ti apokfitûni a pfii-
cházejí se bsrdcem zlomen˘m
a s duchem zkrou‰en˘m a
dosvûdãují pfied církví, Ïe
opravdovû ãinili pokání ze
v‰ech hfiíchÛ sv˘ch, a jsou
ochotni vzíti na sebe cjméno
JeÏí‰e Krista, maje dodhodlání
slouÏiti mu do konce, a vpravdû
eskutky sv˘mi projevují, Ïe
pfiijali z Ducha Kristova na
fodpu‰tûní hfiíchÛ sv˘ch, budou
pfiijati kfitem do jeho církve.

26b Jákob 4:4; 7:11;
Mos. 13:33.

c MojÏ. 5:58.
pp Duch Svat˘.

d pp JeÏí‰ Kristus –
Proroctví o narození
a smrti JeÏí‰e Krista.

27a NaS 18:32.
b NaS 42:17.

28a Jan 17:20–22;
3. Nefi 11:27, 36.
pp BÛh, BoÏstvo.

29a pp Pokání.

b pp Vûfiiti, víra.
c pp Plán vykoupení;

Spasení.
30a pp Ospravedlnûní,

ospravedlniti.
b pp Milost.

31a pp Posvûcení.
b Deut. 6:5;

Moroni 10:32.
32a pp Odpadlictví;

Vzpoura.
33a pp Pokou‰eti,

poku‰ení.

35a Zjev. 22:18–19.
b pp Písma.
c NaS 18:33–36.

37a pp Kfiest, kfitíti.
b pp Zlomené srdce.
c Mos. 5:7–9; 18:8–10.

pp JeÏí‰ Kristus –
Vzíti jméno JeÏí‰e
Krista na sebe.

d pp Vytrvati.
e Jakub 2:18.

pp Skutky.
f pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.
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38 Povinnosti star‰ích, knûÏí,
uãitelÛ, jáhnÛ a ãlenÛ církve
Kristovy – aapo‰tol je star‰í a
jeho povoláním je bkfitíti;

39 A avysvûcovati dal‰í star‰í,
knûze, uãitele a jáhny;

40 A aÏehnati chléb a víno –
symboly tûla a krve Kristovy –

41 A akonfirmovati ty, ktefií
jsou pokfitûni do církve, vkládá-
ním brukou pro kfiest ohnûm a
cDuchem Svat˘m, podle písem;
42 A uãiti, vysvûtlovati, nabá-

dati, kfitíti a bdíti nad církví;
43 A konfirmovati církev vklá-

dáním rukou a udûlováním
Ducha Svatého;

44 A pfievzíti vedení v‰ech
shromáÏdûní.

45 Star‰í mají avésti shromáÏ-
dûní tak, jak budou vedeni Du-
chem Svat˘m, podle pfiikázání
a zjevení BoÏích.

46 aPovinností knûÏí je kázati,
buãiti, vysvûtlovati, nabádati a
kfitíti a Ïehnati svátost,
47 A nav‰tûvovati pfiíbytek

kaÏdého ãlena a nabádati je,
aby se amodlili bnahlas i v skrytu
a konali v‰echny crodinné po-
vinnosti.
48 A mÛÏe také avysvûcovati

dal‰í knûze, uãitele a jáhny.
49 A má pfievzíti vedení shro-

máÏdûní, kdyÏ Ïádn˘ star‰í
není pfiítomen;

50 Ale kdyÏ je star‰í pfiítomen,
má pouze kázati, uãiti, vysvûtlo-
vati, nabádati a kfitíti,

51 A nav‰tûvovati pfiíbytek
kaÏdého ãlena nabádaje je, aby
se modlili nahlas i v skrytu a
konali v‰echny rodinné povin-
nosti.

52 Ve v‰ech tûchto povinnos-
tech má knûz apomáhati star‰í-
mu, vyÏadují-li to okolnosti.
53 aPovinností uãitele je vÏdy

bbdíti nad církví a b˘ti s jejími
ãleny a posilovati je;

54 A hledûti, aby v církvi
nebyla Ïádná nepravost ani atvr-
dost jednoho ke druhému, ani
lhaní, pomlouvání, ani bzlé fieãi;

55 A hledûti, aby se církev
ãasto shromaÏìovala, a také
hledûti, aby v‰ichni ãlenové
konali svou povinnost.

56 A v nepfiítomnosti star‰ího
nebo knûze má pfievzíti vedení
shromáÏdûní –

57 A vÏdy mu mají pomáhati
ve v‰ech jeho povinnostech
v církvi ajáhnové, vyÏadují-li to
okolnosti.

58 Ale ani uãitelé, ani jáhnové
nemají pravomoc kfitíti, Ïehnati
svátost nebo vkládati ruce;

59 Mají v‰ak varovati, vysvût-
lovati, nabádati a uãiti a zváti
v‰echny, aby ‰li ke Kristu.

60 KaÏd˘ astar‰í, knûz, uãitel

38a pp Apo‰tol.
b 3. Nefi 11:21–22.

39a Moroni 3:1–4;
NaS 107:58.

40a pp Svátost.
41a NaS 33:11,

14–15; 55:3.
b pp Ruce, jejich

vkládání.
c pp Dar Ducha

Svatého.
45a Moroni 6:9;

NaS 46:2.
46a NaS 84:111; 107:61.

pp Knûz, Aronovo
knûÏství.

b pp Uãitel, uãiti.
47a 1. Tim. 2:8.

b NaS 19:28.
c pp Rodina.

48a pp Vysvûcení,
vysvûtiti.

52a NaS 107:14.
53a pp Uãitel, Aronovo

knûÏství.
b pp Bdíti, stráÏní.

54a 1. Tes. 5:11–13.
b pp Zlé fieãi.

57a pp Jáhen.
60a pp Star‰í.
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nebo jáhen má b˘ti vysvûcen
podle darÛ a bpovolání BoÏích
pro nûj; a má b˘ti vysvûcen mocí
Ducha Svatého, kter˘ je v tom,
kdo ho vysvûcuje.
61 Jednotliví star‰í tvofiící tuto

církev Kristovu se mají scháze-
ti na konferenci jednou za tfii
mûsíce nebo ãas od ãasu, jak
zmínûné konference urãí nebo
ustanoví;

62 A zmínûné konference mají
vyfiíditi jakoukoli církevní zá-
leÏitost, která je nutná, aby byla
vyfiízena v té dobû.

63 Star‰í mají obdrÏeti svá
oprávnûní od jin˘ch star‰ích,
ahlasováním církve, ke které
náleÏejí, nebo od konferencí.

64 KaÏd˘ knûz, uãitel nebo já-
hen, kter˘ je vysvûcen knûzem,
si mÛÏe vzíti od nûho v té dobû
osvûdãení, kteréÏto aosvûdãení,
kdyÏ je pfiedloÏeno star‰ímu, mu
dá právo obdrÏeti oprávnûní,
které ho zplnomocní vykonávati
povinnosti svého povolání,
nebo ho mÛÏe obdrÏeti od kon-
ference.

65 Îádná osoba nemá b˘ti
avysvûcena k Ïádnému úfiadu
v této církvi, kde je fiádnû
zorganisována její odboãka, bez
bhlasování oné církve;

66 Ale pfiedsedající star‰í, ces-
tující biskupové, vysocí rádco-

vé, vysocí knûÏí a star‰í mohou
míti v˘sadu vysvûcovati tam,
kde není Ïádná odboãka církve,
aby hlasování mohlo b˘ti vy-
hlá‰eno.

67 KaÏd˘ president vysokého
knûÏství (nebo pfiedsedající
star‰í), abiskup, vysok˘ rádce a
bvysok˘ knûz má b˘ti vysvûcen
pod vedením cvysoké rady
nebo generální konference.

68 aPovinnosti ãlenÛ poté, co
jsou pfiijati kfitem. – Star‰í nebo
knûÏí mají míti postaãující ãas
k tomu, aby vysvûtlili v‰echny
vûci ohlednû církve Kristovy,
aby jim bporozumûli, dfiíve neÏ
pfiijmou csvátost a budou konfir-
mováni vkládáním drukou star-
‰ích, aby v‰echny vûci mohly
b˘ti konány v pofiádku.

69 A ãlenové projeví pfied cír-
kví, a také pfied star‰ími, zboÏ-
n˘m kráãením a fieãí, Ïe jsou
jí hodni, aby mohly b˘ti askutky
a víra v souladu se svat˘mi
písmy – kráãejíce ve bsvatosti
pfied Pánem.

70 KaÏd˘ ãlen církve Kristovy,
kter˘ má dûti, má je pfiivésti ke
star‰ím pfied církev, ktefií na nû
mají vloÏiti své ruce ve jménu
JeÏí‰e Krista a apoÏehnati je
v jeho jménu.

71 Nikdo nemÛÏe b˘ti pfiijat
do církve Kristovy, pokud

60b pp Povolání,
povolan˘ Bohem,
povolati.

63a pp V‰eobecn˘
souhlas.

64a NaS 20:84; 52:41.
65a pp Vysvûcení,

vysvûtiti.
b NaS 26:2.

pp V‰eobecn˘
souhlas.

67a pp Biskup.
b pp Vysok˘ knûz.
c pp Vysoká rada.

68a pp Povinnost.
b pp Porozumûní.
c pp Svátost.
d pp Ruce, jejich

vkládání.
69a Jakub 2:14–17.

b pp Svatost.
70a pp PoÏehnání,

poÏehnan˘,
poÏehnati –
PoÏehnání dûtí.
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nedosáhl let azodpovûdnosti
pfied Bohem a není schopen
bpokání.

72 aKfiest má b˘ti vykonán
následujícím zpÛsobem pro
v‰echny ty, ktefií ãiní pokání –
73 Osoba, která je povolána

Bohem a má pravomoc od JeÏí‰e
Krista kfitíti, sestoupí do vody
s osobou, která se dostavila ke
kfitu, a fiekne, oslovujíc ho nebo
ji jménem: Byv povûfien JeÏí‰em
Kristem, kfitím tû ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého. Amen.

74 A pak ho nebo ji aponofií do
vody a opût on nebo ona z vody
vyjde.

75 Je nutné, aby se církev
scházela ãasto, aby apfiijímala
chléb a víno na bpamátku Pána
JeÏí‰e;
76 A star‰í nebo knûz ho bude

Ïehnati; a tímto azpÛsobem ho
bude Ïehnati – poklekne s církví
a bude vz˘vati Otce ve váÏné
modlitbû fika:
77 Ó BoÏe, Vûãn˘ Otãe, prosí-

me tû ve jménu tvého Syna,
JeÏí‰e Krista, abys poÏehnal a
posvûtil tento achléb du‰ím
v‰ech tûch, ktefií jej pfiijímají,
aby jej mohli jísti na památku
tûla tvého Syna a tobû bdosvûd-
ãiti, ó BoÏe, Vûãn˘ Otãe, Ïe
jsou ochotni cvzíti na sebe jmé-
no tvého Syna a vÏdy na nûj
pamatovati a dzachovávati jeho

pfiikázání, jeÏ jim dal; aby
mohli vÏdy míti jeho eDucha,
aby byl s nimi. Amen.

78 aZpÛsob Ïehnání vína –
uchopí také bkalich a fiekne:

79 Ó BoÏe, Vûãn˘ Otãe, prosí-
me tû ve jménu tvého Syna,
JeÏí‰e Krista, abys poÏehnal a
posvûtil toto avíno du‰ím v‰ech
tûch, ktefií je pijí, aby to mohli
ãiniti na památku krve tvého
Syna, která byla pro nû prolita;
aby ti mohli dosvûdãiti, ó BoÏe,
Vûãn˘ Otãe, Ïe na nûj vÏdy
pamatují, aby mohli míti jeho
Ducha, aby byl s nimi. Amen.

80 S kter˘mkoli ãlenem církve
Kristovy, kter˘ ãiní pfiestupky
nebo je pfiistiÏen pfii chybû,
bude jednáno tak, jak poÏadují
písma.

81 Povinností jednotliv˘ch
církví tvofiících církev Kristovu
bude vyslati jednoho nebo více
jejich uãitelÛ, aby se zúãastnili
jednotliv˘ch konferencí kona-
n˘ch star‰ími církve,

82 Se seznamem ajmen jednot-
liv˘ch ãlenÛ, ktefií se pfiipojili
k církvi od minulé konference;
nebo ho poslati rukou nûjakého
knûze; tak aby mohl b˘ti ucho-
váván fiádn˘ seznam v‰ech jmen
celé církve v knize jedním ze
star‰ích, kterého ãas od ãasu
ustanoví ostatní star‰í;

83 A také, jestliÏe byli nûktefií

71a NaS 18:42; 29:47;
68:25–27.
pp Kfiest, kfitíti –
Podmínky pro kfiest;
Poãet vydati,
zodpovûdnost,
zodpovûdn˘.

b pp Pokání.
72a 3. Nefi 11:22–28.

74a pp Kfiest, kfitíti –
Kfiest ponofiením.

75a Skut. 20:7.
b pp Svátost.

76a Moroni 4:1–3.
77a Luká‰ 22:19.

b Mos. 18:8–10;
NaS 20:37.

c Mos. 5:8–12.

d pp Poslouchati,
poslu‰nost,
poslu‰n˘.

e Jan 14:16.
78a Moroni 5:1–2.

b Luká‰ 22:20.
79a NaS 27:2–4.
82a Moroni 6:4.
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z církve avylouãeni, aby jejich
jména mohla b˘ti vymazána
ze v‰eobecného církevního zá-
znamu jmen.
84 V‰ichni ãlenové stûhující se

z církve, kde pfieb˘vají, jestliÏe
jdou do církve, kde nejsou zná-
mi, mohou si vzíti dopis osvûd-

ãující, Ïe jsou fiádn˘mi ãleny a
v dobrém postavení, kteréÏto
osvûdãení mÛÏe b˘ti podepsáno
jak˘mkoli star‰ím nebo knûzem,
jestliÏe ãlen dostávající dopis se
osobnû zná s tímto star‰ím nebo
knûzem, nebo mÛÏe b˘ti pode-
psáno uãiteli nebo jáhny církve.

ODDÍL 21

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, ve Fayette ve státû New York
6. dubna 1830 (History of the Church, 1:74–79). Toto zjevení bylo
dáno pfii organisování Církve, uvedeného data, v domovû Petera Whitmera
st. Úãastnilo se ho ‰est muÏÛ, ktefií byli pfiedtím pokfitûni. Jednomysln˘m
hlasováním tyto osoby vyjádfiily své pfiání a rozhodnutí organisovati se
podle pfiikázání BoÏího (viz oddíl 20). Odhlasovaly také, Ïe uznávají
Josepha Smitha ml. a Olivera Cowderyho jako pfiedsedající úfiedníky
Církve a Ïe je budou podporovati. Joseph pak vkládáním rukou vysvûtil
Olivera star‰ím Církve a Oliver podobnû vysvûtil Josepha. Po provedení
obfiadu svátosti Joseph a Oliver poloÏili jednotlivû ruce na úãastníky, aby
udûlili Ducha Svatého a konfirmovali kaÏdého jako ãlena Církve.

1–3, Joseph Smith je povolán, aby
byl vidoucím, pfiekladatelem, pro-
rokem, apo‰tolem a star‰ím; 4–8,
Jeho slova budou fiíditi vûc Sionu;
9–12, Svatí budou vûfiiti jeho slo-
vÛm, kdyÏ mluví skrze Utû‰itele.

VIZ, mezi vámi bude veden
azáznam; a v nûm bude‰

naz˘ván bvidoucím, pfieklada-
telem, prorokem, capo‰tolem
JeÏí‰e Krista, star‰ím církve skr-
ze vÛli Boha Otce a milost své-
ho Pána JeÏí‰e Krista,

2 Byv ainspirován Duchem

Svat˘m poloÏiti její základy a
zbudovati ji k nejsvûtûj‰í vífie.

3 KteráÏto acírkev byla bzorga-
nisována a zfiízena v roce va‰e-
ho Pána osmnáct set tfiicet, ve
ãtvrtém mûsíci a ‰estého dne
mûsíce, kter˘ se naz˘vá duben.

4 ProãeÏ, míním tím církev,
bude‰ dbáti na v‰echna jeho
aslova a pfiikázání, která ti bude
dávati, kdyÏ je obdrÏí, kráãeje
ve v‰í bsvatosti pfiede mnou;

5 NeboÈ aslovo jeho budete
pfiijímati jako z m˘ch vlastních
úst, ve v‰í trpûlivosti a vífie.

83a Ex. 32:33;
Alma 5:57;
Moroni 6:7.
pp Vylouãení.

21 1a NaS 47:1;
69:3–8; 85:1.

b pp Vidoucí.

c pp Apo‰tol.
2a pp Inspirace,

inspirovati,
vnuknutí.

3a pp Církev JeÏí‰e
Krista Svat˘ch
posledních dnÛ.

b NaS 20:1.
4a pp Písma.

b pp Svatost.
5a NaS 1:38.

pp Podpora
církevních vedoucích;
Prorok.
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6 NeboÈ konáním tûchto vûcí
vás abrány pekelné nepfiemo-
hou; ano, a Pán BÛh rozpt˘lí
pfied vámi moci btemnoty a
zpÛsobí, aby se nebesa cza-
chvûla pro va‰e dobro a dslávu
jeho jména.
7 NeboÈ tak praví Pán BÛh:

Jeho jsem inspiroval, aby po-
hnul vûcí aSionu s velikou mocí
pro dobro, a jeho píli znám a
jeho modlitby jsem sly‰el.

8 Ano, jeho pláã pro Sion jsem
vidûl a zpÛsobím, Ïe nebude
nadále pro nûj truchliti, neboÈ
jeho dny radosti pfiicházejí
v aodpu‰tûní hfiíchÛ jeho a
v projevech poÏehnání m˘ch
na konáních jeho.
9 NeboÈ, vizte, apoÏehnám

v‰em tûm, ktefií pracují na bvi-
nici mé, mocn˘m poÏehnáním

a oni budou vûfiiti slovÛm jeho,
která jsou mu dávána skrze mne
cUtû‰itelem, jenÏ dzjevuje, Ïe
JeÏí‰ byl eukfiiÏován fhfií‰n˘mi
lidmi pro hfiíchy gsvûta, ano,
pro odpu‰tûní hfiíchÛ hzkrou‰e-
ného srdce.

10 ProãeÏ, je to má vÛle, aby
byl avysvûcen tebou, Olivere
Cowdery, mÛj apo‰tole;

11 A toto je obfiad pro tebe,
abys byl star‰ím pod jeho rukou,
tak, Ïe on je pro tebe aprvním,
abys mohl b˘ti star‰ím pro tuto
církev Kristovu, která nese mé
jméno –

12 A prvním kazatelem této
církve pro církev a pfied svûtem,
ano, pfied pohany; ano, a tak
praví Pán BÛh, hle, hle, pro
aÎidy také. Amen.

ODDÍL 22

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Manchesteru ve státû
New York v dubnu 1830 (History of the Church, 1:79–80). Toto
zjevení bylo dáno Církvi v dÛsledku toho, Ïe nûktefií, ktefií byli dfiíve
pokfitûni, si pfiáli pfiipojiti se k Církvi bez opûtovného pokfitûní.

1, Kfiest je nová a vûãná smlouva;
2–4, Je poÏadován oprávnûn˘ kfiest.

VIZTE, pravím vám, Ïe
v‰echny astaré smlouvy

jsem dal touto vûcí ukonãiti; a

toto je nová a bvûãná smlouva,
vpravdû ta, jeÏ byla od poãátku.

2 ProãeÏ, i kdyby byl ãlovûk
pokfitûn stokrát, nic mu to
neprospûje, neboÈ nemÛÏete
vstoupiti tûsnou branou skrze

6a Mat. 16:18;
NaS 10:69.

b Kol. 1:12–13.
c NaS 35:24.
d pp Sláva.

7a pp Sion.
8a NaS 20:5–6.
9a 1. Nefi 13:37;

Jákob 5:70–76.
b pp Vinice Pánû.

c pp Utû‰itel.
d pp Svûdãiti.
e pp UkfiiÏování.
f pp Hfie‰iti, hfiích.
g 1. Jan. 2:2.

pp Svût – Lidé, ktefií
neposlouchají
pfiikázání.

h pp Zlomené srdce.
10a pp Vysvûcení,

vysvûtiti.
11a NaS 20:2.
12a 1. Nefi 13:42;

NaS 19:27; 90:8–9.
22 1a ÎidÛm 8:13;

3. Nefi 12:46–47.
b NaS 66:2.

pp Nová a vûãná
smlouva; Smlouva.
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azákon MojÏí‰Ûv, ani skrze
bmrtvé skutky své.

3 NeboÈ pro mrtvé skutky
va‰e jsem dal, aby tato poslední
smlouva a tato církev byly

zbudovány pro mne, dokonce
jako za dávn˘ch dnÛ.

4 ProãeÏ, vstupte tou abranou,
jak jsem pfiikázal, a bnesnaÏte
se raditi svému Bohu. Amen.

ODDÍL 23

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Manchesteru ve státû New
York v dubnu 1830 Oliveru Cowderymu; Hyrumu Smithovi; Samuelu H.
Smithovi; Josephu Smithovi st. a Josephu Knightovi st. (History of the
Church, 1:80). Na základû vroucího pfiání ze strany jmenovan˘ch pûti osob
poznati své vlastní povinnosti se dotázal Prorok Pána a obdrÏel toto zjevení.

1–7, Tito prvotní uãedníci jsou po-
voláni kázati, nabádati a posilovati
Církev.

VIZ, pravím tobû, Olivere,
nûkolik slov. Viz, ty jsi

poÏehnan˘ a nejsi pod Ïádn˘m
odsouzením. Ale varuj se ap˘-
chy, abys neve‰el v bpoku‰ení.

2 UãiÀ znám˘m své povolání
církvi a také svûtu, a srdce tvé
bude otevfieno, aby kázalo prav-
du od nynûj‰ka nadále a na
vûky. Amen.

3 Viz, pravím tobû, Hyrume,
nûkolik slov; neboÈ ty také nejsi
pod Ïádn˘m odsouzením a srd-
ce tvé je otevfieno a jazyk tvÛj
uvolnûn; a povoláním tv˘m je
nabádání a neustálé aposilování
církve. ProãeÏ ty má‰ povinnosti
vÛãi církvi na vûky, a to kvÛli
své rodinû. Amen.
4 Viz, pravím nûkolik slov

tobû, aSamueli; neboÈ ty také

nejsi pod Ïádn˘m odsouzením
a povoláním tv˘m je nabádání a
posilování církve; a ty nejsi je‰tû
povolán kázati pfied svûtem.
Amen.

5 Viz, pravím nûkolik slov
tobû, Josephe; neboÈ ty také
nejsi pod Ïádn˘m odsouzením
a povoláním tv˘m je také
nabádání a posilování církve;
a toto je povinností tvou od
nynûj‰ka nadále a na vûky.
Amen.

6 Viz, zjevuji tobû, Josephe
Knighte, tûmito slovy, Ïe musí‰
vzíti akfiíÏ svÛj, ãímÏ se musí‰
bmodliti cnahlas pfied svûtem a
také v skrytu a v rodinû své
a mezi pfiáteli sv˘mi a na v‰ech
místech.

7 A viz, povinností tvou je
apfiipojiti se k pravé církvi a
neustále vûnovati fieã svou
nabádání, abys mohl obdrÏeti
odmûnu dûlníka. Amen.

2a Gal. 2:16.
pp Zákon MojÏí‰Ûv.

b Moroni 8:23–26.
4a Mat. 7:13–14;

Luká‰ 13:24;
2. Nefi 9:41; 31:9, 17–18;
3. Nefi 14:13–14.

pp Kfiest, kfitíti.
b Jákob 4:10.

23 1a pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

b pp Pokou‰eti,
poku‰ení.

3a NaS 81:4–5; 108:7.

4a JS–Î 1:4.
6a Mat. 10:38;

3. Nefi 12:30.
b pp Modlitba.
c NaS 20:47, 51.

7a pp Kfiest, kfitíti – Je
nezbytn˘.



Nauka a smlouvy 24:1–11 44

ODDÍL 24

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Oliveru Cowderymu
v Harmony ve státû Pensylvánie v ãervenci 1830 (History of the
Church, 1:101–103). Aãkoli od doby, kdy byla zorganisována Církev,
neuplynuly ani ãtyfii mûsíce, pronásledování zesílilo a vÛdcové musili
hledati bezpeãí v ãásteãném ústraní. Následující tfii zjevení byla dána
v této dobû, aby je posílila, povzbudila a pouãila.

1–9, Joseph Smith je povolán pfie-
kládati, kázati a vysvûtlovati písma;
10–12, Oliver Cowdery je povolán
kázati evangelium; 13–19, Je zjeven
zákon t˘kající se zázrakÛ, prokletí,
setfiesení prachu z nohou a chození
bez mû‰ce a mo‰ny.

VIZ, ty jsi byl povolán a
vyvolen napsati Knihu

Mormonovu a do sluÏby mé;
a já jsem tû pozvedl ze strastí
tv˘ch a radil jsem ti, takÏe jsi
byl vysvobozen od v‰ech nepfiá-
tel sv˘ch a byl jsi vysvobozen
z moci Satanovy a z temnoty!

2 Nicménû, apfiestupky tvé
nelze omluviti; nicménû, jdi
cestou svou a nehfie‰ více.
3 aZvelebuj úfiad svÛj; a poté,

co oseje‰ pole svá a zaopatfií‰
je, jdi rychle k církvi, která je
v bColesville, Fayette a Man-
chesteru a ony tû budou cpod-
porovati; a já jim poÏehnám
duchovnû i ãasnû;
4 JestliÏe tû v‰ak nepfiijmou,

po‰lu na nû prokletí namísto
poÏehnání.
5 A ty bude‰ pokraãovati ve

vz˘vání Boha ve jménu mém a

v zapisování vûcí, které ti budou
dány aUtû‰itelem, a ve vysvût-
lování ve‰ker˘ch písem církvi.

6 A bude ti dáno v pravou
chvíli, co bude‰ amluviti a psáti,
a oni tomu budou naslouchati,
jinak na nû se‰lu prokletí namís-
to poÏehnání.

7 NeboÈ ty bude‰ vûnovati
ve‰kerou asluÏbu svou Sionu;
a v tomto bude‰ míti sílu.

8 Buì atrpûliv˘ ve bstrastech,
neboÈ jich bude‰ míti mnoho,
ale csná‰ej je, neboÈ hle, já jsem
s tebou, aÏ do dkonce tv˘ch dnÛ.
9 A v ãasn˘ch pracích nebude‰

míti sílu, neboÈ to není povolá-
ním tv˘m. Vûnuj se apovolání
svému, a bude‰ míti to, ãím bys
zveleboval úfiad svÛj a vysvût-
loval ve‰kerá písma, a pokraãuj
ve vkládání rukou a v konfirmo-
vání církví.

10 A bratr tvÛj Oliver bude
pokraãovati v pfiiná‰ení jména
mého pfied svût, a také církvi. A
nebude se domnívati, Ïe mÛÏe
fiíci dosti ve vûci mé; a hle, budu
s ním do konce.

11 Ve mnû bude míti slávu,
a ne ze sebe, aÈ v slabosti,

24 2a NaS 1:31–32.
3a Jákob 1:19; 2:2.

b NaS 26:1; 37:2.
c NaS 70:12.

5a pp Utû‰itel.
6a Ex. 4:12;

Mat. 10:19–20;
Luká‰ 12:11–12;
Hel. 5:18–19;
NaS 84:85; 100:5–8;
MojÏ. 6:32.

7a pp SlouÏiti, sluÏba.

8a pp Trpûlivost.
b pp Protivenství.
c pp Vytrvati.
d Mat. 28:20.

9a pp Správce,
správcovství.
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nebo v síle, aÈ v poutech, nebo
svobodn˘;
12 A za v‰ech dob a na v‰ech

místech bude otvírati ústa svá
a aoznamovati evangelium mé
jakoby hlasem bpozounu, ve dne
i v noci. A dám mu sílu takovou,
jaká není známa mezi lidmi.

13 NepoÏadujte azázrakÛ, leda-
Ïe vám to b pfiikáÏi , kromû
cvymítání dìáblÛ, euzdravování
nemocn˘ch a proti fjedovat˘m
hadÛm a proti smrteln˘m jedÛm;

14 A atyto vûci nebudete ãiniti,
ledaÏe to bude od vás poÏado-
váno tûmi, ktefií si toho pfiejí, aby
písma mohla b˘ti naplnûna;
neboÈ budete ãiniti podle toho,
co je napsáno.

15 A na jakémkoli místû, kam
avstoupíte a kde vás nepfiijmou
ve jménu mém, zanecháte pro-
kletí namísto poÏehnání setfie-
sením bprachu z nohou sv˘ch

proti nim jako svûdectví a oãi‰-
tûním nohou sv˘ch podle cesty.

16 A stane se, Ïe kdokoli vztáh-
ne ruku svou na vás s násilím,
pfiikáÏete ve jménu mém, aby
byl udefien; a vizte, já je udefiím
podle va‰ich slov, ve svém
vlastním pfiíhodném ãase.

17 A kdokoli s vámi pÛjde pfied
zákon, bude proklet zákonem.

18 A nebudete si bráti Ïádn˘
amû‰ec, ani mo‰nu, ani hole, ani
dva plá‰tû, neboÈ církev vám dá
v pravé hodinû to, co budete po-
tfiebovati ohlednû jídla a ohled-
nû odûvu a ohlednû obuvi a
ohlednû penûz a ohlednû mo‰ny.

19 NeboÈ vy jste povoláni apro-
fiezávati vinici mou mocn˘m
profiezáváním, ano, vpravdû
naposledy; ano, a také v‰ichni
ti, které jste bvysvûtili, a oni
budou pracovati vpravdû podle
tohoto vzoru. Amen.

ODDÍL 25

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Harmony ve státû Pensylvá-
nie v ãervenci 1830 (History of the Church, 1:103–104). (Viz záhlaví
k oddílu 24.) Toto zjevení ukazuje vÛli Pánû Emmû Smithové, Prorokovû
manÏelce.

1–6, Emma Smithová, vyvolená
paní, je povolána, aby pomáhala
svému manÏelovi a utû‰ovala ho;
7–11, Je také povolána, aby psala,
vysvûtlovala písma a vybrala ná-

boÏenské písnû; 12–14, PíseÀ spra-
vedliv˘ch je pro Pána modlitbou;
15–16, Zásady poslu‰nosti v tomto
zjevení se t˘kají v‰ech.

12a pp Kázati.
b NaS 34:6.

13a pp Zázrak; Znamení.
b 1. Nefi 17:50.
c Marek 16:17.
d pp Duch – Zlí

duchové.
e pp Uzdravování,

uzdravovati.

f Skut. 28:3–9;
NaS 84:71–72;
124:98–99.

14a pp Pfiisluhování
nemocn˘m.

15a Mat. 10:11–15.
b Marek 6:11;

Luká‰ 10:11;
NaS 60:15;

75:19–22; 99:4–5.
18a Mat. 10:9–10;

Luká‰ 10:4;
NaS 84:78–79.

19a Jákob 5:61–74;
NaS 39:17; 71:4.

b pp Vysvûcení,
vysvûtiti.
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POSLOUCHEJ hlas Pána,
Boha svého, kdyÏ promlou-

vám k tobû, Emmo Smithová,
dcero má; neboÈ vpravdû pra-
vím tobû, v‰ichni ti, ktefií apfii-
jmou evangelium mé, jsou syny
a dcerami v bkrálovství mém.

2 Zjevení ti dávám ohlednû
vÛle své; a bude‰-li vûrná a
bude‰-li akráãeti pfiede mnou
po stezkách bctnosti, zachovám
Ïivot tvÛj a obdrÏí‰ cdûdictví
v Sionu.

3 Viz, ahfiíchy tvé jsou ti odpu‰-
tûny a ty jsi vyvolenou paní,
kterou jsem bpovolal.

4 Nereptej pro vûci, jeÏ jsi
nevidûla, neboÈ jsou zadrÏeny
pfied tebou a pfied svûtem, coÏ
je moudrost ve mnû pro ãas,
kter˘ pfiijde.
5 A úfiad povolání tvého bude

pro aútûchu sluÏebníku mému,
Josephu Smithovi ml., manÏe-
lovi tvému, ve strastech jeho,
skrze utû‰ující slova, v duchu
mírnosti.

6 A ty pÛjde‰ s ním v dobû,
kdy on pÛjde, a bude‰ pro nûj
písafiem, kdyÏ není nikoho, kdo
by byl pro nûj písafiem, abych
mohl poslati sluÏebníka svého,
Olivera Cowderyho, kamkoli
chci.

7 A ty bude‰ avysvûcena pod
jeho rukou, abys vysvûtlovala
písma a nabádala církev, podle
toho, jak ti to bude dáno Du-
chem m˘m.

8 NeboÈ on vloÏí aruce své na
tebe a ty obdrÏí‰ Ducha Svatého
a ãas tvÛj bude vûnován psaní a
mnohému uãení se.

9 A nemusí‰ se báti, neboÈ
manÏel tvÛj tû bude v církvi
podporovati; neboÈ pro nû je
jeho apovolání, aby jim mohly
b˘ti bzjeveny v‰echny vûci, kte-
rékoli chci, podle víry jejich.

10 A vpravdû pravím tobû,
Ïe odloÏí‰ avûci tohoto bsvûta
a bude‰ chledati vûci svûta
lep‰ího.

11 A bude ti také dáno uãiniti
v˘bûr posvátn˘ch anáboÏen-
sk˘ch písní, jak ti bude dáno,
coÏ je mi pfiíjemné, aby bylo
v církvi mé.

12 NeboÈ du‰i mou tû‰í apíseÀ
bsrdce; ano, píseÀ spravedliv˘ch
je pro mne modlitbou a bude
zodpovûdûna poÏehnáním na
hlavu jejich.

13 ProãeÏ, pozdvihni srdce své
a raduj se a pfiimkni se k smlou-
vám, které jsi uãinila.

14 Pokraãuj v duchu amírnosti
a varuj se bp˘chy. NechÈ du‰e

25 1a Jan 1:12.
pp Synové a dcery
BoÏí.

b pp Království BoÏí
neboli království
nebeské.

2a pp Kráãeti, kráãeti
s Bohem.

b pp Ctnost.
c NaS 52:42; 64:30;

101:18.
pp Sion.

3a Mat. 9:2.

b pp Povolání,
povolan˘ Bohem,
povolati.

5a pp Soucit.
7a neboli ustanovena.

pp Ustanovení.
8a pp Ruce, jejich

vkládání.
9a pp Povolání,

povolan˘ Bohem,
povolati; Prorok.

b pp Proroctví,
prorokovati; Zjevení.

10a pp Bohatství;
Îádostiv b˘ti,
Ïádostivost.

b pp Svûtskost.
c Eter 12:4.

11a pp NáboÏenská
píseÀ.

12a 1. Par. 16:9.
pp Zpívati.

b pp Srdce.
14a pp Mírnost, mírn˘.

b pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.
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tvá se tû‰í z manÏela tvého a ze
slávy, která na nûj sestoupí.
15 Zachovávej neustále pfii-

kázání má, a akorunu bspraved-
livosti obdrÏí‰. A pokud to

nebude‰ ãiniti, tam, kde jsem
já, cnemÛÏe‰ pfiijíti.

16 A vpravdû, vpravdû, pravím
tobû, Ïe toto je ahlas mÛj pro
v‰echny. Amen.

ODDÍL 26

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, Oliveru Cowderymu a Johnu
Whitmerovi v Harmony ve státû Pensylvánie v ãervenci 1830 (History
of the Church, 1:104). (Viz záhlaví k oddílu 24.)

1, Jsou pouãeni, aby studovali pís-
ma a kázali; 2, Je potvrzen zákon
v‰eobecného souhlasu.

VIZTE, pravím vám, Ïe
budete vûnovati ãas svÛj

astudování písem a kázání a
konfirmování církve v bColesville
a konání prací sv˘ch na pÛdû,
tak jak je zapotfiebí, dokud poté

nepÛjdete na západ, abyste
konali pfií‰tí konferenci; a po-
tom bude oznámeno, co budete
ãiniti.

2 A v ‰ e c h n y v û c i b u d o u
v církvi ãinûny se av‰eobecn˘m
souhlasem, s mnohou modlit-
bou a vírou, neboÈ v‰echny vûci
obdrÏíte skrze víru. Amen.

ODDÍL 27

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Harmony ve státû Pensylvá-
nie v srpnu 1830 (History of the Church, 1:106–108). Pfii pfiípravû na
náboÏenské shromáÏdûní, pfii kterém mûla b˘ti Ïehnána svátost chleba a
vína, Joseph ‰el opatfiiti víno. Byl nav‰tíven nebesk˘m poslem a obdrÏel toto
zjevení, jehoÏ ãást byla zapsána v té dobû a zbytek v následujícím záfií. Pfii
církevních shromáÏdûních svátosti se nyní pouÏívá voda namísto vína.

1–4, Jsou urãeny symboly, které se
budou pouÏívati pfii pfiijímání
svátosti; 5–14, Kristus a jeho slu-
Ïebníci ze v‰ech dispensací budou
pfiijímati svátost; 15–18, Oblecte
se v celé odûní BoÏí.

NASLOUCHEJTE hlasu JeÏí‰e
Krista, Pána svého, Boha

svého a Vykupitele svého, jehoÏ
slovo je aÏivé a mocné.
2 NeboÈ, vizte, pravím vám,

Ïe nezáleÏí na tom, co budete
jísti nebo co budete píti, kdyÏ

15a pp Koruna; Oslavení.
b pp Spravedlivost,

spravedliv˘.
c Jan 7:34.

16a NaS 1:38.

26 1a pp Písma –
Hodnota písem.

b NaS 24:3; 37:2.
2a 1. Sam. 8:7;

Mos. 29:26.

pp V‰eobecn˘
souhlas.

27 1a Hel. 3:29;
NaS 6:2.
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pfiijímáte asvátost, pakliÏe to
ãiníte s okem upfien˘m na bslávu
mou – pamatujíce pfied Otcem
tûlo mé, které bylo pro vás po-
loÏeno, a ckrev mou, která byla
prolita na dodpu‰tûní hfiíchÛ
va‰ich.

3 ProãeÏ, dávám vám pfiikázá-
ní, abyste nekupovali víno ani
siln˘ nápoj od nepfiátel sv˘ch;

4 ProãeÏ, nebudete pfiijímati
Ïádné, ledaÏe by bylo vámi
pfiipraveno nové; ano, v tomto
království Otce mého, které
bude zbudováno na zemi.
5 Vizte, toto je moudrost ve

mnû; proãeÏ, nepodivujte se, ne-
boÈ pfiichází hodina, kdy budu
apíti z plodÛ vinného kmene
s vámi na zemi, a s bMoronim,
kterého jsem ti poslal, aby zjevil
Knihu Mormonovu, obsahující
plnost vûãného evangelia mého,
a jemuÏ jsem svûfiil klíãe zázna-
mu cdfieva Efraimova;
6 A také s aEliasem, jemuÏ

jsem svûfiil klíãe uskuteãÀující
znovuzfiízení v‰ech vûcí, zmi-
Àovan˘ch ústy v‰ech svat˘ch
prorokÛ, co poãal svût, ohlednû
posledních dnÛ.

7 A také s Janem, synem Za-
chariá‰ov˘m, kteréhoÏ Zacha-

riá‰e on a(Elias) nav‰tívil a dal
mu zaslíbení, Ïe bude míti syna
a jméno jeho bude bJan a bude
naplnûn duchem Eliasov˘m;

8 KteréhoÏ Jana jsem poslal
k vám, sluÏebníci moji, Josephe
Smithe ml. a Olivere Cowdery,
aby vás vysvûtil k prvnímu
aknûÏství, které jste obdrÏeli,
abyste mohli b˘ti povoláni a
bvysvûceni stejnû jako cAron;
9 A také s aEliá‰em, kterému

jsem svûfiil klíãe moci k bobrá-
cení srdce otcÛ k dûtem a srdce
dûtí k otcÛm, aby celá zemû ne-
musela b˘ti stiÏena prokletím;

10 A také s Jozefem a Jákobem
a Izákem a Abrahamem, otci
va‰imi, skrze nûÏ azaslíbení
pfietrvávají;

11 A také s Michalem neboli
aAdamem, otcem v‰ech, kníÏe-
tem v‰ech, star˘m dnÛ;

12 A také s Petrem a Jakubem a
Janem, které jsem k vám poslal,
skrze nûÏ jsem vás avysvûtil a
konfirmoval, abyste byli bapo-
‰toly a zvlá‰tními csvûdky jména
mého a nesli klíãe sluÏby své a
t˘chÏ vûcí, jeÏ jsem jim zjevil;

13 Vám jsem asvûfiil bklíãe
svého království a cdispensaci
devangelia pro eposlední ãasy;

2a pp Svátost.
b pp Sláva.
c pp Krev.
d pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.

5a Mat. 26:29;
Marek 14:25;
Luká‰ 22:18.

b JS–Î 1:30–34.
c Ezech. 37:16.

pp Efraim – Dfievo
Efraimovo neboli
Jozefovo.

6a pp Elias.
7a Luká‰ 1:17–19.

b Luká‰ 1:13;
NaS 84:27–28.

8a NaS 13:1.
pp Aronovo knûÏství.

b pp Vysvûcení,
vysvûtiti.

c Ex. 28:1–3, 41;
NaS 107:13.

9a 1. Král. 17:1–22;
2. Král. 1–2;
NaS 2:1–3; 110:13–16;
JS–Î 1:38–39.
pp Eliá‰; Rodokmen.

b pp Rodokmen.

10a pp Abrahamova
smlouva.

11a pp Adam.
12a JS–Î 1:72.

pp Melchisedechovo
knûÏství.

b pp Apo‰tol.
c Skut. 1:8.

13a Mat. 16:19.
b pp Klíãe knûÏství.
c pp Dispensace.
d pp Evangelium.
e Jákob 5:71;

NaS 43:28–30.
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a pro fplnost ãasÛ, v níÏ shro-
máÏdím v gjedno v‰echny vûci,
jak ty, které jsou na nebi, tak ty,
které jsou na zemi;

14 A také se v‰emi tûmi, které
mi Otec mÛj adal ze svûta.

15 ProãeÏ, pozdvihnûte srdce
své a radujte se a opásejte bedra
svá a vezmûte na sebe celé
aodûní mé, abyste mohli b˘ti
schopni odolati dni zlému, uãi-
niv‰e v‰echno, abyste mohli b˘ti
schopni bobstáti.
16 StÛjte, tudíÏ, majíce bedra

svá aopásána bpravdou, majíce
cnáprsní pancífi dspravedlivosti

a nohy své obuty do pfiípravy
v evangeliu epokoje, které jsem
vám svûfiil skrze fandûly své,
které jsem poslal;

17 Berouce ‰tít víry, j ímÏ
budete schopni uhasiti v‰echny
aohnivé ‰ípy zlovolného;
18 A vezmûte pfiilbu spasení a

meã Ducha mého, jehoÏ na vás
vyleji, a slovo mé, které vám
zjevuji, a buìte svorni ohlednû
v‰ech vûcí , které ode mne
Ïádáte, a buìte vûrni, dokud
nepfiijdu, a vy budete auchopeni
a vyzdviÏeni, abyste, kde jsem
já, byli vy btaké. Amen.

ODDÍL 28

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Oliveru Cowderymu, ve
Fayette ve státû New York v záfií 1830 (History of the Church, 1:109–
111). Hiram Page, ãlen Církve, mûl urãit˘ kámen a tvrdil, Ïe jeho pomocí
pfiijímá zjevení t˘kající se zbudování Sionu a fiádu Církve. Nûkolik ãlenÛ
bylo tûmito tvrzeními svedeno, a dokonce i Oliver Cowdery byl jimi
nesprávnû ovlivnûn. Tûsnû pfied stanovenou konferencí se Prorok naléhavû
tázal Pána ohlednû této záleÏitosti a následovalo toto zjevení.

1–7, Joseph Smith drÏí klíãe tajem-
ství a pouze on dostává zjevení pro
Církev; 8–10, Oliver Cowdery má
kázati LamanitÛm; 11–16, Satan
oklamal Hirama Page a dal mu
fale‰ná zjevení.

VIZ, pravím ti, aOlivere, Ïe
ti bude dáno, Ïe bude‰

vysly‰en církví ve v‰ech vûcech,

kter˘mkoli je bude‰ buãiti skrze
cUtû‰itele, ohlednû zjevení a
pfiikázání, která jsem dal.

2 Ale viz, vpravdû, vpravdû,
pravím tobû, anikdo nebude
urãen pfiijímati pfiikázání a zje-
vení v této církvi kromû slu-
Ïebníka mého bJosepha Smitha
ml., neboÈ on je dostává stejnû
jako MojÏí‰.

13 f Efez. 1:9–10;
NaS 112:30; 124:41.

g NaS 84:100.
14a Jan 6:37; 17:9, 11;

3. Nefi 15:24;
NaS 50:41–42; 84:63.

15a ¤ím. 13:12;
Efez. 6:11–18.

b Mal. 3:2; NaS 87:8.

16a Iz. 11:5.
b pp Pravda.
c Iz. 59:17.
d pp Spravedlivost,

spravedliv˘.
e 2. Nefi 19:6.
f NaS 128:19–21.

17a 1. Nefi 15:24; NaS 3:8.
18a 1. Nefi 13:37;

NaS 17:8.
b Jan 14:3.

28 1a NaS 20:3.
b pp Uãitel, uãiti –

Uãení s Duchem.
c pp Utû‰itel.

2a NaS 35:17–18; 43:4.
b 2. Nefi 3:14–20.

pp Smith, Joseph, ml.
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3 A ty bude‰ poslu‰n˘ ve
vûcech, které mu dám, stejnû
jako aAron, a bude‰ oznamovati
vûrnû pfiikázání a zjevení, s mocí
a bpravomocí, církvi.

4 A jsi-li veden v jakékoli dobû
Utû‰itelem, abys amluvil k církvi
nebo ji uãil, nebo vÏdy, kdyÏ je
ti to pfiikázáno, smí‰ to ãiniti.
5 Ale nebude‰ psáti cestou

pfiikázání, ale podle moudrosti;
6 A nebude‰ pfiikazovati tomu,

kdo je hlavou tvou a hlavou
církve;

7 NeboÈ jsem mu dal aklíãe
btajemství a zjevení, které jsou
zapeãetûny, dokud jim neurãím
jiného na jeho místo.
8 A nyní, viz, pravím tobû, Ïe

pÛjde‰ k aLamanitÛm a bude‰
jim kázati bevangelium mé; a
nakolik pfiijmou uãení tvá, zpÛ-
sobí‰, aby církev má byla mezi
nimi zfiízena; a bude‰ míti zjeve-
ní, ale nepi‰ je cestou pfiikázání.

9 A nyní, viz, pravím tobû,
Ïe není zjeveno a Ïádn˘ ãlovûk
neví , kde bude vystavûno
amûsto bSion, ale bude to dáno
pozdûji. Viz, pravím tobû, Ïe to
bude u hranic s Lamanity.

10 Neopustí‰ toto místo, aÏ
po konferenci; a sluÏebník mÛj
Joseph bude urãen hlasem kon-
ference, aby jí pfiedsedal, a co ti
praví, to bude‰ fiíkati.

11 A opût, vezme‰ bratra své-
ho, Hirama Page, amezi nûho a
sebe samotného a fiekne‰ mu, Ïe
ony vûci, které napsal z onoho
kamene, nejsou ode mne a Ïe ho
boklamává cSatan;
12 NeboÈ, viz, tyto vûci nebyly

ustanoveny pro nûho ani nebu-
de nic ustanoveno pro nikoho
z této církve proti církevním
smlouvám.

13 NeboÈ v‰echny vûci muse-
jí b˘ti ãinûny v pofiádku a se
av‰eobecn˘m souhlasem v církvi,
skrze modlitbu víry.

14 A ty pomÛÏe‰ urovnati
v‰echny tyto vûci podle smluv
církve, dfiíve neÏ se vydá‰ na
cestu svou mezi Lamanity.

15 A bude ti adáno, od doby,
kdy vyjde‰, aÏ do doby, kdy se
vrátí‰, co bude‰ ãiniti.

16 A za v‰ech dob musí‰ otví-
rati ústa svá, hlásaje evangelium
mé se zvukem radosti. Amen.

ODDÍL 29

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v pfiítomnosti ‰esti star‰ích
ve Fayette ve státû New York v záfií 1830 (History of the Church,
1:111–115). Toto zjevení bylo dáno nûkolik dní pfied konferencí, která
zaãala 26. záfií 1830.

3a pp Aron, bratr
MojÏí‰Ûv.

b pp Pravomoc.
4a Ex. 4:12–16;

NaS 24:5–6.
7a NaS 64:5; 84:19.

b pp Tajemství BoÏí.

8a 2. Nefi 3:18–22;
NaS 30:5–6; 32:1–3.

b NaS 3:19–20.
9a NaS 57:1–3.

b NaS 52:42–43.
pp Sion.

11a Mat. 18:15.

b NaS 43:5–7.
c Zjev. 20:10.

13a pp V‰eobecn˘
souhlas.

15a 2. Nefi 32:3, 5.
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1–8, Kristus shromaÏìuje své
vyvolené; 9–11, Jeho pfiíchod je
zaãátkem milénia; 12–13, Dvanáct
bude souditi ve‰ker˘ Izrael; 14–21,
Znamení, morové rány a pusto‰ení
budou pfiedcházeti druh˘ pfiíchod;
22–28, Poslední vzkfií‰ení a ko-
neãn˘ soud následují po miléniu;
29–35, V‰echny vûci jsou pro Pána
duchovní; 36–39, ëábel a jeho
zástupy byli vyvrÏeni z nebe, aby
pokou‰eli ãlovûka; 40–45, Pád a
usmífiení pfiiná‰ejí spasení; 46–50,
Malé dûti jsou vykoupeny skrze
usmífiení.

NASLOUCHEJTE hlasu JeÏí‰e
Krista, Vykupitele svého,

Velikého aJá Jsem, jehoÏ rámû
bmilosrdenství cusmífiilo hfiíchy
va‰e;
2 Kter˘ ashromáÏdí lid svÛj

stejnû jako slepice shromaÏìuje
kufiátka svá pod kfiídla svá,
vpravdû tolik, kolik jich bude
poslouchati hlas mÛj a bpokofií
se pfiede mnou a bude mne
vz˘vati v mocné modlitbû.

3 Vizte, vpravdû, vpravdû,
pravím vám, Ïe v této dobû jsou
vám aodpu‰tûny hfiíchy va‰e,
tudíÏ dostáváte tyto vûci; ale

pamatujte, abyste jiÏ nehfie‰ili,
aby na vás nepfii‰la nebezpe-
ãenství.

4 Vpravdû pravím vám, Ïe jste
vyvoleni ze svûta, abyste ozna-
moval i evangel ium mé se
zvukem radosti, jakoby ahlasem
pozounu.

5 Pozdvihnûte srdce své a ra-
dujte se, neboÈ jsem ve astfiedu
va‰em a jsem va‰ím bpfiímluv-
cem u Otce a je to jeho dobrá
vÛle dáti vám ckrálovství.

6 A jak je psáno – O cokoli
budete aprositi ve bvífie, jsouce
csjednoceni v modlitbû podle
pfiíkazu mého, to obdrÏíte.

7 A jste povoláni uskuteãni-
ti ashromáÏdûní bvyvolen˘ch
m˘ch; neboÈ vyvolení moji csly‰í
hlas mÛj a nezatvrzují dsrdce své;
8 ProãeÏ vy‰lo od Otce ustano-

vení, Ïe budou ashromáÏdûni na
jednom místû na tváfii této zemû,
aby bpfiipravili srdce své a byli
pfiipraveni ve v‰ech vûcech na
den, kdy csouÏení a pusto‰ení
bude sesláno na zlovolné.

9 NeboÈ hodina je blízká a den
brzy na dosah, kdy zemû bude
zralá; a v‰ichni apy‰ní a ti, ktefií
ãiní zlovolnû, budou jako bstr-

29 1a pp JÁ JSEM.
b pp Milosrdenství,

milosrdn˘.
c pp Usmífiení, usmífiiti.

2a Mat. 23:37;
3. Nefi 10:4–6.

b pp Pokora, pokorn˘,
pokofiiti se.

3a pp Odpustiti.
4a Alma 29:1–2;

NaS 19:37; 30:9.
5a Mat. 18:20;

NaS 6:32; 38:7;
88:62–63.

b pp Pfiímluvce.
c pp Království BoÏí

neboli království
nebeské.

6a Mat. 21:22;
Jan 14:13.

b Marek 11:24.
c 3. Nefi 27:1–2;

NaS 84:1.
7a pp Izrael –

ShromáÏdûní Izraele.
b Marek 13:20;

NaS 84:34.
pp Vyvolení,

vyvolen˘, vyvoliti.
c Alma 5:37–41.
d pp Srdce.

8a NaS 45:64–66; 57:1.
b NaS 58:6–9; 78:7.
c NaS 5:19; 43:17–27.

9a 2. Nefi 20:33;
3. Nefi 25:1.
pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

b Nahum 1:10;
Mal. 4:1;
1. Nefi 22:15, 23;
JS–Î 1:37.
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ni‰tû; a já je cspálím, praví Pán
zástupÛ, takÏe zlovolnost na
zemi nebude;
10 NeboÈ ta hodina je blízká a

to, co bylo apromluveno apo‰to-
ly m˘mi, se musí splniti; neboÈ
jak promlouvali, tak se stane;
11 NeboÈ zjevím se s nebe

s mocí a velikou slávou, se v‰e-
mi jeho azástupy, a budu pfieb˘-
vati ve bspravedlivosti s lidmi
na zemi ctisíc let, a zlovolní
neobstojí.

12 A opût, vpravdû, vpravdû,
pravím vám, a vy‰lo to v pev-
ném ustanovení, vÛlí Otcovou,
Ïe aapo‰tolové moji, onûch dva-
náct, ktefií byli se mnou za
sluÏby mé v Jeruzalémû, budou
státi na pravici mé v den pfií-
chodu mého ve sloupu bohnû,
jsouce odûni rouchem spraved-
livosti, s korunou na hlavû své,
ve cslávû, stejnû jako já jsem,
aby dsoudili cel˘ dÛm Izraele,
vpravdû tolik, kolik jich mne
milovalo a dodrÏovalo pfiiká-
zání má, a nikoho jiného.
13 NeboÈ apozoun zazní dlou-

ze i hlasitû, stejnû jako na hofie
Sinai, a celá zemû se bude tfiásti
a oni bvyjdou – ano, vpravdû

cmrtví, ktefií zemfieli ve mnû, aby
pfiijali dkorunu spravedlivosti a
byli odûni, estejnû jako já jsem,
aby byli se mnou, abychom
mohli b˘ti jedno.

14 Ale vizte, pravím vám, Ïe
dfiíve, neÏ pfiijde tento velik˘
aden, bslunce bude zatemnûno
a mûsíc bude obrácen v krev a
hvûzdy budou padati s nebe
a budou vût‰í cznamení na nebi
svrchu i na zemi dole;

15 A mezi zástupy lidí bude
pláã a anáfiek;
16 A bude sesláno veliké

akrupobití, aby zniãilo úrodu
zemû.

17 A stane se, pro zlovolnost
svûta, Ïe uvodím aodplatu na
bzlovolné, neboÈ nechtûjí ãiniti
pokání; neboÈ kalich rozhofiãení
mého je pln˘; neboÈ vizte, ckrev
má je neoãistí, jestliÏe mne ne-
budou poslouchati.

18 ProãeÏ, já, Pán BÛh, se‰lu
na tváfi zemû mouchy, které
zachvátí obyvatele její, a budou
Ïráti maso jejich a zpÛsobí, Ïe
na nû pfiijdou ãervi;

19 A jazyk jejich bude zadrÏen,
takÏe nebudou amluviti proti
mnû; a maso jejich odpadne od

9c NaS 45:57; 63:34, 54;
64:24; 88:94;
101:23–25; 133:64.
pp Zemû – Oãi‰tûní
zemû.

10a pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.

11a JS–M 1:37.
b pp Spravedlivost,

spravedliv˘.
c pp JeÏí‰ Kristus –

Mileniální vláda
Kristova; Milénium.

12a pp Apo‰tol.
b Iz. 66:15–16;

NaS 130:7; 133:41.

c pp JeÏí‰ Kristus –
Sláva JeÏí‰e Krista;
Sláva.

d Mat. 19:28;
Luká‰ 22:30;
1. Nefi 12:9;
Morm. 3:18–19.

13a NaS 43:18; 45:45.
b NaS 76:50.
c NaS 88:97; 133:56.
d pp Koruna; Oslavení.
e NaS 76:94–95;

84:35–39.
14a pp Druh˘ pfiíchod

JeÏí‰e Krista.
b Joel 2:10;

JS–M 1:33.
c pp Znamení ãasÛ.

15a Mat. 13:42.
16a Ezech. 38:22;

Zjev. 11:19; 16:21.
17a Zjev. 16:7–11;

2. Nefi 30:10;
JS–M 1:53–55.
pp Odplata.

b pp Zlovolnost,
zlovoln˘.

c 1. Jan. 1:7;
Alma 11:40–41;
NaS 19:16–18.

19a Zach. 14:12.
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kostí jejich a oãi jejich jim vypad-
nou z dÛlkÛ jejich;
20 A stane se, Ïe budou se-

Ïráni lesní azvûfií a ptactvem ve
vzduchu.
21 A ona veliká a aohavná cír-

kev, která je bsmilnicí v‰í zemû,
bude sraÏena csÏírajícím ohnûm,
podle toho, jak to je promlou-
váno ústy Ezechiela, proroka,
kter˘ mluvil o tûchto vûcech,
jeÏ se nestaly, ale zajisté se
dmusejí státi, jakoÏe Ïiji, neboÈ
ohavnosti nebudou vládnouti.
22 A opût, vpravdû, vpravdû,

pravím vám, Ïe aÏ tûch atisíc
let bude ukonãeno a lidé opût
zaãnou popírati Boha svého,
potom u‰etfiím zemi, ale jen na
bkrátk˘ ãas;

23 A pfiijde akonec a nebe a
zemû budou stráveny a bpomi-
nou, a bude nové nebe a cnová
zemû.

24 NeboÈ v‰echny staré vûci
apominou a v‰echny vûci se
stanou nov˘mi, dokonce i nebe
a zemû a ve‰kerá plnost jejich,
lidé i zvífiata, ptactvo ve vzdu-
chu a ryby mofiské;
25 A ani jeden avlas, ani smítko

nebude ztraceno, neboÈ je to dílo
rukou m˘ch.

26 Ale vizte, vpravdû pravím
vám, dfiíve neÏ zemû pomine,
aMichal, mÛj barchandûl, za-
troubí na cpozoun svÛj a potom
se v‰ichni mrtví dprobudí, neboÈ
hroby jejich budou otevfieny a
oni evyjdou – ano, vpravdû
v‰ichni.

27 A aspravedliví budou shro-
máÏdûni na bpravici mé k vûã-
nému Ïivotu; a ke zlovoln˘m
na levici své se budu pfied
Otcem stydûti znáti;

28 ProãeÏ fieknu jim – aOde-
jdûte ode mne, vy prokletí, do
bohnû vûãného, pfiipraveného
pro cìábla a andûly jeho.

29 A nyní, vizte, pravím vám,
nikdy, v Ïádné dobû, jsem sv˘mi
vlastními ústy neoznámil, Ïe
se vrátí, neboÈ akde já jsem,
tam oni nemohou pfiijíti, neboÈ
nemají Ïádné moci.

30 Pamatujte v‰ak, Ïe v‰echny
soudy mé lidem nejsou dány;
a jak slova vy‰la z úst m˘ch,
právû tak budou splnûna, Ïe
aprvní budou poslední a Ïe po-
slední budou první ve v‰ech
vûcech, které jsem stvofiil slovem
moci své, kteráÏ jest mocí
Ducha mého.

31 NeboÈ mocí Ducha svého

20a Iz. 18:6; Ezech. 39:17;
Zjev. 19:17–18.

21a pp ëábel – Církev
ìáblova.

b Zjev. 19:2.
c Joel 1:19–20; 2:3;

NaS 97:25–26.
pp Zemû – Oãi‰tûní
zemû.

d NaS 1:38.
22a pp Milénium.

b Zjev. 20:3;
NaS 43:30–31;
88:110–111.

23a Mat. 24:14.
pp Svût – Konec
svûta.

b Mat. 24:35;
JS–M 1:35.

c pp Zemû – Koneãn˘
stav zemû.

24a Zjev. 21:1–4.
25a Alma 40:23.
26a pp Adam; Michal.

b pp Archandûl.
c 1. Kor. 15:52–55.
d pp Nesmrtelnost,

nesmrteln˘;

Vzkfií‰ení.
e Jan 5:28–29.

27a pp Spravedlivost,
spravedliv˘.

b Mat. 25:33.
pp Soud, poslední.

28a Mat. 25:41;
NaS 29:41.

b NaS 43:33.
c pp ëábel.

29a Jan 7:34;
NaS 76:112.

30a Mat. 19:30;
1. Nefi 13:42.
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jsem je astvofiil; ano, v‰echny
vûci, bduchovní i ãasné –

32 Nejprve aduchovní, za dru-
hé ãasné, coÏ je poãátek díla
mého; a opût, nejprve ãasné a
za druhé duchovní, coÏ je to
poslední z díla mého –

33 ¤íkám vám to, abyste mohli
pfiirozenû porozumûti; ale pro
mne samotného nemají díla má
Ïádného akonce ani poãátku; ale
toto je vám dáno, abyste mohli
porozumûti, protoÏe jste mne
o to Ïádali a jste svorni.
34 ProãeÏ, vpravdû pravím

vám, Ïe v‰echny vûci jsou pro
mne duchovní, a nikdy jsem
vám nedal zákon, jenÏ byl ãas-
n˘; ani Ïádnému ãlovûku, ani
dûtem lidsk˘m; ani Adamovi,
otci va‰emu, jehoÏ jsem stvofiil.

35 Vizte, dal jsem mu, aby
sám za sebe ajednal; a dal jsem
mu pfiikázání, ale Ïádné ãasné
pfiikázání jsem mu nedal, neboÈ
bpfiikázání má jsou duchovní;
nejsou pfiirozená, ani ãasná, ani
tûlesná, ani smyslná.

36 A stalo se, Ïe Adam, jsa
pokou‰en ìáblem – neboÈ vizte,
aìábel byl pfied Adamem, neboÈ
se bvzboufiil proti mnû fika: Dej
mi svou cãest, coÏ je má dmoc; a

také etfietinu fzástupÛ nebesk˘ch
ode mne odvrátil kvÛli jejich
gsvobodû jednání;
37 A byli svrÏeni a tak pfii‰el

aìábel a jeho bandûlé;
38 A vizte, od poãátku je pro

nû pfiipraveno místo, kteréÏto
místo je apeklo.
39 A musí nezbytnû b˘ti, aby

ìábel apokou‰el dûti lidské,
jinak by nemohly jednati samy
za sebe; neboÈ kdyby nikdy ne-
mûly bhofiké, nemohly by znáti
sladké –

40 ProãeÏ, stalo se, Ïe ìábel
pokou‰el Adama a on pojedl ze
zakázaného aovoce a pfiestoupil
pfiikázání, ãímÏ se stal bpodro-
ben˘m vÛli ìáblovû, protoÏe
se poddal poku‰ení.

41 ProãeÏ, já, Pán BÛh, jsem
dal, aby byl avyvrÏen ze zahra-
dy bEden, z pfiítomnosti mé, pro
pfiestupek svÛj, ãímÏ se stal
cduchovnû mrtv˘m, coÏ je první
smrt, vpravdû tatáÏ smrt, jeÏ je
poslední dsmrtí, jeÏ je duchovní
a jeÏ bude vyslovena nad zlo-
voln˘mi, aÏ fieknu: Odejdûte,
vy eprokletí.
42 Ale vizte, pravím vám, Ïe

já, Pán BÛh, jsem dal Adamovi
a semeni jeho, Ïe anezemfiou

31a pp Stvofiení, stvofiiti.
b MojÏ. 3:4–5.

32a pp Duchovní stvofiení.
33a Îalmy 111:7–8;

MojÏ. 1:4.
35a pp Svoboda jednání.

b pp Pfiikázání BoÏí.
36a NaS 76:25–26;

MojÏ. 4:1–4.
b pp Rada v nebi.
c pp Ctíti.
d Iz. 14:12–14;

NaS 76:28–29.
e Zjev. 12:3–4.

f NaS 38:1; 45:1.
pp Pfiedsmrteln˘
Ïivot.

g pp Svoboda jednání.
37a pp ëábel.

b 2. Petr. 2:4;
Judas 1:6;
MojÏ. 7:26.
pp Andûlé.

38a pp Peklo.
39a MojÏ. 4:3–4.

pp Pokou‰eti,
poku‰ení.

b MojÏ. 6:55.

40a Gen. 3:6;
MojÏ. 4:7–13.

b 2. Nefi 10:24;
Mos. 16:3–5;
Alma 5:41–42.

41a pp Pád Adama a
Evy.

b pp Eden.
c pp Smrt, duchovní.
d Alma 40:26.
e NaS 29:27–28;

76:31–39.
42a 2. Nefi 2:21.

pp Smrt, tûlesná.
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ãasnou smrtí, dokud já, Pán
BÛh, nevy‰lu bandûly, aby jim
oznámili cpokání a dvykoupení
skrze víru ve jméno eJednoro-
zeného Syna mého.
43 A tak jsem já, Pán BÛh, urãil

ãlovûku dny azkou‰ky jeho –
aby skrze pfiirozenou smrt svou
mohl b˘ti bpozvednut do cne-
smrtelnosti k dvûãnému Ïivotu,
vpravdû tolik, kolik by jich
uvûfiilo;

44 A ti, ktefií nevûfií, k vûãnému
azatracení; neboÈ nemohou b˘ti
vykoupeni z duchovního pádu
svého, protoÏe neãiní pokání;
45 NeboÈ milují temnotu radûji

neÏ svûtlo a askutky jejich jsou
zlé a oni dostávají bmzdu svou
od toho, koho chtûjí poslouchati.

46 Ale vizte, pravím vám, Ïe

malé adûti jsou bvykoupeny od
zaloÏení svûta skrze mého Jed-
norozeného;

47 ProãeÏ, nemohou hfie‰iti,
neboÈ Satanovi není dána moc
apokou‰eti malé dûti, dokud
nezaãnou b˘ti pfiede mnou
bzodpovûdn˘mi;

48 NeboÈ jest jim dáno tak, jak
já chci, podle mé vlastní libosti,
aby velké vûci mohly b˘ti poÏa-
dovány z rukou aotcÛ jejich.
49 A opût pravím vám ohled-

nû tûch, ktefií mají poznání,
nepfiikázal jsem jim, aby ãinili
pokání?

50 A ohlednû toho, kdo nemá
Ïádného aporozumûní, zÛstává
na mnû uãiniti podle toho, jak je
psáno. A nyní, v této dobû vám
jiÏ neoznamuji více. Amen.

ODDÍL 30

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Davidu Whitmerovi, Peteru
Whitmerovi ml. a Johnu Whitmerovi ve Fayette ve státû New York v záfií
1830 po tfiídenní konferenci ve Fayette, ale pfiedtím, neÏ se star‰í Církve
roze‰li (History of the Church, 1:115–116). PÛvodnû byl tento materiál
vydán jako tfii zjevení; Prorokem byl spojen do jednoho oddílu pro vydání
Nauky a smluv z roku 1835.

1–4, David Whitmer je ukázÀován,
protoÏe zanedbával slouÏiti pilnû;
5–8, Peter Whitmer ml. má dopro-

vázeti Olivera Cowderyho na misii
k LamanitÛm; 9–11, John Whitmer
je povolán kázati evangelium.

42b Alma 12:28–30.
c pp Pokání.
d pp Vykoupení,

vykoupen˘,
vykoupiti.

e MojÏ. 5:6–8.
43a Alma 12:24; 42:10.

b pp Vzkfií‰ení.
c MojÏ. 1:39.

pp Nesmrtelnost,
nesmrteln˘.

d pp Vûãn˘ Ïivot.

44a NaS 19:7–12.
pp Zatracení.

45a Jan 3:18–20;
NaS 93:31–32.

b Mos. 2:32–33;
Alma 3:26–27;
5:41–42; 30:60.

46a Moroni 8:8, 12;
NaS 93:38.
pp Dûti, dítû.

b NaS 74:7.
pp Vykoupení,

vykoupen˘,
vykoupiti.

47a pp Pokou‰eti,
poku‰ení.

b pp Poãet vydati,
zodpovûdnost,
zodpovûdn˘.

48a NaS 68:25.
50a NaS 137:7–10.

pp Porozumûní.
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VIZ, pravím ti, aDavide, Ïe ses
bbál ãlovûka a cnespoléhal

ses na sílu ode mne, tak jak jsi
mûl.
2 Ale mysl tvá byla zamûst-

návána vûcmi apozemsk˘mi
více neÏ vûcmi ode mne, tvého
TvÛrce, a sluÏbou, ke které jsi
byl povolán; a ty jsi nedbal
Ducha mého a tûch, ktefií byli
ustanoveni nad tebou, ale byl
jsi pfiesvûdãen tûmi, kter˘m jsem
nepfiikázal.
3 ProãeÏ, jsi ponechán, aby ses

dotazoval sám pro sebe z ruky
mé a apfiemítal o vûcech, jeÏ jsi
obdrÏel.

4 A domov tvÛj bude v domû
otce tvého, dokud ti nedám dal-
‰í pfiikázání. A bude‰ se vûnova-
ti asluÏbû v církvi a pfied svûtem
a v okolních krajinách. Amen.

5 Viz, pravím ti, aPetere, Ïe
se vydá‰ na bcestu svou s bra-
trem sv˘m Oliverem; neboÈ
pfii‰el cãas, kdy je pro mne nut-
né, abys otevfiel ústa svá, abys
oznamoval evangelium mé; tu-
díÏ, neboj se, ale ddbej na slova
a radu bratra svého, které ti
bude dávati.

6 A buì suÏován v‰emi strast-
mi jeho, vÏdy pozdvihuje srdce
své ke mnû v modlitbû a vífie
pro jeho i své vysvobození; ne-
boÈ jsem mu dal moc zbudovati
acírkev mou mezi bLamanity;
7 A nikoho jsem neurãil, aby

byl rádcem jeho anad ním v cír-
kvi, ohlednû církevních zále-
Ïitostí , kromû bratra jeho,
Josepha Smitha ml.

8 ProãeÏ, dbej na tyto vûci a
buì piln˘ v zachovávání pfiiká-
zání m˘ch, a bude‰ poÏehnán
vûãn˘m Ïivotem. Amen.

9 Viz, pravím tobû, sluÏebníãe
mÛj Johne, Ïe ty zapoãne‰ od
této doby nadále ahlásati evan-
gelium mé jakoby b hlasem
pozounu.

10 A práce tvá bude u bratra
tvého Philipa Burroughse a
v oné okolní krajinû, ano, kde-
koli mÛÏe‰ b˘ti vysly‰en, dokud
ti nepfiikáÏi odtud odejíti.

11 A ve‰kerá práce tvá bude
od nynûj‰ka v Sionu, s celou
du‰í tvou; ano, bude‰ vÏdy otví-
rati ústa svá ve vûci mé, aneboje
se toho, co mÛÏe uãiniti bãlovûk,
neboÈ já jsem cs tebou. Amen.

ODDÍL 31

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Thomasu B. Marshovi
v záfií 1830 (History of the Church, 1:115–117). Bylo dáno bezpro-
stfiednû po konferenci Církve (viz záhlaví k oddílu 30). Thomas B. Marsh

30 1a pp Whitmer, David.
b Skut. 5:29.
c 2. Par. 16:7–9.

2a NaS 25:10.
3a pp Pfiemítati.
4a pp SlouÏiti, sluÏba.
5a pp Whitmer,

Peter, ml.
b NaS 32:1–3.

c NaS 11:15.
d pp Podpora

církevních vedoucích;
Rada.

6a pp Církev JeÏí‰e
Krista Svat˘ch
posledních dnÛ.

b NaS 3:20; 49:24.
pp Lamanité.

7a NaS 20:2–3.
9a NaS 15:6.

b NaS 33:2.
11a pp Báti se, bázeÀ,

strach; Odvaha,
odváÏn˘.

b Iz. 51:7.
c Mat. 28:19–20.
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byl pokfitûn dfiíve v tomto mûsíci a byl vysvûcen star‰ím v Církvi pfiedtím,
neÏ toto zjevení bylo dáno.

1–6, Thomas B. Marsh je povolán
kázati evangelium a je uji‰tûn, Ïe
jeho rodina je v pofiádku; 7–13, Do-
stává radu, aby byl trpûliv˘, vÏdy
se modlil a následoval Utû‰itele.

aTHOMASI, synu mÛj, poÏeh-
nan˘ jsi pro víru svou

v dílo mé.
2 Viz, mûl jsi mnoho strastí

kvÛli rodinû své; nicménû, po-
Ïehnám tobû a rodinû tvé, ano,
maliãk˘m tv˘m; a pfiichází den,
kdy oni uvûfií a budou znáti
pravdu a budou jedno s tebou
v církvi mé.

3 Pozdvihni srdce své a raduj
se, neboÈ hodina misie tvé pfii-
chází; a jazyk tvÛj bude uvolnûn
a bude‰ oznamovati tomuto
pokolení aradostné zvûsti veliké
radosti.

4 Bude‰ aoznamovati vûci, jeÏ
byly zjeveny sluÏebníku mému
Josephu Smithovi ml. Poãne‰
kázati od této doby nadále, ano,
Ïnouti na poli, které je jiÏ bbílé,
aby bylo spáleno.

5 TudíÏ, arozmachuj se srpem
sv˘m celou du‰í svou a hfiíchy
tvé jsou ti bodpu‰tûny a bude‰
obtíÏen csnopy na zádech sv˘ch,

neboÈ ddûlník je hoden mzdy
své. ProãeÏ, rodina tvá bude Ïíti.

6 Viz, vpravdû pravím tobû,
odejdi od nich jen na malou
chvíli a oznamuj slovo mé a já
pfiipravím místo pro nû.

7 Ano, aotevfiu srdce lidí, a oni
tû pfiijmou. A já zfiídím církev
rukou tvou;

8 A ty je bude‰ aposilovati
a pfiipravovati na dobu, kdy
budou shromaÏìováni.

9 Buì atrpûliv˘ ve bstrastech,
nespílej tûm, ktefií spílají. Spra-
vuj cdÛm svÛj v mírnosti a buì
stál˘.

10 Viz, pravím tobû, Ïe bude‰
lékafiem pro církev, ale nikoli
pro svût, neboÈ oni tû nepfiijmou.

11 Jdi cestou svou, kamkoli
chci, a bude ti dáno aUtû‰itelem,
co bude‰ ãiniti a kam pÛjde‰.

12 aModli se vÏdy, abys neve‰el
v bpoku‰ení a neztratil odmûnu
svou.

13 Buì avûrn˘ do konce a hle,
já jsem bs tebou. Tato slova ne-
jsou od ãlovûka ani od lidí, ale
ode mne, a to od JeÏí‰e Krista,
tvého Vykupitele, cvÛlí Otco-
vou. Amen.

31 1a pp Marsh,
Thomas B.

3a Iz. 52:7;
Luká‰ 2:10–11;
Mos. 3:3–5.

4a Mos. 18:19;
NaS 42:12; 52:36.

b NaS 4:4–6.
5a Zjev. 14:15.

b pp Odpustiti.
c NaS 79:3.

d Luká‰ 10:3–11;
NaS 75:24.

7a pp Obrácení,
obrácen˘.

8a NaS 81:5; 108:7.
9a pp Trpûlivost.

b pp Protivenství.
c pp Rodina –

Zodpovûdnosti
rodiãÛ.

11a pp Duch Svat˘;

Utû‰itel.
12a 3. Nefi 18:17–21.

pp Modlitba.
b pp Pokou‰eti,

poku‰ení.
13a pp Vytrvati.

b Mat. 28:20.
c pp JeÏí‰ Kristus –

pravomoc.
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ODDÍL 32

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Parley P. Prattovi a Zibovi
Petersonovi, v fiíjnu 1830 (History of the Church, 1:118–120). Star‰í
cítili velik˘ zájem o Lamanity a pfiání, které se t˘kalo jejich pfiedpovûdûn˘ch
poÏehnání, o kter˘ch se Církev dovûdûla z Knihy Mormonovy. Následkem
toho pfiedloÏili Pánovi úpûnlivou prosbu, aby projevil svou vÛli ohlednû
toho, zda star‰í mají b˘ti v té dobû vysláni k indiánsk˘m kmenÛm na
západ. Následovalo toto zjevení .

1–3, Parley P. Pratt a Ziba Peter-
son jsou povoláni, aby kázali
LamanitÛm a doprovázeli Olivera
Cowderyho a Petera Whitmera ml.;
4–5, Mají se modliti o porozumûní
písmÛm.

ANYNÍ ohlednû sluÏebníka
mého aParleyho P. Pratta,

viz, pravím mu, Ïe jakoÏe Ïiji,
chci, aby oznamoval evangeli-
um mé a buãil se ode mne a byl
mírn˘ a pokorn˘ v srdci.

2 A pro nûho jsem urãil, Ïe
apÛjde se sluÏebníky m˘mi
Oliverem Cowderym a Peterem

Whitmerem ml. do pustiny mezi
bLamanity.

3 A aZiba Peterson také pÛjde
s nimi; a já sám pÛjdu s nimi a
budu ve bstfiedu jejich; a jsem
cpfiímluvcem jejich u Otce a nic
je nepfiemÛÏe.

4 A budou adbáti na to, co je
psáno, a nebudou si ãiniti nárok
na Ïádné jiné bzjevení; a budou
se vÏdy modliti, abych toto
mohl codhalovati dporozumûní
jejich.

5 A budou dbáti na tato slova
a nebudou si s nimi zahrávati, a
já jim poÏehnám. Amen.

ODDÍL 33

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Ezrovi Thayreovi a Northropu
Sweetovi ve Fayette ve státû New York v fiíjnu 1830 (History of the
Church, 1:126–127). Pfii zaznamenávání tohoto zjevení Prorok prohlásil,
Ïe „Pán je vÏdy pfiipraven pouãiti takové, ktefií pilnû hledají ve vífie“
(History of the Church, 1:126).

1–4, Dûlníci jsou povoláváni, aby
oznamovali evangelium v jedenácté
hodinû; 5–6, Církev je zfiízena a
vyvolení budou shromaÏìováni;
7–10, âiÀte pokání, neboÈ králov-
ství nebeské je na dosah; 11–15,

Církev je zbudována na skále
evangelia; 16–18, Pfiipravte se na
pfiíchod Îenicha.

VIZTE, pravím vám, sluÏeb-
níci moji Ezro a Northrope,

32 1a pp Pratt, Parley
Parker.

b Mat. 11:28–30.
2a NaS 28:8; 30:5.

b NaS 3:18–20.

3a NaS 58:60.
b Mat. 18:20;

NaS 6:32; 38:7.
c pp Pfiímluvce.

4a 1. Nefi 15:25;

NaS 84:43–44.
b NaS 28:2.
c JS–Î 1:74.
d pp Porozumûní.
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otevfiete u‰i své a poslouchejte
hlas Pána, svého Boha, jehoÏ
aslovo je Ïivé a mocné, ostfiej‰í
neÏ dvojseãn˘ meã, k rozdûlení
vedví kloubÛ i morku, du‰e i
ducha; a je rozeznavatelem my‰-
lenek a bzámûrÛ srdce.

2 NeboÈ vpravdû, vpravdû,
pravím vám, Ïe jste povoláni
pozdvihnouti hlas svÛj jakoby
azvukem pozounu, abyste ozna-
movali evangelium mé tomuto
pokfiivenému a zvrácenému
pokolení.
3 NeboÈ vizte, apole je jiÏ bílé

ke Ïni; a toto je bjedenáctá hodi-
na a cnaposledy, kdy budu po-
volávati dûlníky na vinici svou.

4 A avinice má se bzkazila,
kaÏd˘ kousek; a není nikoho,
kdo ãiní cdobro, kromû nûkoli-
ka; a oni dchybují v mnoha
pfiípadech kvÛli eknûÏsk˘m lsti-
vostem, majíce v‰ichni mysl
zkaÏenou.
5 A vpravdû, vpravdû, pravím

vám, Ïe tuto acírkev jsem bzfiídil
a povolal z pustiny.

6 A právû tak ashromáÏdím
vyvolené své ze bãtyfi stran
zemû, vpravdû tolik, kolik jich
bude vûfiiti ve mne a bude po-
slouchati hlas mÛj.

7 Ano, vpravdû, vpravdû, pra-
vím vám, Ïe pole je jiÏ bílé

ke Ïni; proãeÏ, rozmachujte se
srpem sv˘m a Ïnûte se v‰í svou
mocí, myslí a silou.

8 aOtevírejte ústa svá, a ona
budou naplnûna a vy se stanete
takov˘mi jako bNefi za stara,
kter˘ putoval z Jeruzaléma
v pustinû.

9 Ano, otevírejte ústa svá a ne-
‰etfite, a budete obtíÏeni asnopy
na zádech sv˘ch, neboÈ hle, já
jsem s vámi.

10 Ano, otevírejte ústa svá, a
ona budou naplnûna, fikouce:
âiÀte pokání, ãiÀte apokání a
pfiipravujte cestu Pánû a pfiímé
ãiÀte stezky jeho; neboÈ králov-
ství nebeské je na dosah;

11 Ano, ãiÀte pokání a buìte
apokfitûni, jeden kaÏd˘ z vás na
odpu‰tûní hfiíchÛ sv˘ch; ano,
buìte pokfitûni vpravdû vodou
a pak pfiichází kfiest ohnûm a
Duchem Svat˘m.

12 Vizte, vpravdû, vpravdû,
pravím vám, toto je aevangeli-
um mé; a pamatujte, Ïe oni
budou míti víru ve mne, jinak
nemohou b˘ti nikterak spaseni;

13 A na této askále zbuduji
církev svou; ano, na této skále
jste zbudováni vy, a budete-li
pokraãovati, bbrány pekelné vás
nepfiemohou.

14 A budete pamatovati na

33 1a ÎidÛm 4:12;
Hel. 3:29–30.

b Alma 18:32;
NaS 6:16.

2a Iz. 58:1.
3a Jan 4:35;

NaS 4:4; 12:3; 14:3.
b Mat. 20:1–16.
c Jákob 5:71;

NaS 43:28.
4a pp Vinice Pánû.

b 2. Nefi 28:2–14;

Morm. 8:28–41.
c ¤ím. 3:12;

NaS 35:12.
d 2. Nefi 28:14.
e pp KnûÏská lstivost.

5a pp Církev JeÏí‰e
Krista Svat˘ch
posledních dnÛ.

b pp Znovuzfiízení
evangelia.

6a pp Izrael –
ShromáÏdûní Izraele.

b 1. Nefi 19:15–17.
8a NaS 88:81.

b 2. Nefi 1:26–28.
9a Îalmy 126:6;

Alma 26:3–5;
NaS 75:5.

10a Mat. 3:1–3.
11a pp Kfiest, kfitíti.
12a 3. Nefi 27:13–22.
13a pp Skála.

b Mat. 16:16–19;
NaS 10:69–70.
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církevní aãlánky a smlouvy,
abyste je dodrÏovali.
15 A ty, ktefií mají víru, budete

akonfirmovati v církvi mé vklá-
dáním brukou a já jim udûlím
cdar Ducha Svatého.
16 A Kniha Mormonova a

svatá apísma jsou mnou dána
pro va‰e bpouãení; a moc Ducha
mého cobÏivuje v‰echny vûci.

17 ProãeÏ buìte vûrni, vÏdy
se modlíce, majíce lampy své
pfiipraveny a hofiící, a olej pfii
sobû, abyste mohli b˘ti pfiipra-
veni pfii pfiíchodu aÎenicha –

18 NeboÈ vizte , vpravdû,
vpravdû, pravím vám, Ïe apfii-
jdu rychle. Tak jest. Amen.

ODDÍL 34

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Orsonu Prattovi ve Fayette ve
státû New York 4. listopadu 1830 (History of the Church, 1:127–128).
Bratru Prattovi bylo v té dobû devatenáct let. Byl obrácen a pokfitûn, kdyÏ
poprvé sly‰el kázání znovuzfiízeného evangelia sv˘m star‰ím bratrem
Parleym P. Prattem, pfied ‰esti t˘dny. Toto zjevení bylo pfiijato v domovû
Petera Whitmera st.

1–4, Vûrní se stávají syny BoÏími
skrze usmífiení; 5–9, Kázání evan-
gelia pfiipravuje cestu pro druh˘
pfiíchod; 10–12, Proroctví pfiichází
mocí Ducha Svatého.

SYNU mÛj aOrsone, poslouchej
a sly‰ a viz, co já, Pán BÛh,

ti fieknu, vpravdû JeÏí‰ Kristus,
Vykupitel tvÛj;
2 aSvûtlo a Ïivot svûta, svûtlo,

jeÏ svítí v temnotû, a temnota
ho nechápe;

3 aKter˘ tak bmiloval svût, Ïe
cdal svÛj vlastní Ïivot, aby tolik,
kolik by uvûfiilo, se mohlo státi
dsyny BoÏími. ProãeÏ, ty jsi syn
mÛj;

4 A apoÏehnan˘ jsi, protoÏe jsi
uvûfiil;

5 A poÏehnanûj‰í jsi, protoÏe
jsi mnou apovolán kázati evan-
gelium mé –

6 Pozdvihnouti hlas svÛj jako-
by zvukem pozounu, dlouze a
hlasitû, a ahlásati pokání pokfii-

14a T˘ká se oddílÛ
20–22;
NaS 42:13.

15a NaS 20:41.
b pp Ruce, jejich

vkládání.
c pp Dar Ducha

Svatého.
16a pp Písma.

b 2. Tim. 3:16.
c Jan 6:63.

17a Mat. 25:1–13.

pp Îenich.
18a Zjev. 22:20.

pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.

34 1a pp Pratt, Orson.
2a Jan 1:1–5.

pp Svûtlo, svûtlo
Kristovo.

3a pp Vykupitel.
b Jan 3:16; 15:13.

pp Láska.
c pp Usmífiení,

usmífiiti; Vykoupení,
vykoupen˘,
vykoupiti.

d Jan 1:9–12;
¤ím. 8:14, 16–17;
MojÏ. 6:64–68.
pp Synové a dcery
BoÏí.

4a Jan 20:29.
5a pp Povolání, povolan˘

Bohem, povolati.
6a NaS 6:9.
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venému a zvrácenému pokole-
ní, pfiipravuje cestu Pánû pro
jeho druh˘ bpfiíchod.

7 NeboÈ viz, vpravdû, vpravdû,
pravím tobû, aãas bude brzy na
dosah, kdy pfiijdu v boblaku
s mocí a velikou slávou.

8 A bude to avelik˘ den v ãase
pfiíchodu mého, neboÈ v‰echny
národy se budou btfiásti.

9 Ale dfiíve, neÏ pfiijde onen
velik˘ den, se slunce zatmí a
mûsíc se obrátí v krev; a hvûzdy

odmítnou svit svÛj a nûkteré
budou padati a veliká zniãení
oãekávají zlovolné.

10 ProãeÏ, pozdvihni hlas svÛj
a ane‰etfii, neboÈ Pán BÛh pro-
mluvil; tudíÏ prorokuj a to bude
dáno bmocí Ducha Svatého.

11 A jsi-li vûrn˘, viz, jsem
s tebou, dokud nepfiijdu –

12 A vpravdû, vpravdû, pravím
tobû, já pfiijdu rychle. Já jsem
Pán tvÛj a Vykupitel tvÛj. Tak
jest. Amen.

ODDÍL 35

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi ve
Fayette, nebo v jeho blízkosti, ve státû New York v prosinci 1830 (History
of the Church, 1:128–131). V této dobû byl Prorok témûfi dennû zamûstnán
prací na pfiekladu Bible. Pfieklad byl zapoãat jiÏ v ãervnu 1830 a Oliver
Cowdery i John Whitmer slouÏili jako písafii. JelikoÏ byli nyní povoláni
k jin˘m povinnostem, byl povolán boÏsk˘m ustanovením Sidney Rigdon,
aby slouÏil jako ProrokÛv písafi v této práci (viz ver‰ 20). Prorok v úvodu
ke svému záznamu tohoto zjevení napsal: „Sidney Rigdon pfii‰el v prosinci
[ze státu Ohio], aby se dotázal Pána, a s ním pfii‰el Edward Partridge. . .
Krátce po pfiíchodu tûchto dvou bratfií takto promluvil Pán“ (History of
the Church, 1:128).

1–2, Jak se lidé mohou státi syny
BoÏími; 3–7, Sidney Rigdon je po-
volán, aby kfitil a pfiedával Ducha
Svatého; 8–12, Znamení a zázraky
jsou konány vírou; 13–16, Pánovi
sluÏebníci budou mlátiti národy
mocí Ducha; 17–19, Joseph Smith
drÏí klíãe tajemství; 20–21, Vyvole-
ní obstojí v den Pánova pfiíchodu;
22–27, Izrael bude spasen.

NA S L O U C H E J T E h l a s u
aPána, svého Boha, a to

bAlfy i Omégy, poãátku i konce,
jehoÏ ccesta je jeden vûãn˘ kolo-
bûh, dtent˘Ï dnes, jako vãera a
na vûky.

2 Já jsem JeÏí‰ Kristus, Syn
BoÏí, kter˘ byl aukfiiÏován pro
hfiíchy svûta, vpravdû v‰ech,
ktefií buvûfií ve jméno mé, aby se

6b pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.

7a Zjev. 1:3.
b Luká‰ 21:27.

8a Joel 2:11;
Mal. 4:5;
NaS 43:17–26.

pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.

b Iz. 64:2.
10a Iz. 58:1.

b 2. Petr. 1:21.
35 1a pp Pán.

b Zjev. 1:8.

pp Alfa i Oméga.
c 1. Nefi 10:19;

NaS 3:2.
d ÎidÛm 13:8;

NaS 38:1–4; 39:1–3.
2a pp UkfiiÏování.

b NaS 20:25; 45:5, 8.
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mohli státi csyny BoÏími, vprav-
dû djedno ve mnû, jako já jsem
ejedno v Otci, jako Otec je jedno
ve mnû, abychom mohli b˘ti
jedno.
3 Viz, vpravdû, vpravdû, pra-

vím sluÏebníku svému Sidney-
mu, hledûl jsem na tebe a na díla
tvá. Sly‰el jsem modlitby tvé a
pfiipravil jsem tû pro vût‰í dílo.

4 Ty jsi poÏehnan˘, neboÈ
bude‰ konati veliké vûci. Viz,
ty jsi byl vyslán, stejnû jako aJan,
abys pfiipravil cestu pfiede mnou
a pfied bEliá‰em, kter˘ má pfiijíti,
a ty jsi to nevûdûl.
5 Kfitil jsi vodou ku pokání, ale

oni aneobdrÏeli Ducha Svatého;
6 Ale nyní ti dávám pfiikázání,

Ïe bude‰ akfitíti vodou a oni ob-
drÏí bDucha Svatého vkládáním
crukou, stejnû jako apo‰tolové
za stara.
7 A stane se, Ïe bude veliké

dílo v zemi, vpravdû mezi apo-
hany, neboÈ po‰etilost jejich a
ohavnosti jejich budou vyjeveny
oãím v‰ech lidí.

8 NeboÈ já jsem BÛh, a rámû
mé není azkráceno; a já budu
ukazovati bzázraky, cznamení a
divy v‰em tûm, ktefií dvûfií ve
jméno mé.

9 A ti, ktefií o to budou Ïádati
ve jménu mém ve avífie, budou
bvymítati cìábly; budou duzdra-
vovati nemocné; zpÛsobí, Ïe
slepí obdrÏí zrak svÛj a hlu‰í
budou sly‰eti a nûmí budou
mluviti a chromí choditi.

10 A rychle pfiichází ãas, kdy
veliké vûci budou ukázány
dûtem lidsk˘m;

1 1 A l e a b e z v í r y n e b u d e
ukázáno nic, kromû bzpusto‰ení
cBabylonu, toho, kter˘ nutil
v‰echny národy, aby pily z vína
hnûvu dsmilstva jeho.

12 A není anikoho, kdo ãiní
dobro, kromû tûch, ktefií jsou
pfiipraveni pfiijmouti plnost
evangelia mého, které jsem vy-
slal tomuto pokolení.

13 ProãeÏ, povolávám aslabé
vûci svûta, ty, ktefií jsou bneuãení
a opovrhovaní, aby mlátili
národy mocí Ducha mého;

14 A jejich rámû bude m˘m
ramenem a já budu apavézou
jejich a ‰títem jejich a opásám
bedra jejich a budou pro mne
zmuÏile bojovati; a bnepfiátelé
jejich budou pod nohama jejich;
a nechám cpadnouti meã ve
prospûch jejich a dohnûm roz-
hofiãení svého je zachovám.

2c pp Synové a dcery
BoÏí.

d Jan 17:20–23.
pp Jednota.

e pp BÛh, BoÏstvo.
4a Mal. 3:1; Mat. 11:10;

1. Nefi 11:27;
NaS 84:27–28.

b 3. Nefi 25:5–6;
NaS 2:1; 110:13–15.

5a Skut. 19:1–6.
6a pp Kfiest, kfitíti.

b pp Dar Ducha
Svatého.

c pp Ruce, jejich
vkládání.

7a pp Pohané.
8a Iz. 50:2; 59:1.

b pp Zázrak.
c pp Znamení.
d pp Vûfiiti, víra.

9a pp Vûfiiti, víra.
b Marek 16:17.
c Marek 1:21–45.
d pp Uzdravování,

uzdravovati.
11a NaS 63:11–12.

b NaS 5:19–20.

c pp Bábel, Babylon.
d Zjev. 18:2–4.

12a ¤ím. 3:10–12;
NaS 33:4; 38:10–11;
84:49.

13a 1. Kor. 1:27;
NaS 1:19–23; 124:1.

b Skut. 4:13.
14a 2. Sam. 22:2–3.

b NaS 98:34–38.
c NaS 1:13–14.
d NaS 128:24.
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15 A achud˘m a bmírn˘m
bude kázáno evangelium a oni
budou cvyhlíÏeti dobu pfiícho-
du mého, neboÈ je dblízko, na
dosah –
16 A nauãí se podobenství o

stromu afíkovém, neboÈ právû
nyní je léto jiÏ blízko.

17 A vyslal jsem aplnost evan-
gelia svého rukou sluÏebníka
svého bJosepha; a v slabosti jsem
ho poÏehnal;
18 A dal jsem mu aklíãe tajem-

ství tûch vûcí, které byly bzape-
ãetûny, a to vûcí, které byly od
czaloÏení svûta, a vûcí, které
pfiijdou od tohoto ãasu aÏ do
doby pfiíchodu mého, jestliÏe
zÛstane ve mnû, a jestliÏe ne,
jiného dosadím na jeho místo.

19 ProãeÏ bdi nad ním, aby ho
víra neopustila, a bude to dáno
aUtû‰itelem, bDuchem Svat˘m,
kter˘ zná v‰echny vûci.

20 A dávám ti pfiikázání – Ïe
bude‰ pro nûho apsáti; a písma
budou dána tak, jak jsou v mém
vlastním lÛnu, ke spasení m˘ch
vlastních bvyvolen˘ch;

21 NeboÈ oni budou sly‰eti

ahlas mÛj a uvidí mne a nebu-
dou spáti a bobstojí v den cpfií-
chodu mého; neboÈ budou
oãi‰tûni tak, jako já jsem dãist˘.
22 A nyní pravím atobû, zÛstaÀ

s ním a on bude s tebou putova-
ti; neopou‰tûj ho, a tyto vûci se
zajisté splní.

23 A apokud nebude‰ psáti,
viz, bude mu dáno proroko-
vati; a ty bude‰ kázati evange-
lium mé a odvolávati se na
bsvaté proroky, abys dokazo-
val slova jeho, jak mu budou
dávána.

24 aZachovávejte v‰echna pfii-
kázání a smlouvy, jimiÏ jste
vázáni; a já zpÛsobím, aby se
nebesa bzachvûla pro dobro
va‰e, a cSatan se bude tfiásti a
Sion se bude na pahorcích
dradovati a vzkvétati;
25 A aIzrael bude bspasen

v mém vlastním pfiíhodném
ãase; a cklíãi, které jsem dal,
budou vedeni a nikterak jiÏ
nebudou smíseni.

26 Pozdvihnûte srdce své a
radujte se, avykoupení va‰e se
pfiibliÏuje.

15a Mat. 11:5.
b pp Mírnost, mírn˘.
c 2. Petr. 3:10–13;

NaS 39:23; 45:39;
MojÏ. 7:62.

d NaS 63:53.
16a Mat. 24:32;

NaS 45:36–38;
JS–M 1:38.
pp Znamení ãasÛ.

17a NaS 42:12.
b NaS 135:3.

18a NaS 84:19.
b Dan. 12:9;

Mat. 13:35;
2. Nefi 27:10–11;
Eter 4:4–7;
JS–Î 1:65.

c NaS 128:18.
19a Jan 14:16, 26; 15:26.

pp Utû‰itel.
b pp Duch Svat˘.

20a Prorok byl v této
dobû zamûstnán
zjevovan˘m
pfiekladem Bible,
k nûmuÏ byl Sidney
Rigdon povolán
jako písafi.

b pp Vyvolení,
vyvolen˘, vyvoliti.

21a Joel 2:11;
NaS 43:17–25; 88:90;
133:50–51.

b Mal. 3:2–3.
c pp Druh˘ pfiíchod

JeÏí‰e Krista.
d pp âistota, ãist˘,

neãist˘.
22a NaS 100:9–11.
23a tj. kdykoli nebyl

Sidney Rigdon
zamûstnán psaním.

b tj. písma.
24a NaS 103:7.

b NaS 21:6.
c 1. Nefi 22:26.
d pp Radost.

25a pp Izrael.
b Iz. 45:17;

1. Nefi 19:15–16;
22:12.

c pp Klíãe knûÏství.
26a Luká‰ 21:28.
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27 Neboj se, maliãké stádo,
akrálovství je va‰e, dokud nepfii-

jdu. Vizte, bpfiijdu rychle. Tak
jest. Amen.

ODDÍL 36

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Edwardu Partridgeovi
v blízkosti Fayette ve státû New York v prosinci 1830 (History of the
Church, 1:131). (Viz záhlaví k oddílu 35.) Prorok fiekl, Ïe Edward
Partridge „je vzorem zboÏnosti a jedním z Pánov˘ch velik˘ch muÏÛ“
(History of the Church, 1:128).

1–3, Pán pokládá svou ruku na
Edwarda Partridge skrze ruku Sid-
neyho Rigdona; 4–8, KaÏd˘ muÏ,
jenÏ pfiijímá evangelium a knûÏství,
má b˘ti povolán, aby ‰el a kázal.

TAK praví Pán BÛh, aMocn˘
Izraelsk˘: Viz, pravím tobû,

sluÏebníãe mÛj bEdwarde, Ïe jsi
poÏehnan˘ a hfiíchy tvé jsou ti
odpu‰tûny a jsi povolán kázati
evangelium mé jakoby hlasem
pozounu;

2 A vloÏím na tebe aruku svou
skrze ruku sluÏebníka svého
Sidneyho Rigdona a obdrÏí‰
Ducha mého, Ducha Svatého, a
to bUtû‰itele, kter˘ tû bude uãiti
cpokojn˘m vûcem království;
3 A ty to bude‰ oznamovati

siln˘m hlasem fika: Hosana,
poÏehnáno budiÏ jméno Boha
nejvy‰‰ího.

4 A nyní toto povolání a pfii-
kázání ti dávám ohlednû v‰ech
muÏÛ –

5 Îe tolik, kolik jich pfiijde
pfied sluÏebníky mé Sidneyho
Rigdona a Josepha Smitha ml.,
pfiijímaje toto povolání a pfiiká-
zání, bude avysvûceno a vysláno
bkázati vûãné evangelium mezi
národy –

6 Hlásaje pokání fika: aSpaste
se z tohoto zvráceného pokole-
ní, vyjdûte z ohnû, nenávidíce
dokonce i b‰at poskvrnûn˘ tûlem.

7 A toto pfiikázání bude dáno
star‰ím církve mé, aby kaÏd˘
muÏ, kter˘ je pfiijme s upfiímnos-
tí srdce, mohl b˘ti vysvûcen a
vyslán tak, jak jsem pravil.

8 Já jsem JeÏí‰ Kristus, Syn
BoÏí; proãeÏ, opásejte bedra svá
a já náhle pfiijdu do achrámu
svého. Tak jest. Amen.

ODDÍL 37

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi
v blízkosti Fayette ve státû New York v prosinci 1830 (History of the

27a pp Království BoÏí
neboli království
nebeské.

b Zjev. 22:20.
36 1a pp Jehova; JeÏí‰

Kristus.
b NaS 41:9–11.

2a pp Ruce, jejich
vkládání.

b pp Duch Svat˘;
Utû‰itel.

c NaS 42:61.
5a NaS 63:57.

pp Vysvûcení,

vysvûtiti.
b pp Kázati.

6a Skut. 2:40.
b Judas 1:23.

8a Mal. 3:1.
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Church, 1:139). Je v nûm dáno první pfiikázání ohlednû shromáÏdûní
v této dispensaci.

1–4, Svatí jsou svoláváni, aby se
shromáÏdili ve státû Ohio.

VIZTE, pravím vám, Ïe není
pro mne nutné, abyste

apfieloÏili je‰tû více, neÏ pÛjdete
do Ohia, a to kvÛli nepfiátelÛm
a pro dobro va‰e.

2 A opût, pravím vám, Ïe nepÛ-
jdete, dokud nebudete kázati
evangelium mé v onûch ãástech
a neposílíte církev, kdekoli se

nalézá, a obzvlá‰tû v aColesville;
neboÈ, vizte, oni se ke mnû
modlí s velikou vírou.

3 A opût, dávám pfiikázání
církvi, Ïe je pro mne nutné, aby
se shromáÏdili v aOhiu pro
dobu, kdy se k nim vrátí sluÏeb-
ník mÛj Oliver Cowdery.

4 Vizte, zde je moudrost, a
nechÈ se kaÏd˘ ãlovûk aroz-
hoduje sám za sebe, dokud
nepfiijdu. Tak jest. Amen.

ODDÍL 38

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, ve Fayette ve státû New
York 2. ledna 1831 (History of the Church, 1:140–143). Bylo to pfii
pfiíleÏitosti konference Církve.

1–6, Kristus stvofiil v‰echny vûci;
7–8, Je uprostfied sv˘ch Svat˘ch,
ktefií ho brzy uvidí; 9–12, Ve‰keré
tûlo je pfied ním zkaÏeno; 13–22,
Zemi zaslíbení vyhradil pro své
Svaté na ãas i na vûãnost; 23–27,
Svat˘m je pfiikázáno, aby byli jedno
a aby si váÏili jeden druhého jako
bratfií; 28–29, Jsou pfiedpovûdûny
války; 30–33, Svat˘m bude dána
moc z v˘sosti a vyjdou mezi v‰ech-
ny národy; 34–42, Církvi je pfiiká-
záno, aby peãovala o chudé a po-
tfiebné a aby usilovala o bohatství
vûãnosti.

TAK praví Pán, vá‰ BÛh, a
to JeÏí‰ Kristus, Velik˘ aJá

Jsem, Alfa i Oméga, bpoãátek i
konec, tent˘Ï, jenÏ hledûl na
‰iroké rozpûtí vûãnosti a na
v‰echny serafínské czástupy ne-
bes, ddfiíve neÏ svût byl euãinûn;

2 Tent˘Ï, jenÏ azná v‰echny
vûci, neboÈ bv‰echny vûci jsou
pfiítomné pfied oãima m˘ma;

3 Já jsem tent˘Ï, kter˘ promlu-
vil, a svût byl auãinûn a v‰echny
vûci pfii‰ly skrze mne.

4 Já jsem tent˘Ï, jenÏ vzal
aSion EnochÛv do svého vlast-

37 1a tj. pfiekládání
Bible, které jiÏ
probíhalo.

2a NaS 24:3; 26:1.
3a tj. ve státû Ohio.

NaS 38:31–32.
4a pp Svoboda jednání.

38 1a pp JÁ JSEM.
b Zjev. 1:8.

c NaS 45:1.
d pp Pfiedsmrteln˘

Ïivot.
e Îalmy 90:2.

2a NaS 88:41;
MojÏ. 1:35.
pp V‰evûdoucí.

b Pfiísl. 5:21;
2. Nefi 9:20.

3a Îalmy 33:6–9.
pp Stvofiení, stvofiiti.

4a NaS 45:11–14;
76:66–67; 84:99–100;
MojÏ. 7:18–21.
pjs, Gen. 14:25–40.
pp Sion.
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ního lÛna; a vpravdû pravím,
dokonce tolik, kolik jich buvûfiilo
ve jméno mé, neboÈ já jsem
Kristus a sv˘m vlastním jmé-
nem a mocí ckrve, kterou jsem
prolil, jsem za nû prosil pfied
Otcem.

5 Ale vizte, zbytek azlovoln˘ch
drÏím v bfietûzech temnoty aÏ do
csoudu velikého dne, jenÏ pfiijde
na konci zemû;
6 A právû tak dám, aby byli

drÏeni zlovolní, ktefií nechtûjí
sly‰eti hlas mÛj, ale zatvrzují
srdce své, a bûda, bûda, bûda je
osud jejich.

7 Ale vizte, vpravdû, vpravdû,
pravím vám, Ïe aoãi mé spoãíva-
jí na vás. Jsem ve bstfiedu va‰em,
a vy mne nemÛÏete vidûti;

8 Av‰ak brzy pfiijde den, kdy
mne auvidíte a budete vûdûti,
Ïe já jsem; neboÈ závoj temnoty
bude brzy roztrÏen a ten,
jenÏ není boãistûn, toho dne
cneobstojí.
9 ProãeÏ opásejte bedra svá

a buìte pfiipraveni. Vizte, akrá-
lovství je va‰e a nepfiítel vás
nepfiemÛÏe.

10 Vpravdû pravím vám, vy
jste aãisti, ale ne zcela; a není

nikoho jiného, v nûmÏ by se mi
tak dobfie bzalíbilo;

11 NeboÈ ve‰keré atûlo je pfiede
mnou zkaÏeno; a moci btemnoty
pfievládají na zemi, mezi dûtmi
lidsk˘mi, v pfiítomnosti v‰ech
zástupÛ nebes –

12 CoÏ zpÛsobuje, Ïe vládne
ticho a celá vûãnost je arozbol-
nûna a bandûlé ãekají na velk˘
pfiíkaz cpoÏnouti zemi, shro-
máÏditi dkoukol, aby mohl b˘ti
espálen; a vizte, nepfiítel je
spolãen.

13 A nyní, ukazuji vám tajem-
ství, vûc, která se dûje v tajn˘ch
komnatách, aby uskuteãnila
v prÛbûhu ãasu dokonce va‰e
azniãení, a vy jste to nevûdûli;
14 Ale nyní vám to fiíkám, a

vy jste poÏehnaní, ne pro ne-
pravost svou, ani pro nevûfiící
srdce své, neboÈ vpravdû nû-
ktefií z vás jsou vinni pfiede
mnou, ale budu milosrdn˘
k slabosti va‰í.
15 TudíÏ, buìte od nynûj‰ka

nadále asilní; bnebojte se, neboÈ
království je va‰e.

16 A pro spasení va‰e vám
dávám pfiikázání, neboÈ jsem
sly‰el modlitby va‰e a achudí

4b NaS 20:25; 35:2;
45:3–5.

c pp Usmífiení, usmífiiti.
5a pp Nespravedlivost,

nespravedliv˘.
b 2. Petr. 2:4;

Judas 1:6.
pp Peklo.

c pp Soud, poslední.
7a NaS 1:1.

b NaS 6:32; 29:5.
8a Zjev. 22:4–5.

pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.

b pp âistota, ãist˘,
neãist˘.

c Mal. 3:2.
9a Luká‰ 6:20.

pp Království BoÏí
neboli království
nebeské.

10a pp âistota, ãist˘,
neãist˘.

b NaS 1:30.
11a Iz. 1:3–4;

NaS 33:4.
b Mich. 3:6;

NaS 112:23;

MojÏ. 7:61–62.
12a MojÏ. 7:41.

b NaS 86:3–7.
c pp ÎeÀ.
d NaS 88:94;

101:65–66.
e Mat. 13:30.

13a NaS 5:32–33.
15a pp Odvaha, odváÏn˘.

b pp Báti se, bázeÀ,
strach – Strach
z ãlovûka.

16a Mos. 4:16–18.
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si stûÏovali pfiede mnou a
bbohaté jsem já uãinil a ve‰ke-
ré tûlo je mé a já cnestraním
osobám.

17 A uãinil jsem zemi bohatou
a vizte, je apodnoÏím m˘m,
proãeÏ opût budu na ní státi.

18 A já vám nabízím vût‰í
bohatství, a povaÏuji za vhodné
vám ho dáti, a to zemi zaslíbení,
zemi opl˘vající mlékem a me-
dem, na které nebude Ïádné
prokletí, aÏ pfiijde Pán;

19 A já vám ji dám jako zemi
va‰eho dûdictví, budete-li o to
usilovati cel˘m srdcem sv˘m.

20 A toto bude smlouva moje
s vámi: vy ji budete míti jako
zemi dûdictví svého a adûdictví
dûtí sv˘ch na vûky, dokud zemû
bude trvati, a budete ji opût
vlastniti na vûãnosti, aby jiÏ
nikdy nepominula.
21 Ale vpravdû pravím vám,

Ïe ãasem nebudete míti Ïádného
krále ani vládce, neboÈ já budu
va‰ím akrálem a budu bdíti nad
vámi.

22 ProãeÏ, sly‰te hlas mÛj a
anásledujte mne, a budete bsvo-
bodn˘m lidem, a nebudete míti
Ïádn˘ch zákonÛ, ale zákony
moje, aÏ pfiijdu, neboÈ já jsem
vá‰ czákonodárce, a co mÛÏe
zadrÏeti ruku mou?

23 Ale vpravdû pravím vám,
auãte jeden druhého podle úfia-
du, ke kterému jsem vás urãil;

24 A nechÈ si kaÏd˘ ãlovûk
aváÏí bratra svého jako sebe
sama a pûstuje bctnost a csvatost
pfiede mnou.

25 A opût pravím vám, nechÈ
si kaÏd˘ ãlovûk váÏí bratra
svého jako sebe sama.

26 NeboÈ kter˘ ãlovûk mezi
vámi, maje dvanáct synÛ, a
nestraní jim, a oni mu slouÏí
poslu‰nû a on fiíká jednomu:
Buì obleãen v roucho a sedni si
tuto; a druhému: Buì obleãen
v hadry a sedni si tamto – a
hledí na syny své a praví já jsem
spravedln˘?

27 Vizte, toto jsem vám dal ja-
ko podobenství, a je to tak, jako
já jsem. Pravím vám: Buìte ajed-
no; a nejste-li jedno, nejste moji.

28 A opût, pravím vám, Ïe ne-
pfiítel v tajn˘ch komnatách vám
usiluje o aÏivot.
29 Sly‰íte o aválkách v dale-

k˘ch zemích a pravíte, Ïe budou
brzo veliké války v dalek˘ch
zemích, ale neznáte srdce lidí
ve své vlastní zemi.

3 0 ¤ í k á m v á m t y t o v û c i
kvÛli modlitbám va‰im; proãeÏ,
auchovávejte jako poklad bmoud-
rost v nitru svém, aby vám

16b 1. Sam. 2:7.
c Skut. 10:34;

Moroni 8:11–12;
NaS 1:34–35.

17a 1. Nefi 17:39;
Abr. 2:7.

20a NaS 45:58.
21a Zach. 14:9;

2. Nefi 10:14;
Alma 5:50.

22a Jan 10:27.
b pp JeÏí‰ Kristus –

Mileniální vláda
Kristova.

c Iz. 33:22;
Mich. 4:2;
NaS 45:59.

23a NaS 88:77–79,
118, 122.
pp Uãitel, uãiti.

24a Deut. 17:20;
1. Kor. 4:6.

b NaS 46:33.
pp Ctnost.

c pp Svatost.
27a Jan 17:21–23;

1. Kor. 1:10;
Efez. 4:11–14;
3. Nefi 11:28–30;
MojÏ. 7:18.
pp Jednota.

28a NaS 5:33; 38:13.
29a NaS 45:26, 63;

87:1–5; 130:12.
30a JS–M 1:37.

b pp Moudrost.
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zlovolnost lidí tyto vûci nezjevi-
la skrze jejich zlovolnost zpÛso-
bem, kter˘ bude promlouvati
do u‰í va‰ich hlasem silnûj‰ím
neÏ ten, kter˘ bude otfiásati
zemí; ale jste-li pfiipraveni, ne-
budete se báti.
31 A abyste mohli uniknouti

moci nepfiítele a b˘ti shro-
máÏdûni ke mnû jako spraved-
liv˘ lid, bez aposkvrny a bez
úhony –
32 ProãeÏ, pro tuto pfiíãinu

jsem vám dal pfiikázání, abyste
‰li do aOhia; a tam vám dám
bzákon svÛj; a tam budete cob-
darováni mocí z v˘sosti;

33 A odtamtud v‰ichni, které
chci, vyjdou mezi av‰echny
národy, a bude jim fieãeno, co
budou ãiniti; neboÈ mám ulo-
Ïeno v zásobû veliké dílo, neboÈ
Izrael bude bspasen a já je pove-
du, kamkoli chci, a Ïádná moc
cnezadrÏí ruku mou.
34 A nyní, dávám církvi v tûch-

to konãinách pfiikázání, Ïe jistí
muÏové mezi nimi budou
urãeni, a budou urãeni ahlasem
církve;

35 A budou se starati o chudé
a potfiebné a budou jim posky-
tovati aúlevu, aby netrpûli; a
budou je posílati na místo, které
jsem jim pfiikázal;

36 A toto bude práce jejich,

spravovati záleÏitosti majetku
této církve.

37 A ti, ktefií mají farmy, jeÏ
nemohou b˘ti prodány, nechÈ
je opustí nebo pronajmou, jak
se jim zdá dobré.

38 Hleìte, aby byly v‰echny
vûci uchovávány; a aÏ budou
muÏové aobdarováni mocí z v˘-
sosti a vysláni, v‰echny tyto vûci
budou shromaÏìovány do lÛna
církve.

39 A hledáte-li abohatství, kte-
réÏto je vÛlí Otcovou vám dáti,
budete nejbohat‰ími ze v‰ech
lidí, neboÈ budete míti bohatství
vûãnosti; a musí nezbytnû b˘ti,
aby bbohatství zemû bylo moje,
abych je dával; ale varujte se
cp˘chy, abyste se nestali jako
dNefité za stara.
40 A opût, pravím vám, dávám

vám pfiikázání , aby kaÏd˘
ãlovûk, jak star‰í, knûz, uãitel,
tak také ãlen, ‰li s mocí svou,
s prací arukou sv˘ch, aby pfii-
pravili a uskuteãnili vûci, které
jsem pfiikázal.

41 A nechÈ akázání va‰e je
hlasem bvarovn˘m, kaÏd˘ ãlo-
vûk bliÏnímu svému, v poklidu
a v mírnosti.

42 A avyjdûte z prostfiedku
zlovoln˘ch. ZachraÀte se. Buìte
ãistí, vy, jiÏ nosíte nádoby Pánû.
Tak jest. Amen.

31a 2. Petr. 3:14.
32a NaS 37:3.

b NaS 42.
c Luká‰ 24:49;

NaS 39:15; 95:8;
110:9–10.

33a pp Misionáfiská práce.
b Iz. 45:17;

Jer. 30:10;

NaS 136:22.
c Dan. 4:32.

34a pp V‰eobecn˘
souhlas.

35a pp Blaho a sociální
péãe.

38a pp Obdarování.
39a Jákob 2:17–19;

NaS 11:7.

b Aggeus 2:9.
c pp Dom˘‰livost,

marnivost, p˘cha.
d Moroni 8:27.

40a 1. Kor. 4:12.
41a pp Kázati.

bpp Varování,
varovati.

42a Iz. 52:11.
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ODDÍL 39

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Jamesi Covillovi ve Fayette
ve státû New York 5. ledna 1831 (History of the Church, 1:143–145).
James Covill, kter˘ byl asi ãtyfiicet let baptistick˘m duchovním, uãinil
s Pánem smlouvu, Ïe uposlechne jak˘koli pfiíkaz, kter˘ mu Pán dá skrze
Josepha, Proroka.

1–4, Svatí mají moc státi se syny
BoÏími; 5–6, Pfiijmouti evangelium
znamená pfiijmouti Krista; 7–14,
Jamesi Covillovi je pfiikázáno, aby
byl pokfitûn a aby pracoval na Páno-
vû vinici; 15–21, Pánovi sluÏebníci
mají pfied druh˘m pfiíchodem kázati
evangelium; 22–24, Ti, ktefií pfii-
jmou evangelium, budou shro-
máÏdûni na ãas a na vûãnost.

POSLOUCHEJ a naslouchej
hlasu toho, kdo je od ve‰keré

avûãnosti do ve‰keré vûãnosti,
Velikého bJá Jsem, a to JeÏí‰e
Krista –

2 aSvûtla a Ïivota svûta, svûtla,
jeÏ svítí v temnotû, a temnota
ho nechápe;
3 Toho, kter˘ pfii‰el v azenitu

ãasu ke sv˘m vlastním, a moji
vlastní mne nepfiijali;

4 Ale tolika, kolik jich mne
pfiijalo, dal jsem moc státi se
asyny m˘mi; a právû tak dám
tolika, kolik jich mne pfiijme,
moc státi se syny m˘mi.
5 A vpravdû, vpravdû, pravím

tobû, ten, jenÏ pfiijímá evangeli-
um mé, apfiijímá mne; a ten,

jenÏ evangelium mé nepfiijímá,
nepfiijímá mne.

6 A toto je aevangelium mé –
pokání a kfiest vodou a pak pfii-
chází bkfiest ohnûm a Duchem
Svat˘m, a to Utû‰itelem, kter˘
ukazuje v‰echny vûci a cuãí
pokojn˘m vûcem království.

7 A nyní, viz, pravím tobû,
sluÏebníãe mÛj aJamesi, hledûl
jsem na skutky tvé a znám tû.

8 A vpravdû pravím tobû, srdce
tvé je nyní v této dobû spraved-
livé pfiede mnou; a viz, udûlil
jsem veliká poÏehnání na hla-
vu tvou;

9 Nicménû, vidûl jsi velik˘
zármutek, neboÈ jsi mne mnoho-
krát zavrhl pro p˘chu a starosti
asvûta.
10 Ale viz, dny vysvobození

tvého pfii‰ly, bude‰-li poslou-
chati hlas mÛj, kter˘ ti praví:
PovstaÀ a buì apokfitûn a smyj
hfiíchy své, vz˘vaje jméno mé,
a obdrÏí‰ Ducha mého a poÏeh-
nání tak veliké, jaké jsi nikdy
nepoznal.

11 A uãiní‰-li tak, pfiipravil
jsem tû pro vût‰í dílo. Bude‰

39 1a ÎidÛm 13:8;
NaS 20:12; 35:1;
38:1–4.

b Ex. 3:14.
pp Jehova.

2a pp Svûtlo, svûtlo
Kristovo.

3a NaS 20:26;

MojÏ. 6:57, 62.
4a Jan 1:12.

pp Synové a dcery
BoÏí.

5a Jan 13:20.
6a pp Evangelium;

Kfiest, kfitíti; Pokání.
b pp Duch Svat˘;

Znovuzrozen, zrozen
z Boha.

c NaS 42:61.
7a NaS 40:1.
9a Mat. 13:22.

10a NaS 40:1–3.
pp Kfiest, kfitíti.
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kázati plnost evangelia mého,
které jsem vyslal v tûchto po-
sledních dnech, smlouvu, kte-
rou jsem vyslal, abych auzdravil
lid svÛj, kter˘ je z domu Izraele.

12 A stane se, Ïe na tobû aspo-
ãine moc; a bude‰ míti velikou
víru a já budu s tebou a pÛjdu
pfied tváfií tvou.

13 Ty jsi povolán apracovati
na vinici mé a budovati církev
mou a buskuteãniti Sion, aby se
mohl radovati a cvzkvétati na
pahorcích.
14 Viz, vpravdû, vpravdû, pra-

vím tobû, nejsi povolán jíti do
v˘chodních zemí, ale jsi povolán
jíti do Ohia.

15 A ponûvadÏ se lid mÛj
shromáÏdí v Ohiu, uchoval jsem
v zásobû apoÏehnání takové,
jaké není známo mezi dûtmi
lidsk˘mi, a bude vylito na jejich
hlavu. A odtamtud muÏové
vyjdou do bv‰ech cnárodÛ.
16 Vizte, vpravdû, vpravdû,

pravím vám, Ïe lid v Ohiu mne
vz˘vá s velikou vírou a myslí,
Ïe zadrÏím ruku svou v soudu
nad národy, ale nemohu popfiíti
slovo své.

17 ProãeÏ zaberte s mocí svou
a povolejte vûrné dûlníky na
vinici mou, aby mohla b˘ti na-
posledy aprofiezávána.

18 A nakolik budou ãiniti po-
kání a pfiijmou plnost evangelia
mého a stanou se posvûcen˘mi,
zadrÏím ruku svou v asoudu.

19 ProãeÏ, vyjdûte volajíce sil-
n˘m hlasem fikouce: Království
nebeské je na dosah; volajíce:
Hosana! PoÏehnáno budiÏ jmé-
no Boha Nejvy‰‰ího.

20 Vyjdûte kfitíce vodou, pfii-
pravujíce cestu pfied tváfií mou
pro dobu apfiíchodu mého;
21 NeboÈ ãas je na dosah; aden

nebo hodinu Ïádn˘ ãlovûk
bnezná; ale zajisté pfiijde.

22 A ten, kdo pfiijímá tyto vûci,
pfiijímá mne; a budou shromáÏ-
dûni ke mnû na ãas a na vûãnost.

23 A opût, stane se, Ïe na
v‰echny, které pokfitíte vodou,
vloÏíte aruce své, a oni obdrÏí
bdar Ducha Svatého a budou
cvyhlíÏeti znamení dpfiíchodu
mého a budou mne znáti.

24 Vizte, pfiijdu rychle. Tak
jest. Amen.

ODDÍL 40

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi ve
Fayette ve státû New York v lednu 1831 (History of the Church, 1:145).
Pfied záznamem tohoto zjevení Prorok napsal: „JelikoÏ James Covill

11a pp Izrael –
ShromáÏdûní Izraele.

12a 2. Kor. 12:9.
13a Mat. 20:1–16.

b Iz. 52:8.
c NaS 117:7.

15a NaS 38:32; 95:8;
110:8–10.

b NaS 1:2.

c pp Misionáfiská práce.
17a Jákob 5:61–75;

NaS 24:19.
18a pp JeÏí‰ Kristus –

Soudce.
20a pp Druh˘ pfiíchod

JeÏí‰e Krista.
21a Mat. 24:36.

b JS–M 1:40.

23a pp Ruce, jejich
vkládání.

b pp Dar Ducha
Svatého.

c Zjev. 3:3;
NaS 35:15; 45:39–44.

d 2. Petr. 3:10–14.
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zavrhl slovo Pánû a vrátil se ke sv˘m dfiívûj‰ím zásadám a lidem, dal Pán
mnû a Sidneymu Rigdonovi následující zjevení“ (History of the
Church, 1:145).

1–3, Strach z pronásledování a
starosti svûta zpÛsobují zavrhnutí
evangelia.

VIZTE, vpravdû pravím vám,
Ïe srdce mého sluÏebníka

aJamese Covilla bylo spravedli-
vé pfiede mnou, neboÈ uãinil se
mnou smlouvu, Ïe bude slova
mého poslu‰en.

2 A apfiijal slovo s radostí, ale
okamÏitû ho pokou‰el Satan; a
strach z bpronásledování a svût-
ské starosti zpÛsobily, Ïe slovo
czavrhl.
3 ProãeÏ poru‰il smlouvu

mou a zÛstává na mnû uãiniti
s ním, jak se mi zdá dobré.
Amen.

ODDÍL 41

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Církvi v Kirtlandu ve státû
Ohio 4. února 1831 (History of the Church, 1:146–147). Odboãka Církve
Kirtland v té dobû rychle rostla co do poãtu. Prorok v úvodu tohoto zjevení
napsal: „âlenové. . . se snaÏili ãiniti vÛli BoÏí, nakolik ji znali, i kdyÏ se
mezi nû vloudily podivné názory a fale‰ní duchové. . . [a] Pán dal Církvi
následující.“ (History of the Church, 1:146–147.)

1–3, Star‰í budou spravovati Cír-
kev duchem zjevení; 4–6, Praví
uãedníci obdrÏí PánÛv zákon a bu-
dou jej zachovávati; 7–12, Edward
Partridge je jmenován biskupem
pro Církev.

POSLOUCHEJTE a sly‰te, ó
vy lidé moji, praví Pán a

vá‰ BÛh, vy, kter˘m s potû‰e-
ním aÏehnám nejvût‰ím ze v‰ech
poÏehnání, vy, ktefií mne sly‰í-
te; a vás, ktefií mne nesly‰íte,
ktefií jste bvyznávali jméno

mé, cprokleji nejtûÏ‰ím ze v‰ech
prokletí.

2 Poslouchejte, ó vy star‰í
církve mé, které jsem povolal,
vizte, dávám vám pfiikázání,
abyste se shromáÏdili, abyste
se asjednotili na slovû mém;
3 A modlitbou víry své obdr-

Ïíte azákon mÛj, abyste mohli
vûdûti, jak spravovati církev
mou a míti v‰echny vûci správ-
nû pfiede mnou.

4 A já budu va‰ím avládcem,
aÏ bpfiijdu; a vizte, pfiijdu rychle,

40 1a NaS 39:7–11.
2a Marek 4:16–19.

b Mat. 13:20–22.
pp Pronásledování,
pronásledovati.

c pp Odpadlictví.
41 1a pp PoÏehnání,

poÏehnan˘,

poÏehnati.
b NaS 56:1–4;

112:24–26.
c Deut. 11:26–28;

1. Nefi 2:23.
2a pp Jednota.
3a NaS 42.
4a Zach. 14:9;

NaS 45:59.
pp JeÏí‰ Kristus –
Mileniální vláda
Kristova.

b pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.
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a budete hledûti, aby zákon mÛj
byl zachováván.
5 Ten, kdo apfiijímá zákon mÛj

a bvykonává jej, ten je m˘m
uãedníkem; a ten, kdo praví, Ïe
jej pfiijímá, ale nevykonává jej,
ten není m˘m uãedníkem a
bude cvyvrÏen z va‰eho stfiedu;
6 NeboÈ není správné, aby vûci,

které patfií dûtem království,
byly dány tûm, ktefií nejsou
hodni, nebo apsÛm, nebo aby se
bperly házely sviním.

7 A opût, je správné, aby slu-
Ïebník mÛj Joseph Smith ml.
mûl vystavûn adÛm, ve kterém
by Ïil a bpfiekládal.

8 A opût, je správné, aby slu-
Ïebník mÛj Sidney Rigdon Ïil
tak, jak se mu zdá dobré, nako-
lik zachovává pfiikázání má.

9 A opût, povolal jsem sluÏeb-

níka svého aEdwarda Partridge;
a dávám pfiikázání, aby byl
urãen hlasem církve a vysvûcen
b biskupem pro církev, aby
zanechal obchodování svého a
aby cvûnoval ve‰ker˘ ãas svÛj
práci církve;

10 Aby dohlíÏel na v‰echny
vûci, jak mu to bude ustanoveno
v zákonech m˘ch v den, kdy
je dám.

11 A to proto, Ïe srdce jeho je
ãisté pfiede mnou, neboÈ je jako
aNatanael za stara, v nûmÏ
Ïádné blsti není.
12 Tato slova jsou dána vám a

jsou ãistá pfiede mnou; proãeÏ,
mûjte se na pozoru, jak si jich
váÏíte, neboÈ v den soudu se
z nich budou du‰e va‰e zodpo-
vídati. Tak jest. Amen.

ODDÍL 42

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû Ohio 9.
února 1831 (History of the Church, 1:148–154). Bylo pfiijato v pfií-
tomnosti dvanácti star‰ích a naplnilo PánÛv slib uãinûn˘ dfiíve,
Ïe „zákon“ bude dán ve státû Ohio (viz oddíl 38:32). Prorok oznaãuje
toto zjevení jako zjevení „obsahující zákon Církve“ (History of the
Church, 1:148).

1–10, Star‰í jsou povoláni kázati
evangelium, kfitíti obrácené a
budovati Církev; 11 – 12, Musejí
b˘ti povoláni a vysvûceni a mají
uãiti zásadám evangelia nalézají-
cím se v písmech; 13–17, Mají
uãiti a prorokovati mocí Ducha;
18–29, Svat˘m je pfiikázáno

nezabíjeti, nekrásti, nelhati, neb˘ti
Ïádostiv˘mi, necizoloÏiti a ne-
mluviti zle vÛãi druh˘m; 30–39,
Jsou uvedeny zákony fiídící zasvû-
cení majetku; 40–42, P˘cha a
lenost jsou odsouzeny; 43–52,
Nemocní mají b˘ti uzdravováni
skrze pfiisluhování a vírou; 53–60,

5a Mat. 7:24.
b Jakub 1:22–25;

NaS 42:60.
c NaS 50:8–9.

pp Vylouãení.
6a Mat. 15:26.

b Mat. 7:6.
7a NaS 42:71.

b tj. pfiekládal Bibli.
NaS 45:60–61.

9a NaS 36:1.
b NaS 72:9–12;

107:68–75.
pp Biskup.

c NaS 51.
11a Jan 1:48.

b pp Lest.
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Písma fiídí Církev a mají b˘ti hlá-
sána svûtu; 61–69, Místo Nového
Jeruzaléma a tajemství království
budou zjevena; 70–73, Zasvûcen˘
majetek se má pouÏívati pro pod-
poru církevních úfiedníkÛ; 74–93,
Jsou uvedeny zákony spravující
smilstvo, cizoloÏství, zabití, krá-
deÏ a vyznání hfiíchÛ.

POSLOUCHEJTE, ó vy star‰í
církve mé, ktefií jste se

shromáÏdili ve jménu mém, a to
JeÏí‰e Krista, Syna Ïijícího Boha,
Spasitele svûta; ponûvadÏ vûfiíte
ve jméno mé a zachováváte
pfiikázání má.
2 Opût pravím vám, poslou-

chejte a sly‰te a buìte poslu‰ni
azákona, kter˘ vám dám.
3 NeboÈ vpravdû pravím, jeli-

koÏ jste se shromáÏdili podle
apfiikázání, kter˘m jsem vám
pfiikázal , a jste s jednoceni
bohlednû této jedné vûci a tázali
jste se Otce ve jménu mém, prá-
vû tak obdrÏíte.
4 Vizte, vpravdû pravím vám,

dávám vám toto první pfiikázá-
ní, abyste vy‰li ve jménu mém,
kaÏd˘ z vás, kromû sluÏebníkÛ
m˘ch Josepha Smitha ml. a
Sidneyho Rigdona.
5 A dávám jim pfiikázání, aby

vy‰li na krátk˘ ãas, a bude dáno
mocí aDucha, kdy se vrátí.

6 A vy vyjdete v moci Ducha

mého, kázajíce evangelium mé,
adva a dva, ve jménu mém,
pozdvihujíce hlas svÛj jakoby
zvukem pozounu, oznamujíce
slovo mé jako andûlé BoÏí.

7 A vy vyjdete, kfitíce vodou,
fikouce: âiÀte pokání, ãiÀte po-
kání, neboÈ království nebeské
je na dosah.

8 A z tohoto místa vyjdete
do západních krajin; a nakolik
najdete ty, kdoÏ jsou ochotni
vás pfiijmouti, budete budovati
církev mou v kaÏdé krajinû –

9 Dokud nepfiijde doba, kdy
vám bude zjeveno z v˘sosti, kdy
amûsto bNov˘ Jeruzalém bude
pfiipraveno, abyste mohli b˘ti
cshromáÏdûni v jedno, abyste
mohli b˘ti dlidem m˘m a já
budu Bohem va‰ím.

10 A opût, pravím vám, Ïe slu-
Ïebník mÛj aEdward Partridge
bude zastávati úfiad, ke kterému
jsem ho urãil. A stane se, Ïe
bude-li ãiniti pfiestupky, bude
urãen bjin˘ na jeho místo. Tak
jest. Amen.

11 Opût pravím vám, Ïe niko-
mu nebude dáno, aby vy‰el
akázati evangelium mé nebo
budovati církev mou, ledaÏe
je bvysvûcen nûk˘m, kdo má
cpravomoc, a církvi je zná-
mo, Ïe pravomoc má a Ïe
byl fiádnû vysvûcen vedoucími
církve.

42 2a NaS 58:23.
pp Zákon.

3a NaS 38:32.
b Mat. 18:19.

5a pp Duch Svat˘.
6a Marek 6:7.

pp Misionáfiská práce.
9a NaS 57:1–2.

b Eter 13:2–11;

NaS 45:66–71; 84:2–5;
MojÏ. 7:62;
âl. v. 1:10.
pp Nov˘ Jeruzalém.

c pp Izrael –
ShromáÏdûní Izraele.

d Zach. 8:8.
10a NaS 41:9–11; 124:19.

b NaS 64:40.

11a pp Kázati.
b pp Povolání,

povolan˘ Bohem,
povolati; Vysvûcení,
vysvûtiti.

c pp KnûÏství;
Pravomoc.
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12 A opût, astar‰í, knûÏí a uãi-
telé této církve budou buãiti zá-
sadám evangelia mého, jeÏ jsou
v cBibli a v dKnize Mormonovû,
ve které je plnost eevangelia.
13 A budou dodrÏovati smlou-

vy a církevní ãlánky ãiníce je, a
ty budou uãením jejich, kdyÏ
budou vedeni Duchem.

14 A Duch vám bude dán skrze
amodlitbu víry; a neobdrÏíte-li
bDucha, uãiti nebudete.

15 A toto v‰echno budete
hledûti, abyste ãinili, jak jsem
pfiikázal ohlednû uãení va‰eho,
dokud plnost apísem m˘ch
nebude dána.
16 A kdyÏ budete pozdviho-

vati hlas svÛj skrze aUtû‰itele,
budete mluviti a prorokovati,
jak se mi zdá dobré;
17 NeboÈ vizte, Utû‰itel zná

v‰echny vûci a vydává svûdectví
o Otci a o Synovi.
18 A nyní, vizte, mluvím

k církvi. aNezabije‰; a ten, kdo
bzabije, nebude míti odpu‰tûní
v tomto svûtû ani ve svûtû, kter˘
pfiijde.
19 A opût, pravím, nezabije‰;

ale ten, kdo zabije, azemfie.

20 aNepokrade‰; a ten, kdo
krade a nechce ãiniti pokání,
bude vyvrÏen.

21 aNezalÏe‰; a ten, kdo lÏe
a nechce ãiniti pokání, bude
vyvrÏen.

22 Bude‰ amilovati manÏelku
svou cel˘m srdcem sv˘m a bpfiil-
ne‰ k ní a k nikomu jinému.

23 A ten, kdo hledí na Ïenu,
aby jí byl aÏádostiv, zapfie víru
a nebude míti Ducha; a neãiní-li
pokání, bude vyvrÏen.

24 aNezcizoloÏí‰; a ten, kdo
cizoloÏí a neãiní pokání, bude
vyvrÏen.

25 Ale ten, kdo zcizoloÏil a
ãiní apokání cel˘m srdcem
sv˘m a zanechá toho a neãiní
toho více, tomu bodpustíte;

26 Ale uãiní-li to aopût, nebude
mu odpu‰tûno, ale bude vyvr-
Ïen.

27 Nebude‰ amluviti zle o
bliÏním svém, ani mu nebude‰
nijak ubliÏovati.

28 Ty ví‰, Ïe zákony mé ohled-
nû tûchto vûcí jsou dány v pís-
mech m˘ch; ten, kdo hfie‰í a
neãiní pokání, bude avyvrÏen.
29 aMiluje‰-li mne, bude‰ mi

12a pp Star‰í.
b Mos. 18:19–20;

NaS 52:9, 36.
pp Uãitel, uãiti.

c pp Bible.
d pp Kniha

Mormonova;
Písma – Hodnota
písem.

e pp Evangelium.
14a NaS 63:64.

pp Modlitba.
b pp Duch Svat˘;

Uãitel, uãiti – Uãení
s Duchem.

15a NaS 42:56–58.

16a 1. Kor. 2:10–14;
NaS 68:2–4.
pp Utû‰itel.

18a Ex. 20:13–17;
Mat. 5:21–37;
2. Nefi 9:35;
Mos. 13:21–24;
3. Nefi 12:21–37.

b pp VraÏda, vraÏditi.
19a pp Trest smrti.
20a pp KrádeÏ, krásti.
21a pp âestnost, ãestn˘;

Lhaní.
22a pp Láska;

ManÏelství, vdávati
se, Ïeniti se.

b Gen. 2:23–24;
Efez. 5:25, 28–33.

23a Mat. 5:28;
3. Nefi 12:28;
NaS 63:16.
pp Îádostiv b˘ti,
Ïádostivost.

24a pp CizoloÏství.
25a pp Pokání.

b Jan 8:3–11.
pp Odpustiti.

26a 2. Petr. 2:20–22;
NaS 82:7.

27a pp Pomlouvání.
28a pp Vylouãení.
29a Jan 14:15, 21.
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bslouÏiti a czachovávati v‰ech-
na pfiikázání má.

30 A viz, bude‰ pamatovati na
achudé a bzasvûtí‰ z majetku
svého na cpodporu jejich to, co
má‰, abys jim udûlil, se smlou-
vou a listinou, která nemÛÏe
b˘ti poru‰ena.

31 A nakolik audûlíte ze jmûní
svého bchud˘m, mnû to uãiníte;
a bude to poloÏeno pfied cbisku-
pa církve mé a rádce jeho, dva
ze star‰ích nebo vysok˘ch knûÏí,
takové, jak on urãí nebo urãil a
dustanovil k tomuto úãelu.
32 A stane se, Ïe poté, co je to

poloÏeno pfied biskupa církve
mé, a poté, co on obdrÏel tato
svûdectví ohlednû azasvûcení
majetku církve mé, Ïe nemÛÏe
b˘ti odÀat církvi, v souladu
s m˘mi pfiikázáními, kaÏd˘
ãlovûk bude uãinûn mnû bzod-
povûdn˘m, csprávcem svého
vlastního majetku nebo toho, co
obdrÏel skrze zasvûcení, tolik,
kolik je dostateãné pro nûj
samotného a pro drodinu.
33 A opût, bude-li majetku

v rukách církve nebo kter˘ch-
koli jejích jednotlivcÛ více, neÏ
je nutné pro jejich Ïivobytí po
tomto prvním zasvûcení, coÏ je
azbytek, jenÏ má b˘ti zasvûcen

biskupovi, ten bude uchován,
aby pomohl tûm, ktefií nemají,
ãas od ãasu, aby kaÏd˘ ãlovûk,
kter˘ je potfiebn˘, mohl b˘ti
hojnû zaopatfien a obdrÏeti
podle pfiání sv˘ch.

34 TudíÏ, zbytek bude uchován
v zásobárnû mé, aby pomáhal
chud˘m a potfiebn˘m, jak bude
urãeno vysokou radou církve a
biskupem a radou jeho;

35 A za úãelem zakoupení
pozemkÛ pro vefiejn˘ pro-
spûch církve a stavûní domÛ
uctívání a zbudování aNového
Jeruzaléma, kter˘ má b˘ti zje-
ven pozdûji –

36 Aby mÛj lid smlouvy mohl
b˘ti shromáÏdûn v jedno v ten
den, kdy apfiijdu do bchrámu
svého. A toto ãiním pro spasení
lidu svého.

37 A stane se, Ïe ten, kdo hfie‰í
a neãiní pokání, bude avyvrÏen
z církve a neobdrÏí opût to, co
bzasvûtil chud˘m a potfiebn˘m
církve mé neboli jin˘mi slovy
mnû –

38 NeboÈ nakolik toto aãiníte
nejmen‰ím z tûchto, mnû to
ãiníte.

39 NeboÈ stane se, Ïe to, co
jsem promluvil ústy prorokÛ
sv˘ch, bude splnûno; neboÈ

29b pp SlouÏiti, sluÏba.
c pp Poslouchati,

poslu‰nost, poslu‰n .̆
30a Mos. 4:16–26;

Alma 1:27.
pp Chudí.

b pp Zákon zasvûcení,
zasvûtiti.

c pp Blaho a sociální
péãe.

31a Mos. 2:17.
pp AlmuÏna, dávání
almuÏny.

b pp Chudí.
c pp Biskup.
d pp Ustanovení.

32a NaS 51:4.
b NaS 72:3–11.

pp Poãet vydati,
zodpovûdnost,
zodpovûdn˘.

c pp Správce,
správcovství.

d NaS 51:3.
33a NaS 42:55; 51:13;

119:1–3.

35a pp Nov˘ Jeruzalém;
Sion.

36a NaS 36:8.
b Mal. 3:1.

37a NaS 41:5; 50:8–9.
pp Vylouãení.

b pp Zákon zasvûcení,
zasvûtiti.

38a Mat. 25:34–40.
pp Blaho a sociální
péãe; Pravá láska.
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zasvûtím z bohatství tûch, kdoÏ
pfiijímají evangelium mé mezi
pohany, chud˘m lidu svého,
ktefií jsou z domu Izraele.
40 A opût, nebude‰ apy‰n˘

v srdci svém; nechÈ ve‰ker˘
b‰at tvÛj je prost˘ a krása jeho
krásou práce tv˘ch vlastních
rukou;
41 A nechÈ v‰echny vûci jsou

konány v ãistotû pfiede mnou.
42 Nebude‰ alín˘; neboÈ ten,

kdo je lín˘, nebude jísti chléb
ani nositi ‰at dûlníka.

43 A ti, ktefií jsou mezi vámi
anemocní a nemají víru, Ïe bu-
dou uzdraveni, ale vûfií, budou
vyÏivováni s ve‰kerou nûhou
bylinami a lehkou stravou, a to
ne z ruky nepfiítele.
44 A star‰í církve, dva nebo

více, budou zavoláni a budou
se za nû modliti a avloÏí ruce své
na nû ve jménu mém; a jestliÏe
zemfiou, bzemfiou pro mû, a
jestliÏe budou Ïíti, budou Ïíti
pro mû.

45 Bude‰ aÏíti s druh˘mi
v blásce, natolik, Ïe bude‰ cplaka-
ti pro ztrátu tûch, ktefií zemfiou,
a obzvlá‰tû pro ty, ktefií nemají
dnadûji na slavné vzkfií‰ení.
46 A stane se, Ïe ti, ktefií

zemfiou ve mnû, neokusí asmrti,
neboÈ bude pro nû bsladká;
47 A ti, ktefií neumírají ve

mnû, bûda jim, neboÈ jejich smrt
je hofiká.

48 A opût, stane se, Ïe ten,
kdo má avíru ve mne, Ïe bude
buzdraven, a není curãen k smrti,
bude uzdraven.

49 Ten, kdo má víru, Ïe uvidí,
bude vidûti.

50 Ten, kdo má víru, Ïe usly‰í,
bude sly‰eti.

51 Chrom˘, kter˘ má víru, Ïe
vyskoãí, bude skákati.

52 A ti, ktefií nemají víru ãiniti
tyto vûci, ale vûfií ve mne, mají
moc státi se asyny m˘mi; a na-
kolik neporu‰ují zákony mé,
bude‰ bnésti slabosti jejich.

53 Bude‰ státi na místû aspráv-
covství svého.

54 Nebude‰ bráti ‰at bratra
svého; zaplatí‰ za to, co obdrÏí‰
od bratra svého.

55 A azíská‰-li více neÏ to, co
by bylo pro Ïivobytí tvé, dá‰ to
do bzásobárny mé, aby v‰echny
vûci mohly b˘ti ãinûny podle
toho, co jsem pravil.

56 Bude‰ prositi, a apísma má
budou dána, jak jsem urãil, a
budou buchovávána v bezpeãí;

40a Pfiísl. 16:5.
pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

b pp Umírnûnost.
42a NaS 68:30–32.

pp Lenost, lín˘.
43a pp Nemoc, nemocn˘.
44a pp Pfiisluhování

nemocn˘m; Ruce,
jejich vkládání.

b ¤ím. 14:8;
Zjev. 14:13;
NaS 63:49.

45a 1. Jan. 4:16, 20–21.

b pp Láska.
c Alma 28:11–12.
d 1. Kor. 15:19–22.

pp Doufati, nadûje.
46a pp Smrt, tûlesná.

b Zjev. 14:13.
48a NaS 46:19.

pp Vûfiiti, víra.
b pp Uzdravování,

uzdravovati.
c Kaz. 3:1–2;

Skut. 17:26;
ÎidÛm 9:27;
NaS 122:9.

52a pp Synové a dcery
BoÏí.

b ¤ím. 15:1.
pp Pfiátelství.

53a pp Správce,
správcovství.

55a NaS 82:17–19;
119:1–3.

b NaS 42:34; 51:13.
56a Zmínka o pfiekladu

Bible.
NaS 45:60–61.

b pp Písma – Hodnota
písem.
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57 A je Ïádoucí, abys byl ohled-
nû nich v tichosti a neuãil jim,
dokud je neobdrÏíte v plnosti.

58 A dávám vám pfiikázání, Ïe
potom jim budete uãiti v‰echny
lidi; neboÈ jim budou uãeny
av‰echny národy, pokolení,
jazyky a lidé.

59 Bude‰ bráti tyto vûci, které
jsi obdrÏel, které ti byly dány
v písmech m˘ch, jako zákon,
aby byly zákonem m˘m ke
spravování církve mé;

60 A ten, kdo aãiní podle tûchto
vûcí, bude spasen, a ten, kdo je
neãiní, bude bzatracen, bude-li
tak pokraãovati.

61 Bude‰-li prositi, obdrÏí‰
azjevení za zjevením, bpoznání
za poznáním, abys mohl znáti
ctajemství a dpokojné vûci – to,
co pfiiná‰í eradost, to, co pfiiná‰í
Ïivot vûãn˘.
62 Bude‰ prositi, a v mém

vlastním pfiíhodném ãase ti
bude zjeveno, kde bude aNov˘
Jeruzalém vybudován.

63 A viz, stane se, Ïe sluÏeb-
níci moji budou vysláni na
v˘chod a na západ, na sever
a na jih.

64 A právû nyní, nechÈ ten,
kdo jde na v˘chod, uãí ty, ktefií
budou obráceni, aby uprchli na
azápad, a to v dÛsledku toho,

co pfiichází na zemi, a btajn˘ch
spolãení.

65 Viz, bude‰ dodrÏovati
v‰echny tyto vûci, a veliká bude
odmûna tvá; neboÈ vám je dáno
znáti tajemství království, ale
svûtu není dáno je znáti.

66 Budete dodrÏovati zákony,
které jste obdrÏeli, a budete
vûrni.

67 A pozdûji obdrÏíte církevní
asmlouvy, takové, Ïe budou do-
stateãné, aby vás utvrdily jak
zde, tak i v Novém Jeruzalémû.

68 TudíÏ, ten, jemuÏ se nedo-
stává amoudrosti, nechÈ ji prosí
ode mne, a já mu dám ‰tûdfie a
nebudu ho kárati.

69 Pozdvihnûte srdce své a
radujte se, neboÈ vám bylo dáno
akrálovství neboli jin˘mi slovy
bklíãe církve. Tak jest. Amen.

70 aKnûÏí a buãitelé budou míti
csprávcovství svá, stejnû jako
ãlenové.

71 A star‰í nebo vysocí knûÏí,
ktefií jsou urãeni, aby pomáhali
biskupovi jako rádci ve v‰ech
vûcech, mají míti rodiny své
podporovány z majetku, kter˘ je
azasvûcen biskupovi pro dobro
chud˘ch a pro dal‰í úãely, jak
bylo dfiíve zmínûno;

72 Nebo mají obdrÏeti spra-
vedlnou náhradu za ve‰keré

58a NaS 1:2.
60a NaS 41:5.

pp Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n .̆

b MojÏ. 5:15.
pp Zatracení.

61a pp Zjevení.
b Abr. 1:2.

pp Poznání, znalost;
Svûdectví.

c NaS 63:23.

pp Tajemství BoÏí.
d NaS 39:6.
e pp Radost.

62a NaS 57:1–5.
64a NaS 45:64.

b pp Tajná spolãení.
67a NaS 82:11–15.
68a Jakub 1:5.

pp Moudrost.
69a pp Království BoÏí

neboli království

nebeské.
b Mat. 16:19; NaS 65:2.

pp Klíãe knûÏství.
70a pp Knûz, Aronovo

knûÏství.
b pp Uãitel, Aronovo

knûÏství.
c pp Správce,

správcovství.
71a pp Zákon zasvûcení,

zasvûtiti.
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sluÏby své, buì správcovství,
nebo jinak, jak je uznáno za
nejlep‰í nebo rozhodnuto rádci
a biskupem.

73 A biskup také obdrÏ í
Ïivobytí své nebo spravedlnou
náhradu za ve‰keré sluÏby své
v církvi.

74 Vizte, vpravdû pravím vám,
Ïe kterákoli osoba mezi vámi,
zapudiv‰i spoleãníka svého
z dÛvodu asmilstva, neboli jin˘-
mi slovy, bude-li svûdãiti pfied
vámi ve v‰í pokofie srdce, Ïe
je tomu tak, nevyvrhnete ji ze
svého stfiedu;

75 Ale jestliÏe zjistíte, Ïe nûkte-
rá osoba opustila spoleãníka
svého kvÛli acizoloÏství a Ïe ona
sama je viníkem, a její spoleãník
Ïije, ta bude bvyvrÏena z va‰eho
stfiedu.

76 A opût, pravím vám, Ïe
budete apozorní a peãliví, s ve‰-
ker˘m dotazováním, abyste
nepfiijímali Ïádn˘ch takov˘ch
mezi sebe, jestliÏe jsou Ïenatí
nebo vdané;
77 A jestliÏe nejsou Ïenatí nebo

vdané, budou ãiniti pokání ze
v‰ech hfiíchÛ sv˘ch, jinak je
nepfiijmete.

78 A opût, kaÏdá osoba, která
patfií k této církvi Kristovû, bude
hledûti zachovávati v‰echna
pfiikázání a smlouvy církve.

79 A stane se, Ïe kdyÏ nûkterá
osoba mezi vámi azabije, bude
vydána a bude s ní jednáno
podle zákonÛ zemû; neboÈ

pamatujte, Ïe ona nemá Ïádné
odpu‰tûní; a bude to dokazo-
váno podle zákonÛ zemû.

80 A jestliÏe nûkter˘ muÏ nebo
Ïena zcizoloÏí, on nebo ona
budou souzeni pfied dvûma
star‰ími církve, nebo více, a kaÏ-
dé slovo bude utvrzeno proti
nûmu nebo ní dvûma svûdky
z církve, a nikoli z nepfiátel;
ale jsou-li více neÏ dva svûdci,
je to lépe.

81 Ale on nebo ona budou
odsouzeni ústy dvou svûdkÛ;
a star‰í pfiedloÏí pfiípad pfied
církev a církev pozdvihne ruce
své proti nûmu nebo ní, aby
s nimi mohlo b˘ti jednáno po-
dle zákona BoÏího.

82 A mÛÏe-li to b˘ti, je nutné,
aby biskup byl pfiítomen také.

83 A tak budete ãiniti ve v‰ech
pfiípadech, které pfiijdou pfied
vás.

84 A jestliÏe muÏ nebo Ïena
budou loupiti, on nebo ona bu-
dou vydáni zákonu zemû.

85 A jestliÏe on nebo ona
budou akrásti, on nebo ona bu-
dou vydáni zákonu zemû.

86 A jestliÏe on nebo ona
budou alháti, on nebo ona bu-
dou vydáni zákonu zemû.

87 A jestliÏe on nebo ona ãiní
nûjak˘ druh nepravosti, on
nebo ona budou vydáni zákonu,
a to zákonu BoÏímu.

88 A jestliÏe se abratr tvÛj nebo
sestra proti tobû bprohfie‰í, vez-
me‰ jeho nebo ji mezi nûho

74a pp Pohlavní
nemorálnost;
Smilstvo.

75a pp CizoloÏství.
b pp Vylouãení.

76a pp Bdíti, stráÏní.
79a pp VraÏda, vraÏditi.
85a pp KrádeÏ, krásti.
86a pp âestnost, ãestn˘;

Lhaní.

88a pp Bratr, bratfií;
Sestra.

b Mat. 18:15–17.
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nebo ni a sebe samotného; a
jestliÏe se on nebo ona cdoznají,
ty bude‰ smífien.

89 A jestliÏe se on nebo ona
nedoznají, vydá‰ ho nebo ji
církvi, ne ãlenÛm, ale star‰ím.
A bude to uãinûno na shromáÏ-
dûní, a to ne pfied svûtem.

90 A jestliÏe se bratr tvÛj nebo
sestra tvá prohfie‰í proti mno-
h˘m, on nebo ona budou aukáz-
Àováni pfied mnoh˘mi.
91 A jestliÏe se nûkdo prohfie‰í

otevfienû, on nebo ona budou
pokáráni otevfienû, aby se on

nebo ona mohli zastydûti. A jest-
liÏe se on nebo ona nedoznají,
on nebo ona budou vydáni
zákonu BoÏímu.

92 JestliÏe se nûkdo prohfie‰í
v skrytu, on nebo ona budou
pokáráni v skrytu, aby on nebo
ona mohli míti pfiíleÏitost
doznati se v skrytu jemu nebo
jí, proti nimÏ se on nebo ona
prohfie‰ili, a Bohu, aby církev
nemohla o nûm nebo o ní mlu-
viti hanlivû.

93 A tak budete jednati ve
v‰ech vûcech.

ODDÍL 43

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû Ohio
v únoru 1831 (History of the Church, 1:154–156). V té dobû byli nûktefií
ãlenové Církve znepokojeni lidmi uvádûjícími fale‰ná tvrzení, Ïe jsou
zjevovatelé. Prorok se tázal Pána a obdrÏel toto sdûlení urãené star‰ím
Církve. První ãást pojednává o záleÏitostech církevního fiízení, druhá
ãást obsahuje varování, které mají star‰í pfiedávati národÛm zemû.

1–7, Zjevení a pfiikázání pfiicháze-
jí pouze skrze jednoho urãeného;
8–14, Svatí jsou posvûceni tím,
Ïe jednají ve v‰í svatosti pfied
Pánem; 15–22, Star‰í jsou vyslá-
ni, aby hlásali pokání a pfiipra-
vovali lidi na velik˘ den Pánû;
23–28, Pán volá na lidi sv˘m
vlastním hlasem a skrze síly pfiíro-
dy; 29–35, Pfiijde milénium a svá-
zání Satana.

ÓPOSLOUCHEJTE, vy star‰í
církve mé, a nakloÀte ucho

slovÛm, která k vám budu pro-
mlouvati.
2 NeboÈ vizte, vpravdû, vprav-

dû pravím vám, Ïe jste obdrÏeli
pfiikázání jako azákon pro církev
mou skrze toho, jehoÏ jsem vám
urãil, aby pfiijímal bpfiikázání a
zjevení z ruky mé.

3 A toto budete vûdûti s jisto-
tou – Ïe nikdo jin˘ není pro
vás urãen pfiijímati pfiikázání a
zjevení, dokud on nebude vzat,
jestliÏe azÛstane ve mnû.
4 Ale vpravdû, vpravdû pra-

vím vám, Ïe anikdo jin˘ nebude
urãen˘ k tomuto daru, ledaÏe
by to bylo skrze nûho; neboÈ
jestliÏe mu bude odÀat, nebude
míti moci, kromû moci urãiti
jiného na své místo.

88c pp Vyznání, vyznati.
90a pp UkázÀování,

ukázÀovati.

43 2a NaS 42.
b pp Pfiikázání BoÏí;

Zjevení.

3a Jan 15:4.
4a NaS 28:2–3.
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5 A toto bude pro vás záko-
nem, Ïe nebudete pfiijímati
uãení nikoho, kdo pfiijde pfied
vás, jako zjevení nebo pfiikázání;

6 A toto vám dávám, abyste
nebyli aoklamáni, abyste mohli
vûdûti, Ïe nejsou ode mne.

7 NeboÈ vpravdû pravím vám,
Ïe ten, kdo je avysvûcen mnou,
vejde bbranou a bude vysvûcen,
jak jsem vám fiekl dfiíve, aby uãil
tato zjevení, která jste obdrÏeli
a obdrÏíte skrze toho, jehoÏ
jsem urãil.

8 A nyní, vizte, dávám vám
pfiikázání, Ïe kdyÏ jste shro-
máÏdûni, budete se vzájemnû
apouãovati a vzdûlávati, abyste
mohli vûdûti, jak jednati a fiíditi
církev mou, jak jednati ohlednû
bodÛ zákona mého a pfiikázání,
která jsem dal.
9 A tak budete pouãeni v zá-

konu církve mé a budete apo-
svûceni tím, co jste obdrÏeli,
a zaváÏete se jednati ve v‰í
svatosti pfiede mnou –

10 TakÏe nakolik budete toto
ãiniti, bude sláva apfiidána ke
království, které jste obdrÏeli.
Nakolik to ãiniti nebudete, bude
bodÀato dokonce i to, co jste
obdrÏeli.

11 Oãistûte se od anepravosti,

která je mezi vámi; posvûÈte se
pfiede mnou;

12 A pfiejete-li si slávy králov-
ství, urãete sluÏebníka mého
Josepha Smitha ml. a apodpo-
rujte ho pfiede mnou modlit-
bou víry.

13 A opût, pravím vám, pfieje-
te-li si atajemství království,
opatfiete pro nûj potravu a odûv
a jakoukoli vûc, kterou potfie-
buje, aby uskuteãnil dílo, které
jsem mu pfiikázal;

14 A neuãiníte-li to, zÛstane
s tûmi, ktefií ho pfiijali, abych
si mohl oddûliti aãist˘ lid pfied
sebou.

15 Opût pravím, poslouchejte,
vy star‰í církve mé, které jsem
urãil: Vy nejste vysláni, abyste
byli uãeni, ale abyste auãili dûti
lidské vûcem, které jsem vloÏil
do rukou va‰ich mocí bDucha
svého;

16 A vy máte b˘ti auãeni
z v˘sosti. bPosvûÈte se, a budete
cobdarováni mocí, abyste mohli
dávati tak, jak jsem pravil.

17 Poslouchejte, neboÈ vizte,
avelik˘ bden Pánû je blízko, na
dosah.

18 NeboÈ pfiichází ten den, kdy
Pán promluví ahlasem sv˘m
z nebe; nebesa se budou bchvûti

6a NaS 46:7.
pp Klam, klamati.

7a pp Vysvûcení,
vysvûtiti.

b Mat. 7:13–14;
2. Nefi 9:41;
31:9, 17–18;
3. Nefi 14:13–14;
NaS 22:1–4.

8a NaS 88:77.
9a pp Posvûcení.

10a Alma 12:10.

b Marek 4:25.
11a pp Hfie‰iti, hfiích.
12a pp Podpora

církevních vedoucích.
13a pp Tajemství BoÏí.
14a pp âistota, ãist˘,

neãist˘.
15a pp Misionáfiská práce.

b pp Uãitel, uãiti –
Uãení s Duchem.

16a pp Inspirace,
inspirovati, vnuknutí.

b pp Posvûcení.
c Luká‰ 24:49;

NaS 38:32; 95:8–9;
110:8–10.

17a Mal. 4:5;
NaS 2:1; 34:6–9.

b NaS 29:8.
pp Druh˘
pfiíchod JeÏí‰e Krista.

18a Joel 2:11; NaS 133:50.
b Joel 2:10; 3:16;

NaS 45:48.
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a zemû se bude ctfiásti a dpozoun
BoÏí zazní dlouze a hlasitû a
fiekne spícím národÛm: Vy,
svatí, evstaÀte a Ïijte; vy hfií‰níci,
fzÛstaÀte a gspûte, dokud neza-
volám opût.

19 ProãeÏ opásejte bedra svá,
abyste nebyli nalezeni mezi
zlovoln˘mi.

20 Pozdvihnûte hlasy své a
ne‰etfiete. Volejte k národÛm,
aby ãinily pokání, k star˘m i
mlad˘m, poroben˘m i svobod-
n˘m, fikouce: Pfiipravte se na
velik˘ den Pánû;

21 NeboÈ jest l iÏe já , jenÏ
jsem ãlovûkem, pozdvihuji
hlas svÛj a volám k vám, abyste
ãinili pokání, a vy mne nená-
vidíte, co fieknete, aÏ pfiijde
ten den, kdy ahromy promlu-
ví hlasem sv˘m z konãin zemû,
promlouvajíce k u‰ím v‰ech,
ktefií Ïijí, fikouce – âiÀte po-
kání a pfiipravte se na velik˘
den Pánû?

22 Ano, a opût, aÏ se blesky
budou míhati od v˘chodu na
západ a promluví hlasem sv˘m
ke v‰emu, co Ïije, a zpÛsobí, Ïe
v u‰ích v‰ech, ktefií sly‰í, bude
zníti, pravíce tato slova – âiÀte
pokání, neboÈ velik˘ den Pánû
pfiichází?

23 A opût, Pán promluví hla-
sem sv˘m z nebe fika: Poslou-
chejte, ó vy národy zemû, a

sly‰te slova toho Boha, kter˘
vás uãinil.

24 Ó vy národy zemû, jak ãasto
bych vás shromaÏìoval, tak
jako aslepice shromaÏìuje ku-
fiátka svá pod kfiídla svá, ale vy
jste bnechtûli!

25 Jak ãasto jsem na vás avolal
ústy bsluÏebníkÛ sv˘ch a skrze
csluÏbu andûlÛ a sv˘m vlastním
hlasem a hlasem hromÛ a hla-
sem bleskÛ a hlasem boufií a
hlasem zemûtfiesení a velik˘ch
krupobití a hlasem dhladu a
morÛ v‰emoÏného druhu a veli-
k˘m zvukem pozounu a hlasem
soudu a hlasem emilosrdenství
po cel˘ den a hlasem slávy a po-
cty a bohatství vûãného Ïivota
a spasil bych vás f vûãn˘m
spasením, ale vy jste nechtûli!

26 Vizte, pfii‰el den, kdy kalich
hnûvu rozhofiãení mého je pln .̆

27 Vizte, vpravdû pravím vám,
Ïe toto jsou slova Pána, va‰eho
Boha.

28 ProãeÏ, pracujte, apracujte na
vinici mé naposledy – naposle-
dy volejte k obyvatelÛm zemû.

29 NeboÈ ve svém vlastním
pfiíhodném ãase apfiijdu na zem
k soudu a lid mÛj bude vykou-
pen a bude vládnouti se mnou
na zemi.

30 NeboÈ veliké amilénium, o
kterém jsem promlouval ústy
sluÏebníkÛ sv˘ch, pfiijde.

18c NaS 88:87.
d NaS 29:13; 45:45.
e pp Vzkfií‰ení.
f NaS 76:85; 88:100–101.
g Morm. 9:13–14.

21a 2. Nefi 27:2;
NaS 88:90.

24a Mat. 23:37;
3. Nefi 10:4–6.

b pp Vzpoura.
25a Hel. 12:2–4.

b Mat. 23:34.
pp Prorok.

c NaS 7:6; 130:4–5.
d Jer. 24:10; Amos 4:6;

NaS 87:6; JS–M 1:29.
e pp Milosrdenství,

milosrdn˘.

f pp Nesmrtelnost,
nesmrteln˘; Spasení;
Vûãn˘ Ïivot.

28a Jákob 5:71;
NaS 33:3. pp Vinice
Pánû.

29a pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.

30a pp Milénium.
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31 NeboÈ aSatan bude bsvázán,
a aÏ bude opût propu‰tûn, bude
vládnouti jen ckrátk˘ ãas a
potom pfiijde dkonec zemû.

32 A ten, kdo Ïije ve aspraved-
livosti, bude v okamÏiku bpro-
mûnûn a zemû pomine jakoby
ohnûm.

33 A zlovolní odejdou do neu-
hasitelného aohnû a konec jejich
Ïádn˘ ãlovûk na zemi nezná

ani nikdy znáti nebude, dokud
nepfiijdou pfiede mne k bsoudu.
34 Poslouchejte tato slova.

Vizte, já jsem JeÏí‰ Kristus,
aSpasitel svûta. bUchovávejte
tyto vûci jako poklad v srdci
svém a nechÈ cváÏnosti vûãnosti
dspoãívají na emysli va‰í.
35 Buìte arozváÏní. Zachová-

vejte v‰echna pfiikázání má.
Tak jest. Amen.

ODDÍL 44

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi
v Kirtlandu ve státû Ohio ve druhé polovinû února 1831 (History of the
Church, 1:157). Církev, v souladu s poÏadavkem zde uveden˘m, urãila,
aby se na poãátku mûsíce ãervna konala konference.

1–3, Star‰í se mají shromáÏditi na
konferenci; 4–6, Mají se zorganiso-
vati podle zákonÛ zemû a peãovati
o chudé.

VIZTE, tak praví Pán slu-
ÏebníkÛm sv˘m, je Ïádoucí

pro mne, aby star‰í církve mé
byli svoláni, z v˘chodu a ze
západu, ze severu a z jihu,
dopisem nebo nûjak˘m jin˘m
zpÛsobem.
2 A stane se, Ïe nakolik bu-

dou vûrni a budou prokazo-
vati víru ve mne, vyleji na nû
aDucha svého v den, kdy se
shromáÏdí.

3 A stane se, Ïe vyjdou do
okolních krajin a budou lidem
akázati pokání.
4 A mnozí budou aobráceni,

takÏe získáte moc zorganisovati
se bpodle zákonÛ ãlovûka;
5 Aby va‰i anepfiátelé nemohli

míti moc nad vámi; abyste
mohli b˘ti zachováni ve v‰ech
vûcech; aby vám bylo umoÏnû-
no zachovávati zákony mé; aby
mohlo b˘ti zlomeno kaÏdé
pouto, kter˘m se nepfiítel snaÏí
zniãiti lid mÛj.

6 Vizte, pravím vám, Ïe musíte
anav‰tûvovati chudé a potfiebné
a poskytovati jim úlevu, aby

31a 1. Nefi 22:26.
pp ëábel.

b NaS 45:55; 84:100;
88:110.

c Zjev. 20:3;
Jákob 5:77;
NaS 29:22.

d pp Svût – Konec
svûta.

32a pp Spravedlivost,
spravedliv˘.

b 1. Kor. 15:51–52;
NaS 63:51; 101:31.
pp Vzkfií‰ení.

33a Mat. 3:12.
b pp JeÏí‰ Kristus –

Soudce.
34a pp Spasitel.

b JS–M 1:37.
c NaS 84:61; 100:7–8.
d pp Pfiemítati.
e pp Mysl.

35a ¤ím. 12:3;
NaS 18:21.

44 2a Skut. 2:17.
3a pp Kázati.
4a pp Obrácení,

obrácen˘.
b NaS 98:5–7.

5a 2. Nefi 4:33.
6a Jakub 1:27.

pp Blaho a sociální
péãe; Soucit.
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mohli b˘ti zachováni, dokud
nebude moÏné vykonati v‰ech-

ny vûci podle zákona mého,
kter˘ jste obdrÏeli. Amen.

ODDÍL 45

Zjevení dané Církvi skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû
Ohio 7. bfiezna 1831 (History of the Church, 1:158–163). Prorok
v úvodu svého záznamu tohoto zjevení oznamuje, Ïe „v tomto údobí
Církve. . . mnohé fale‰né zprávy. . . a po‰etilé historky byly vydávány. . . a
roz‰ifiovány,. . . aby bránily lidem zkoumati dílo nebo pfiijmouti víru. . .
Ale k radosti Svat˘ch,. . . jsem obdrÏel následující“ (History of the
Church, 1:158).

1–5, Kristus je ná‰ pfiímluvce u
Otce; 6–10, Evangelium je posel
pfiipravující cestu pfied Pánem;
11–15, Enoch a jeho bratfií byli pfii-
jati Pánem k nûmu; 16–23, Kristus
zjevil znamení svého pfiíchodu, jak
byla dána na hofie Olivové; 24–38,
Evangelium bude znovuzfiízeno,
ãasy pohanÛ budou naplnûny a
pusto‰ící nemoc pokryje zemi;
39–47, Znamení, divy a vzkfií‰ení
budou doprovázeti druh˘ pfiíchod;
48–53, Kristus bude státi na hofie
Olivové a Îidé uvidí rány na jeho
rukou a nohou; 54–59, Pán bude
vládnouti bûhem milénia; 60–62,
Prorok je pouãen, aby zapoãal
s pfiekladem Nového zákona, skrze
nûjÏ budou oznámeny dÛleÏité
informace; 63–75, Svat˘m je pfii-
kázáno, aby se shromáÏdili a vybu-
dovali Nov˘ Jeruzalém, do nûhoÏ
pfiijdou lidé ze v‰ech národÛ.

POSLOUCHEJTE, ó vy lidé
acírkve mé, kter˘m bylo

dáno bkrálovství; poslouchejte
a nakloÀte ucho tomu, kdo po-
loÏil základy zemû, kdo cuãinil
nebesa a v‰echny zástupy jejich
a k˘m bylo uãinûno v‰e, co Ïije
a h˘be se a má bytí.
2 A opût pravím, poslouchejte

hlas mÛj, aby vás asmrt neza-
stihla; v bhodinû, kdy si to nepo-
myslíte, léto pomine a cÏeÀ bude
skonãena a du‰e va‰e nebude
spasena.

3 Naslouchejte tomu, kdo je
apfiímluvcem u Otce, kdo hájí
va‰i vûc pfied ním –

4 ¤ka: Otãe, viz autrpení a smrt
toho, kter˘ Ïádného bhfiíchu
neuãinil, v nûmÏ se ti dobfie
zalíbilo; viz krev Syna svého,
jeÏ byla prolita, krev toho, kte-
rého jsi dal, abys ty sám mohl
b˘ti coslaven;
5 ProãeÏ, Otãe, u‰etfii tûchto

bratfií m˘ch, ktefií avûfií ve jméno
mé, aby mohli pfiijíti ke mnû a
míti bvûãn˘ Ïivot.

45 1a pp Církev JeÏí‰e
Krista.

b NaS 50:35.
c Jer. 14:22;

3. Nefi 9:15;
NaS 14:9.
pp Stvofiení, stvofiiti.

2a Alma 34:33–35.
b Mat. 24:44.
c Jer. 8:20;

NaS 56:16.
pp ÎeÀ.

3a NaS 62:1.
pp Pfiímluvce.

4a NaS 19:18–19.
pp Usmífiení, usmífiiti.

b ÎidÛm 4:15.
c Jan 12:28.

5a NaS 20:25; 35:2; 38:4.
b Jan 3:16.
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6 Poslouchejte, ó vy lidé církve
mé a vy star‰í, naslouchejte
spoleãnû a sly‰te hlas mÛj,
dokud se toto naz˘vá adne‰kem,
a nezatvrzujte srdce své;

7 NeboÈ vpravdû pravím vám,
Ïe já jsem aAlfa i Oméga, poãá-
tek i konec, svûtlo a Ïivot svûta –
bsvûtlo, jeÏ svítí v temnotû, a
temnota ho nechápe.

8 Pfii‰el jsem ke sv˘m vlastním,
a moji vlastní mne nepfiijali; ale
tolika, kolik mne jich pfiijalo,
jsem dal amoc ãiniti mnohé
bzázraky a státi se csyny BoÏími;
a vpravdû tûm, ktefií duvûfiili ve
jméno mé, dal jsem moc získati
evûãn˘ Ïivot.
9 A právû tak jsem poslal do

svûta avûãnou bsmlouvu svou,
aby byla svûtlem svûtu a aby
byla ckorouhví pro lid mÛj a
pro dpohany, aby k ní hledûli,
a aby byla eposlem pfied tváfií
mou, aby pfiipravila cestu pfiede
mnou.
10 ProãeÏ, pfiistupte k ní a

s tím, kdo pfiistoupí, budu
rozmlouvati jako s lidmi za stara
a ukáÏi vám amocné rozmlou-
vání své.

11 ProãeÏ poslouchejte spo-
leãnû a dovolte mi ukázati

vám vpravdû moudrost svou –
moudrost toho, o nûmÏ pravíte,
Ïe je Bohem aEnochov˘m a
bratfií jeho,

12 Ktefií byli aoddûleni ze zemû
a byli pfiijati ke mnû samotné-
mu – bmûsto uschované, dokud
nepfiijde den spravedlivosti –
den, kter˘ byl vyhledáván
v‰emi svat˘mi muÏi, a oni jej ne-
na‰li pro zlovolnost a ohavnosti;

13 A vyznali, Ïe jsou acizinci
a poutníky na zemi;
14 Ale obdrÏeli azaslíbení, Ïe

ho najdou a spatfií ho v tûle
svém.

15 ProãeÏ, poslouchejte a já
s vámi budu rozmlouvati a
budu k vám mluviti a proroko-
vati jako k lidem za stara.

16 A ukáÏi to jasnû, jako jsem
to aukázal uãedníkÛm sv˘m,
kdyÏ jsem stál pfied nimi v tûle
a promlouval k nim fika: JelikoÏ
jste se mne tázali ohlednû bzna-
mení pfiíchodu mého, v den,
kdy pfiijdu v slávû své v oblacích
nebe, abych naplnil zaslíbení,
která jsem uãinil otcÛm va‰im,

17 NeboÈ, jelikoÏ jste pohlíÏeli
na dlouhé aodlouãení bducha
svého od tûla svého jako na
porobu, ukáÏi vám, jak pfiijde

6a ÎidÛm 3:13;
NaS 64:23–25.

7a Zjev. 1:8; 21:6;
NaS 19:1.

b Jan 1:5.
8a Mat. 10:1.

pp Moc.
b pp Zázrak.
c pp Synové a dcery

BoÏí.
d pp Vûfiiti, víra.
e NaS 14:7.

9a pp Nová a vûãná

smlouva.
b Jer. 31:31–34;

Morm. 5:20.
c 2. Nefi 29:2.
d Iz. 42:6;

2. Nefi 10:9–18.
e Mal. 3:1.

10a Iz. 41:21;
NaS 50:10–12.

11a MojÏ. 7:69.
12a pjs, Gen. 14:30–34;

NaS 38:4;
MojÏ. 7:21.

b MojÏ. 7:62–64.
pp Sion.

13a ÎidÛm 11:13;
1. Petr. 2:11.

14a ÎidÛm 11:8–13;
MojÏ. 7:63.

16a Mat. 24;
Luká‰ 21:7–36;
JS–M 1.

b pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.

17a NaS 138:50.
b pp Duch.
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den vykoupení a také cznovu-
zfiízení drozpt˘leného Izraele.

18 A nyní vizte tento chrám,
kter˘ je v Jeruzalémû, kter˘
naz˘váte domem BoÏím, a ne-
pfiátelé va‰i praví, Ïe tento dÛm
nikdy nepadne.

19 Ale vpravdû pravím vám,
Ïe zpusto‰ení pfiijde na pokolení
toto jako zlodûj v noci a tento
lid bude zniãen a rozpt˘len
mezi v‰echny národy.

20 A tento chrám, kter˘ nyní
vidíte, bude zbofien, takÏe
nebude ponechán kámen na
kameni.

21 A stane se, Ïe toto pokolení
ÎidÛ nepomine, dokud kaÏdé
zpusto‰ení, o nûmÏ jsem vám
fiekl ohlednû nich, nenastane.

22 Pravíte, Ïe víte, Ïe pfiichází
akonec svûta; pravíte také, Ïe
víte, Ïe nebesa a zemû pominou;
23 A v tom mluvíte pravdivû,

neboÈ tak to je; ale tyto vûci, kte-
ré jsem vám fiekl, nepominou,
dokud se v‰echny nenaplní.

24 A toto jsem vám fiekl ohled-
nû Jeruzaléma; a aÏ onen den
pfiijde, bude zbytek arozpt˘len
mezi v‰echny národy;

25 Ale budou opût a shro-
máÏdûni; ale zÛstanou rozpt˘-
leni, dokud se ãasy bpohanÛ
nenaplní.

26 A v aonen den bude sly‰eti
o bválkách a o povûstech o
válkách a celá zemû bude ve
zmatku a srdce lidské j im
cochabne a budou fiíkati, Ïe
Kristus doddaluje pfiíchod svÛj
aÏ na konec zemû.

27 A láska lidí ustydne a nepra-
vost se bude rozhojÀovati.

28 A aÏ pfiijdou ãasy apohanÛ,
bsvûtlo zazáfií mezi tûmi, ktefií
sedí v temnotû, a bude to plnost
evangelia mého;

29 Oni ji v‰ak anepfiijmou;
neboÈ nebudou vnímati svûtlo
a odvrátí bsrdce své ode mne
pro cpfiedpisy lidské.

30 A v onom pokolení se ãasy
pohanÛ naplní.

31 A budou v onom pokolení
Ïíti lidé, ktefií nepominou, do-
kud neuvidí pfiekypující apo-
hromy; neboÈ pusto‰ící nemoc
pokryje zemi.

32 Ale uãedníci moji budou
astáti na svat˘ch místech a nepo-
hnou se; ale mezi zlovoln˘mi
budou lidé pozdvihovati hlas
svÛj a budou bzlofieãiti Bohu a
umírati.

33 A budou také na rÛzn˘ch
místech azemûtfiesení a mnohá
pusto‰ení; nicménû lidé budou
zatvrzovati srdce své proti
mnû a pozvednou bmeã, jeden

17c pp Izrael –
ShromáÏdûní Izraele.

d 1. Nefi 10:12–14.
pp Izrael – Rozpt˘lení
Izraele.

22a pp Svût – Konec
svûta.

24a 2. Nefi 25:15.
25a Neh. 1:9;

Iz. 11:12–14;
1. Nefi 22:10–12;

2. Nefi 21:12–14.
b Luká‰ 21:24.

26a pp Poslední dny.
b NaS 87; JS–M 1:23.
c Luká‰ 21:26.
d 2. Petr. 3:3–10.

28a 1. Nefi 15:13.
b pp Svûtlo, svûtlo

Kristovo;
Znovuzfiízení
evangelia.

29a Jan 1:5.
b Mat. 15:8–9.
c NaS 3:6–8; 46:7;

JS–Î 1:19.
31a NaS 5:19–20;

97:22–25.
32a NaS 101:21–22, 64.

b Zjev. 16:11, 21.
33a NaS 43:18; 88:87–90.

b NaS 63:33.
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proti druhému, a budou se
navzájem zabíjeti.
34 A nyní, kdyÏ jsem já, Pán,

promluvil tato slova k uãední-
kÛm sv˘m, byli znepokojeni.

3 5 A j á j s e m j i m p r a v i l :
Nebuìte aznepokojeni, neboÈ
aÏ se v‰echny tyto vûci budou
díti, mÛÏete vûdûti, Ïe zaslíbení,
která vám byla uãinûna, budou
splnûna.
36 A kdyÏ svûtlo zaãne záfiiti,

bude to s nimi jako v podoben-
ství, které vám ukáÏi –

37 Hledíte a zfiíte stromy
afíkové a vidíte je oãima sv˘ma
a pravíte, kdyÏ zaãínají puãeti a
listy jejich jsou je‰tû jemné, Ïe
léto je nyní blízko, na dosah;
38 Právû tak tomu bude v onen

den, kdy oni uvidí v‰echny
tyto vûci, pak budou vûdûti, Ïe
hodina je blízko.

39 A stane se, Ïe ten, kdo
se mne abojí, bude bvyhlíÏeti
pfiíchod velikého cdne Pánû,
dokonce dznamení pfiíchodu
eSyna MuÏe.
40 A uvidí znamení a divy,

neboÈ budou ukázány na nebe-
sích svrchu a na zemi dole.

41 A uzfií krev a aoheÀ a páry
d˘mové.

42 A dfiíve, neÏ pfiijde den
Pánû, se aslunce zatmí a mûsíc

se obrátí v krev a hvûzdy budou
padati s nebe.

43 A zbytek bude shromáÏdûn
na tomto místû;

44 A pak mne budou vyhlíÏeti
a vizte, já pfiijdu; a oni mne uzfií
v oblacích nebe odûného mocí a
aslávou velikou; se v‰emi svat˘-
mi andûly; a ten, kdo mne ne-
bude bvyhlíÏeti, bude odfiíznut.
45 Ale dfiíve, neÏ rámû Pánû

dopadne, zatroubí andûl na
apozoun svÛj a svatí, ktefií spali,
bvyjdou, aby se se mnou setkali
v coblaku.
46 ProãeÏ, jestliÏe jste spali

v apokoji, poÏehnaní jste; neboÈ
jak mne nyní vidíte a víte, Ïe já
jsem, právû tak bpfiijdete ke
mnû a du‰e va‰e bude cÏíti a
vykoupení va‰e bude uãinûno
dokonal˘m; a svatí vyjdou ze
ãtyfi stran zemû.

47 Pak dopadne arámû Pánû
na národy.

48 A pak postaví Pán nohu
svou na tuto ahoru a ta se roz-
pukne vedví a zemû se bude
btfiásti a potáceti sem a tam a
nebesa se také cbudou chvûti.
49 A Pán promluví hlasem

sv˘m a v‰echny konãiny zemû
to usly‰í; a národy zemû budou
atruchliti a ti, kdoÏ se smáli,
uvidí po‰etilost svou.

35a Mat. 24:6.
37a Marek 13:28;

Luká‰ 21:29–31.
39a NaS 10:55–56.

pp Báti se, bázeÀ,
strach – BázeÀ BoÏí;
Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n .̆

b 2. Petr. 3:10–13;
NaS 35:15–16;
MojÏ. 7:62.

c pp Druh˘ pfiíchod

JeÏí‰e Krista.
d pp Znamení ãasÛ.
e pp Syn MuÏe.

41a NaS 29:21; 97:25–26.
42a Joel 2:10;

Zjev. 6:12;
NaS 88:87; 133:49.

44a pp JeÏí‰ Kristus –
Sláva JeÏí‰e Krista.

b Mat. 24:43–51;
Marek 13:32–37.

45a NaS 29:13; 43:18.

b NaS 88:96–97.
pp Vzkfií‰ení.

c 1. Tes. 4:16–17.
46a Alma 40:12.

b Iz. 55:3.
c pp Vûãn˘ Ïivot.

47a NaS 1:12–16.
48a Zach. 14:4.

b NaS 43:18; 88:87.
c Joel 3:16;

NaS 49:23.
49a NaS 87:6.
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50 A pohroma pokryje po-
smûvaãe a opovrhovaã bude
stráven; a ti, ktefií vyhlíÏeli
nepravost, budou poraÏeni a
uvrÏeni do ohnû.

51 A pak aÎidé na mne bpo-
hlédnou a fieknou: Co je to za
rány na rukou tv˘ch a na nohou
tv˘ch?

52 Potom budou vûdûti, Ïe
já jsem Pán; neboÈ jim fieknu:
Tyto rány jsou rány, kter˘mi
jsem byl azranûn v domû pfiátel
sv˘ch. Já jsem ten, jenÏ byl
pozvednut. Já jsem JeÏí‰, kter˘
byl bukfiiÏován. Já jsem Syn BoÏí.

53 A pak budou aplakati pro
nepravosti své; pak budou bû-
dovati, protoÏe pronásledovali
bkrále svého.

54 A potom budou vykoupeny
apohanské národy a ti, ktefií ne-
znali Ïádného zákona, budou
míti podíl na prvním bvzkfií‰ení;
a bude to pro nû csnesitelné.

55 A aSatan bude bsvázán, tak-
Ïe nebude míti Ïádného místa
v srdci dûtí lidsk˘ch.

56 A v onen aden, kdy pfiijdu
v slávû své, bude naplnûno
podobenství, které jsem pro-
mluvil ohlednû deseti bpanen.
57 NeboÈ ti, ktefií jsou moudfií

a pfiijali apravdu a vzali si Svaté-

ho Ducha za bprÛvodce svého a
nebyli coklamáni – vpravdû
pravím vám, ti nebudou poraÏe-
ni a uvrÏeni do dohnû, ale toho
dne obstojí.

58 A azemû jim bude dána jako
bdûdictví; a budou se mnoÏiti a
síliti a dûti jejich cvyrostou bez
hfiíchu ke dspasení.

59 NeboÈ Pán bude ve astfiedu
jejich a sláva jeho bude na nich
a on bude králem jejich a bzáko-
nodárcem jejich.

60 A nyní viz, pravím ti, nebu-
de ti dáno znáti ohlednû této
kapitoly nic více, dokud nebude
pfieloÏen aNov˘ zákon, a v nûm
budou v‰echny tyto vûci
oznámeny;

61 ProãeÏ dovoluji ti, Ïe jej ny-
ní mÛÏe‰ pfiekládati, abys mohl
b˘ti pfiipraven na vûci, které
pfiijdou.

62 NeboÈ vpravdû pravím vám,
Ïe vás oãekávají veliké vûci;

63 Sly‰íte o aválkách v cizích
zemích; ale vizte, pravím vám,
jsou blízko, vpravdû v dvefiích
va‰ich a za nemnoho let usly‰íte
o válkách ve sv˘ch vlastních
zemích.

64 ProãeÏ já, Pán, jsem pravil:
shromáÏdûte se z av˘chodních
zemí, shromáÏdûte se, vy star‰í

51a pp Îidé.
b Zach. 12:10.

52a Zach. 13:6.
b pp UkfiiÏování.

53a Zjev. 1:7.
b Luká‰ 23:38;

Jan 19:3, 14–15.
54a Ezech. 36:23; 39:21.

b pp Vzkfií‰ení.
c NaS 75:22.

55a pp ëábel.
b Zjev. 20:2;

1. Nefi 22:26;

NaS 43:31; 88:110.
56a pp Druh˘ pfiíchod

JeÏí‰e Krista.
b Mat. 25:1–13;

NaS 63:54.
57a pp Pravda.

b pp Duch Svat˘.
c JS–M 1:37.
d NaS 29:7–9; 63:34;

64:23–24; 101:22–25.
58a pp Milénium.

b Mat. 5:5.
c NaS 63:51; 101:29–31.

d pp Spasení.
59a NaS 29:11; 104:59.

b Gen. 49:10;
Zach. 14:9;
NaS 38:21–22.

60a pp Pfieklad Josepha
Smitha (pjs). Viz také
V˘bûr z pfiekladu
Bible od Josepha
Smitha.

63a NaS 38:29; 87:1–5;
130:12.

64a NaS 42:64.
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církve mé; jdûte do západních
zemí, volejte k obyvatelÛm,
aby ãinili pokání, a nakolik
budou ãiniti pokání, budujte
mi církve.
65 A s jedním srdcem a s jednou

myslí shromaÏìujte bohatství
své, abyste mohli azakoupiti
dûdictví, které vám bude poz-
dûji ustanoveno.
66 A bude nazváno aNov˘

Jeruzalém, bzemû cmíru, mûsto
dútoãi‰tû, místo bezpeãí pro
svaté Boha Nejvy‰‰ího;

67 A bude tam asláva Pánû a
bude tam také hrÛza Pánû, nato-
lik, Ïe zlovolní do nûj nepfiijdou,
a bude nazváno Sion.

68 A stane se mezi zlovoln˘mi,
Ïe kaÏd˘ ãlovûk, jenÏ nepozved-
ne meã svÛj proti bliÏnímu své-
mu, musí nezbytnû prchnouti
do Sionu kvÛli bezpeãí.

69 A budou v nûm ashromáÏ-
dûni z kaÏdého národa pod
nebem; a bude to jedin˘ lid,
kter˘ nebude jeden s druh˘m
ve válce.

70 A mezi zlovoln˘mi se bude
fiíkati: Nechoìme bojovati proti
Sionu, neboÈ obyvatelé Sionu
jsou dûsiví; proãeÏ nemÛÏeme
obstáti.

71 A stane se, Ïe spravedliví
budou shromáÏdûni z prostfied-
ku v‰ech národÛ a pfiijdou do
Sionu, zpívajíce písnû vûãné
radosti.

72 A nyní, pravím vám, ucho-
vávejte tyto vûci, aby nevy‰ly
do svûta, dokud to nebude pro
mne Ïádoucí, abyste mohli
uskuteãniti toto dílo v oãích
lidí a v oãích nepfiátel sv˘ch, aby
nemohli znáti díla va‰e, dokud
neuskuteãníte vûc, kterou jsem
vám pfiikázal;

73 Aby, aÏ to budou znáti,
mohli o tûchto vûcech uvaÏovati.

74 NeboÈ aÏ se Pán ukáÏe,
bude pro nû adûsiv˘, aby je
strach mohl zachvátiti, a oni
budou státi daleko a chvûti se.

75 A v‰echny národy se budou
báti pro hrÛzu Pánû a moc síly
jeho. Tak jest. Amen.

ODDÍL 46

Zjevení dané Církvi skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve
státû Ohio 8. bfiezna 1831 (History of the Church, 1:163–165).
V tomto poãáteãním období Církve se je‰tû nepouÏíval jednotn˘ vzor pro
vedení církevních shromáÏdûní. Av‰ak dosti bûÏn˘ byl zvyk pfiijímati
na shromáÏdûní svátosti a na dal‰í shromáÏdûní Církve pouze ãleny a
váÏné zájemce. Toto zjevení vyjadfiuje vÛli Pánû ohlednû fiízení a vedení
shromáÏdûní.

65a NaS 63:27.
66a Eter 13:5–6;

MojÏ. 7:62;
âl. v. 1:10.
pp Nov˘ Jeruzalém;
Sion.

b NaS 57:1–3.
c pp Mír.
d Iz. 4:6;

NaS 115:6.
67a NaS 64:41–43;

97:15–18.

pp JeÏí‰ Kristus –
Sláva JeÏí‰e Krista.

69a Deut. 30:3;
Jer. 32:37–39;
NaS 33:6.

74a Sof. 2:11.
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1–2, Star‰í mají vésti shromáÏdûní
tak , jak jsou vedeni Svat˘m
Duchem; 3–6, Ti, ktefií hledají
pravdu, nemají b˘ti vylouãeni ze
shromáÏdûní svátosti; 7–12, Pros-
te Boha a usilujte o dary Ducha;
13–26, Je podán v˘ãet nûkter˘ch
tûchto darÛ; 27–33, Církevním
vedoucím je dána moc rozeznávati
dary Ducha.

POSLOUCHEJTE, ó vy lidé
církve mé; neboÈ vpravdû

vám pravím, Ïe tyto vûci vám
byly fieãeny k va‰emu aprospû-
chu a pouãení.

2 Ale nehledû na ty vûci, které
jsou psány, vÏdy bylo dáno
astar‰ím církve mé, od poãátku,
a vÏdy bude, bvésti v‰echna
shromáÏdûní tak, jak jsou fiízeni
a vedeni Svat˘m Duchem.

3 Nicménû je vám pfiikázáno
nikdy nikoho anevyluãovati
z vefiejn˘ch shromáÏdûní va-
‰ich, která jsou konána pfied
svûtem.

4 Je vám také pfiikázáno
nevyluãovati nikoho, kdo patfií
k acírkvi, z va‰ich shromáÏdûní
svátosti; nicménû, jestliÏe se
nûkdo dopustil pfiestupku, aÈ
bnepfiijímá, dokud se nesmífií.

5 A opût pravím vám, nebudete
vyluãovati ze sv˘ch shromáÏdû-
ní svátosti nikoho, kdo dychti-
vû hledá království – fiíkám

to ohlednû tûch, ktefií nejsou
z církve.
6 A opût vám pravím, ohlednû

akonfirmaãních shromáÏdûní
va‰ich, Ïe jsou-li nûktefií, ktefií
nejsou z církve, ktefií dychtivû
hledají království, nebudete je
vyluãovati.

7 Ale je vám pfiikázáno ve
v‰ech vûcech aprositi Boha,
kter˘ dává ‰tûdfie; a to, co vám
Duch dosvûdãuje, právû tak
bych chtûl, abyste ãinili ve v‰í
bsvatosti srdce, kráãejíce zpfiíma
pfiede mnou, cuvaÏujíce o konci
spasení svého, ãiníce v‰echny
vûci s modlitbou a ddíkÛvzdá-
ním, abyste nebyli esvedeni
zl˘mi duchy nebo naukami
fìáblov˘mi nebo gpfiikázáními
lidsk˘mi; neboÈ nûkteré jsou
lidské a jiné jsou ìábelské.

8 ProãeÏ, varujte se toho, aby-
ste nebyli oklamáni; a abyste
nebyli oklamáni, ausilujte dych-
tivû o nejlep‰í dary, vÏdy pa-
matujíce, proã jsou dány;

9 NeboÈ vpravdû pravím vám,
jsou dány pro dobro tûch, ktefií
mne milují a zachovávají v‰ech-
na pfiikázání má, a toho, kdo
se snaÏí tak ãiniti; aby mohli
b˘ti poÏehnáni v‰ichni, ktefií
mne hledají nebo ktefií mne
prosí, ktefií prosí, a ne pro azna-
mení, aby ho mohli bpromrhati
v Ïádostech sv˘ch.

46 1a 2. Tim. 3:16–17.
2a Alma 6:1.

b Moroni 6:9;
NaS 20:45.

3a 3. Nefi 18:22–25.
pp Pfiátelství.

4a pp Církev JeÏí‰e
Krista.

b 3. Nefi 18:26–32.

pp Svátost.
6a tj. pro konfirmaci

tûch, ktefií byli
nedávno pokfitûni.

7a Jakub 1:5–6;
NaS 88:63.

b pp Svatost.
c pp Pfiemítati.
d Îalmy 100;

Alma 34:38.
pp DíkÛvzdání, díky.

e 1. Tim. 4:1–4;
NaS 43:5–7.

f pp ëábel.
g NaS 3:6–7; 45:29.

8a 1. Kor. 12:31.
9a pp Znamení.

b Jakub 4:3.
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10 A opût, vpravdû pravím
vám, chtûl bych, abyste vÏdy
pamatovali a vÏdy uchovávali
v amysli své, které bdary to jsou,
jeÏ jsou dány církvi.
11 NeboÈ kaÏdému nebyly

dány v‰echny dary; neboÈ je
mnoho darÛ a akaÏdému ãlovû-
ku je dán dar Duchem BoÏím.

12 Nûkter˘m je dán jeden a
nûkter˘m je dán jin˘, aby to
v‰em mohlo b˘ti ku prospûchu.

13 Nûkter˘m je dáno Duchem
Svat˘m avûdûti, Ïe JeÏí‰ Kristus
je Syn BoÏí a Ïe byl ukfiiÏován
pro hfiíchy svûta.
14 Jin˘m je dáno avûfiiti v slova

jejich, aby také mohli míti vûãn˘
Ïivot, zÛstanou-li vûrni.
15 A opût, nûkter˘m je dáno

Duchem Svat˘m znáti arozdíly
v pfiisluhování, jak to bude
tû‰iti téhoÏ Pána, podle Pánovy
vÛle, kter˘ uzpÛsobuje milosr-
denství svá podle podmínek
dûtí lidsk˘ch.

16 A opût, nûkter˘m je dáno
Duchem Svat˘m rozpoznati
rÛznosti pÛsobení, zdali jsou od
Boha, aby projevy Ducha mohly
b˘ti dány kaÏdému ãlovûku,
aby mu byly ku prospûchu.

17 A opût, vpravdû pravím
vám, nûkter˘m je dáno Duchem
BoÏím slovo amoudrosti.

18 Jin˘m je dáno slovo apo-

znání, aby v‰ichni mohli b˘ti
uãeni, aby byli moudr˘mi a
mûli poznání.

19 A opût, nûkter˘m je dáno
míti avíru, Ïe budou uzdraveni;

20 A jin˘m je dáno míti víru
auzdravovati.
21 A opût, nûkter˘m je dáno

pÛsobení azázrakÛ;
22 A jin˘m je dáno aproro-

kovati;
23 A j in˘m a rozeznávání

duchÛ.
24 A opût, nûkter˘m je dáno

mluviti ajazyky;
25 A jin˘m je dáno vykládání

jazykÛ.
26 A v‰echny tyto adary pfii-

cházejí od Boha pro dobro bdûtí
BoÏích.

27 A abiskupovi církve a tûm,
které BÛh urãí a vysvûtí, aby
bdûli nad církví a byli star‰ími
v církvi, tûm bude dáno broze-
znávati v‰echny tyto dary, aby
nebyl mezi vámi nikdo, kdo
by tvrdil, Ïe je od Boha, a pfiece
není.

28 A stane se, Ïe ten, kdo prosí
v aDuchu, obdrÏí v Duchu;
29 Aby nûkter˘m mohlo b˘ti

dáno míti v‰echny tyto dary,
aby mohla b˘ti hlava, aby to
mohlo b˘ti kaÏdému ãlenovi
ku prospûchu.

30 Ten, kdo aprosí v bDuchu,

10a pp Mysl.
b 1. Kor. 14:12.

pp Dary Ducha.
11a 1. Kor. 12:4–11.
13a pp Svûdectví.
14a 3. Nefi 12:2.

pp Vûfiiti, víra.
15a Moroni 10:8.
17a Moroni 10:9.

pp Moudrost.

18a pp Poznání, znalost.
19a NaS 42:48–52.

pp Vûfiiti, víra.
20a pp Uzdravování,

uzdravovati.
21a pp Zázrak.
22a pp Proroctví,

prorokovati.
23a MojÏ. 1:13–15.
24a pp Dar jazykÛ.

26a Moroni 10:8–19.
b pp Synové a dcery

BoÏí.
27a pp Biskup.

b pp Rozeznávání, dar.
28a NaS 88:64–65.
30a NaS 50:29.

b pp Duch Svat˘.
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prosí podle cvÛle BoÏí; proãeÏ
je uãinûno tak, jak prosí.

31 A opût, pravím vám, v‰ech-
ny vûci musejí b˘ti ãinûny
ve jménu Krista, cokoli ãiníte
v Duchu;

32 A musíte vzdávati adíky
Bohu v Duchu za jakékoli po-
Ïehnání, kter˘m jste poÏehnáni.

33 A musíte pûstovati actnost
a bsvatost pfiede mnou neustále.
Tak jest. Amen.

ODDÍL 47

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû Ohio 8.
bfiezna 1831 (History of the Church, 1:166). Pfied touto dobou pÛsobil
Oliver Cowdery jako církevní dûjepisec a zapisovatel. John Whitmer
neusiloval o ustanovení dûjepiscem, ale, byv poÏádán slouÏiti v tomto
povolání, fiekl, Ïe uposlechne vÛli Pánû v této záleÏitosti. JiÏ slouÏil jako
tajemník Proroka pfii zaznamenávání mnoha zjevení pfiijat˘ch v oblasti
Fayette ve státû New York.

1–4, John Whitmer je urãen˘
k tomu, aby vedl dûjiny Církve a
psal pro Proroka.

VIZ, je pro mne Ïádoucí, aby
sluÏebník mÛj John psal

a vedl fiádné adûjiny a pomá-
hal tobû, sluÏebníku mému
Josephovi, v zapisování v‰ech
vûcí, které ti budou dány, do-
kud nebude povolán k dal‰ím
povinnostem.

2 Opût, vpravdû pravím vám,
Ïe mÛÏe také pozdvihovati hlas
svÛj na shromáÏdûních, kdykoli
to bude Ïádoucí.

3 A opût, pravím vám, Ïe
mu bude urãeno vésti církevní
záznamy a dûjiny neustále;
neboÈ Olivera Cowderyho jsem
urãil k jinému úfiadu.

4 ProãeÏ, bude mu dáno, na-
kolik bude vûrn˘, aUtû‰itelem,
psáti tyto vûci. Tak jest. Amen.

ODDÍL 48

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû Ohio
v bfieznu 1831 (History of the Church, 1:166–167). Prorok se tázal Pána
na zpÛsob toho, jak postupovati pfii obstarávání pozemkÛ pro usazování
Svat˘ch. To byla dÛleÏitá záleÏitost z hlediska stûhování ãlenÛ Církve
z v˘chodních Spojen˘ch státÛ, aby uposlechli Pánova pfiíkazu, Ïe se mají
shromáÏditi ve státû Ohio (viz oddíly 37:1–3; 45:64).

1–3, Svatí ve státû Ohio se mají
podûliti o své pozemky se sv˘mi

bratfiími; 4–6, Svatí mají kupovati
pozemky, stavûti mûsto a násle-

30c 2. Nefi 4:35.
32a 1. Par. 16:8–15;

1. Tes. 1:2;
Alma 37:37;

NaS 59:7, 21.
pp DíkÛvzdání, díky.

33a pp Ctnost.
b pp Svatost.

47 1a NaS 69:2–8; 85:1–2.
4a pp Duch Svat˘;

Utû‰itel.
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dovati rady sv˘ch pfiedsedajících
úfiedníkÛ.

JE nutné, abyste v nynûj‰í
dobû zÛstali v místû svého
bydli‰tû, jak to bude vhodné

ve va‰ich podmínkách.
2 A nakolik máte pozemky,

a udûlíte z nich v˘chodním
bratfiím;
3 A nakolik nemáte pozemky,

nechÈ si pro nynûj‰í dobu kou-
pí v onûch okolních krajinách,
jak se jim zdá dobré, neboÈ
musí nezbytnû b˘ti nutné, aby
mûli místo, kde by v nynûj‰í
dobû Ïili.

4 Musí nezbytnû b˘ti nutné,
abyste u‰etfiili ve‰keré peníze,
které mÛÏete, a abyste získali
v‰e, co mÛÏete, ve spravedli-

vosti, abyste ãasem mohli b˘ti
schopni akoupiti pozemek pro
dûdictví, bdokonce mûsto.

5 To místo je‰tû nemá b˘ti zje-
veno; ale aÏ bratfií va‰i pfiijdou
z v˘chodu, mají b˘ti urãeni ajistí
muÏi a jim bude dáno, aby
bznali místo, neboli jim to bude
zjeveno.

6 A budou urãeni, aby zakou-
pili pozemky a aby zapoãali
klásti základy amûsta; a potom
zaãnete b˘ti shromaÏìováni
s rodinami sv˘mi, kaÏd˘ ãlo-
vûk podle brodiny své, podle
okolností sv˘ch a jak je mu to
urãeno pfiedsednictvem a bis-
kupem církve, podle zákonÛ a
pfiikázání, které jste obdrÏeli
a které obdrÏíte pozdûji. Tak
jest. Amen.

ODDÍL 49

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Sidneymu Rigdonovi,
Parleymu P. Prattovi a Lemanu Copleymu v Kirtlandu ve státû Ohio
v bfieznu 1831 (History of the Church, 1:167–169). (Nûkteré dûjepisné
prameny uvádûjí jako datum tohoto zjevení kvûten 1831.) Leman Copley
pfiijal evangelium, ale stále se pfiidrÏoval nûkter˘ch uãení ShakerÛ
(United Society of Believers in Christ’s Second Appearing [Sjednocená
spoleãnost vûfiících v Kristovo druhé zjevení se]), ke které dfiíve patfiil.
K vífie ShakerÛ patfiilo, Ïe KristÛv druh˘ pfiíchod jiÏ nastal a Ïe se ukázal
v podobû Ïeny, Ann Leeové; kfiest vodou nebyl pokládán za nutn˘; jedení
vepfiového masa bylo v˘slovnû zakázáno a mnozí nejedli Ïádné maso;
a Ïivot v celibátu byl pokládán za vy‰‰í neÏ manÏelství. V úvodu tohoto
zjevení Prorok napsal: „Abych mûl dokonalej‰í porozumûní ohlednû
tohoto pfiedmûtu, tázal jsem se Pána a obdrÏel jsem následující.“
(History of the Church, 1:167.) Zjevení vyvrátilo nûkterá základní
pojetí skupiny ShakerÛ. V˘‰e zmínûní bratfií vzali kopii zjevení do spole-
ãenství ShakerÛ (poblíÏ Clevelandu ve státû Ohio) a celé jim je pfieãetli,
ale bylo odmítnuto.

48 2a pp Blaho a sociální
péãe.

4a NaS 57:4–5.

b NaS 42:35–36;
45:65–67.

5a NaS 57:6–8.

b NaS 57:1–3.
6a pp Nov˘ Jeruzalém.

b NaS 51:3.
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1–7, Den a hodina Kristova pfií-
chodu zÛstane neznámá, dokud on
nepfiijde; 8–14, Aby lidé získali
spasení, musejí ãiniti pokání, vûfiiti
v evangelium a b˘ti poslu‰ni obfia-
dÛ; 15–16, ManÏelství je ustano-
veno Bohem; 17–21, Jedení masa
je schváleno; 22–28, Pfied druh˘m
pfiíchodem bude Sion vzkvétati a
Lamanité pokvetou jako rÛÏe.

POSLOUCHEJTE slova má,
sluÏebníci moji Sidney a

Parley a Lemane; neboÈ vizte,
vpravdû pravím vám, Ïe vám
dávám pfiikázání, abyste ‰li a
akázali ShakerÛm evangelium
mé, které jste obdrÏeli, tak, jak
jste je obdrÏeli.
2 Vizte, pravím vám, oni si

pfiejí znáti pravdu z ãásti, ale ne
celou, neboÈ nejsou aspravedliví
pfiede mnou a musejí nezbytnû
ãiniti pokání.

3 ProãeÏ, posílám vás, sluÏeb-
níci moji Sidney a Parley, abyste
jim kázali evangelium.
4 A sluÏebník mÛj Leman bude

vysvûcen k tomuto dílu, aby
s nimi mohl rozmlouvati, ne
podle toho, co od nich obdrÏel,
ale podle toho, co bude auãen
vámi, sluÏebníci moji; a skrze
toto konání mu poÏehnám, jinak
se mu nebude dafiiti.

5 Tak praví Pán; neboÈ já jsem
BÛh a aposlal jsem Jednoroze-
ného Syna svého na svût pro
bvykoupení svûta a ustanovil
jsem, Ïe ten, kdo ho pfiijímá,
bude spasen, a ten, kdo ho
nepfiijímá, bude czatracen –

6 A oni uãinili aSynu MuÏe tak,
jak se jim zachtûlo; a on pfievzal
moc svou na bpravici cslávy jeho
a nyní vládne v nebesích a bude
vládnouti, dokud nesestoupí na
zem, aby poloÏil v‰echny ne-
pfiátele dpod nohy své, kter˘Ïto
ãas je blízko, na dosah –

7 Já, Pán BÛh, jsem to pravil;
ale tu hodinu ani aden Ïádn˘
ãlovûk nezná, ani andûlé v nebi,
ani to nebudou znáti, dokud
nepfiijde.

8 ProãeÏ, chci, aby v‰ichni lidé
ãinili pokání, neboÈ v‰ichni jsou
pod ahfiíchem, kromû tûch, které
jsem si vyhradil, bsvaté muÏe,
o nichÏ nevíte.

9 ProãeÏ, pravím vám, Ïe
jsem vám poslal svou vûãnou
asmlouvu, a to tu, která byla od
poãátku.

10 A to, co jsem slíbil, jsem tak
splnil, a anárody zemû se jí
budou bklanûti; a jestliÏe ne sami
od sebe, klesnou, neboÈ to, co
se nyní samo oslavuje, bude
csníÏeno mocí.

49 1a pp Kázati.
2a Skut. 8:21.
4a pp Evangelium;

Pravda.
5a Jan 3:16–17;

NaS 132:24.
pp JeÏí‰ Kristus –
pravomoc.

b pp Vykoupení,
vykoupen˘,
vykoupiti; Vykupitel.

c pp Zatracení.

6a pp Syn MuÏe.
b Skut. 7:55–56;

NaS 76:20–23.
c pp JeÏí‰ Kristus –

Sláva JeÏí‰e Krista.
d 1. Kor. 15:25;

NaS 76:61.
7a Mat. 24:36;

Marek 13:32–37;
Zjev. 16:15;
NaS 133:11.

8a Gal. 3:22;

Mos. 16:3–5.
b ÎidÛm 13:2;

3. Nefi 28:25–29.
9a Gen. 17:7;

NaS 66:2.
pp Nová a vûãná
smlouva.

10a Zach. 2:11;
NaS 45:66–69;
97:18–21.

b Iz. 60:14.
c Mat. 23:12.
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11 ProãeÏ, dávám vám pfiiká-
zání, abyste a‰li mezi tento lid
a fiekli mu, jako apo‰tol mÛj za
stara, jehoÏ jméno bylo Petr:

12 Vûfite ve jméno Pána JeÏí‰e,
jenÏ byl na zemi a pfii jde,
poãátek i konec;

13 âiÀte a pokání a buìte
pokfitûni ve jménu JeÏí‰e Krista,
podle svatého pfiikázání, na
odpu‰tûní hfiíchÛ;

14 A kdokoli toto ãiní, obdrÏí
adar Ducha Svatého vkládáním
brukou star‰ích církve.

15 A opût, vpravdû pravím
vám, Ïe kdokoli azakazuje Ïeniti
se a vdávati se, není ustanoven
Bohem, neboÈ bmanÏelství je pro
ãlovûka ustanoveno Bohem.
16 ProãeÏ, je zákonné, aby mûl

jednu amanÏelku, a oni dva
budou bjedno tûlo, a to v‰e,
aby czemû mohla naplniti úãel
svého stvofiení;

17 A aby mohla b˘ti naplnûna
mírou ãlovûka, podle jeho astvo-
fiení, bneÏ byl uãinûn svût.

18 A kdokoli nafiizuje zdrÏeti
se amasa, Ïe ãlovûk ho nemá
jísti, není ustanoven Bohem;
19 NeboÈ viz, azvûfi polní a

ptactvo ve vzduchu a to, co

pochází ze zemû, je ustanoveno
ãlovûku k uÏitku pro pokrm a
pro odûv, a aby mohl míti v hoj-
nosti.

20 Ale není dáno, aby jeden
ãlovûk avlastnil více neÏ druh˘,
proãeÏ bsvût leÏí v hfiíchu.
21 A bûda buì ãlovûku, kter˘

a prolévá krev nebo kter˘
pl˘tvá masem, a nemá Ïádnou
potfiebu.

22 A opût, vpravdû pravím
vám, Ïe Syn MuÏe anepfiichází
v podobû Ïeny ani muÏe putu-
jícího po zemi.

23 ProãeÏ, nebuìte aoklamáni,
ale pokraãujte ve stálosti, bvyhlí-
Ïejíce nebesa chvûjící se a zemi
otfiásající se a potácející se sem
a tam jako opil˘ ãlovûk a cúdolí
vyvy‰ovaná a dhory sniÏované
a nerovná místa srovnávaná –
a to v‰e, aÏ andûl zatroubí na
etroubu svou.
24 Ale dfiíve, neÏ pfiijde velik˘

den Pánû, bude aJákob vzkvétati
v pustinû a Lamanité bpokvetou
jako rÛÏe.

25 Sion bude avzkvétati na
bpahorcích a radovati se na
horách a bude shromáÏdûn na
místû, které jsem urãil.

11a pp Misionáfiská práce.
13a 3. Nefi 27:19–20.
14a pp Dar Ducha

Svatého.
b pp Ruce, jejich

vkládání.
15a 1. Tim. 4:1–3.

b Gen. 2:18, 24;
1. Kor. 11:11.
pp ManÏelství,
vdávati se, Ïeniti se.

16a Jákob 2:27–30.
b Gen. 2:24;

Mat. 19:5–6.
c pp Zemû – Stvofiena

pro ãlovûka.
17a MojÏ. 3:4–5.

pp Stvofiení, stvofiiti.
b pp Pfiedsmrteln˘

Ïivot.
18a Gen. 9:3;

1. Tim. 4:1–3.
19a NaS 89:10–13.
20a Skut. 4:32;

NaS 51:3; 70:14; 78:6.
b pp Svûtskost.

21a pjs, Gen. 9:10–15.
22a pp Druh˘ pfiíchod

JeÏí‰e Krista.
23a Mat. 24:4–5.

b 2. Petr. 3:12;
NaS 45:39.

c Iz. 40:4;
NaS 109:74.

d Mich. 1:3–4.
e Mat. 24:29–31.

24a 3. Nefi 5:21–26.
b Iz. 35:1;

2. Nefi 30:5–6;
3. Nefi 21:22–25;
NaS 3:20; 109:65.

25a NaS 35:24.
b Gen. 49:26;

2. Nefi 12:2–3.
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26 Vizte, pravím vám, jdûte,
jak jsem vám pfiikázal; ãiÀte
pokání ze v‰ech hfiíchÛ sv˘ch;
aproste, a obdrÏíte; klepejte, a
bude vám otevfieno.
27 Vizte, já pÛjdu pfied vámi

a budu azadním vojem va‰ím; a
já budu ve bstfiedu va‰em a vy
nebudete cporaÏeni.

28 Vizte, já jsem JeÏí‰ Kristus a
já pfiijdu arychle. Tak jest. Amen.

ODDÍL 50

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû Ohio
v kvûtnu 1831 (History of the Church, 1:170–173). Prorok uvádí, Ïe
nûktefií star‰í nerozumûli projevÛm rÛzn˘ch duchÛ roz‰ífien˘ch po zemi
a Ïe toto zjevení bylo dáno jako odpovûì na jeho zvlá‰tní dotaz v této
záleÏitosti. Tak zvané duchovní jevy nebyly mezi ãleny neobvyklé, nûktefií
z nich tvrdili, Ïe pfiijímají vidûní a zjevení.

1–5, Mnozí fale‰ní duchové jsou
v‰ude po zemi; 6–9, Bûda pokryt-
cÛm a tûm, ktefií jsou odfiíznuti od
Církve; 10–14, Star‰í mají kázati
evangelium Duchem; 15–22, Ka-
zatelé i posluchaãi potfiebují b˘ti
osvíceni Duchem; 23–25, To, co
nevzdûlává, není od Boha; 26–28,
Vûrní jsou vlastníky v‰ech vûcí;
29–36, Modlitby oãi‰tûn˘ch jsou
zodpovûdûny; 37–46, Kristus je
Dobr˘ Past˘fi a Kámen Izraele.

POSLOUCHEJTE, ó vy star‰í
Církve mé, a nakloÀte ucho

hlasu Ïijícího Boha; a vûnujte
pozornost slovÛm moudrosti,
jeÏ vám budou dána, tak jak
jste Ïádali, a jste svorni ohlednû
církve a duchÛ, ktefií vy‰li po
celé zemi.
2 Vizte, vpravdû pravím vám,

Ïe je mnoho duchÛ, ktefií jsou
afale‰ní duchové, ktefií chodí
po zemi oklamávajíce svût.

3 A také aSatan usiluje o to,
aby vás oklamal, aby vás mohl
svrhnouti.

4 Vizte, já, Pán, jsem na vás
pohlédl a vidûl jsem ohavnosti
v církvi, která avyznává jméno
mé.

5 Ale poÏehnaní jsou ti, kdoÏ
jsou vûrni a avytrvají, aÈ v Ïivotû,
nebo ve smrti, neboÈ oni zdûdí
vûãn˘ Ïivot.

6 Ale bûda tûm, kdoÏ jsou
apodvodníky a pokrytci, neboÈ,
tak praví Pán, ty pfiivedu
k soudu.
7 Vizte, vpravdû pravím vám,

jsou mezi vámi apokrytci, ktefií
nûkteré oklamali, ãímÏ byla
dána bprotivníkovi cmoc; ale

26a NaS 88:63.
27a Iz. 52:12.

b 3. Nefi 20:22.
c 1. Petr. 2:6;

NaS 84:116.
28a NaS 1:12.
50 2a NaS 129.

pp Duch – Zlí
duchové.

3a Luká‰ 22:31;
3. Nefi 18:18.

4a pp JeÏí‰ Kristus –
Vzíti jméno JeÏí‰e
Krista na sebe.

5a pp Vytrvati.
6a pp Klam, klamati.
7a Mat. 23:13–15;

Alma 34:28.
b pp ëábel.
c Mos. 27:8–9.
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vizte, dtakoví budou navráceni
zpût;

8 Ale pokrytci budou odhaleni
a budou aodfiíznuti, buì v Ïivo-
tû, nebo ve smrti, tak jak chci já;
a bûda tûm, ktefií jsou odfiíznuti
od církve mé, neboÈ ti jsou
pfiemoÏeni svûtem.

9 ProãeÏ, nechÈ se kaÏd˘ ãlo-
vûk má na pozoru, aby nedûlal
to, co není pravdivé a spraved-
livé pfiede mnou.
10 A nyní pojìte, praví Pán

skrze Ducha star‰ím církve své,
a arozmlouvejme spoleãnû,
abyste mohli porozumûti;
11 Rozmlouvejme tak, jak roz-

mlouvá jeden ãlovûk s druh˘m,
tváfií v tváfi.

12 Nyní, kdyÏ ãlovûk rozmlou-
vá, je pochopen ãlovûkem, pro-
toÏe rozmlouvá jako ãlovûk;
právû tak budu já, Pán, roz-
mlouvati s vámi, abyste mohli
aporozumûti.
13 ProãeÏ, já, Pán, vám kladu

tuto otázku – k ãemu jste byli
avysvûceni?
14 Kázati evangelium mé aDu-

chem, a to bUtû‰itelem, kter˘
byl vyslán uãiti pravdû.

15 A pak jste pfiijali aduchy,
kter˘m jste nemohli porozumû-
ti, a pfiijali jste je, jako by byli
od Boha; a jste v tomto ospra-
vedlnûni?

16 Vizte, na tuto otázku si
odpovíte sami; nicménû, budu
k vám milosrdn˘; ten, kdo je
slab˘ mezi vámi, pozdûji bude
uãinûn asiln˘m.
17 Vpravdû pravím vám, ten,

kdo je vysvûcen mnou a vyslán
akázati slovo pravdy Utû‰itelem,
v D u c h u p r a v d y, k á Ï e j e
bDuchem pravdy, nebo nûjak˘m
jin˘m zpÛsobem?

18 A je-li to nûjak˘m jin˘m
zpÛsobem, není to od Boha.

19 A opût, ten, kdo pfiijímá slo-
vo pravdy, pfiijímá je Duchem
pravdy, nebo nûjak˘m jin˘m
zpÛsobem?

20 Je-li to nûjak˘m jin˘m zpÛ-
sobem, není to od Boha.

21 TudíÏ, proã nemÛÏete po-
rozumûti a vûdûti, Ïe ten, kdo
pfiijímá slovo Duchem pravdy,
pfiijímá je tak, jak je kázáno
Duchem pravdy?

22 ProãeÏ, ten, kdo káÏe, a ten,
kdo pfiijímá, rozumûjí si navzá-
jem a oba jsou avzdûláváni a
bradují se spolu.

23 A to, co nevzdûlává, není
od Boha a je to atemnota.

24 To, co je od Boha, je asvûtlo;
a ten, kdo pfiijímá svûtlo a
bzÛstává v Bohu, pfiijímá cvíce
svûtla; a to svûtlo je jasnûj‰í a
jasnûj‰í, aÏ pfiijde dokonal˘ den.

25 A opût, vpravdû pravím

7d tj. ti, ktefií byli
oklamáni.

8a NaS 1:14; 56:3; 64:35.
pp Vylouãení.

10a Iz. 1:18; NaS 45:10.
12a NaS 1:24.
13a pp Vysvûcení,

vysvûtiti.
14a NaS 43:15.

pp Uãitel, uãiti –

Uãení s Duchem.
b pp Utû‰itel.

15a pp Rozeznávání, dar.
16a Eter 12:23–27.
17a pp Kázati;

Misionáfiská práce.
b NaS 6:15.

pp Duch Svat˘;
Pravda.

22a 1. Kor. 14:26.

b Jan 4:36.
23a pp Temnota,

duchovní.
24a 1. Jan. 2:8–11;

Moroni 7:14–19;
NaS 84:45–47; 88:49.
pp Svûtlo, svûtlo
Kristovo.

b Jan 15:4–5, 10.
c 2. Nefi 28:30.
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vám, a fiíkám to, abyste moh-
li znáti apravdu, abyste mohli
zahnati temnotu ze stfiedu
svého;

26 Ten, kdo je vysvûcen Bohem
a vyslán, ten je urãen, aby byl
anejvût‰ím, pfiestoÏe je nejmen-
‰ím a bsluÏebníkem v‰ech.

27 ProãeÏ, on je avlastníkem
v‰ech vûcí; neboÈ v‰echny vûci
jsou mu poddány, na nebi i na
zemi, Ïivot a svûtlo, Duch a
bmoc, seslané vÛlí Otce skrze
JeÏí‰e Krista, jeho Syna.
28 Ale Ïádn˘ ãlovûk není

vlastníkem v‰ech vûcí, ledaÏe
je aoãi‰tûn a bomyt od ve‰kerého
hfiíchu.

29 A jestliÏe jste oãi‰tûni a
omyti od ve‰kerého hfiíchu a
apoÏádáte o cokoli, co chcete,
ve jménu JeÏí‰ovû, to bude
uãinûno.
30 Ale vûzte toto, bude vám

dáno, oã poÏádáte; a jelikoÏ jste
ustanoveni v aãelo, duchové
vám budou poddáni.

31 ProãeÏ, stane se, Ïe spatfií-
te-li projevujícího se aducha,
jemuÏ nemÛÏete rozumûti, a
nepfiijmete-li onoho ducha,
budete prositi Otce ve jménu
JeÏí‰ovû; a nedá-li vám onoho
ducha, pak mÛÏete vûdûti, Ïe
není od Boha.

32 A bude vám dána amoc nad
oním duchem; a prohlásíte proti
onomu duchu siln˘m hlasem,
Ïe není od Boha –

33 Ne se azlofieãujícím obvinû-
ním, abyste nebyli pfiemoÏeni, ani
s bvychloubáním, ani s radostí,
abyste jím nebyli uchváceni.

34 Ten, kdo pfiijímá od Boha,
nechÈ uznává, Ïe je to od Boha;
a nechÈ se z toho raduje, Ïe
je Bohem uznán hodn˘m to
pfiijmouti.

35 A budete-li dbáti na tyto
vûci, které jste obdrÏeli a které
obdrÏíte pozdûji, a budete-li
je ãiniti – a akrálovství je vám
dáno Otcem, a bmoc pfiemoci
v‰echny vûci, které nejsou usta-
noveny jím –

36 A vizte, vpravdû pravím
vám, poÏehnaní jste vy, ktefií
nyní sly‰íte tato slova má z úst
sluÏebníka mého, neboÈ hfiíchy
va‰e jsou vám aodpu‰tûny.

37 NechÈ sluÏebník mÛj Joseph
Wakefield, v nûmÏ se mi dobfie
zalíbilo, a sluÏebník mÛj aParley
P. Pratt jdou mezi církve a po-
silují je slovem bnabádání;
38 A také sluÏebník mÛj John

Corrill nebo tolik sluÏebníkÛ
m˘ch, kolik je vysvûceno k to-
muto úfiadu, a nechÈ pracují
na avinici; a nechÈ jim Ïádn˘

25a Jan 8:32.
26a Mat. 23:11.

b Marek 10:42–45.
pp SlouÏiti, sluÏba.

27a NaS 76:5–10, 53–60;
84:34–41.

b pp Moc.
28a 3. Nefi 19:28–29;

NaS 88:74–75.
pp âistota, ãist˘,
neãist˘; Posvûcení.

b 1. Jan. 1:7–9.
29a Hel. 10:5;

NaS 46:30.
pp Modlitba.

30a pp Pravomoc.
31a 1. Jan. 4:1.

pp Duch – Zlí
duchové.

32a Mat. 10:1.
33a Judas 1:9.

b NaS 84:67, 73.

35a pp Království BoÏí
neboli království
nebeské.

b 1. Jan. 4:4;
NaS 63:20, 47.

36a NaS 58:42–43.
pp Odpustiti.

37a pp Pratt, Parley
Parker.

b NaS 97:3–5.
38a pp Vinice Pánû.
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ãlovûk nebrání ãiniti to, co jsem
jim urãil –
39 ProãeÏ, v této vûci sluÏebník

mÛj aEdward Partridge není
ospravedlnûn; nicménû, nechÈ
ãiní pokání, a bude mu odpu‰-
tûno.

40 Vizte, vy jste malé dûti a vy
nemÛÏete asnésti v‰echny vûci
nyní; vy musíte brÛsti v cmilosti
a v poznání dpravdy.

41 aNebojte se, malé bdûti, ne-
boÈ jste moje a já jsem cpfiemohl
svût, a vy jste z tûch, které mi
Otec mÛj ddal;

42 A Ïádn˘ z tûch, které mi
Otec mÛj dal, nebude aztracen.
43 A Otec a já ajedno jsme. Já

jsem v Otci a Otec ve mnû; a
nakolik jste mne pfiijali, jste ve
mnû a já ve vás.

44 ProãeÏ, já jsem ve va‰em
stfiedu a jsem adobr˘ past˘fi a
bkámen Izraele. Ten, kdo staví
na této cskále, dnikdy nepadne.
45 A pfiichází den, kdy usly‰íte

hlas mÛj a auvidíte mne a budete
vûdûti, Ïe já jsem.

46 aBdûte tudíÏ, abyste mohli
b˘ti bpfiipraveni. Tak jest. Amen.

ODDÍL 51

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Thompsonu ve státû Ohio
v kvûtnu 1831 (History of the Church, 1:173–174). Svatí stûhující se
z v˘chodních státÛ poãali v této dobû pfiicházeti do státu Ohio a stalo se
nutn˘m uãiniti pro jejich usídlení urãitá opatfiení. JelikoÏ tento úkol
pfiíslu‰el zvlá‰tû úfiadu biskupa, biskup Edward Partridge se snaÏil
získati v této záleÏitosti pouãení a Prorok se tázal Pána.

1–8, Edward Partridge je urãen
k tomu, aby fiídil správcovství a
záleÏitosti majetku; 9–12, Svatí
mají jednati ãestnû a mají dostávati
stejnû; 13–15, Mají míti biskupovu
zásobárnu a organisovati záleÏitosti
majetku podle Pánova zákona; 16–
20, Stát Ohio má b˘ti doãasn˘m
shromaÏìovacím místem.

POSLOUCHEJTE mne, praví
Pán, vá‰ BÛh, a já budu

promlouvati k sluÏebníku své-
mu aEdwardu Partridgeovi a
dám mu pokyny; neboÈ musí
nezbytnû b˘ti, aby obdrÏel po-
kyny, jak organisovati tento lid.

2 NeboÈ musí nezbytnû b˘ti,
aby byli organisováni podle

39a pp Partridge,
Edward.

40a 3. Nefi 17:2–3;
NaS 78:17–18.

b 1. Kor. 3:2–3;
NaS 19:22–23.

c pp Milost.
d pp Pravda.

41a 1. Jan. 4:18.
b pp Synové a dcery

BoÏí.

c Jan 16:33.
d Jan 10:27–29; 17:2;

3. Nefi 15:24;
NaS 27:14; 84:63.

42a Jan 17:12;
3. Nefi 27:30–31.

43a Jan 17:20–23;
3. Nefi 11:35–36.
pp BÛh, BoÏstvo.

44a Jan 10:14–15.
pp Dobr˘ Past˘fi.

b Gen. 49:24;
1. Petr. 2:4–8.
pp Úheln˘ kámen.

c 1. Kor. 10:1–4.
pp JeÏí‰ Kristus; Skála.

d Hel. 5:12.
45a NaS 67:10–13.
46a pp Bdíti, stráÏní.

b Alma 34:32–33.
51 1a pp Partridge,

Edward.
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azákonÛ m˘ch; pokud jinak,
budou odfiíznuti.

3 ProãeÏ, nechÈ sluÏebník mÛj
Edward Partridge a ti, které
vyvolil, v nichÏ se mi dobfie
zalíbilo, urãí tomuto lidu podíly
jejich, kaÏdému ãlovûku astejnû
podle jeho rodiny, podle jeho
okolností a jeho nedostatku a
bpotfieb.

4 A nechÈ sluÏebník mÛj
Edward Partridge dá ãlovûku,
kdyÏ mu urãí jeho díl, doku-
ment, kter˘ mu zabezpeãí jeho
díl, Ïe ho bude vlastniti, a to toto
právo a toto dûdictví v církvi,
dokud neuãiní pfiestupek a ne-
bude povaÏován hlasem církve
za nehodného, podle zákonÛ a
asmluv církve, k církvi náleÏeti.
5 A uãiní-li pfiestupek a nebu-

de-li povaÏován za hodného
náleÏeti k církvi, nebude míti
moc ãiniti si nárok na onen díl,
kter˘ zasvûtil biskupovi pro
chudé a potfiebné církve mé;
tudíÏ, nepodrÏí si ten dar, ale
bude míti pouze nárok na onen
díl, kter˘ je mu pfiipsán.

6 A tak v‰echny vûci budou
zaji‰tûny, apodle bzákonÛ zemû.

7 A nechÈ to, co náleÏí tomuto
lidu, je urãeno pro tento lid.

8 A ohlednû apenûz, které
zb˘vají tomuto lidu – nechÈ je

tomuto lidu urãen zmocnûnec,
aby pfiijímal bpeníze, aby opat-
fioval jídlo a odûv, podle potfieb
tohoto lidu.

9 A nechÈ kaÏd˘ ãlovûk jedná
aãestnû a je roven mezi tímto
lidem a dostává stejnû, abyste
mohli b˘ti bjedno, tak jak jsem
vám pfiikázal.

10 A nechÈ to, co náleÏí tomuto
lidu, není odÀato a dáno ajiné
církvi.

11 ProãeÏ, jestliÏe jiná církev
by pfiijala peníze od této církve,
nechÈ zaplatí této církvi zpût
podle toho, jak se domluví;

12 A toto bude uãinûno skrze
biskupa nebo zmocnûnce, kter˘
bude urãen ahlasem církve.

13 A opût, nechÈ biskup zfiídí
pro tuto církev azásobárnu; a
nechÈ v‰echny vûci, peníze i
potraviny, kter˘ch je více, neÏ
je bnutné pro potfieby tohoto
lidu, jsou uchovávány v rukou
biskupa.

14 A nechÈ si také uschová pro
sebe a pro své vlastní potfieby a
pro potfieby své rodiny, jelikoÏ
bude zamûstnán vykonáváním
tûchto záleÏitostí.

15 A tak udûluji tomuto lidu
v˘sadu organisovati se podle
azákonÛ m˘ch.
16 A zasvûcuji jim atuto zemi

2a NaS 42:30–39; 105:5.
pp Zákon zasvûcení,
zasvûtiti.

3a NaS 49:20.
b Skut. 2:44–45;

4. Nefi 1:2–3.
4a tj. Oddíly 20 a 22 se

naz˘vají âlánky a
smlouvy Církve
Kristovy.
NaS 33:14; 42:13.

pp Smlouva.
6a 1. Petr. 2:13;

NaS 98:5–7.
b NaS 58:21–22.

8a NaS 84:104.
b NaS 104:15–18.

9a pp âestnost, ãestn˘.
b NaS 38:27.

pp Jednota.
10a tj. jiné odboãce

Církve nebo jiné

denominaci.
12a pp V‰eobecn˘

souhlas.
13a NaS 42:55.

pp Zásobárna.
b NaS 42:33–34, 55;

82:17–19.
15a NaS 51:2.
16a tj. oblast Kirtlandu

ve státû Ohio.
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na krátk˘ ãas, dokud se já, Pán,
o nû nepostarám jinak a nepfii-
káÏi jim, aby ‰li odtud;
17 A ta hodina a den jim není

dán, proãeÏ nechÈ se chovají
na této zemi, jako by zde mûli
b˘ti roky, a to se jim obrátí
k dobru jejich.

18 Vizte, toto bude apfiíkladem
pro sluÏebníka mého Edwarda

Partridge na jin˘ch místech, ve
v‰ech církvích.

19 A kdokoli je shledán vûr-
n˘m, spravedln˘m a moudr˘m
asprávcem, vejde v bradost Pána
svého a zdûdí vûãn˘ Ïivot.

20 Vpravdû, pravím vám, já
jsem JeÏí‰ Kristus, kter˘ apfiijde
rychle, v bhodinû, kdy si to
nepomyslíte. Tak jest. Amen.

ODDÍL 52

Zjevení dané star‰ím Církve skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu
ve státû Ohio 7. ãervna 1831 (History of the Church, 1:175–179).
V Kirtlandu se konala konference, která zaãala 3. a skonãila 6. ãervna. Na
této konferenci byla uãinûna první urãitá vysvûcení k úfiadu vysokého
knûze a jisté projevy fale‰n˘ch a klamajících duchÛ byly rozeznány a
duchové byli vyplísnûni.

1–2, Je urãeno, Ïe pfií‰tí konferen-
ce se má konati v Missouri; 3–8,
Jistí star‰í jsou urãeni k tomu,
aby cestovali spoleãnû; 9–11,
Star‰í mají uãiti tomu, co apo‰to-
lové a proroci napsali; 12–21, Ti,
ktefií jsou osvíceni Duchem, pfii-
ná‰ejí ovoce chvály a moudrosti;
22–44, RÛzní star‰í jsou urãeni
k tomu, aby ‰li kázajíce evangeli-
um, zatímco cestují do Missouri
na konferenci.

VIZTE, tak praví Pán star‰ím,
které apovolal a vyvolil

v tûchto posledních dnech hla-
sem svého Ducha –

2 ¤ka: Já, Pán, vám oznámím
to, co chci, abyste ãinili od to-
hoto ãasu do pfií‰tí konference,

jeÏ se bude konati v Missouri,
v azemi, kterou bzasvûtím lidu
svému, jenÏ jest czbytkem Jáko-
bov˘m, a tûm, kdoÏ jsou dûdici
podle dsmlouvy.

3 ProãeÏ, vpravdû pravím vám,
nechÈ se sluÏebníci moji Joseph
Smith ml. a Sidney Rigdon vy-
dají na cestu svou, jakmile
budou moci b˘ti vykonány
pfiípravy k tomu, aby opustili
domov svÛj a putovali do zemû
Missouri.

4 A nakolik mnû budou vûrni,
bude jim oznámeno, co budou
ãiniti;

5 A také, nakolik budou vûrni,
bude jim oznámena azemû va-
‰eho dûdictví.

6 A nakolik vûrni nebudou,

18a tj. vzorem.
19a Mat. 24:45–47.

pp Správce,
správcovství.

b pp Radost.
20a Zjev. 22:6–16.

b Mat. 24:44.
52 1a pp Povolání,

povolan˘ Bohem,
povolati.

2a NaS 57:1–3.
b NaS 58:57; 84:3–4.

c Îalmy 135:4;
3. Nefi 5:21–26.

d Abr. 2:6–11.
pp Abrahamova
smlouva.

5a NaS 57:1–3.
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budou odfiíznuti, tak, jak já
chci, jak se mi zdá dobré.
7 A opût, vpravdû pravím

vám, nechÈ se sluÏebník mÛj
Lyman Wight a sluÏebník mÛj
John Corrill vydají na spû‰nou
cestu svou;

8 A také sluÏebník mÛj John
Murdock a s luÏebník mÛj
Hyrum Smith se vydají na cestu
svou do téhoÏ mís ta pfies
Detroit.

9 A odtamtud nechÈ putují ká-
Ïíce slovo cestou, nefiíkajíce
aÏádné jiné vûci neÏ to, co bpro-
roci a apo‰tolové napsali, a to,
ãemu jsou uãeni cUtû‰itelem
skrze modlitbu víry.
10 NechÈ jdou adva a dva a

tak nechÈ káÏí cestou v kaÏdém
spoleãenství, kfitíce bvodou a
vkládáním crukou na bfiehu
u vody.
1 1 N e b o È t a k p r a v í P á n :

Zkrátím dílo své ve aspravedli-
vosti, neboÈ pfiicházejí dny, kdy
vy‰lu soud k vítûzství.
12 A nechÈ se sluÏebník mÛj

Lyman Wight má na pozoru,
neboÈ Satan si pfieje aprosívati
jej jako plevy.

13 A vizte, ten, kdo je avûrn˘,
bude uãinûn vládcem nad
mnoh˘mi vûcmi.
14 A opût, dám vám vzor ve

v‰ech vûcech, abyste nemuseli
b˘ti oklamáni; neboÈ Satan je

v‰ude v zemi a chodí oklamá-
vaje národy –

15 ProãeÏ ten, kdo se modlí,
jehoÏ duch je azkrou‰en˘, ten je
mnou bpfiijat, jestliÏe je poslu‰en
cnafiízení m˘ch.
16 Ten, kdo mluví, jehoÏ duch

je zkrou‰en˘, jehoÏ fieã je mírná
a povzná‰í, ten z Boha jest, jest-
liÏe je poslu‰en nafiízení m˘ch.

17 A opût, ten, kdo se chvûje
pod mocí mou, bude uãinûn
asiln˘m a bude pfiiná‰eti ovoce
chvály a bmoudrosti, podle zje-
vení a pravd, které jsem vám
dal.

18 A opût, ten, kdo je pfiemoÏen
a anepfiiná‰í ovoce, vpravdû
podle tohoto vzoru, ten není ze
mne.

19 ProãeÏ, podle tohoto vzoru
budete arozeznávati duchy ve
v‰ech pfiípadech pod cel˘mi
nebesy.

20 A ty dny pfii‰ly; lidem se
bude adíti podle víry jejich.

21 Vizte, toto pfiikázání je dáno
v‰em star‰ím, které jsem vyvolil.

22 A opût, vpravdû pravím
vám, nechÈ se sluÏebník mÛj
aThomas B. Marsh a sluÏebník
mÛj Ezra Thayre také vydají na
cestu svou, káÏíce slovo cestou
do téÏe zemû.

23 A opût, nechÈ se sluÏebník
mÛj Isaac Morley a sluÏebník
mÛj Ezra Booth vydají na cestu

9a Mos. 18:19–20.
b NaS 42:12; 52:36.

pp Písma.
c pp Duch Svat˘;

Uãitel, uãiti – Uãení
s Duchem; Utû‰itel.

10a Marek 6:7;
NaS 61:35.

b Jan 1:26.

c Skut. 8:14–17.
11a ¤ím. 9:28.
12a Luká‰ 22:31;

3. Nefi 18:17–18.
13a Mat. 25:23;

NaS 132:53.
15a pp Zlomené srdce.

b NaS 97:8.
c pp Nafiízení.

17a NaS 66:8; 133:58.
b pp Moudrost.

18a Mat. 3:10.
19a pp Rozeznávání, dar.
20a Mat. 8:5–13.
22a NaS 56:5.

pp Marsh, Thomas B.
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svou, také káÏíce slovo cestou
do téÏe zemû.
24 A opût, nechÈ se sluÏebníci

moji aEdward Partridge a
Martin Harris vydají na cestu
svou se sluÏebníky m˘mi
Sidneym Rigdonem a Josephem
Smithem ml.

25 NechÈ se sluÏebníci moji
D a v i d W h i t m e r a H a r v e y
Whitlock také vydají na cestu
svou a káÏí cestou do téÏe zemû.

26 A nechÈ se sluÏebníci moji
aParley P. Pratt a bOrson Pratt
vydají na cestu svou a káÏí
cestou, aÏ do téÏe zemû.
27 A nechÈ se sluÏebníci moji

Solomon Hancock a Simeon
Carter také vydají na cestu svou
do téÏe zemû a káÏí cestou.

28 NechÈ se sluÏebníci moji
Edson Fuller a Jacob Scott také
vydají na cestu svou.

29 NechÈ se sluÏebníci moji
Levi W. Hancock a Zebedee
Coltrin také vydají na cestu svou.

30 NechÈ se sluÏebníci moji
Reynolds Cahoon a Samuel H.
Smith také vydají na cestu svou.

31 NechÈ se sluÏebníci moji
Wheeler Baldwin a William
Carter také vydají na cestu svou.

32 A nechÈ sluÏebníci moji
aNewel Knight a Selah J. Griffin
jsou oba vysvûceni a také se vy-
dají na cestu svou.
33 Ano, vpravdû pravím, nechÈ

v‰ichni tito se vydají na cestu

svou na jedno místo, ve sv˘ch
rÛzn˘ch smûrech, a Ïádn˘ ãlo-
vûk nebude stavûti na azákladû
druhého ani nebude putovati
ve stopách druhého.

34 Ten, kdo je vûrn˘, ten bude
zachován a poÏehnán mnoh˘m
aovocem.
35 A opût, pravím vám, nechÈ

se s luÏebníc i moj i Joseph
Wakefield a Solomon Humphrey
vydají na cestu svou do v˘chod-
ních zemí;

36 NechÈ pracují s rodinami
sv˘mi, aneoznamujíce Ïádné
jiné vûci neÏ to, co proroci a
apo‰tolové, to, co bvidûli a sly‰e-
li a ãemu naprosto jistû cvûfií, aby
proroctví mohla b˘ti splnûna.

37 V dÛsledku pfiestupku
nechÈ to, co bylo udûleno He-
manu Bassetovi, je mu aodÀato
a vloÏeno na hlavu Simondse
Rydera.

38 A opût, vpravdû pravím
vám, nechÈ Jared Carter je
avysvûcen knûzem a také nechÈ
George James je vysvûcen
bknûzem.

39 NechÈ zbytek star‰ích abdí
nad církvemi a nechÈ oznamují
slovo v krajinách okolo nich; a
nechÈ pracují sv˘ma vlastníma
rukama, aby nebylo pûstováno
Ïádné bmodláfiství ani zlovol-
nost.

40 A pamatujte ve v‰ech vû-
cech na achudé a bpotfiebné, na

24a pp Partridge, Edward.
26a pp Pratt, Parley

Parker.
b pp Pratt, Orson.

32a NaS 56:6–7.
33a ¤ím. 15:20.
34a Jan 15:16;

NaS 18:15–16.

36a Mos. 18:19–20;
NaS 52:9.

b Jan 3:11.
c pp Vûfiiti, víra.

37a Mat. 25:25–30.
38a NaS 79:1.

b pp Knûz, Aronovo
knûÏství.

39a Alma 6:1.
b pp Modláfiství.

40a NaS 104:15–18.
pp Chudí.

b pp Blaho a sociální
péãe.
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nemocné a suÏované, neboÈ ten,
kdo neãiní tyto vûci, ten není
uãedníkem m˘m.
41 A opût, nechÈ sluÏebníci

moji Joseph Smith ml. a Sidney
Rigdon a Edward Partridge
vezmou s sebou adoporuãení
od církve. A nechÈ je také jedno
získáno pro sluÏebníka mého
Olivera Cowderyho.

42 A právû tak, jak jsem pravil,
budete-li vûrní, shromáÏdíte

se, abyste se radovali v zemi
aMissouri, která je zemí bdûdic-
tví va‰eho, která je nyní zemí
nepfiátel va‰ich.

43 Ale, vizte, já, Pán, urych-
lím mûsto v jeho ãase a budu
korunovati vûrné aradostí a
radováním.

44 Vizte, já jsem JeÏí‰ Kristus,
Syn BoÏí, a já je apozvednu
v poslední den. Tak jest. Amen.

ODDÍL 53

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Algernonu Sidneymu
Gilbertovi v Kirtlandu ve státû Ohio v ãervnu 1831 (History of the
Church, 1:179–180). Prorok, na Ïádost Sidneyho Gilberta, se tázal
Pána ohlednû práce a ustanovení bratra Gilberta v Církvi.

1–3, Povoláním a vyvolením
Sidneyho Gilberta v Církvi je b˘ti
vysvûcen star‰ím; 4–7, Má také
slouÏiti jako biskupÛv zmocnûnec.

VIZ, pravím ti, sluÏebníãe
mÛj Sidney Gilberte, Ïe

jsem sly‰el modlitby tvé; a volal
jsi ke mnû, aby ti bylo Pánem,
Bohem tv˘m, oznámeno to, co
se t˘ká tvého povolání a avyvo-
lení v církvi, kterou jsem já,
Pán, pozvedl v tûchto posled-
ních dnech.
2 Viz, já, Pán, kter˘ byl aukfiiÏo-

ván pro hfiíchy svûta, dávám ti
pfiikázání, aby ses bvzdal svûta.
3 Vezmi na sebe vysvûcení mé,

totiÏ vysvûcení star‰ím, abys
kázal víru a pokání a aodpu‰tûní

hfiíchÛ, podle slova mého, a pfii-
jetí Svatého Ducha vkládáním
brukou;

4 A také b˘ti azmocnûncem
pro tuto církev na místû, které
bude urãeno biskupem, podle
pfiikázání, která budou dána
pozdûji.

5 A opût, vpravdû pravím tobû,
vydá‰ se na cestu svou se sluÏeb-
níky m˘mi Josephem Smithem
ml. a Sidneym Rigdonem.

6 Viz, toto jsou první nafiízení,
která obdrÏí‰; a zbytek bude
oznámen v ãase, kter˘ pfiijde,
podle práce tvé na vinici mé.

7 A opût, chtûl bych, aby ses
nauãil, Ïe spasen je pouze ten,
kdo avytrvá do konce. Tak jest.
Amen.

41a NaS 20:64.
42a pp Sion.

b NaS 25:2; 57:1–3.
43a pp Radost.
44a NaS 88:96–98.
53 1a pp Povolání a

vyvolení; Vyvolení,
vyvolen˘, vyvoliti.

2a pp UkfiiÏování.
b pp Svût; Svûtskost.

3a pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.
b pp Ruce, jejich

vkládání.
4a NaS 57:6, 8–10,

14–15; 84:113.
7a pp Vytrvati.
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ODDÍL 54

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Newelu Knightovi
v Kirtlandu ve státû Ohio v ãervnu 1831 (History of the Church,
1:180–181). âlenové Církve v odboãce v Thompsonu ve státû Ohio byli
rozdûleni v otázce t˘kající se zasvûcení majetku. Projevovaly se sobectví
a chtivost a Leman Copley poru‰il svou smlouvu zasvûtiti svou rozsáh-
lou farmu jako místo dûdictví pro Svaté pfiicházející z Colesville ze
státu New York. Ezra Thayre byl také zapleten do sporu. V dÛsledku
toho Newel Knight (president odboãky v Thompsonu) a dal‰í star‰í
pfii‰li k Prorokovi, aby se zeptali, jak postupovati. Prorok se dotázal
Pána a obdrÏel toto zjevení. (Viz oddíl 56, kter˘ je pokraãováním této
záleÏitosti.)

1–6, Svatí musejí zachovávati
smlouvy evangelia, aby získali
milosrdenství; 7–10, Musejí b˘ti
trpûliví v souÏení.

VIZ, tak praví Pán, a to aAlfa
i Oméga, poãátek i konec, a

to ten, jenÏ byl bukfiiÏován pro
hfiíchy svûta –

2 Viz, vpravdû, vpravdû pra-
v í m t o b û , s l u Ï e b n í ã e m Û j
Newele Knighte, bude‰ státi
pevnû v úfiadû, k nûmuÏ jsem tû
urãil.
3 A pfiejí-li si bratfií tvoji unik-

nouti nepfiátelÛm sv˘m, nechÈ
ãiní pokání ze v‰ech hfiíchÛ
sv˘ch a stanou se opravdovû
a pokorn˘mi pfiede mnou a
zkrou‰en˘mi.
4 A jelikoÏ asmlouva, kterou

se mnou uãinili, byla poru‰ena,
právû tak se stala bprázdnou a
nemá Ïádn˘ úãinek.

5 A bûda tomu, skrze nûhoÏ
toto apohor‰ení pfiichází, neboÈ
by bylo pro nûho lépe, aby byl
utopen v hlubinû mofiské.

6 Ale poÏehnaní jsou ti, kdoÏ
zachovávají smlouvu a dodrÏují
pfiikázání, neboÈ oni získají
amilosrdenství.
7 ProãeÏ, jdûte nyní a uprch-

nûte ze zemû, aby na vás nepfii‰li
nepfiátelé va‰i; a vydejte se na
cestu svou a urãete, koho chcete,
aby byl vÛdcem va‰ím a aby
platil za vás penûzi.

8 A tak se vydáte na cestu svou
do západních krajin, do zemû
aMissouri, k hranicím LamanitÛ.
9 A aÏ dokonãíte putování,

vizte, pravím vám, hledejte si
aobÏivu jako jiní lidé, dokud
pro vás nepfiipravím místo.

10 A opût, buìte atrpûliví
v souÏení, dokud bnepfiijdu; a
vizte, pfiijdu rychle a odmûna

54 1a Zjev. 1:8; NaS 19:1.
pp Alfa i Oméga.

b pp UkfiiÏování.
3a pp Pokora, pokorn˘,

pokofiiti se.
4a NaS 42:30–39.

pp Zákon zasvûcení,
zasvûtiti.

b NaS 58:32–33.
5a Mat. 18:6–7.
6a pp Milosrdenství,

milosrdn˘.

8a NaS 52:42.
9a 1. Tes. 4:11.

10a pp Trpûlivost.
b Zjev. 22:12.

pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.
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má je se mnou, a ti, kdoÏ mne
chledali ãasnû, najdou dodpoãi-

nutí pro du‰i svou. Tak jest.
Amen.

ODDÍL 55

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Williamu W. Phelpsovi
v Kirtlandu ve státû Ohio v ãervnu 1831 (History of the Church,
1:184–186). William W. Phelps, tiskafi, a jeho rodina právû pfii‰li do
Kirtlandu a Prorok vyhledal Pána kvÛli informaci t˘kající se jeho.

1–3, W. W. Phelps je povolán a
vyvolen, aby byl pokfitûn, aby byl
vysvûcen star‰ím a aby kázal evan-
gelium; 4, Má také psáti knihy pro
dûti v církevních ‰kolách; 5–6, Má
cestovati do Missouri, coÏ bude
území jeho práce .

VIZ, tak praví Pán tobû,
sluÏebníãe mÛj Williame,

ano, a to Pán celé azemû: Ty jsi
povolán a vyvolen; a aÏ bude‰
bpokfitûn vodou, uãiní‰-li to
s okem upfien˘m na slávu mou,
bude‰ míti hfiíchy své odpu‰tû-
ny a pfiijme‰ Svatého Ducha
vkládáním crukou;

2 A pak bude‰ vysvûcen rukou
s l u Ï e b n í k a m é h o J o s e p h a
Smitha ml., abys byl star‰ím pro
tuto církev, abys kázal pokání
a aodpu‰tûní hfiíchÛ prostfied-
nictvím kfitu ve jménu JeÏí‰e
Krista, Syna Boha Ïivého.

3 A na kohokoli vloÏí‰ ruce své,
budou-li zkrou‰ení pfiede mnou,
bude‰ míti moc dáti Svatého
Ducha.

4 A opût, bude‰ vysvûcen, abys
pomáhal sluÏebníku mému
Oliveru Cowderymu konati dílo
ti‰tûní a vybírání a psaní aknih
pro ‰koly v této církvi, aby
také malé dûti mohly obdrÏeti
pouãení pfiede mnou tak, jak je
mnû pfiíjemné.

5 A opût, vpravdû pravím
tobû, z tohoto dÛvodu se vydá‰
na cestu svou se sluÏebníky
m˘mi Josephem Smithem ml. a
Sidneym Rigdonem, abys mohl
b˘ti ausazen v zemi dûdictví
svého, abys konal toto dílo.

6 A opût, nechÈ sluÏebník mÛj
Joseph Coe se také s nimi vydá
na cestu svou. Zbytek bude
oznámen pozdûji, tak jak chci já.
Amen.

ODDÍL 56

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû Ohio
v ãervnu 1831 (History of the Church, 1:186–188). Ezra Thayre, kter˘
byl urãen k tomu, aby cestoval do Missouri s Thomasem B. Marshem (viz
oddíl 52:22), nebyl schopen zaãíti svou misii, kdyÏ ten druh˘ byl pfiipraven.

10c Pfiísl. 8:17.
pp Modlitba.

d Mat. 11:28–30.
pp Odpoãinouti,
odpoãinutí,

spoãinouti.
55 1a Deut. 10:14;

1. Nefi 11:6;
2. Nefi 29:7.

b pp Kfiest, kfitíti.

c pp Ruce, jejich
vkládání.

2a pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.
4a NaS 88:118; 109:7, 14.
5a Amos 9:15.
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Star‰í Thayre nebyl pfiipraven vydati se na cestu kvÛli tomu, Ïe se
zapletl do problémÛ v Thompsonu ve státû Ohio (viz záhlaví k oddílu
54). Pán odpovûdûl na ProrokÛv dotaz ohlednû této záleÏitosti udûlením
tohoto zjevení.

1–2, Aby Svatí získali spasení,
musejí vzíti svÛj kfiíÏ a následovati
Pána; 3–13, Pán pfiikazuje a odvo-
lává a neposlu‰ní jsou zavrÏeni;
14–17, Bûda bohat˘m, ktefií nechtûjí
pomáhati chud˘m, a bûda chud˘m,
jejichÏ srdce není zlomeno; 18–20,
PoÏehnaní jsou chudí, ktefií jsou
ãistí v srdci, neboÈ oni zdûdí zemi.

POSLOUCHEJTE, ó vy lidé,
ktefií avyznáváte jméno mé,

praví Pán, vá‰ BÛh; neboÈ vizte,
hnûv mÛj je roznícen proti
vzpurn˘m a oni poznají rámû
mé a rozhofiãení mé v den
bnav‰tívení a prchlivosti nad
národy.
2 A ten, kdo nechce vzíti akfiíÏ

svÛj a bnásledovati mne a zacho-
vávati pfiikázání má, ten nebude
spasen.

3 Vizte, já, Pán, pfiikazuji; a ten,
kdo nechce aposlouchati, bude
bodfiíznut v mém vlastním pfií-
hodném ãase, poté, co já jsem
pfiikázal a pfiikázání je poru‰eno.
4 ProãeÏ já, Pán, pfiikazuji

a aodvolávám, jak se mi zdá
dobré; a to v‰e má padnouti na
hlavu bvzpurn˘ch, praví Pán.

5 P r o ã e Ï , j á o d v o l á v á m
pfiikázání, které bylo dáno slu-
ÏebníkÛm m˘m aThomasi B.

Marshovi a Ezrovi Thayremu,
a dávám nové pfiikázání sluÏeb-
níku svému Thomasovi, aby se
vydal na spû‰nou cestu svou do
zemû Missouri, a sluÏebník mÛj
Selah J. Griffin pÛjde s ním také.

6 NeboÈ vizte, odvolávám
pfiikázání, jeÏ bylo dáno sluÏeb-
níkÛm m˘m Selahu J. Griffinovi
a Newelu Knightovi, v dÛsled-
ku tvrdo‰íjnosti lidu mého,
kter˘ je v Thompsonu, a jejich
vzpourám.

7 ProãeÏ, nechÈ sluÏebník mÛj
Newel Knight zÛstává s nimi;
a tolik, kolik jich chce jíti, mÛÏe
jíti, ktefií jsou zkrou‰ení pfiede
mnou, a budou jím vedeni do
zemû, jiÏ jsem urãil.

8 A opût, vpravdû pravím vám,
Ïe sluÏebník mÛj Ezra Thayre
musí ãiniti pokání z ap˘chy své
a ze sobectví svého a uposlech-
nouti dfiívûj‰ího pfiikázání, jeÏ
jsem mu dal ohlednû místa, na
nûmÏ Ïije.

9 A jestliÏe to uãiní, jelikoÏ
na této zemi nebudou uãinûna
Ïádná rozdûlení, bude stále je‰tû
urãen, aby ‰el do zemû Missouri;

10 Jinak obdrÏí peníze, které
zaplatil, a opustí toto místo a
bude aodfiíznut z církve mé,
praví Pán BÛh zástupÛ;

56 1a NaS 41:1.
b Iz. 10:3–4;

Morm. 9:2;
NaS 1:13–14; 124:10.

2a Luká‰ 14:27.
b 1. Petr. 2:21;

2. Nefi 31:10–13;

Moroni 7:11.
pp JeÏí‰ Kristus –
Pfiíklad JeÏí‰e Krista.

3a pp Poslouchati,
poslu‰nost,
poslu‰n .̆

b NaS 1:14–16; 50:8.

4a NaS 58:31–33.
b pp Vzpoura.

5a pp Marsh, Thomas B.
8a pp Dom˘‰livost,

marnivost, p˘cha.
10a pp Vylouãení.
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11 A i kdyÏ nebe a zemû pomi-
nou, tato slova anepominou, ale
budou splnûna.
12 A jestliÏe sluÏebník mÛj

Joseph Smith ml. musí nezbyt-
nû zaplatiti peníze, viz, já, Pán,
mu je zaplatím zpût v zemi
Missouri, aby ti, od kter˘ch ob-
drÏí, mohli b˘ti odmûnûni zpût
podle toho, co konají;

13 NeboÈ podle toho, co konají,
obdrÏí, a to v pozemcích pro
dûdictví své.

14 Vizte, tak praví Pán k lidu
svému – máte mnoho vûcí ãiniti
a z mnoha ãiniti pokání; neboÈ
vizte, hfiíchy va‰e vystoupily
ke mnû a nejsou prominuty,
protoÏe se snaÏíte araditi podle
sv˘ch vlastních cest.
15 A srdce va‰e není uspoko-

jeno. A neposloucháte pravdu,
ale máte apotû‰ení v nespra-
vedlivosti.
16 Bûda vám, abohat˘m lidem,

ktefií nechcete bdávati jmûní své
cchud˘m, neboÈ dbohatství va‰e
rozeÏere du‰i va‰i; a toto bude
bûdování va‰e v den nav‰tívení

a soudu a rozhofiãení: eÎeÀ po-
minula, léto je skonãeno a du‰e
moje není spasena!

17 Bûda vám, achud˘m lidem,
jejichÏ srdce není zlomené,
jejichÏ duch není zkrou‰en˘
a jejichÏ bfiicho není uspokojeno
a jejichÏ ruce se nezadrÏí pfied
uchopením zboÏí jin˘ch lidí,
jejichÏ oãi jsou plné bchtivosti, a
ktefií nechcete pracovati sv˘ma
vlastníma rukama!

18 Ale poÏehnaní jsou achudí,
ktefií jsou ãistí v srdci, jejichÏ
srdce je bzlomené a jejichÏ duch
je zkrou‰en˘, neboÈ oni uvidí
ckrálovství BoÏí pfiicházející
s mocí a velikou slávou k vysvo-
bození svému; neboÈ tuãnost
dzemû bude jejich.
19 NeboÈ vizte, Pán pfiijde

a aodplata jeho bude s ním a
on odmûní kaÏdého ãlovûka a
chudí se budou radovati;

20 A pokolení jejich azdûdí
zemi z pokolení na pokolení,
na vûky vûkÛ. A nyní ustávám
k vám promlouvati. Tak jest.
Amen.

ODDÍL 57

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Sionu v kraji Jackson ve
státû Missouri 20. ãervence 1831 (History of the Church, 1:189–190).
V souladu s Pánov˘m pfiíkazem (oddíl 52) star‰í putovali z Kirtlandu
do Missouri s mnoha rozmanit˘mi záÏitky a urãit˘m protivenstvím. Pfii

11a 2. Nefi 9:16.
14a Jákob 4:10.
15a Alma 41:10;

3. Nefi 27:11.
16a Jer. 17:11;

2. Nefi 9:30.
b pp AlmuÏna, dávání

almuÏny.
c Pfiísl. 14:31;

Alma 5:55–56.
pp Chudí.

d Jakub 5:3.
e Jer. 8:20;

Alma 34:33–35;
NaS 45:2.

17a Mos. 4:24–27;
NaS 42:42; 68:30–32.

b pp Îádostiv b˘ti,
Ïádostivost.

18a Mat. 5:3, 8;
Luká‰ 6:20;
3. Nefi 12:3.

pp Chudí.
b pp Zlomené srdce.
c pp Království BoÏí

neboli království
nebeské.

d pp Zemû.
19a Zjev. 22:12;

NaS 1:10.
20a Mat. 5:5;

NaS 45:56–58.
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rozjímání nad stavem LamanitÛ, a nedostatkem civilisovanosti, kultivo-
vanosti a náboÏenství mezi lidmi obecnû, Prorok zvolal: „Kdy pustina
pokvete jako rÛÏe? Kdy bude Sion zbudován ve slávû své a kde bude státi
chrám TvÛj, ke kterému budou v‰echny národy pfiicházeti v posledních
dnech?“ (History of the Church, 1:189.) Následnû obdrÏel toto zjevení.

1–3, Independence ve státû Missouri
je místem pro mûsto Sion a chrám;
4–7, Svatí mají kupovati pozemky
a získati dûdictví na tomto území;
8–16, Sidney Gilbert má zfiíditi
obchod, W. W. Phelps má b˘ti tis-
kafiem a Oliver Cowdery má pfii-
pravovati materiál pro vydávání.

POSLOUCHEJTE, ó vy star‰í
církve mé, praví Pán, vá‰

BÛh, ktefií jste se shromáÏdili
podle pfiikázání m˘ch v této
zemi, která je zemí aMissouri,
jeÏ je bzemí, kterou jsem urãil
a czasvûtil pro dshromáÏdûní
svat˘ch.

2 ProãeÏ, toto je zemû zaslíbení
a amísto pro mûsto bSion.

3 A tak praví Pán, vá‰ BÛh:
Chcete-li pfiijmouti moudrost,
zde je moudrost. Vizte, místo,
které se nyní naz˘vá Indepen-
dence, je ústfiedním místem; a
místo pro achrám leÏí západnû
na pozemku, kter˘ není daleko
od soudní budovy.

4 ProãeÏ, toto je moudrost,
aby svat˘mi byla azakoupena
tato zemû a také kaÏd˘ kus leÏící
západnû, aÏ k ãáfie bûÏící pfiímo
mezi bÎidy a pohany;

5 A také kaÏd˘ kus hraniãící
s prériemi, nakolik jsou uãedníci
moji schopni akupovati pozem-
ky. Vizte, toto je moudrost, aby
to mohli bzískati jako vûãné
dûdictví.

6 A nechÈ sluÏebník mÛj
Sidney Gilbert zastává úfiad,
do kterého jsem ho urãil, aby
pfiijímal peníze, aby byl azmoc-
nûncem pro církev, aby kupoval
pozemky ve v‰ech okolních
krajinách, nakolik to mÛÏe b˘ti
uãinûno ve spravedlivosti, a
jak moudrost bude urãovati.

7 A nechÈ sluÏebník mÛj
aEdward Partridge zastává
úfiad, do kterého jsem ho urãil, a
brozdûluje svat˘m dûdictví jejich
tak, jak jsem pfiikázal; a také ti,
které urãil, aby mu pomáhali.

8 A opût, vpravdû pravím
vám, aÈ se sluÏebník mÛj Sidney
Gilbert usadí na tomto místû a
zfiídí obchod, aby mohl prodá-
vati zboÏí bez podvodu, aby
mohl získávati peníze na nákup
pozemkÛ pro dobro svat˘ch a
aby mohl získávati jakékoli vûci,
které uãedníci mohou potfiebo-
vati, aby je usadili v dûdictví
jejich.

57 1a NaS 52:42.
b NaS 29:7–8;

45:64–66.
c NaS 61:17.
d pp Izrael –

ShromáÏdûní Izraele.
2a NaS 28:9; 42:9, 62.

b pp Sion.

3a NaS 58:57; 97:15–17.
4a NaS 48:4.

b tj. „Îidé“ zde
odkazují na Lamanity
a „pohané“ na bílé
usídlence.

5a NaS 58:49, 51;
101:68–74.

b NaS 56:20.
6a NaS 53.
7a NaS 58:24.

pp Partridge, Edward.
b NaS 41:9–11;

58:14–18.
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9 A také nechÈ sluÏebník mÛj
Sidney Gilbert získá oprávnû-
ní – vizte, zde je moudrost, a
kdo ãte, nechÈ rozumí – aby
mohl zboÏí posílati také lidem,
prostfiednictvím kohokoli chce,
kdo jsou pfiíruãí zamûstnaní ve
sluÏbû jeho;

10 A tak se starati o mé svaté,
aby evangelium mé mohlo b˘ti
kázáno tûm, ktefií sedí v atem-
notû a v krajinû a bstínu smrti.
11 A opût, vpravdû pravím

vám, nechÈ sluÏebník mÛj
aWilliam W. Phelps je usazen
na tomto místû a zaveden jako
btiskafi pro církev.

12 A hle, jestliÏe svût pfiijme
jím vyti‰tûné spisy – vizte, zde
je moudrost – nechÈ získá co-
koli, co mÛÏe získati ve spra-
vedlivosti, pro dobro svat˘ch.

13 A nechÈ mu sluÏebník

mÛj aOliver Cowdery pomáhá
tak, jak jsem pfiikázal, na ja-
kémkoli místû mu urãím,
pfiepisovati a opravovati a
vybírati, aby v‰echny vûci
mohly b˘ti správné pfiede
mnou, jak to bude prokazová-
no Duchem skrze nûj.

14 A tak nechÈ ti, o nichÏ jsem
mluvil, jsou usazeni v zemi Sion
tak rychle, jak to mÛÏe b˘ti,
s rodinami sv˘mi, aby ãinili ony
vûci tak, jak jsem pravil.

15 A nyní ohlednû shromaÏìo-
vání – NechÈ biskup a zmocnû-
nec uãiní pfiípravy pro ty rodiny,
kter˘m bylo pfiikázáno pfiijíti
do této zemû, tak brzy, jak je to
moÏné, a usadí je do dûdictví
jejich.

16 A zbytku star‰ích i ãlenÛ
budou dány dal‰í pokyny poz-
dûji. Tak jest. Amen.

ODDÍL 58

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Sionu v kraji Jackson ve
státû Missouri 1. srpna 1831 (History of the Church, 1:190–195). O
prvním sabatu po pfiíchodu Proroka a jeho skupiny do kraje Jackson ve
státû Missouri se konalo náboÏenské shromáÏdûní a dva ãlenové byli
pfiijati kfitem. Nûktefií Svatí z Colesville z odboãky Thompson a dal‰í
dorazili bûhem onoho t˘dne (viz oddíl 54). Mnozí byli dychtiví poznati
vÛli Pánû ohlednû sebe v novém místû shromaÏìování.

1–5, Ti, ktefií vytrvají v souÏení,
budou korunováni slávou; 6–12,
Svatí se mají pfiipraviti na svatbu
Beránkovu a na veãefii Pánû; 13–
18, Biskupové jsou soudci v Izraeli;
19–23, Svatí mají poslouchati zá-
kony zemû; 24–29, Lidé mají pou-
Ïívati svobodu jednání k tomu,

aby ãinili dobro; 30–33, Pán pfii-
kazuje a odvolává; 34–43, âiniti
pokání znamená to, Ïe lidé musejí
vyznati své hfiíchy a zanechati jich;
44–58, Svatí mají zakoupiti své
dûdictví v Missouri a shromáÏditi
se tam; 59–65, Evangelium musí
b˘ti kázáno kaÏdému stvofiení.

10a Iz. 9:2; Mat. 4:16.
pp Temnota,
duchovní.

b Îalmy 23:4.
11a pp Phelps, William W.

b NaS 58:37, 40–41.

13a pp Cowdery, Oliver.
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POSLOUCHEJTE, ó vy star‰í
církve mé, a nakloÀte ucho

slovu mému a uãte se ode mne,
co já chci ohlednû vás a také
ohlednû atéto zemû, do které
jsem vás poslal.

2 NeboÈ vpravdû pravím vám,
poÏehnan˘ je ten, kdo azacho-
vává pfiikázání má, aÈ v Ïivotû
nebo ve bsmrti; a ten, kdo je
cvûrn˘ v dsouÏení, odmûna jeho
je vût‰í v království nebeském.

3 Vy nemÛÏete spatfiiti pfiiro-
zen˘ma oãima sv˘ma, v nynûj-
‰í dobû, plán va‰eho aBoha
t˘kající se tûchto vûcí, jeÏ pfii-
jdou pozdûji, a bslávu, která
bude následovati po mnohém
souÏení.
4 NeboÈ po mnohém asouÏení

pfiicházejí bpoÏehnání. ProãeÏ
pfiichází den, kdy budete cko-
runováni mnohou dslávou; ta
hodina je‰tû není, ale je blízko,
na dosah.

5 Pamatujte na to, co vám fií-
kám pfiedem, abyste si to mohli
auloÏiti do srdce a pfiijmouti to,
co bude následovati.
6 Vizte, vpravdû pravím vám,

z tohoto dÛvodu jsem vás
poslal – abyste mohli b˘ti po-
slu‰ni a aby srdce va‰e mohlo
b˘ti apfiipraveno vydávati bsvû-
dectví o vûcech, které pfiijdou;

7 A také abyste mohli b˘ti

poctûni poloÏením základÛ a
vydáváním svûdectví o zemi,
na níÏ bude státi aSion BoÏí;
8 A také aby hostina z tuãn˘ch

vûcí mohla b˘ti pfiipravena pro
achudé; ano, hostina z tuãn˘ch
vûcí, z vína s busedlinou, dobfie
proãi‰tûného, aby zemû mohla
vûdûti, Ïe ústa prorokÛ nezkla-
mou;

9 Ano, veãefie domu Pánû,
dobfie pfiipravená, na kterou bu-
dou pozvány v‰echny národy.

10 Nejprve bohatí a uãení,
moudfií a urození;

11 A poté pfiichází den mé
moci; potom chudí, chromí a
slepí a hlu‰í pfiijdou na asvatbu
Beránkovu a budou jísti bveãefii
Pánû, pfiipravenou pro velik˘
den, kter˘ pfiijde.

12 Vizte, já, Pán, jsem to pravil.
13 A aby asvûdectví mohlo

vyjíti ze Sionu, ano, z úst mûsta
dûdictví BoÏího –

14 Ano, z tohoto dÛvodu jsem
vás poslal sem a vybral jsem
sluÏebníka svého aEdwarda
Partridge a urãil jsem mu po-
slání jeho v této zemi.

15 Ale nebude-li ãiniti pokání
z hfiíchÛ sv˘ch, coÏ jsou nevíra
a zaslepenost srdce, nechÈ se má
na pozoru, aby anepadl.

16 Vizte, poslání jeho je mu
dáno, a nebude dáno opût.

58 1a NaS 57:1–8.
2a Mos. 2:22.

b 1. Petr. 4:6.
c 2. Tes. 1:4.
d pp Protivenství.

3a pp BÛh, BoÏstvo.
b pp Sláva.

4a Îalmy 30:6;
NaS 101:2–7;
103:11–14; 109:76.

b pp PoÏehnání,
poÏehnan˘,
poÏehnati.

c pp Koruna; Oslavení.
d ¤ím. 8:17–18;

NaS 136:31.
5a Deut. 11:18–19.
6a NaS 29:8.

b pp Svûdectví.
7a pp Sion.

8a pp Chudí.
b Iz. 25:6.

11a Mat. 22:1–14;
Zjev. 19:9;
NaS 65:3.

b Luká‰ 14:16–24.
13a Mich. 4:2.
14a pp Partridge, Edward.
15a 1. Kor. 10:12.



111 Nauka a smlouvy 58:17–33

17 A kdokoli zastává toto po-
slání, je urãen, aby byl asoudcem
v Izraeli, stejnû jako tomu bylo
v dávn˘ch dnech, aby rozdû-
loval zemû dûdictví BoÏího
bdûtem jeho;

18 A aby soudi l l id jeho
podle svûdectví spravedln˘ch
a s pomocí rádcÛ sv˘ch, podle
zákonÛ království, jeÏ jsou dány
aproroky BoÏími.
19 NeboÈ vpravdû pravím

vám, mÛj zákon bude v této
zemi zachováván.

20 NechÈ si Ïádn˘ ãlovûk
nemyslí, Ïe je vládcem; ale
nechÈ BÛh panuje tomu, kdo
soudí, podle rady své vlastní
vÛle, neboli jin˘mi slovy tomu,
jenÏ radí neboli sedí na stolici
soudcovské.

21 NechÈ Ïádn˘ ãlovûk neporu-
‰uje azákony zemû, neboÈ ten,
kdo zachovává zákony BoÏí,
nemá Ïádnou potfiebu poru‰o-
vati zákony zemû.

22 ProãeÏ, buìte poddáni mo-
cím, které jsou, dokud nebude
avládnouti ten, jehoÏ právem je
vládnouti, a nepodrobí v‰echny
nepfiátele pod nohy své.
23 Vizte, azákony, které jste

obdrÏeli z ruky mé, jsou zákony
církve a v tomto svûtle je budete
hlásati. Vizte, zde je moudrost.
24 A nyní, jak jsem fiekl ohled-

nû sluÏebníka svého Edwarda
Partridge, tato zemû je zemí
bydli‰tû jeho a tûch, které urãil

za rádce své; a také zemí byd-
li‰tû toho, jehoÏ jsem urãil, aby
vedl azásobárnu mou;
25 ProãeÏ, nechÈ pfiivedou

rodiny své do této zemû, jak se
uradí mezi sebou a se mnou.

26 NeboÈ vizte, není vhodné,
abych pfiikazoval ve v‰ech vû-
cech; neboÈ ten, kdo je nucen
ve v‰ech vûcech, ten je anedba-
l˘ a není moudr˘m sluÏební-
kem; proãeÏ neobdrÏí Ïádnou
odmûnu.

27 Vpravdû pravím, lidé mají
b˘ti ahorlivû zamûstnáni v dobré
vûci a konati mnoho vûcí ze své
vlastní svobodné vÛle a usku-
teãÀovati mnoho spravedlivosti;

28 NeboÈ ta moc je v nich, ãímÏ
ajednají sami za sebe. A nakolik
lidé konají dobro, neztratí ni-
kterak odmûnu svou.

29 Ale ten, kdo neãiní nic,
dokud mu není pfiikázáno, a
pfiijímá pfiikázání s pochybují-
cím srdcem a zachovává je
s lenivostí, ten je azatracen.

30 Kdo bych byl já, kter˘ auãi-
nil ãlovûka, praví Pán, kdybych
pokládal za nevinného toho,
kter˘ neposlouchá pfiikázání má?

31 Kdo bych byl, praví Pán,
kdybych asliboval, a neplnil?
32 Já pfiikazuji, a lidé nepo-

slouchají; aodvolávám, a oni
nedostávají poÏehnání.

33 Potom praví v srdci svém:
Toto není dílo Pánû, neboÈ sliby
jeho nejsou splnûny. Ale bûda

17a NaS 107:72–74.
pp Biskup.

b pp Synové a dcery
BoÏí.

18a pp Prorok.
21a Luká‰ 20:22–26;

NaS 98:4–10;

âl. v. 1:12.
pp Vláda.

22a pp JeÏí‰ Kristus;
Mesiá‰; Milénium.

23a pp Zákon.
24a NaS 51:13; 70:7–11.
26a Mat. 24:45–51;

NaS 107:99–100.
27a pp Píle; Skutky.
28a pp Svoboda jednání.
29a pp Zatracení.
30a Iz. 45:9–10; Hel. 12:6.
31a NaS 1:37–38; 82:10.
32a NaS 56:3–4.
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takov˘m, neboÈ odmûna jejich
ãíhá adole, a ne shÛry.

34 A nyní vám dám dal‰í po-
kyny ohlednû této zemû.

35 Je to moudrost ve mnû, aby
sluÏebník mÛj Martin Harris
byl pfiíkladem pro církev v tom,
Ïe apoloÏí peníze své pfied
biskupa církve.

36 A také, toto je zákon pro
kaÏdého ãlovûka, kter˘ pfiichází
do této zemû, aby obdrÏel dû-
dictví; a uãiní se sv˘mi penûzi
podle toho, jak poÏaduje zákon.

37 A je také moudré, aby byly
v Independence zakoupeny po-
zemky jako místo pro zásobárnu
a také pro atiskárnu.
38 A dal‰í pokyny ohlednû

s luÏebníka mého Mart ina
Harrise mu budou dány Du-
chem, aby mohl obdrÏeti dûdic-
tví své tak, jak se mu zdá dobré;

39 A nechÈ ãiní pokání z hfiíchÛ
sv˘ch, neboÈ usiluje o achválu
svûta.

40 A také nechÈ sluÏebník mÛj
aWilliam W. Phelps zastává
úfiad, do kterého jsem ho urãil,
a obdrÏí dûdictví své v zemi;

41 A také on má zapotfiebí
ãiniti pokání, neboÈ já, Pán, jím
nejsem velmi potû‰en, neboÈ se
snaÏí vyniknouti a není dosta-
teãnû mírn˘ pfiede mnou.

42 Vizte, ten, kdo ãinil apokání
z hfiíchÛ sv˘ch, tomu je bodpu‰-
tûno, a já, Pán, jiÏ na nû cnevzpo-
mínám.

43 Podle toho mÛÏete poznati,
ãiní-li ãlovûk pokání z hfiíchÛ
sv˘ch – vizte, avyzná je a bzane-
chá jich.

44 A nyní, vpravdû, pravím
ohlednû zbytku star‰ích církve
své, ãas je‰tû nepfii‰el, a po
mnoho let nepfiijde, aby obdrÏeli
dûdictví své v této zemi, ledaÏe
si to budou pfiáti skrze modlitbu
víry, pouze tak, jak jim to bude
urãeno Pánem.

45 NeboÈ, vizte, oni budou
atlaãiti lidi dohromady z konãin
zemû.

46 ProãeÏ, shromáÏdûte se; a ti,
ktefií nejsou urãeni, aby zÛstali
v této zemi, nechÈ káÏí evangeli-
um v okolních krajinách; a poté
nechÈ se vrátí do domova svého.

47 NechÈ káÏí cestou a avydá-
vají svûdectví o pravdû na v‰ech
místech a volají k bohat˘m,
vysok˘m i nízk˘m, a k chud˘m,
aby ãinili pokání.

48 A nechÈ budují acírkve,
nakolik obyvatelé zemû budou
ãiniti pokání.

49 A nechÈ je urãen hlasem
církve zmocnûnec pro církev
v Ohiu, aby pfiijímal peníze
k zakoupení pozemkÛ v aSionu.

50 A dávám sluÏebníku svému
Sidneymu Rigdonovi pfiikázání,
aby anapsal popis zemû Sion a
prohlá‰ení o vÛli BoÏí, jak mu
bude oznámena Duchem;

51 A list a upisovací listinu,
aby byly pfiedloÏeny v‰em

33a NaS 29:45.
35a NaS 42:30–32.
37a NaS 57:11–12.
39a 2. Nefi 26:29;

NaS 121:34–37.
40a pp Phelps, William W.
42a pp Pokání.

b Iz. 1:18.
pp Odpustiti.

c Iz. 43:25.
43a NaS 19:20; 64:7.

pp Vyznání, vyznati.
b NaS 82:7.

45a Deut. 33:17.

pp Izrael –
ShromáÏdûní Izraele.

47a NaS 68:8.
48a tj. odboãky Církve.
49a pp Sion.
50a NaS 63:55–56.
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církvím, aby byly získány pe-
níze, aby byly dány do rukou
biskupa, jeho samého nebo
zmocnûnce, jak se mu bude
zdáti dobré nebo jak urãí, aby
byly zakoupeny pozemky jako
dûdictví pro dûti BoÏí.
52 NeboÈ, vizte, vpravdû pra-

vím vám, Pán chce, aby uãedníci
a dûti lidské otevfieli srdce své,
totiÏ aby zakoupili tuto celou
krajinu zemû, jakmile to ãas
dovolí.

53 Vizte, zde je moudrost.
NechÈ tak uãiní, jinak neobdrÏí
Ïádné adûdictví, ledaÏe by to
bylo prolitím krve.

54 A opût, nakolik je zemû zís-
kána, nechÈ jsou do této zemû
vysláni dûlníci v‰eho druhu,
aby pracovali pro svaté BoÏí.

55 NechÈ v‰echny vûci jsou
konány v pofiádku; a nechÈ v˘-
sady pozemkÛ jsou ãas od ãasu
oznamovány biskupem nebo
zmocnûncem církve.

56 A nechÈ se dílo shromaÏ-
ìování nedûje ve spûchu ani
útûkem; ale nechÈ je vykonává-
no tak, jak bude urãováno
star‰ími církve na konferencích,
podle poznání, které ãas od ãasu
obdrÏí.

57 A nechÈ sluÏebník mÛj
Sidney Rigdon zasvûtí a posvûtí
tuto zemi a místo pro achrám
Pánu.

58 A nechÈ je svoláno konfe-
renãní shromáÏdûní; a poté
nechÈ se sluÏebníci moji Sidney

Rigdon a Joseph Smith ml. vrátí,
a s nimi také Oliver Cowdery,
aby uskuteãnili zbytek práce,
kterou jsem jim urãil v jejich
vlastní zemi, a zbytek, tak jak
bude aurãeno konferencemi.

59 A nechÈ se Ïádn˘ ãlovûk
nevrací z této zemû, aniÏ by avy-
dával svûdectví cestou o tom,
co ví a ãemu naprosto jistû vûfií.

60 NechÈ to, co bylo udûleno
Zibovi Petersonovi, je mu odÀa-
to; a nechÈ má postavení ãlena
církve a pracuje sv˘ma vlastní-
ma rukama, s bratfiími, dokud
nebude dostateãnû aukáznûn
za v‰echny hfiíchy své; neboÈ je
nevyznává a zam˘‰lí je skr˘ti.

61 NechÈ zbytek star‰ích této
církve, ktefií pfiicházejí do této
zemû, z nichÏ nûktefií jsou
nesmírnû poÏehnaní, dokonce
nadmíru, má také konferenci
v této zemi.

62 A nechÈ sluÏebník mÛj
Edward Partridge fiídí konfe-
renci, kterou budou míti.

63 A nechÈ se také vrátí, káÏíce
cestou evangelium, vydávajíce
svûdectví o vûcech, které jim
jsou zjeveny.

64 NeboÈ, vpravdû, hlas musí
vycházeti z tohoto místa do
celého svûta a do nejzaz‰ích
ãástí zemû – evangelium musí
b˘ti akázáno kaÏdému stvofiení,
se bznameními provázejícími
ty, ktefií vûfií.

65 A vizte, Syn MuÏe apfiichází.
Amen.

53a NaS 63:27–31.
57a NaS 57:3; 84:3–5, 31;

97:10–17.
58a pp V‰eobecn˘

souhlas.
59a pp Svûdectví.
60a pp UkázÀování,

ukázÀovati.

64a pp Kázati.
b pp Znamení.

65a pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.
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ODDÍL 59

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Sionu v kraji Jackson ve
státû Missouri 7. srpna 1831 (History of the Church, 1:196–201).
Prorok pfied sv˘m záznamem tohoto zjevení pí‰e popisnû o zemi Sion, kde
byli tehdy lidé shromáÏdûni. Zemû byla zasvûcena, jak Pán nafiídil, a
místo pro budoucí chrám bylo posvûceno. Pán dává tato pfiikázání s tím,
Ïe se zvlá‰tû vztahují na Svaté v Sionu.

1–4, Vûrní Svatí v Sionu budou
poÏehnáni; 5–8, Mají milovati
Pána a slouÏiti mu a zachovávati
jeho pfiikázání; 9–19, Svûcením
dne Pánû jsou Svatí poÏehnáni
ãasnû i duchovnû; 20–24, Spra-
vedliv˘m je pfiislíben pokoj v tom-
to svûtû a vûãn˘ Ïivot ve svûtû,
kter˘ pfiijde.

VIZTE, poÏehnaní, praví Pán,
jsou ti, jiÏ vy‰li do této

zemû s aokem upfien˘m na slávu
moji, podle pfiikázání m˘ch.

2 NeboÈ ti, ktefií Ïijí, azdûdí
zemi, a ti, ktefií bumírají, odpo-
ãinou od v‰ech prací sv˘ch a
skutky jejich je budou následo-
vati; a obdrÏí ckorunu v dpfií-
bytcích Otce mého, jeÏ jsem pro
nû pfiipravil.

3 Ano, poÏehnaní jsou ti,
jejichÏ nohy stojí na zemi Sion,
ktefií jsou poslu‰ni evangelia
mého; neboÈ obdrÏí jako odmû-

nu svou dobré vûci zemû, a ta
bude vydávati v asíle své.
4 A budou také korunováni

poÏehnáními shÛry, ano, a pfii-
kázáními, kter˘ch není málo, a
azjeveními v ãase jejich – ti, ktefií
jsou bvûrní a cpilní pfiede mnou.

5 ProãeÏ, dávám jim pfiikázání,
fika toto: aMilovati bude‰ Pána
Boha svého cel˘m sv˘m bsrd-
cem, celou svou mocí, myslí a
silou; a ve jménu JeÏí‰e Krista
mu bude‰ cslouÏiti.
6 Milovati bude‰ abliÏního

svého jako sebe samého. bNe-
pokrade‰; ani cnezcizoloÏí‰ ani
dnezabije‰ ani nebude‰ ãiniti
nic tomu podobného.

7 Bude‰ adûkovati Pánu Bohu
svému ve v‰ech vûcech.

8 Bude‰ pfiiná‰eti aobûÈ Pánu
Bohu svému ve bspravedlivosti,
a to srdce zlomené a ducha
czkrou‰eného.
9 A aby ses mohl plnûji ucho-

59 1a Mat. 6:22–24;
NaS 88:67.

2a Mat. 5:5;
NaS 63:20, 48–49.

b Zjev. 14:13.
pp Ráj; Smrt, tûlesná.

c pp Koruna; Oslavení.
d Jan 14:2;

NaS 72:4; 76:111; 81:6;
98:18.

3a Gen. 4:12; MojÏ. 5:37.
4a NaS 42:61; 76:7;

98:12; 121:26–29.
pp Zjevení.

b pp Hoden nûãeho,
zpÛsobilost,
zpÛsobil˘.

c pp Píle.
5a Deut. 11:1;

Mat. 22:37;
Moroni 10:32;
NaS 20:19.
pp Láska.

b pp Srdce.

c pp SlouÏiti, sluÏba.
6a pp Pfiátelství.

b pp KrádeÏ, krásti.
c pp CizoloÏství.
d pp VraÏda, vraÏditi.

7a Alma 37:37;
NaS 46:32.
pp DíkÛvzdání, díky.

8a pp ObûÈ.
b pp Spravedlivost,

spravedliv˘.
c pp Zlomené srdce.
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vati aneposkvrnûn˘m od svûta,
pÛjde‰ do domu modlitby a
bude‰ pfiiná‰eti svátosti své
v mÛj bsvat˘ den;

10 NeboÈ vpravdû toto je den
urãen˘ ti k tomu, aby sis odpo-
ãinul od prací sv˘ch a aprojevil
oddanost svou Nejvy‰‰ímu;

11 Nicménû sliby tvé budou
pfiiná‰eny ve spravedlivosti ve
v‰ech dnech a ve v‰ech dobách;

12 Ale pamatuj, Ïe v tento
den Pánû bude‰ pfiiná‰eti aobûti
své a svátosti své Nejvy‰‰ímu,
bvyznávaje hfiíchy své bratfiím
a pfied Pánem.

13 A v tento den nebude‰
konati Ïádnou jinou vûc, jen
nechÈ jídlo tvé je pfiipraveno
s upfiímností srdce, aby apÛst
tvÛj mohl b˘ti dokonal˘, neboli
jin˘mi slovy, aby bradost tvá
mohla b˘ti úplná.

14 Vpravdû, toto je pÛst a
modlitba neboli jin˘mi slovy
radování a modlitba.

15 A nakolik tyto vûci ãiníte
s adíkÛvzdáním, s bvesel˘m
csrdcem a tváfií, ne s mnoh˘m
dsmíchem, neboÈ toto je hfiích,
ale s radostn˘m srdcem a s vese-
lou tváfií –
16 Vpravdû pravím, Ïe nakolik

tak ãiníte, plnost zemû je va‰e,
zvûfi polní a ptactvo ve vzdu-
chu, a to, co ‰plhá po stromech
a chodí po zemi;

17 Ano, a byliny a dobré vûci,
které pocházejí ze zemû, aÈ
k jídlu nebo pro odûv nebo pro
domy nebo pro stodoly nebo
pro sady nebo pro zahrady
nebo pro vinice;

18 Ano, v‰echny vûci, které
pocházejí ze azemû v období
svém, jsou uãinûny k prospûchu
a uÏitku ãlovûka, aby potû‰ily
oko a rozveselily srdce;

19 Ano, pro jídlo a pro odûv,
pro chuÈ a pro ãich, aby posilo-
valy tûlo a oÏivovaly du‰i.

20 A tû‰í Boha, Ïe dal v‰ech-
ny tyto vûci ãlovûku; neboÈ
k tomu úãelu byly uãinûny,
aby byly pouÏívány se soud-
ností, nikoli s nestfiídmostí, ani
s vynucováním.

21 A v niãem se ãlovûk anepro-
hfie‰uje proti Bohu neboli proti
nikomu není hnûv jeho roznícen
kromû tûch, jiÏ bneuznávají
ruku jeho ve v‰ech vûcech a
neposlouchají jeho pfiikázání.

22 Vizte, to je podle zákona
a prorokÛ; proãeÏ, neobtû-
Ïujte mne více ohlednû této
záleÏitosti.

23 Ale nauãte se, Ïe ten, kdo
ãiní díla aspravedlivosti, obdrÏí
bodmûnu svou, a to cpokoj
v tomto svûtû a dvûãn˘ Ïivot ve
svûtû, kter˘ pfiijde.

24 Já, Pán, jsem to pravil a
Duch vydává svûdectví. Amen.

9a Jakub 1:27.
b pp Sabatní den.

10a pp Uctívání, uctívati.
12a tj. obûti ãasu, nadání

nebo prostfiedkÛ ve
sluÏbû Bohu a
bliÏnímu.
pp ObûÈ.

b pp Vyznání, vyznati.

13a pp Postiti se, pÛst.
b pp Radost.

15a pp DíkÛvzdání, díky.
b Ex. 25:2;

NaS 64:34.
c Pfiísl. 17:22.
d NaS 88:69.

18a pp Zemû.
21a pp UblíÏiti, uraziti.

b Job 1:21.
23a pp Spravedlivost,

spravedliv˘.
b pp PoÏehnání,

poÏehnan˘,
poÏehnati.

c Mat. 11:28–30.
pp Pokoj.

d NaS 14:7.
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ODDÍL 60

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v kraji Jackson ve státû
Missouri 8. srpna 1831 (History of the Church, 1:201–202). Pfii této
pfiíleÏitosti si star‰í, ktefií byli urãeni, aby se vrátili na v˘chod, pfiáli vûdûti,
jak mají postupovati a jakou cestou a jak˘m zpÛsobem mají cestovati.

1–9, Star‰í mají kázati evangelium
ve spoleãenstvích zlovoln˘ch; 10–
14, Nemají marniti svÛj ãas ani po-
hfibívati své hfiivny; 15–17, Mohou
si um˘ti nohy jako svûdectví proti
tûm, ktefií odmítají evangelium.

VIZTE, tak praví Pán star‰ím
církve své, ktefií se mají

rychle vrátiti do zemû, odkud
pfii‰li: Vizte, tû‰í mne, Ïe jste
pfii‰li sem;
2 Ale nûkter˘mi nejsem velmi

potû‰en, neboÈ nechtûjí otvírati
aústa svá, ale bskr˘vají hfiivnu,
kterou jsem jim dal, kvÛli cstra-
chu z ãlovûka. Bûda takov˘m,
neboÈ hnûv mÛj je roznícen
proti nim.
3 A stane se, nebudou-li mi

vûrnûj‰í, bude jim aodÀato do-
konce i to, co mají.

4 NeboÈ já, Pán, panuji nahofie
v nebesích a mezi avojsky zemû;
a v den, kdy shromáÏdím
bklenoty své, v‰ichni lidé budou
vûdûti, co je to, co prozrazuje
moc BoÏí.
5 Ale, vpravdû, budu k vám

mluviti ohlednû cesty va‰í do
zemû, odkud jste pfii‰li. NechÈ
je zhotoveno plavidlo, nebo
koupeno, jak se vám zdá dobré,

nezáleÏí mi na tom, a vydejte se
na spû‰nou cestu na místo, které
se jmenuje St. Louis.

6 A odtud nechÈ se sluÏebníci
moji Sidney Rigdon, Joseph
Smith ml. a Oliver Cowdery
vydají na cestu svou do
Cincinnati;

7 A na tom místû nechÈ po-
zdvihnou hlas svÛj a oznamují
slovo mé siln˘m hlasem, bez
hnûvu nebo pochybování, po-
zvedajíce na nû svaté ruce.
NeboÈ já jsem schopen uãiniti
vás asvat˘mi a hfiíchy va‰e jsou
vám bodpu‰tûny.
8 A nechÈ se zbytek vydá na

cestu svou ze St. Louis, dva a
dva, a káÏí slovo, ne ve spûchu,
mezi spoleãenstvími zlovoln˘ch,
dokud se nevrátí do církví,
odkud pfii‰li.

9 A to v‰e pro dobro církví;
pro tento zámûr jsem je poslal.

10 A nechÈ sluÏebník mÛj
aEdward Partridge dá z penûz,
které jsem mu dal, ãást m˘m
star‰ím, jimÏ je pfiikázáno, aby
se vrátili;

11 A ten, kdo je schopen,
nechÈ je vrátí prostfiednictvím
zmocnûnce; a ten, kdo není, od
toho se to nevyÏaduje.

60 2a Efez. 6:19–20.
b Luká‰ 8:16, 18.
c Mat. 25:14–30.

pp Báti se, bázeÀ,
strach – Strach

z ãlovûka.
3a Marek 4:25;

NaS 1:33.
4a Alma 43:50.

b Iz. 62:3; Zach. 9:16;

Mal. 3:17;
NaS 101:3.

7a pp Svatost.
b pp Odpustiti.

10a pp Partridge, Edward.
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12 A nyní mluvím o zbytku,
ktefií pfiijdou do této zemû.

13 Vizte, byli posláni, aby ká-
zali evangelium mé mezi spole-
ãenstvími zlovoln˘ch; proãeÏ,
dávám jim pfiikázání, takto: Ne-
bude‰ amarniti ãas svÛj, ani ne-
bude‰ pohfibívati bhfiivnu svou,
aby nemohla b˘ti poznána.
14 A poté, co pfiijde‰ do

zemû Sion, a poté, co bude‰
oznamovati slovo mé, rychle se
vrátí‰, oznamuje slovo mé mezi
spoleãenstvími zlovoln˘ch, ne
ve spûchu, ani ve ahnûvu, ani
s rozbrojem.

15 A setfies aprach s nohou
sv˘ch proti tûm, ktefií tû nepfii-
jímají, ne v jejich pfiítomnosti,
abys je nedráÏdil, ale v skrytu;
a omyj nohy své jako svûdectví
proti nim v den soudu.

16 Vizte, toto je pro vás posta-
ãující a je to vÛle toho, kter˘
vás poslal.

17 A ústy sluÏebníka mého
Josepha Smitha ml. bude ozná-
meno to, co se t˘ká Sidneyho
Rigdona a Olivera Cowderyho.
Zbytek pozdûji. Tak jest. Amen.

ODDÍL 61

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, na bfiehu fieky Missouri
u ohybu McIlwainés Bend 12. srpna 1831 (History of the Church,
1:202–205). Prorok a deset star‰ích na své zpáteãní cestû do Kirtlandu
cestovali v kanoích po proudu fieky Missouri. Bûhem tfietího dne cesty
zaÏili mnohá nebezpeãí. Star‰í William W. Phelps ve vidûní za denního
svûtla vidûl niãitele jedoucího s mocí po tváfii vod.

1–12, Pán ustanovil na vodách
mnohá zniãení; 13–22, Vody byly
proklety Janem a niãitel jezdí po
jejich tváfii; 23–29, Nûktefií mají
moc pfiikázati vodám; 30–35, Star‰í
mají cestovati dva a dva a kázati
evangelium; 36–39, Mají se pfii-
pravovati na pfiíchod Syna MuÏe.

VIZTE a poslouchejte hlas
toho, kter˘ má ve‰kerou

amoc, kter˘ je od vûãnosti do
vûãnosti, a to bAlfy i Omégy,
poãátku i konce.

2 Vizte, vpravdû, tak praví
Pán k vám, ó vy star‰í církve
mé, ktefií jste shromáÏdûni na
tomto místû, vám jsou nyní
hfiíchy va‰e odpu‰tûny, neboÈ já,
Pán, aodpou‰tím hfiíchy a jsem
bmilosrdn˘ k tûm, jiÏ cvyznávají
hfiíchy své se srdcem pokorn˘m;

3 Ale vpravdû pravím vám, Ïe
není nutné, aby tato celá skupi-
na m˘ch star‰ích postupovala
rychle po vodách, zatímco oby-
vatelé na obou stranách hynou
v nevífie.

13a NaS 42:42.
pp Lenost, lín˘.

b Mat. 25:24–30;
NaS 82:18.

14a Pfiísl. 14:29.
15a Mat. 10:14;

Luká‰ 9:5;
Skut. 13:51;
NaS 24:15;
75:20; 84:92.

61 1a pp Moc.
b pp Alfa i Oméga.

2a Mos. 4:10–11.
pp Odpustiti.

b pp Milosrdenství,
milosrdn˘.

c pp Vyznání, vyznati.
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4 Nicménû strpûl jsem to, aby-
ste o tom mohli vydati svûdectví;
vizte, je mnoho nebezpeãí na vo-
dách, a obzvlá‰tû bude pozdûji;
5 NeboÈ já, Pán, jsem ustanovil

v hnûvu svém mnohá zniãení na
vodách; ano, a zvlá‰tû na tûchto
vodách.

6 Nicménû ve‰keré tûlo je
v rukou m˘ch a ten, kdo je mezi
vámi vûrn˘, nezahyne vodami.

7 ProãeÏ je nutné, aby si
sluÏebník mÛj Sidney Gilbert
a sluÏebník mÛj aWilliam W.
Phelps pospí‰ili se sv˘m povû-
fiením a posláním.
8 Nicménû, nechtûl bych str-

pûti, abyste se rozdûlili, dokud
byste nebyli aukáznûni kvÛli
v‰em hfiíchÛm sv˘m, abyste
mohli b˘ti jedno, abyste nemu-
seli zahynouti ve bzlovolnosti;
9 Ale nyní, vpravdû pravím, je

to má vÛle, abyste se rozdûlili.
ProãeÏ nechÈ sluÏebníci moji
Sidney Gilbert a William W.
Phelps jdou s dfiívûj‰í skupinou
svou a nechÈ se vydají na cestu
svou ve spûchu, aby mohli
splniti poslání své, a skrze víru
pfiemohou;

10 A nakolik budou vûrni,
budou zachováni a já, Pán, budu
s nimi.

11 A nechÈ si zbytek vezme to,
co je nutné k oblékání.

12 NechÈ sluÏebník mÛj Sidney
Gilbert vezme to, co nutné není,
s sebou, tak jak se dohodnete.

13 A nyní, vizte, pro va‰e
adobro jsem vám dal bpfiikázání

ohlednû tûchto vûcí; a já, Pán,
budu s vámi rozmlouvati jako
s lidmi za stara.

14 Vizte, já, Pán, jsem na po-
ãátku poÏehnal avody; ale v po-
sledních dnech, ústy sluÏebníka
svého Jana, jsem vody bproklel.

15 ProãeÏ, pfiijdou dny, kdy
Ïádné tûlo nebude bezpeãné na
vodách.

16 A bude se fiíkati ve dnech,
které pfiicházejí, Ïe nikdo není
schopen doplouti do zemû Sion
po vodách, kromû toho, kdo je
pfiím˘ v srdci.

17 A jako jsem já, Pán, na
poãátku aproklel zemi, právû
tak jsem ji v posledních dnech
poÏehnal, v dobû její, pro uÏitek
svat˘ch sv˘ch, aby mohli jísti
z tuãnosti její.
18 A nyní vám dávám pfiiká-

zání, Ïe to, co pravím jednomu,
pravím v‰em, Ïe budete pfiedem
varovati bratfií své ohlednû
tûchto vod, aby na nû pfii cesto-
vání nevstupovali, aby je víra
neopustila a aby nebyli chyceni
v pastích;

19 Já, Pán, jsem ustanovil, a
niãitel jezdí po tváfii jejich, a já
to ustanovení neodvolávám.

20 Já, Pán, jsem se na vás
hnûval vãera, ale dnes je hnûv
mÛj odvrácen.

21 ProãeÏ, nechÈ ti, ohlednû
nichÏ jsem mluvil, ktefií se
mají vydati na cestu svou ve
spûchu – opût vám pravím,
nechÈ se vydají na cestu svou
ve spûchu.

7a pp Phelps, William W.
8a pp UkázÀování,

ukázÀovati.
b pp Zlovolnost,

zlovoln˘.
13a NaS 21:6.

b pp Pfiikázání BoÏí.
14a Gen. 1:20.

b Zjev. 8:8–11.
17a MojÏ. 4:23.



119 Nauka a smlouvy 61:22–37

22 A nezáleÏí mi na tom, po
krátké dobû, pakliÏe splní po-
slání své, zda budou cestovati
po vodû nebo po zemi; nechÈ je
to tak, jak jim to bude oznámeno
pozdûji skrze úsudek jejich.

23 A nyní, ohlednû sluÏební-
kÛ m˘ch Sidneyho Rigdona,
Josepha Smitha ml. a Olivera
Cowderyho, nechÈ jiÏ nevstu-
pují na vody, kromû prÛplavu,
zatímco cestují do domova své-
ho; neboli jin˘mi slovy nebudou
vstupovati na vody, aby cesto-
vali, kromû prÛplavu.

24 Vizte, já, Pán, jsem urãil
zpÛsob cestování svat˘ch sv˘ch;
a vizte, toto je ten zpÛsob – Ïe
poté, co opustí prÛplav, budou
cestovati po zemi, ponûvadÏ je
jim pfiikázáno, aby cestovali a
vy‰li do zemû Sion;

25 A budou, jako dûti Izraele,
arozbíjeti cestou stany.
26 A vizte, toto pfiikázání dáte

v‰em bratfiím sv˘m.
27 Nicménû, komu je dána

amoc pfiikazovati vodám, tomu
je Duchem dáno znáti v‰echny
cesty jeho;
28 ProãeÏ, nechÈ ãiní tak,

jak mu Duch Ïivého Boha pfii-
kazuje, aÈ na zemi nebo na
vodách, jak zÛstává na mnû
ãiniti pozdûji.

29 A vám je dán smûr pro svaté
neboli cesta pro svaté tábora
Pánû, pro putování jejich.

30 A opût, vpravdû pravím
vám, sluÏebníci moji Sidney

Rigdon, Joseph Smith ml. a
Oliver Cowdery nebudou otví-
rati ústa svá ve spoleãenstvích
zlovoln˘ch, dokud nepfiijdou
do Cincinnati;

31 A na onom místû pozdvih-
nou hlas svÛj k Bohu proti
onomu lidu, ano k tomu, jehoÏ
hnûv je roznícen proti zlovol-
nosti jejich, proti lidu, kter˘ je
témûfi azral˘ ke zniãení.
32 A odtamtud nechÈ cestují

ke spoleãenstvím bratfií sv˘ch,
neboÈ práce jejich je právû nyní
mnohem potfiebnûj‰í mezi nimi
neÏ mezi spoleãenstvími zlo-
voln˘ch.

33 A nyní, ohlednû zbytku,
nechÈ cestují a aoznamují slovo
mezi spoleãenstvími zlovol-
n˘ch, nakolik je to dáno;

34 A nakolik to budou ãiniti,
azbaví ‰at svÛj krve a budou
pfiede mnou bez poskvrny.

35 A nechÈ cestují spoleãnû
nebo adva a dva, jak se jim zdá
dobré, pouze nechÈ sluÏebník
mÛj Reynolds Cahoon a slu-
Ïebník mÛj Samuel H. Smith,
v nichÏ se mi dobfie zalíbilo, se
nerozdûlují, dokud se nevrátí
do domova svého, a to pro
moudr˘ zámûr ve mnû.

36 A nyní, vpravdû pravím
vám, a to, co fiíkám jednomu,
fi íkám v‰em, buìte dobré
mysli, amalé dûti; neboÈ jsem
ve bstfiedu va‰em a cneopustil
jsem vás;

37 A ponûvadÏ jste se pfiede

25a Num. 9:18.
27a pp KnûÏství; Moc.
31a Alma 37:31;

Hel. 13:14;
NaS 101:11.

33a pp Kázati; Svûdãiti.
34a 2. Nefi 9:44;

Jákob 2:2;
Mos. 2:28.

35a pp Misionáfiská práce.

36a Jan 13:33.
b Mat. 18:20.
c Iz. 41:15–17;

1. Nefi 21:14–15.
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mnou pokofii l i , poÏehnání
akrálovství jsou va‰e.
38 Opásejte bedra svá a buìte

apozorní a buìte rozváÏní,
vyhlíÏejíce pfiíchod Syna MuÏe,
neboÈ on pfiijde v hodinû, kdy
si to nepomyslíte.

39 aModlete se vÏdy, abyste
neve‰li v bpoku‰ení, abyste
mohli obstáti v den pfiíchodu
jeho, aÈ v Ïivotû, nebo ve smrti.
Tak jest. Amen.

ODDÍL 62

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, na bfiehu fieky Missouri
v Charitonu ve státû Missouri 13. srpna 1831 (History of the Church,
1:205–206). Tohoto dne Prorok a jeho skupina, která byla na cestû
z Independence do Kirtlandu, potkali nûkolik star‰ích, ktefií byli na cestû
do zemû Sion, a po radostném pozdravení obdrÏel toto zjevení.

1–3, Svûdectví jsou zaznamenána
v nebi; 4–9, Star‰í mají cestovati a
kázati podle soudnosti, a jak jsou
vedeni Duchem.

VIZTE a poslouchejte, ó vy
star‰í církve mé, praví

Pán, vá‰ BÛh, a to JeÏí‰ Kristus,
apfiímluvce vá‰, jenÏ zná slabost
ãlovûka, a jak bpomoci tûm, ktefií
jsou cpokou‰eni.

2 A vpravdû oãi mé spoãívají
na tûch, ktefií je‰tû nevy‰li do
zemû Sion; proãeÏ va‰e poslání
není je‰tû naplnûno.

3 Nicménû jste poÏehnaní,
neboÈ asvûdectví, jeÏ jste vydali,
je bzaznamenáno v nebi pro an-
dûly, aby na nû hledûli; a oni se
nad vámi radují a chfiíchy va‰e
jsou vám odpu‰tûny.

4 A nyní pokraãujte na cestû
své. ShromáÏdûte se v zemi

aSion; a konejte shromáÏdûní a
radujte se spoleãnû a pfiiná‰ejte
svátost Nejvy‰‰ímu.

5 A pak se mÛÏete vrátiti,
abyste vydávali svûdectví, ano,
dokonce spoleãnû, nebo dva a
dva, jak se vám zdá dobré, na
tom mi nezáleÏí; jen buìte vûrni
a aoznamujte radostné zvûsti
obyvatelÛm zemû neboli mezi
spoleãenstvími zlovoln˘ch.

6 Vizte, já, Pán, jsem vás pfii-
vedl dohromady, aby mohl b˘ti
naplnûn slib, Ïe vûrní mezi
vámi budou zachováni a budou
se radovati spoleãnû v zemi
Missouri. Já, Pán, slibuji vûrn˘m
a nemohu alháti.

7 Já, Pán, jsem ochoten, jestliÏe
kdokoli mezi vámi si pfieje jeti
na koni nebo na mezku nebo na
voze, obdrÏí toto poÏehnání,
jestliÏe je pfiijme z ruky Pánû

37a NaS 50:35.
38a pp Bdíti, stráÏní.
39a pp Modlitba.

b pp Pokou‰eti,
poku‰ení.

62 1a NaS 45:3–4.

pp Pfiímluvce.
b ÎidÛm 2:18;

Alma 7:12.
c pp Pokou‰eti,

poku‰ení.
3a Luká‰ 12:8–9.

pp Svûdectví.
b pp Kniha Ïivota.
c NaS 84:61.

4a NaS 57:1–2.
5a pp Misionáfiská práce.
6a Eter 3:12.
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s avdûãn˘m srdcem ve v‰ech
vûcech.

8 Tyto vûci zÛstávají na vás,
abyste uãinili podle soudnosti
a pokynÛ Ducha.

9 Vizte, akrálovství je va‰e. A
vizte, a hleìte, já jsem bs vûrn˘-
mi vÏdy. Tak jest. Amen.

ODDÍL 63

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû Ohio
koncem srpna 1831 (History of the Church, 1:206–211). Prorok, Sidney
Rigdon a Oliver Cowdery dorazili do Kirtlandu 27. srpna ze své náv‰tûvy
Missouri. Prorok v úvodu svého záznamu tohoto zjevení napsal: „V tûchto
poãáteãních dnech Církve byla velká snaha získati slovo Pánû ohlednû
kaÏdého námûtu, kter˘ se jak˘mkoli zpÛsobem t˘kal na‰eho spasení;
a ponûvadÏ zemû Sion byla nyní nejdÛleÏitûj‰ím ãasn˘m cílem, kter˘
jsme mûli na zfieteli, tázal jsem se Pána na dal‰í informace ohlednû
shromaÏìování Svat˘ch a zakoupení pozemkÛ a dal‰ích záleÏitostí.“
(History of the Church, 1:207.)

1–6, Den hnûvu pfiijde na zlovolné;
7–12, Znamení pfiicházejí vírou;
13–19, CizoloÏníci v srdci budou
popírati víru a budou uvrÏeni
do jezera ohnû; 20, Vûrní obdrÏí
dûdictví na promûnûné zemi; 21,
Úplná zpráva o událostech na
hofie Promûnûní je‰tû nebyla zje-
vena; 22–23, Poslu‰ní obdrÏí
tajemství království; 24–31, Dû-
dictví v Sionu mají b˘ti zakou-
pena; 32–35, Pán ustanovuje
války a zlovolní zabíjejí zlovolné;
36–48, Svatí se mají shromaÏ-
ìovati v Sionu a poskytovati
peníze, aby byl zbudován; 49–54,
PoÏehnání jsou zaji‰tûna vûr-
n˘m pfii druhém pfiíchodu, ve
vzkfií‰ení a bûhem milénia; 55–58,
Toto je den varování; 59–66,
Pánovo jméno je bráno nadarmo
tûmi, ktefií ho pouÏívají bez
pravomoci.

POSLOUCHEJTE, ó vy lidé, a
otevfiete srdce své a nakloÀte

ucho zdaleka; a naslouchejte
vy, ktefií se naz˘váte lidem Pánû,
a sly‰te slovo Pánû a vÛli jeho
ohlednû vás.

2 Ano, vpravdû pravím, sly‰te
s lovo toho , j ehoÏ hnûv je
roznícen proti zlovoln˘m a
avzpurn˘m;
3 JehoÏ vÛlí je vzíti kohokoli,

koho chce avzíti, a zachovává pfii
Ïivotû ty, jeÏ chce zachovati;

4 JenÏ buduje podle své vlastní
vÛle a libosti; a niãí, kdyÏ se
mu zlíbí, a je schopen uvrhnouti
du‰i dolÛ do pekla.

5 Vizte, já, Pán, promluvím
hlasem sv˘m, a ten bude upo-
slechnut.

6 ProãeÏ, vpravdû pravím,
nechÈ se zlovolní mají na pozoru
a nechÈ se vzpurní bojí a chvûjí;

7a pp DíkÛvzdání, díky.
9a NaS 61:37.

b Mat. 28:20.
63 2a pp Vzpoura.

3a pp Smrt, tûlesná.
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nechÈ nevûfiící mlãí, neboÈ aden
hnûvu na nû pfiijde jako bvichfiice
a ve‰keré tûlo bude cvûdûti, Ïe
já jsem BÛh.
7 A ten, kdo hledá znamení,

uvidí a znamení , a le ne ke
spasení.
8 Vpravdû, pravím vám, jsou

mezi vámi ti, jiÏ hledají zname-
ní, a byli takoví jiÏ od poãátku;

9 Ale vizte, víra nepfiichází
znameními, ale znamení násle-
dují ty, ktefií vûfií.
10 Ano, znamení pfiicházejí

avírou, ne skrze vÛli lidí, ani tím,
jak se jim zlíbí, ale skrze vÛli
BoÏí.
11 Ano, znamení pfiicházejí

vírou a vedou k mocn˘m skut-
kÛm, neboÈ bez avíry se Ïádn˘
ãlovûk nezalíbí Bohu; a na koho
je BÛh rozhnûván, tím není vel-
mi potû‰en; proãeÏ takov˘m
neukazuje Ïádná znamení, jen
v bhnûvu k jejich czatracení.
12 ProãeÏ, já, Pán, nejsem

potû‰en tûmi z vás, ktefií hledali
znamení a divy pro víru, a ne
pro dobro lidí k slávû mé.

13 Nicménû, dávám pfiikázání,
a mnozí se odvrátili od pfiiká-
zání m˘ch a nezachovávají je.

14 Jsou mezi vámi acizoloÏníci
a cizoloÏnice; nûktefií z nich se

od vás odvrátili, a jiní zÛstávají
s vámi, ktefií pozdûji budou
zjeveni.

15 NechÈ se takoví mají na po-
zoru a rychle ãiní pokání, jinak
na nû pfiijde soud jako past a
po‰etilost jejich bude projevena
a skutky jejich je budou násle-
dovati v oãích lidí.

16 A vpravdû pravím vám, jak
jsem fiekl dfiíve, ten, kdo ahledí
na Ïenu, aby jí byl bÏádostiv,
neboli jestliÏe nûkdo czcizoloÏí
v srdci svém, ten nebude míti
Ducha, ale zapfie víru a bude se
báti.

17 ProãeÏ, já, Pán, jsem pravil,
Ïe abázliví a nevûfiící a v‰ichni
blháfii a kdokoli, kdo miluje leÏ
a clÏe, a smilník a kouzelník,
budou míti podíl svÛj v onom
d jezefie, které hofií ohnûm a
sírou, coÏ je edruhá smrt.
18 Vpravdû pravím, Ïe nebu-

dou míti podíl na aprvním
vzkfií‰ení.

19 A nyní vizte, já, Pán, pravím
vám, Ïe nejste aospravedlnûni,
protoÏe tyto vûci jsou mezi
vámi.

20 Nicménû, ten, kdo avytrvá
ve vífie a ãiní vÛli mou, ten
pfiemÛÏe a obdrÏí bdûdictví na
zemi, aÏ pfiijde den promûnûní;

6a pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista;
Spravedlnost.

b Jer. 30:23.
c Iz. 49:26.

7a NaS 46:9.
pp Znamení.

10a Moroni 7:37.
pp Vûfiiti, víra.

11a ÎidÛm 11:6.
b NaS 35:11.
c NaS 88:65.

14a NaS 42:24–25.
16a Mat. 5:27–28;

NaS 42:23–26.
b pp Îádostiv b˘ti,

Ïádostivost.
c pp CizoloÏství.

17a Zjev. 21:8.
b pp Lhaní.
c Zjev. 22:15;

NaS 76:103.
d Zjev. 19:20;

2. Nefi 9:8–19,

26; 28:23;
Jákob 6:10;
Alma 12:16–18;
NaS 76:36.
pp Peklo.

e pp Smrt, duchovní.
18a Zjev. 20:6.
19a pp Ospravedlnûní,

ospravedlniti.
20a NaS 101:35.

b Mat. 5:5;
NaS 59:2; 88:25–26.
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21 Kdy bude azemû bpromûnû-
na, vpravdû podle vzoru, jenÏ
byl ukázán apo‰tolÛm m˘m na
chofie; o ãemÏ plnost zprávy jste
je‰tû neobdrÏeli.
22 A nyní, vpravdû pravím

vám, Ïe, jak jsem pravil, Ïe vám
oznámím vÛli svou, vizte, ozná-
mím vám ji, ne cestou pfiikázání,
neboÈ jsou mnozí, ktefií nehledí
zachovávati pfiikázání má.

23 Ale tomu, kdo zachovává
pfiikázání má, dám atajemství
svého království, a ta budou
v nûm studnicí bÏivé vody
ctryskající k Ïivotu vûãnému.
24 A nyní, vizte, toto je vÛle

Pána, va‰eho Boha, ohlednû
svat˘ch jeho, aby se shromáÏdili
v zemi Sion, ne ve spûchu, aby
nebyl zmatek, kter˘ pfiiná‰í mor.

25 Vizte, zemû aSion – já, Pán, ji
drÏím ve sv˘ch vlastních rukou;
26 Nicménû já, Pán, dávám

acísafiovi ty vûci, které jsou
císafiovy.
27 ProãeÏ já, Pán, chci, abyste

zakoupili pozemky, abyste moh-
li míti v˘hodu pfied svûtem,
abyste mohli míti nárok pfied
svûtem, aby oni nemuseli b˘ti
podnûcováni ke hnûvu.

28 NeboÈ aSatan jim vkládá do
srdce, aby se na vás hnûvali, a
prolévání krve.

29 ProãeÏ, zemû Sion nebude

získána, leda koupí, nebo krví,
jinak pro vás není Ïádného
dûdictví.

30 A jestliÏe koupí, vizte, jste
poÏehnáni;

31 A jestliÏe krví, ponûvadÏ je
vám zakázáno prolévati krev,
hle, nepfiátelé va‰i pÛjdou na
vás a budete biãováni od mûsta
k mûstu a od synagogy k syna-
goze, a jen málo jich obstojí,
aby obdrÏelo dûdictví.

32 Já, Pán, jsem rozhnûván na
zlovolné; já zadrÏuji Ducha
svého pfied obyvateli zemû.

33 Pfiísahal jsem ve hnûvu
svém ohlednû aválek a ustanovil
jsem je na tváfii zemû a zlovolní
budou zabíjeti zlovolné a strach
pfiijde na kaÏdého ãlovûka;

34 A asvatí také stûÏí uniknou;
nicménû já, Pán, jsem s nimi a
bpfiijdu dolÛ v nebi z pfiítomnos-
ti Otce svého a strávím czlovolné
neuhasiteln˘m dohnûm.

35 A vizte, toto je‰tû není, ale
brzy to bude.

36 ProãeÏ, vida, Ïe já, Pán,
jsem ustanovil tyto vûci na tváfii
zemû, chci, aby svatí moji byli
shromáÏdûni v zemi Sion;

37 A aby kaÏd˘ ãlovûk vzal
aspravedlivost do rukou sv˘ch a
vûrnost na bedra svá a pozdvihl
varovn˘ bhlas k obyvatelÛm
zemû; a oznamoval slovem i

21a pp Zemû – Koneãn˘
stav zemû.

b pp Svût – Konec
svûta.

c Mat. 17:1–3.
23a Alma 12:9–11;

NaS 42:61; 84:19;
107:18–19.

b pp Îivá voda.
c Jan 4:14.

25a pp Sion.
26a Luká‰ 20:25;

NaS 58:21–23.
pp Vláda.

28a pp ëábel.
33a pp Válka.
34a pp Svat˘.

b pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.

c Mat. 3:12;

2. Nefi 26:6;
NaS 45:57; 64:24;
101:23–25, 66.
pp Zlovolnost,
zlovoln˘.

d pp OheÀ.
37a pp Spravedlivost,

spravedliv˘.
b NaS 1:4.
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útûkem, Ïe czpusto‰ení pfiijde na
zlovolné.

38 ProãeÏ, nechÈ uãedníci moji
v Kirtlandu, ktefií dlí na této
farmû, uspofiádají své ãasné
záleÏitosti.

39 NechÈ sluÏebník mÛj Titus
Billings, kter˘ ji má na starosti,
se zbaví pozemku, aby mohl
b˘ti pfií‰tího jara pfiipraven
vydati se na cestu svou vzhÛru
do zemû Sion s tûmi, ktefií na
nûm dlí, kromû tûch, které si
vyhradím pro sebe, ktefií nepÛ-
jdou, dokud jim nepfiikáÏi.

40 A nechÈ v‰echny peníze,
které mohou b˘ti postrádány,
nezáleÏí mi na tom, zdali je
to málo nebo mnoho, jsou poslá-
ny vzhÛru do zemû Sion tûm,
které jsem urãil, aby je pfiijímali.

41 Vizte, já, Pán, dám sluÏební-
ku svému Josephu Smithovi ml.
moc, aby byl uschopnûn aroze-
znati Duchem ty, jiÏ pÛjdou
vzhÛru do zemû Sion, a ty
uãedníky mé, jiÏ zÛstanou.
42 NechÈ si sluÏebník mÛj

Newel K. Whitney podrÏí ob-
chod svÛj neboli jin˘mi slovy
onen obchod je‰tû na krátk˘ ãas.

43 Nicménû, nechÈ odevzdá
v‰echny peníze, které mÛÏe
odevzdati, aby byly poslány
vzhÛru do zemû Sion.

44 Vizte, tyto vûci jsou v jeho
vlastních rukou, nechÈ ãiní
podle moudrosti.

45 Vpravdû pravím, nechÈ je
vysvûcen jako zmocnûnec pro
uãedníky, ktefií zÛstanou, a
nechÈ je vysvûcen k této moci;

46 A nyní rychle nav‰tûvuj
církve, vysvûtluje jim tyto vûci,
se sluÏebníkem m˘m Oliverem
Cowderym. Viz, toto je má vÛle,
získávati peníze, tak jak jsem
uvedl.

47 Ten, kdo je avûrn˘ a vytrvá,
pfiemÛÏe svût.

48 Ten, kdo posílá poklady
vzhÛru do zemû Sion, obdrÏí
adûdictví v tomto svûtû a jeho
díla ho budou následovati, a
také odmûnu ve svûtû, kter˘
pfiijde.

49 Ano, a poÏehnaní jsou
mrtví, jiÏ aumírají v Pánu, od
nynûj‰ka; aÏ Pán pfiijde a staré
vûci bpominou a v‰echny vûci
se stanou nov˘mi, oni cvstanou
z mrtv˘ch a poté dnezemfiou, a
obdrÏí dûdictví pfied Pánem, ve
svatém mûstû.

50 A ten, kdo bude Ïíti, aÏ
pfiijde Pán, a zachoval víru, je
apoÏehnán; nicménû, je mu urãe-
no bzemfiíti ve vûku ãlovûka.
51 ProãeÏ, dûti abudou brÛsti,

aÏ zestárnou; stafií lidé ze-
mfiou, ale nebudou spáti v pra-
chu, ale budou v okamÏiku
cpromûnûni.
52 ProãeÏ, pro tuto pfiíãinu ká-

zali apo‰tolové svûtu vzkfií‰ení
mrtv˘ch.

37c Iz. 47:11.
41a pp Rozeznávání, dar.
47a Mos. 2:41; NaS 6:13.
48a NaS 101:18.
49a Zjev. 14:13;

NaS 42:44–47.
b 2. Kor. 5:17.
c pp Vzkfií‰ení.

d Zjev. 21:4;
Alma 11:45;
NaS 88:116.
pp Nesmrtelnost,
nesmrteln˘.

50a pp PoÏehnání,
poÏehnan˘,
poÏehnati.

b pp Smrt, tûlesná.
51a pp Milénium.

b Iz. 65:20–22;
NaS 45:58; 101:29–31.

c 1. Kor. 15:51–52;
NaS 43:32.



125 Nauka a smlouvy 63:53–66

53 Tyto vûci jsou vûci, jeÏ mu-
síte vyhlíÏeti; a promlouvaje
po zpÛsobu Pánû, jsou nyní
ablízko, na dosah, a v ãase, kte-
r˘ pfiijde, a to v den pfiíchodu
Syna MuÏe.
54 A aÏ do oné hodiny budou

po‰etilé apanny mezi moudr˘-
mi; a v oné hodinû dojde k úpl-
nému oddûlení spravedliv˘ch
a zlovoln˘ch; a onoho dne
se‰lu andûly své, aby bvytrhali
zlovolné a uvrhli je do neuha-
sitelného ohnû.

55 A nyní vizte, vpravdû
pravím vám, já, Pán, nejsem
potû‰en sluÏebníkem sv˘m
aSidneym Rigdonem; boslavil
se v srdci svém a nepfiijal radu,
ale zarmoutil Ducha;
56 ProãeÏ, azáznam jeho není

pfiijateln˘ pro Pána, a on uãiní
jin˘; a jestliÏe ho Pán nepfiijme,
vizte, nebude déle zastávati
úfiad, do kterého jsem ho urãil.

57 A opût, vpravdû pravím
vám, ati, kdoÏ si pfiejí v srdci
svém, v mírnosti, bvarovati hfií‰-
níky ku pokání, nechÈ jsou
vysvûceni k této moci.
58 NeboÈ toto je den varování,

a ne den mnoha slov. NeboÈ
já , Pán, nebudu posmíván
v posledních dnech.

59 Vizte, já jsem shÛry, a má
moc leÏí dole. Jsem nade v‰ím
a ve v‰em a skrze v‰echno a

azkoumám v‰echny vûci a pfii-
cház í den , kdy mi budou
v‰echny vûci poddány.

60 Vizte, já jsem aAlfa i Oméga,
a to JeÏí‰ Kristus.

61 ProãeÏ, nechÈ se v‰ichni lidé
mají na pozoru, jak berou
ajméno mé do sv˘ch úst –
62 NeboÈ viz te , vpravdû

pravím, Ïe jsou mnozí, ktefií
jsou pod tímto odsouzením,
ktefií pouÏívají jména Pánû, a
pouÏívají ho nadarmo, nemajíce
pravomoc.

63 ProãeÏ, nechÈ církev ãiní
pokání z hfiíchÛ sv˘ch, a já, Pán,
se k nim budu znáti; jinak
budou odfiíznuti.

64 Pamatujte, Ïe to, co pfiichází
shÛry, je aposvátné a musí b˘ti
bvyslovováno s pozorností a
skrze nabádání Ducha; a v tom-
to není Ïádného odsouzení, a vy
dostáváte Ducha cskrze modlit-
bu; proãeÏ, bez tohoto zÛstává
odsouzení.

65 NechÈ sluÏebníci moj i
Joseph Smith ml. a Sidney
Rigdon si vyhledají domov, jak
jsou uãeni skrze amodlitbu
Duchem.

66 Tyto vûci mají b˘ti pfiemo-
Ïeny skrze trpûlivost, aby oni
mohli obdrÏeti pfievelmi ne-
smírné a vûãné abfiímû bslávy,
jinak vût‰í odsouzení. Amen.

53a NaS 35:15.
54a Mat. 25:1–13;

NaS 45:56–59.
b Mos. 16:2.

55a pp Rigdon, Sidney.
b pp Dom˘‰livost,

marnivost, p˘cha.
56a NaS 58:50.

57a NaS 4:3–6.
b NaS 18:14–15.

pp Misionáfiská
práce; Varování,
varovati.

59a 1. Kor. 2:10.
60a pp Alfa i Oméga.
61a pp Znesvûcení.

64a pp Svat˘.
b pp Úcta.
c NaS 42:14.

65a pp Modlitba.
66a 2. Kor. 4:17.

b ¤ím. 8:18;
NaS 58:4; 136:31.
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ODDÍL 64

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, star‰ím Církve v Kirtlandu
ve státû Ohio 11. záfií 1831 (History of the Church, 1:211–214).
Prorok se pfiipravoval na to, aby se pfiestûhoval do Hiramu ve státû Ohio,
aby znovu zaãal pracovati na pfiekládání Bible, které bylo odloÏeno,
zatímco byl v Missouri. Skupina bratfií, kter˘m bylo pfiikázáno cestovati
do Sionu (stát Missouri), byla horlivû zamûstnána pfiípravami k tomu,
aby vyrazili v fiíjnu. V této ru‰né dobû bylo pfiijato toto zjevení.

1–11, Svat˘m je pfiikázáno, aby si
navzájem odpou‰tûli, jinak na nich
zÛstává vût‰í hfiích; 12–22, Neka-
jícní mají b˘ti pfiivedeni pfied
Církev; 23–25, Ten, kdo platí
desátek, nebude spálen pfii Pánovû
pfiíchodu; 26–32, Svatí jsou varo-
váni pfied dluhem; 33–36, Vzpurní
budou odfiíznuti od Sionu; 37–40,
Církev bude souditi národy; 41–43,
Sion bude vzkvétati.

VIZTE, tak praví Pán, vá‰
BÛh, vám, ó vy star‰í církve

mé, poslouchejte a sly‰te a
pfiijmûte vÛli mou ohlednû sebe.

2 NeboÈ vpravdû pravím vám,
chci, abyste apfiemohli svût;
proãeÏ budu míti s vámi bsoucit.

3 Jsou mezi vámi ti, ktefií zhfie-
‰ili; ale vpravdû pravím, pro
tentokrát, pro svou vlastní aslá-
vu a pro spasení du‰í, jsem
vám hfiíchy va‰e bodpustil.
4 Budu k vám milosrdn˘,

neboÈ jsem vám dal království.
5 A aklíãe tajemství království

nebudou odÀaty sluÏebníku

mému Josephu Smithovi ml.
skrze prostfiedky, které jsem
urãil, zatímco bude Ïíti, nakolik
bude poslouchati bnafiízení má.
6 Jsou takoví, ktefií hledali proti

nûmu záminku bez pfiíãiny;
7 Nicménû, on zhfie‰il; ale

vpravdû pravím vám, já, Pán,
aodpou‰tím hfiíchy tûm, ktefií
bvyznávají hfiíchy své pfiede
mnou a prosí o odpu‰tûní, ktefií
nezhfie‰ili k csmrti.
8 Uãedníci moji za dávn˘ch

dnÛ hledali navzájem proti sobû
azáminku a neodpou‰tûli si
navzájem v srdci svém; a pro
toto zlo byli suÏováni a bolestivû
bukázÀováni.

9 ProãeÏ, pravím vám, Ïe si
máte navzájem aodpou‰tûti; ne-
boÈ ten, kdo bneodpou‰tí bratru
svému pfiestupky jeho, stojí
pfied Pánem odsouzen; neboÈ
v nûm zÛstává vût‰í hfiích.

10 Já, Pán, aodpustím tomu,
komu odpustím, ale od vás je
poÏadováno, abyste bodpou‰tûli
v‰em lidem.

64 2a 1. Jan. 5:4.
b pp Soucit.

3a MojÏ. 1:39.
b Iz. 43:25.

5a NaS 28:7; 84:19.
pp Klíãe knûÏství.

b pp Nafiízení.
7a pp Odpustiti;

Odpu‰tûní hfiíchÛ.
b Num. 5:6–7;

NaS 19:20; 58:43.
pp Vyznání, vyznati.

c NaS 76:31–37.
8a pp Svár.

b pp UkázÀování,
ukázÀovati.

9a Marek 11:25–26;
NaS 82:1.

b Mat. 6:14–15;
Efez. 4:32.

10a Ex. 33:19;
Alma 39:6;
NaS 56:14.

b Mos. 26:29–31.
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11 A vy si máte fiíci v srdci
svém – nechÈ BÛh asoudí mezi
mnou a tebou a odmûní tû podle
bskutkÛ tv˘ch.

12 A toho, kdo neãiní pokání
z hfiíchÛ sv˘ch a nevyznává je,
pfiivedete pfied acírkev a uãiníte
s ním tak, jak vám praví písmo,
buì pfiikázáním, nebo zjevením.
13 A toto budete ãiniti, aby BÛh

mohl b˘ti oslaven – ne proto, Ïe
neodpou‰títe, nemajíce soucitu,
ale abyste mohli b˘ti ospravedl-
nûni v oãích zákona, abyste
se nemuseli prohfie‰ovati proti
tomu, kdo je va‰ím zákono-
dárcem –

14 Vpravdû pravím, pro tuto
pfiíãinu budete ãiniti tyto vûci.

15 Vizte, já, Pán, jsem byl roz-
hnûván na toho, jenÏ byl sluÏeb-
níkem m˘m, na Ezru Bootha, a
také na sluÏebníka svého Isaaca
Morleyho, neboÈ nezachovávali
zákon, ani pfiikázání;

16 Usilovali o zlo v srdci svém,
a já, Pán, jsem zadrÏel Ducha
svého. aOdsuzovali jako zlo tu
vûc, v níÏ Ïádného zla nebylo;
nicménû odpustil jsem sluÏební-
ku svému Isaacovi Morleymu.
17 A také s luÏebník mÛj

aEdward Partridge, vizte, on
hfie‰il, a bSatan usiluje o to, aby
zniãil du‰i jeho; ale aÏ jim tyto
vûci budou oznámeny a oni
budou ãiniti pokání ze zla,
bude jim odpu‰tûno.
18 A nyní, vpravdû pravím, Ïe

je pro mne nutné, aby se slu-
Ïebník mÛj Sidney Gilbert, po
nûkolika t˘dnech, vrátil ke
sv˘m záleÏitostem a ke svému
zmocnûní v zemi Sion;

19 A aby to, co vidûl a sly‰el,
mohlo b˘ti oznámeno uãední-
kÛm m˘m, aby nezahynuli. A
pro tuto pfiíãinu jsem pravil
tyto vûci.

20 A opût, pravím vám, aby
sluÏebník mÛj Isaac Morley
nebyl apokou‰en nad to, co je
schopen snésti, a aby neradil
nesprávnû ke ‰kodû va‰í, dal
jsem pfiikázání, aby farma jeho
byla prodána.

21 Nechci, aby sluÏebník mÛj
Frederick G. Williams prodal
farmu svou, neboÈ já, Pán, si
chci podrÏeti pevnou oporu
v zemi Kirtland po dobu pûti
let, ve které nesvrhnu zlovolné,
abych t ímto mohl nûkteré
spasiti.

22 A po tomto dnu já, Pán, ne-
budu pokládati za aprovinilého
nikoho, kdo pÛjde s otevfien˘m
srdcem vzhÛru do zemû Sion;
neboÈ já, Pán, poÏaduji bsrdce
dûtí lidsk˘ch.

23 Vizte , nyní se naz˘vá
a dne‰kem aÏ do b pfiíchodu
Syna MuÏe, a vpravdû, je to
den cobûti a den pro desátek
lidu mého; neboÈ ten, kdo platí
ddesátek, nebude espálen pfii
pfiíchodu jeho.

24 NeboÈ po dne‰ku pfiichází

11a 1. Sam. 24:13.
b 2. Tim. 4:14.

12a NaS 42:80–93.
16a 2. Nefi 15:20;

NaS 121:16.
17a pp Partridge,

Edward.

b pp ëábel.
20a pp Pokou‰eti,

poku‰ení.
22a pp Vina.

b Ex. 35:5;
NaS 59:15; 64:34.

23a NaS 45:6; 64:24–25.

b pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.

c pp ObûÈ.
d Mal. 3:10–11.

pp Desátek.
e Mal. 4:1; 3. Nefi 25:1;

JS–Î 1:37.
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aspálení – toto jest fieãeno po
zpÛsobu Pánû – neboÈ vpravdû
pravím, zítra v‰ichni bpy‰ní a ti,
ktefií si poãínají zlovolnû, budou
jako strni‰tû; a já je spálím,
neboÈ jsem Pán zástupÛ; a neu-
‰etfiím nikoho, kdo zÛstává
v cBabylonû.

25 ProãeÏ, jestliÏe mi vûfiíte,
budete pracovati, dokud se toto
naz˘vá dne‰kem.

26 A není vhodné, aby sluÏeb-
níci moji aNewel K. Whitney a
Sidney Gilbert prodali bobchod
svÛj a své vlastnictví zde; neboÈ
toto není moudrost, dokud
zbytek církve, kter˘ zÛstává na
tomto místû, nepÛjde vzhÛru
do zemû Sion.
27 Vizte, je fieãeno v zákonech

m˘ch, neboli zakázáno, azadlu-
Ïiti se u nepfiátel sv˘ch;

28 Ale vizte, není fieãeno
v Ïádné dobû, Ïe Pán nemá vzíti,
kdyÏ se mu zlíbí, a zaplatiti
tak, jak se mu zdá dobré.

29 ProãeÏ, jelikoÏ jste zmoc-
nûnci, máte Pánovo povûfiení;
a cokoli ãiníte podle vÛle Pánû,
je Pánovou záleÏitostí.

30 A on vás ustanovil, abyste
se starali o jeho svaté v tûchto
posledních dnech, aby mohli
obdrÏeti adûdictví v zemi Sion.

31 A vizte, já, Pán, vám to
oznamuji, a aslova má jsou jistá
a bneselÏou, Ïe ho obdrÏí.

32 Ale v‰echny vûci se musejí
státi ve své dobû.

33 ProãeÏ, nebuìte aznaveni
konáním dobra, neboÈ kladete
základ velikého díla. A z bma-
l˘ch vûcí pochází to, co je veliké.

34 Vizte, Pán apoÏaduje bsrdce
a ochotnou mysl; a ochotní a
cposlu‰ní budou jísti dobré vûci
zemû Sion v tûchto posledních
dnech.

35 A avzpurní budou bodfiíznu-
ti od zemû Sion a budou posláni
pryã a nezdûdí zemi.

36 NeboÈ, vpravdû pravím, Ïe
vzpurní nejsou z krve aEfrai-
movy, proãeÏ budou vytrÏeni.

37 Vizte, já, Pán, jsem uãinil
církev svou v tûchto posledních
dnech podobnou soudci sedící-
mu na pahorku nebo na vyso-
kém místû, aby soudila národy.

38 NeboÈ stane se, Ïe obyvatelé
Sionu budou asouditi v‰echny
vûci t˘kající se Sionu.

39 A lháfii a pokrytci budou
jimi odhaleni a ti, kdoÏ nejsou
aapo‰toly a proroky, budou
poznáni.

40 A i abiskup, jenÏ je bsoud-
cem, a rádci jeho, jest l iÏe

24a Iz. 66:15–16.
pp Svût – Konec
svûta; Zemû –
Oãi‰tûní zemû.

b Mal. 3:15;
2. Nefi 12:12; 23:11.
pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

c NaS 1:16.
pp Bábel, Babylon.

26a pp Whitney, Newel K.
b NaS 57:8.

27a pp Dluh.

30a NaS 63:48.
31a Marek 13:31;

2. Nefi 31:15;
NaS 1:37–38.

b NaS 76:3.
33a Gal. 6:9.

b NaS 123:16.
34a Mich. 6:8.

b Deut. 32:46;
Jozue 22:5;
Morm. 9:27.
pp Srdce.

c Iz. 1:19.

pp Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n .̆

35a pp Vzpoura.
b NaS 41:5;

50:8–9; 56:3.
pp Vylouãení.

36a Deut. 33:16–17.
38a Iz. 2:3–4;

NaS 133:21.
39a Zjev. 2:2.

pp Apo‰tol.
40a pp Biskup.

b NaS 58:17; 107:72–74.
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nebudou vûrni ve csprávcovství
svém, budou odsouzeni a djiní
budou dosazeni na jejich místo.

41 NeboÈ vizte, pravím vám,
Ïe aSion bude vzkvétati a bsláva
Pánû bude na nûm;

42 A bude akorouhví pro lid

a budou k nûmu pfiicházeti
z kaÏdého národa pod nebem.

43 A pfiijde den, kdy národy
zemû se budou achvûti kvÛli
nûmu a budou se báti kvÛli
dûsiv˘m jeho. Pán to pravil.
Amen.

ODDÍL 65

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státû Ohio
v fiíjnu 1831 (History of the Church, 1:218). Prorok oznaãuje toto
zjevení jako modlitbu.

1–2, Klíãe království BoÏího jsou
na zemi svûfieny ãlovûku a vûc
evangelia zvítûzí; 3–6, Mileniál-
ní království nebeské pfiijde a
spojí se s královstvím BoÏím na
zemi.

POSLOUCHEJTE, a hleìte,
hlas jako toho, jenÏ je seslán

z v˘sosti, jenÏ je mocn˘ a siln˘,
jenÏ vychází do v‰ech konãin
zemû, ano, jehoÏ hlas je pro
lidi – aPfiipravujte cestu Pánû,
pfiímé ãiÀte stezky jeho.

2 aKlíãe bkrálovství BoÏího
jsou svûfieny ãlovûku na zemi, a
odtud se bude evangelium valiti
do konãin zemû, bude se valiti
jako ckámen, kter˘ je vylomen
z hory bez rukou, aÏ dnaplní
celou zemi.

3 Ano, hlas volající – Pfiipra-
vujte cestu Pánû, pfiipravujte
aveãefii Beránkovu, pfiipravujte
se na bÎenicha.

4 Modlete se k Pánu, vz˘vej-
te svaté jméno jeho, oznamujte
podivuhodná díla jeho mezi
lidmi.

5 Vz˘vejte Pána, aby království
jeho mohlo vyjíti na zem, aby
ho obyvatelé její mohli obdrÏeti
a mohli b˘ti pfiipraveni na dny,
které pfiijdou, v nichÏ Syn MuÏe
apfiijde dolÛ v nebi, bodûn v jas
cslávy své, aby se se‰el s dkrálov-
stvím BoÏím, jeÏ je zfiízeno na
zemi.

6 ProãeÏ, kéÏ akrálovství BoÏí
vyjde, aby mohlo pfiijíti bkrálov-
ství nebeské, abys ty, ó BoÏe,
mohl b˘ti oslaven v nebi, tak

40c pp Správce,
správcovství.

d NaS 107:99–100.
41a pp Sion.

b NaS 45:67; 84:4–5;
97:15–20.
pp Sláva.

42a pp Korouhev.
43a Iz. 60:14;

NaS 97:19–20.
65 1a Iz. 40:3; Mat. 3:3;

Jan 1:23.
2a Mat. 16:19;

NaS 42:69.
pp Klíãe knûÏství.

b NaS 90:1–5.
c Dan. 2:34–45.
d Îalmy 72:19.

pp Daniel – Kniha
Danielova; Poslední
dny.

3a Mat. 22:1–14;

Zjev. 19:9;
NaS 58:11.

b pp Îenich.
5a Mat. 24:30.

b Îalmy 93:1.
c pp Sláva.
d Dan. 2:44.

6a pp Království BoÏí
neboli království
nebeské.

b Zjev. 11:15.
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jako na zemi, aby nepfiátelé
tvoji mohli b˘ti podmanûni;

neboÈ ctvá je ãest, moc i sláva, na
vûky vûkÛ. Amen.

ODDÍL 66

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Orange ve státû Ohio 25.
fiíjna 1831 (History of the Church, 1:219–221). Toto byl první den
dÛleÏité konference. V úvodu tohoto zjevení Prorok napsal: „Na Ïádost
Williama E. McLellina jsem se tázal Pána a obdrÏel jsem následující.“
(History of the Church, 1:220.)

1–4, Vûãná smlouva je plnost
evangelia; 5–8, Star‰í mají kázati,
svûdãiti a rozmlouvati s lidmi; 9–
13, Vûrná duchovní sluÏba zaji‰-
Èuje dûdictví vûãného Ïivota.

VIZ, tak praví Pán sluÏeb-
níku svému Williamu E.

McLellinovi – PoÏehnan˘ jsi,
nakolik ses odvrátil od nepra-
vostí sv˘ch a pfiijal jsi pravdy
mé, praví Pán, tvÛj Vykupitel,
Spasitel svûta, vpravdû v‰ech,
ktefií avûfií ve jméno mé.
2 Vpravdû pravím tobû, po-

Ïehnan˘ jsi pro pfiijetí avûãné
s m l o u v y m é , a t o p l n o s t i
evangelia mého, vyslané k dû-
tem lidsk˘m, aby mohly míti
bÏivot a byly uãinûny podílníky
sláv, jeÏ budou zjeveny v po-
sledních dnech, jak bylo psáno
proroky a apo‰toly v dávn˘ch
dnech.

3 Vpravdû pravím tobû, slu-
Ïebníku mÛj Williame, Ïe jsi
ãist˘, ale ne zcela; ãiÀ, tudíÏ,
pokání z tûch vûcí, které nejsou

pfiíjemné v oãích m˘ch, praví
Pán, neboÈ Pán ti je aukáÏe.
4 A nyní, vpravdû, já, Pán, ti

ukáÏi, co chci ohlednû tebe ne-
boli co je mou vÛlí ohlednû tebe.

5 Viz, vpravdû pravím tobû,
Ïe mou vÛlí je, abys ahlásal
evangelium mé od zemû k zemi
a od mûsta k mûstu, ano, v tûch
okolních krajinách, kde nebylo
hlásáno.

6 NezÛstávej mnoho dní na
tomto místû; nechoì je‰tû vzhÛ-
ru do zemû Sion; ale nakolik
mÛÏe‰ poslati, po‰li; jinak,
nemysli na majetek svÛj.

7 aJdi do v˘chodních zemí,
vydávej bsvûdectví na kaÏdém
místû, kaÏdému lidu a v synago-
gách jejich, rozmlouvaje s lidmi.

8 NechÈ sluÏebník mÛj Samuel
H. Smith jde s tebou, a neopou‰-
tûj ho a dávej mu pokyny své; a
ten, kdo je vûrn˘, bude uãinûn
asiln˘m na kaÏdém místû; a já,
Pán, pÛjdu s tebou.

9 Vkládej aruce své na nemoc-
né, a oni se buzdraví. Nevracej

6c 1. Par. 29:11;
Mat. 6:13.

66 1a Jan 1:12.
pp Vûfiiti, víra.

2a pp Nová a vûãná
smlouva.

b Jan 10:10;

3. Nefi 5:13.
3a Jákob 4:7;

Eter 12:27.
5a Marek 16:15.
7a NaS 75:6.

b pp Svûdectví.
8a NaS 52:17; 133:58.

9a pp Pfiisluhování
nemocn˘m; Ruce,
jejich vkládání.

b Mat. 9:18.
pp Uzdravování,
uzdravovati.
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se, dokud já, Pán, tû nepo‰lu.
Buì trpûliv˘ ve strasti. cPros,
a obdrÏí‰; klepej, a bude ti
otevfieno.
10 Neusiluj o to, abys byl

obtíÏen. Zanechej ve‰keré ne-
spravedlivosti. Nedopou‰tûj se
acizoloÏství – poku‰ení, kter˘m
jsi byl suÏován.
11 aZachovávej tato slova,

neboÈ jsou pravdivá a vûrná; a
bude‰ zvelebovati úfiad svÛj

a tlaãiti mnoho lidí do bSionu
s cpísnûmi vûãné radosti na
hlavách jejich.

12 aPokraãuj v tûchto vûcech
aÏ do konce, a bude‰ míti bko-
runu vûãného Ïivota na pravici
Otce mého, jenÏ je pln milosti a
pravdy.

13 Vpravdû, tak praví Pán, vá‰
aBÛh, vá‰ Vykupitel, a to JeÏí‰
Kristus. Amen.

ODDÍL 67

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státû Ohio
v listopadu 1831 (History of the Church, 1:224–225). Bylo to pfii
pfiíleÏitosti zvlá‰tní konference a bylo zvaÏováno a projednáváno vydání
zjevení jiÏ pfiijat˘ch od Pána skrze Proroka (viz záhlaví k oddílu 1). Bylo
rozhodnuto, Ïe Oliver Cowdery a John Whitmer mají vzíti rukopisy
zjevení do Independence, kde je W. W. Phelps vydá jako Book of Command-
ments (Kniha pfiikázání). Mnozí bratfií vydali váÏná svûdectví, Ïe zjevení
tehdy sestavená k vydání jsou vpravdû pravdivá, jak bylo dosvûdãeno
skrze Ducha Svatého vylitého na nû. Prorok zaznamenává, Ïe poté, co bylo
pfiijato zjevení známé jako oddíl 1, do‰lo k urãit˘m negativním rozmluvám
ohlednû jazyka pouÏitého ve zjeveních. Následovalo toto zjevení.

1–3, Pán sly‰í modlitby sv˘ch star-
‰ích a bdí nad nimi; 4–9, Vyz˘vá
nejmoudfiej‰í osobu, aby napodobila
to nejmen‰í z jeho zjevení; 10–14,
Vûrní star‰í budou obÏiveni Du-
chem a uvidí tváfi BoÏí.

VIZTE a poslouchejte, ó vy
astar‰í církve mé, ktefií jste

se shromáÏdili, jejichÏ modlitby
jsem sly‰el a jejichÏ srdce znám
a jejichÏ pfiání pfii‰la pfiede mne.

2 Vizte a hleìte, aoãi mé spoãí-
vají na vás a nebesa i zemû jsou
v rukou m˘ch a bohatství vûã-
nosti jsou má, abych je dával.

3 Pokusili jste se vûfiiti, Ïe
máte obdrÏeti poÏehnání, jeÏ
vám bylo nabídnuto; ale vizte,
vpravdû pravím vám, Ïe jste
mûli v srdci svém astrach, a
vpravdû to je pfiíãinou toho, Ïe
jste je neobdrÏeli.

4 A nyní, já, Pán, vám dávám

9c Jakub 1:5.
10a pp CizoloÏství.
11a NaS 35:24.

b NaS 11:6.
c Iz. 35:10;

NaS 45:71.

pp Zpívati.
12a 2. Tim. 3:14–15;

2. Nefi 31:20.
b Iz. 62:3;

Mat. 25:21;
1. Petr. 5:4.

13a pp BÛh, BoÏstvo –
BÛh Syn.

67 1a pp Star‰í.
2a Îalmy 34:16.
3a pp Báti se, bázeÀ,

strach.
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asvûdectví o pravdû tûchto pfii-
kázání, jeÏ leÏí pfied vámi.
5 Oãi va‰e spoãívají na sluÏeb-

níkovi mém Josephu Smithovi
ml. a ajazyk jeho znáte a nedoko-
nalosti jeho znáte; a v srdci svém
hledáte znalost, abyste se mohli
vyjadfiovati nad meze jazyka
jeho; to také víte.

6 Nyní, vyhledejte z Knihy
pfiikázání vpravdû to nejmen‰í,
které je mezi nimi, a urãete toho,
jenÏ je mezi vámi anejmoudfiej‰í;
7 Nebo je-li mezi vámi nûkdo,

kdo uãiní jedno jako toto, pak
jste ospravedlnûni ve slovech,
Ïe nevíte, Ïe jsou pravá;
8 Ale nemÛÏete-li uãiniti jedno

jako toto, jste pod odsouzením,
anevydáte-li svûdectví, Ïe jsou
pravá.
9 NeboÈ vy víte, Ïe v nich není

Ïádné nespravedlivosti a Ïe to,
co je aspravedlivé, pfiichází dolÛ
shÛry, od Otce bsvûtel.

10 A opût, vpravdû pravím
vám, Ïe je to va‰e v˘sada a
zaslíbení, jeÏ dávám vám, ktefií

jste byli vysvûceni k této sluÏ-
bû, Ïe nakolik se zbavíte aÏár-
livostí a bstrachÛ a cpokofiíte
se pfiede mnou, neboÈ nejste
dostateãnû pokorní, bude dzá-
voj roztrÏen a vy mne euvidíte
a budete vûdûti, Ïe já jsem – ne
tûlesnou, ani pfiirozenou myslí,
ale duchovní.

11 NeboÈ Ïádn˘ aãlovûk nikdy
nevidûl Boha v tûle, ledaÏe byl
obÏiven Duchem BoÏím.

12 Ani nemÛÏe Ïádn˘ apfiiro-
zen˘ ãlovûk snésti pfiítomnost
BoÏí, ani Ïádn˘ podle tûlesné
mysli.

13 Nejste nyní schopni snés-
ti pfiítomnost BoÏí ani sluÏbu
andûlÛ; proãeÏ, pokraãujte
s atrpûlivostí, dokud nebudete
bzdokonaleni.

14 NechÈ se mysl va‰e neobrací
zpût; a aÏ toho budete ahodni,
v mém vlastním pfiíhodném
ãase, uvidíte a budete vûdûti
to, co vám bylo pfiedáno ruka-
ma sluÏebníka mého Josepha
Smitha ml. Amen.

ODDÍL 68

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státû Ohio
v listopadu 1831 na Ïádost Orsona Hyda, Luka S. Johnsona, Lymana E.
Johnsona a Williama E. McLellina (History of the Church, 1:227–229).
Aãkoli toto zjevení bylo dáno jako odpovûì na úpûnlivou prosbu, aby

4a pp Pravda; Svûdectví.
5a NaS 1:24.
6a 2. Nefi 9:28–29, 42.
8a pp Svûdek.
9a Moroni 7:15–18.

b Jakub 1:17;
NaS 50:24; 84:45;
88:49.

10a pp Îárlivost, Ïárliv˘.
b pp Báti se, bázeÀ,

strach.
c pp Pokora, pokorn˘,

pokofiiti se.
d pp Závoj.
e NaS 88:68; 93:1; 97:16.

11a pjs, Ex. 33:20, 23;
Jan 1:18; 6:46;
pjs, 1. Jan. 4:12;
NaS 84:19–22;
MojÏ. 1:11, 14.

12a Mos. 3:19.
pp Pfiirozen˘ ãlovûk.

13a ¤ím. 2:7.
pp Trpûlivost.

b Mat. 5:48;
3. Nefi 12:48.

14a pp Hoden nûãeho,
zpÛsobilost,
zpÛsobil˘.
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byla oznámena mysl Pánû ohlednû jmenovan˘ch star‰ích, mnohé z obsahu
se t˘ká celé Církve.

1–5, Slova star‰ích, kdyÏ jsou
pohnuti Duchem Svat˘m, jsou
písmo; 6–12, Star‰í mají kázati
a kfitíti a znamení budou následo-
vati opravdové vûfiící; 13–24, Pr-
vorozen˘ mezi syny Aronov˘mi
mÛÏe slouÏiti jako pfiedsedající
biskup (to znamená drÏeti klíãe
pfiedsednictví jako biskup) pod
vedením Prvního pfiedsednictva;
25–28, RodiãÛm je pfiikázáno, aby
uãili své dûti evangeliu; 29–35,
Svatí mají dodrÏovati sabat, pilnû
pracovati a modliti se.

SLUÎEBNÍK mÛj , Orson
Hyde, byl sv˘m vysvûcením

povolán, aby hlásal vûãné evan-
gelium aDuchem Ïivého Boha,
od lidu k lidu a od zemû k zemi,
ve spoleãenstvích zlovoln˘ch,
v synagogách jejich, rozmlouva-
je s nimi a vysvûtluje jim ve‰kerá
písma.

2 A vizte a hleìte, toto je
pfiíklad pro v‰echny ty, ktefií
byli vysvûceni k tomuto knûÏ-
ství, jejichÏ poslání je jim urãe-
no, aby vy‰li –

3 A toto je pfiíklad pro nû, Ïe
budou amluviti, jak jsou pohnuti
Duchem Svat˘m.

4 A cokoli budou mluviti,
kdyÏ jsou pohnuti aDuchem
Svat˘m, bude písmo, bude vÛle
Pánû, bude mysl Pánû, bude

slovo Pánû, bude hlas Pánû a
bmoc BoÏí ke spasení.

5 Vizte, toto je slib Pánû vám,
ó vy sluÏebníci moji.

6 ProãeÏ, buìte dobré mysli a
anebojte se, neboÈ já, Pán, jsem
s vámi a budu státi pfii vás;
a budete vydávati svûdectví o
mnû, a to o JeÏí‰i Kristu, Ïe jsem
Syn Ïivého Boha, Ïe jsem byl,
Ïe jsem a Ïe mám pfiijíti.

7 Toto je slovo Pánû k tobû,
sluÏebníãe mÛj aOrsone Hyde,
a také k sluÏebníku mému Luku
Johnsonovi a k sluÏebníku
mému Lymanu Johnsonovi a
k sluÏebníku mému Williamu
E. McLell inovi a ke v‰em
vûrn˘m star‰ím církve mé –

8 a Jdûte do celého svûta,
bkaÏte evangelium kaÏdému
cstvofiení, jednajíce v dpravomo-
ci, kterou jsem vám dal, ekfitíce
ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého.

9 A aten, kdo uvûfií a bude
pokfitûn, bude bspasen, a ten,
kdo neuvûfií, bude czatracen.

10 A ten, kdo uvûfií, bude
poÏehnán prÛvodními azname-
ními, tak jak je psáno.

11 A vám bude dáno znáti
aznamení ãasÛ a znamení pfií-
chodu Syna MuÏe;

12 A o kolika Otec vydá svû-
dectví, tolika vám bude dána

68 1a pp Duch Svat˘.
3a 2. Petr. 1:21;

NaS 18:32;
42:16; 100:5.

4a pp Duch Svat˘;
Zjevení.

b ¤ím. 1:16.

6a Iz. 41:10.
7a pp Hyde, Orson.
8a NaS 1:2; 63:37.

b pp Kázati;
Misionáfiská práce.

c Marek 16:15.
d pp Pravomoc.

e pp Kfiest, kfitíti.
9a Marek 16:16;

NaS 20:25.
b pp Spasení.
c pp Zatracení.

10a pp Znamení.
11a pp Znamení ãasÛ.
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moc azpeãetiti je k vûãnému
Ïivotu. Amen.
13 A nyní, ohlednû záleÏitostí

kromû smluv a pfiikázání, jsou
to tyto –

14 Zb˘vá pozdûji v pfiíhodném
ãase Pánû, aby byli pro církev
ustanoveni dal‰í abiskupové,
aby slouÏili, vpravdû jako ten
první;
15 ProãeÏ, budou to avysocí

knûÏí, ktefií jsou toho hodni,
a budou urãeni bPrvním pfied-
sednictvem Melchisedechova
knûÏství, ledaÏe to jsou doslovní
potomci cAronovi.

16 A jestliÏe to jsou doslovní
potomci aAronovi, mají zákonné
právo na biskupství, jestliÏe
to jsou prvorození mezi syny
Aronov˘mi;

17 NeboÈ prvorozen˘ drÏí
právo pfiedsednictví nad tímto
knûÏstvím a aklíãe neboli pra-
vomoci téhoÏ.

18 Îádn˘ muÏ nemá zákonné
právo na tento úfiad, aby drÏel
klíãe tohoto knûÏství, ledaÏe
je adoslovn˘ potomek a prvo-
rozen˘ AronÛv.

19 Ale jelikoÏ avysok˘ knûz
Melchisedechova knûÏství má
pravomoc úfiadovati ve v‰ech
men‰ích úfiadech, mÛÏe úfiado-
vati v úfiadu bbiskupa, kdyÏ
nemÛÏe b˘ti nalezen Ïádn˘
doslovn˘ potomek AronÛv,

pod podmínkou, Ïe je povolán
a ustanoven a vysvûcen k této
moci pod rukama Prvního
pfiedsednictva Melchisedecho-
va knûÏství.

20 A doslovn˘ potomek Aro-
nÛv také musí b˘ti urãen tímto
pfiedsednictvem a shledán hod-
n˘m a apomazán a bvysvûcen
pod rukama tohoto pfiedsednic-
tva, jinak nejsou zákonnû zplno-
mocnûni úfiadovati v knûÏství
svém.

21 Ale skrze moc ustanovení
ohlednû jejich práva knûÏství
pfiecházejícího z otce na syna si
mohou ãiniti nárok na pomazání
své, jestliÏe v kterékoli dobû
mohou prokázati rod svÛj, nebo
ho zjistiti zjevením od Pána
pod rukama v˘‰e jmenovaného
pfiedsednictva.

22 A opût, Ïádn˘ biskup nebo
vysok˘ knûz, kter˘ bude ustano-
ven k této sluÏbû, nebude sou-
zen nebo odsouzen pro Ïádn˘
zloãin, ledaÏe to bude pfied
aPrvním pfiedsednictvem církve;
23 A nakolik je pfied tímto pfied-

sednictvem shledán vinn˘m, skr-
ze svûdectví, které nemÛÏe b˘ti
zpochybnûno, bude odsouzen;

24 A jestliÏe ãiní pokání, bude
mu aodpu‰tûno podle smluv a
pfiikázání církve.

25 A opût, nakolik arodiãe mají
dûti v Sionu, nebo v kterémkoli

12a NaS 1:8; 132:49.
pp Peãetûní,
peãetiti.

14a pp Biskup.
15a NaS 72:1.

b pp První
pfiedsednictvo.

c pp Aron, bratr
MojÏí‰Ûv.

16a NaS 107:15–17.
pp Aronovo knûÏství.

17a pp Klíãe knûÏství.
18a Ex. 40:12–15;

NaS 84:18;
107:13–16, 70–76.

19a pp Vysok˘ knûz.
b pp Biskup.

20a pp Pomazati.

b pp Vysvûcení,
vysvûtiti.

22a pp První
pfiedsednictvo.

24a pp Odpustiti.
25a pp Rodina –

Zodpovûdnosti
rodiãÛ.



135 Nauka a smlouvy 68:26–35

jeho bkÛlu, jenÏ je organisován,
ktefií je cneuãí porozumûti nauce
o pokání, vífie v Krista, Syna
Ïivého Boha, a o kfitu a daru
Ducha Svatého vkládáním ru-
kou, kdyÏ je jim dosm let, bude
ehfiích na hlavû rodiãÛ.
26 NeboÈ toto bude zákon

pro obyvatele aSionu, nebo
v kterémkoli jeho kÛlu, jeÏ jsou
organisovány.

27 A jejich dûti budou apokfitû-
ny na bodpu‰tûní hfiíchÛ sv˘ch,
kdyÏ je jim cosm let, a obdrÏí
vkládání rukou.

28 A budou také dûti své uãiti,
aby se amodlily a kráãely zpfiíma
pfied Pánem.

29 A obyvatelé Sionu budou
také dodrÏovati asabatní den,
aby jej svûtili.

30 A obyvatelé Sionu budou
také ve v‰í vûrnosti pamatovati
na práce své, nakolik jsou urãe-

ni, aby pracovali; neboÈ lenoch
bude v pamûti pfied Pánem.

31 Nyní, já, Pán, nejsem velmi
potû‰en obyvateli Sionu, neboÈ
jsou mezi nimi aleno‰i; a dûti
jejich také vyrÛstají ve bzlovol-
nosti; také cnehledají dychtivû
bohatství vûãnosti, ale oãi jejich
jsou plny chtivosti.

32 Tyto vûci nemají b˘ti, a
musejí b˘ti z prostfiedku jejich
odstranûny; proãeÏ, nechÈ slu-
Ïebník mÛj Oliver Cowdery
donese tato slova do zemû Sion.

33 A dávám jim pfiikázání – Ïe
ten, kdo nedodrÏuje amodlitby
své pfied Pánem v dobû jejich,
nechÈ je v bpamûti pfied soud-
cem lidu mého.

34 Tato aslova jsou pravdivá a
vûrná; proãeÏ, nepfiestupujte
je, ani z nich bneodnímejte.

35 Vizte, já jsem aAlfa i Oméga,
a já bpfiijdu rychle. Amen.

ODDÍL 69

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státû Ohio
v listopadu 1831 (History of the Church, 1:234–235). Na zvlá‰tní
konferenci 1. listopadu byla schválena sbírka zjevení urãená pro brzké
vydání. 3. listopadu bylo doplnûno zjevení uvedené zde jako oddíl 133 a
nazvané Dodatek. Rozhodnutím konference byl urãen Oliver Cowdery,
aby odnesl rukopis sebran˘ch zjevení a pfiikázání do Independence ve
státû Missouri k vyti‰tûní. Také mûl s sebou vzíti peníze, kter˘mi bylo
pfiispûno na budování Církve v Missouri. JelikoÏ ho cesta povede skrze
fiídce osídlené území k pohraniãí, byl spoleãník na cestu Ïádoucí.

25b pp KÛl.
c pp Uãitel, uãiti.
d NaS 18:42; 20:71.
e Jákob 1:19;

NaS 29:46–48.
26a pp Sion.
27a pp Kfiest, kfitíti.

b pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.
c pp Poãet vydati,

zodpovûdnost,
zodpovûdn˘.

28a pp Modlitba.
29a NaS 59:9–12.

pp Sabatní den.
31a pp Lenost, lín˘.

b pp Zlovolnost,
zlovoln˘.

c NaS 6:7.

33a pp Modlitba.
b pp Soud, souditi;

UkázÀování,
ukázÀovati.

34a Zjev. 22:6.
b NaS 20:35; 93:24–25.

35a pp Alfa i Oméga.
b NaS 1:12.
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1–2, John Whitmer má doprovázeti
Olivera Cowderyho do Missouri;
3–8, Má také kázati a shromaÏìo-
vati, zaznamenávati a psáti dûje-
pisné údaje.

POSLOUCHEJTE mne, pra-
ví Pán, vá‰ BÛh, v zájmu

sluÏebníka svého a Olivera
Cowderyho. Není to moudrost
ve mnû, aby mu byla svûfiena
pfiikázání a peníze, které ponese
do zemû Sion, ledaÏe s ním
pÛjde nûkdo, kdo bude pravdi-
v˘ a vûrn˘.

2 ProãeÏ já, Pán, chci, aby
sluÏebník mÛj aJohn Whitmer
‰el se sluÏebníkem m˘m Olive-
rem Cowderym;

3 A také aby pokraãoval v za-
pisování a sestavování adûjin
v‰ech dÛleÏit˘ch vûcí, které vy-
pozoruje a bude vûdûti ohled-
nû církve mé;

4 A také aby pfiijímal aradu
a pomoc od sluÏebníka mého
Olivera Cowderyho a dal‰ích.

5 A také, sluÏebníci moji, ktefií
jsou ‰iroce po zemi, mají posí-
lati zprávy o asprávcovství svém
do zemû Sion;

6 NeboÈ zemû Sion bude stfie-
diskem a místem k pfiijímání a
ãinûní v‰ech tûchto vûcí.

7 Nicménû, nechÈ sluÏebník
mÛj John Whitmer cestuje mno-
hokrát od místa k místu a od
církve k církvi , aby mohl
snadnûji získati poznání –

8 KáÏe a vysvûtluje, pí‰e,
opisuje, vybíraje a získávaje
v‰echny vûci, které budou pro
dobro církve a pro nadcházející
pokolení, jeÏ budou vyrÛstati
v zemi aSion, aby ji vlastnila
z pokolení na pokolení, na vûky
vûkÛ. Amen.

ODDÍL 70

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû Ohio
12. listopadu 1831 (History of the Church, 1:235–237). Dûjiny psané
Prorokem uvádûjí, Ïe od 1. do 12. listopadu vãetnû se konaly ãtyfii
zvlá‰tní konference. Na posledním z tûchto shromáÏdûní byla zvaÏována
veliká dÛleÏitost knihy Book of Commandments (Kniha pfiikázání), pozdûji
nazvané Doctrine and Covenants (Nauka a smlouvy); a Prorok o ní pí‰e
jako o „základu Církve v tûchto posledních dnech a prospûchu pro svût
ukazujícím, Ïe klíãe tajemství království na‰eho Spasitele jsou opût svûfieny
ãlovûku“ (History of the Church, 1:235).

1–5, Jsou urãeni správci, aby vydali
zjevení; 6–13, Ti, ktefií pracují
v duchovních vûcech, jsou hodni
své mzdy; 14–18, Svatí si mají b˘ti
v ãasn˘ch vûcech rovni.

VIZTE a poslouchejte, ó
vy obyvatelé Sionu, a vy

v‰ichni lidé církve mé, ktefií jste
daleko, a sly‰te slovo Pánû,
jeÏ dávám sluÏebníku svému

69 1a pp Cowdery, Oliver.
2a pp Whitmer, Jan.
3a NaS 47:1–3; 85:1.

4a pp Rada.
5a pp Správce,

správcovství.

8a pp Sion.
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Josephu Smithovi ml. a také
sluÏebníku svému Martinu
Harrisovi a také sluÏebníku
svému Oliveru Cowderymu a
také sluÏebníku svému Johnu
Whitmerovi a také sluÏebníku
svému Sidneymu Rigdonovi
a t a k é s l u Ï e b n í k u s v é m u
Williamu W. Phelpsovi, cestou
pfiikázání pro nû.

2 NeboÈ dávám jim pfiikázání;
proãeÏ poslouchejte a sly‰te,
neboÈ tak jim praví Pán –

3 Já, Pán, jsem je urãil a vysvûtil
jsem je, aby byli asprávci nad
zjeveními a pfiikázáními, jeÏ
jsem jim dal a jeÏ jim pozdûji
dám;
4 A zprávu z toho správcovství

budu od nich poÏadovati v den
soudu.

5 ProãeÏ, urãil jsem jim, a toto
je zodpovûdnost jejich v církvi
BoÏí, spravovati je a záleÏitosti
jejich, ano, pfiínosy z nich.

6 ProãeÏ, dávám jim pfiikázání,
aby je nedávali církvi ani svûtu;

7 Nicménû, nakolik obdrÏí
více, neÏ je nutné pro spotfiebu
jejich a potfieby jejich, bude to
dáno do azásobárny mé;

8 A tyto pfiínosy budou zasvû-
ceny obyvatelÛm Sionu a poko-
lením jejich, nakolik se stanou
adûdici podle zákonÛ království.
9 Vizte, toto je to, co Pán

poÏaduje od kaÏdého ãlovûka
v asprávcovství jeho, tak jak
jsem já, Pán, urãil nebo pozdûji
urãím kterémukoli ãlovûku.

10 A vizte, nikdo, kdo náleÏí
k církvi Ïivého Boha, není z to-
hoto zákona vyÀat;

11 Ano, ani biskup, ani azmoc-
nûnec, kter˘ udrÏuje Pánovu
zásobárnu, ani ten, kdo je urãe-
n˘ k správcovství nad ãasn˘mi
vûcmi.

12 Ten, kdo je urãen, aby
spravoval duchovní vûci, ten je
ahoden své mzdy, tak jako ti,
ktefií jsou urãeni k správcovství,
aby spravovali ãasné vûci;

13 Ano, dokonce hojnûji, kte-
ráÏto hojnost je jim rozmnoÏena
skrze projevy Ducha.

14 Nicménû, ve sv˘ch ãasn˘ch
vûcech si budete arovni, a to ne
zdráhavû, jinak hojnost projevÛ
Ducha bude zadrÏena.

15 Nyní, toto apfiikázání dá-
vám sluÏebníkÛm sv˘m pro
jejich dobro, dokud zÛstávají,
jako projev poÏehnání sv˘ch
na hlavu jejich a jako odmûnu
za bpíli jejich a pro bezpeãí
jejich;

16 Pro jídlo a pro aodûv; pro
dûdictví; pro domy a pro po-
zemky, do jak˘chkoli okolností
je já, Pán, umístím a kamkoli je
já, Pán, po‰lu.

1 7 N e b o È b y l i v û r n i n a d
amnoh˘mi vûcmi a ãinili dobfie,
nakolik nehfie‰ili.

18 Vizte, já, Pán, jsem amilosrd-
n˘ a poÏehnám jim, a oni vejdou
v radost tûchto vûcí. Tak jest.
Amen.

70 3a 1. Kor. 4:1;
NaS 72:20.

7a NaS 72:9–10.
8a NaS 38:20.
9a pp Správce,

správcovství.

11a NaS 57:6.
12a Luká‰ 10:7.
14a NaS 49:20.

pp Zákon zasvûcení,
zasvûtiti.

15a Deut. 10:12–13.

b pp Píle.
16a NaS 59:16–20.
17a Mat. 25:21–23.
18a pp Milosrdenství,

milosrdn˘.
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ODDÍL 71

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi
v Hiramu ve státû Ohio 1. prosince 1831 (History of the Church,
1:238–239). Prorok pokraãoval v pfiekládání Bible se Sidneym Rigdonem
jako sv˘m písafiem, dokud nebylo pfiijato toto zjevení, v kteréÏto dobû to
bylo doãasnû odloÏeno, aby jim to umoÏnilo splniti pokyn v nûm dan˘.
Bratfií mûli jíti kázati, aby zmírnili nepfiátelské pocity, které povstaly
proti Církvi v dÛsledku vydání nûkolika novinov˘ch ãlánkÛ od Ezry
Bootha, kter˘ odpadl.

1–4, Joseph Smith a Sidney Rigdon
jsou vysláni hlásati evangelium;
5–11, Nepfiátelé Svat˘ch budou
zahanbeni.

VIZTE, tak praví Pán vám,
sluÏebníkÛm sv˘m, Josephu

Smithovi ml. a a Sidneymu
Rigdonovi, Ïe vpravdû pfii‰el
ãas, kdy je pro mne nutné a Ïá-
doucí, abyste otevfieli ústa svá
k bhlásání evangelia mého, vûcí
království, vysvûtlujíce ctajem-
ství jeho z písem, podle toho
dílu Ducha a moci, kter˘ vám
bude dán tak, jak já chci.

2 Vpravdû pravím vám, hlásej-
te svûtu v okolních krajinách, a
také v církvi, po urãit˘ ãas, do-
kud vám to nebude oznámeno.

3 Vpravdû toto je poslání, jeÏ
vám dávám na urãit˘ ãas.

4 ProãeÏ, pracujte na vinici
mé. Volejte k obyvatelÛm zemû
a vydávejte svûdectví a pfiipra-

vujte cestu pro pfiikázání a
zjevení, jeÏ pfiijdou.

5 Nyní, vizte, toto je moudrost;
kdo ãte, nechÈ arozumí a také
bpfiijímá;

6 NeboÈ tomu, kdo pfiijímá,
bude dána ahojnûji dokonce moc.

7 ProãeÏ, azahanbûte nepfiátele
své; volejte k nim, aby se s vámi
bstfietli vefiejnû i v soukromí;
a nakolik budete vûrni, hanba
jejich se projeví.

8 ProãeÏ, nechÈ pfiedloÏí své
silné dÛvody proti Pánu.

9 Vpravdû, tak praví Pán
vám – není Ïádná azbraÀ, která
je zhotovena proti vám, která
uspûje;

10 A jestliÏe nûjak˘ ãlovûk
pozdvihne hlas svÛj proti vám,
bude poraÏen v mém vlastním
pfiíhodném ãase.

11 ProãeÏ, zachovávejte pfiiká-
zání má; jsou pravdivá a vûrná.
Tak jest. Amen.

ODDÍL 72

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû Ohio 4.
prosince 1831 (History of the Church, 1:239–241). Nûkolik star‰ích a
ãlenÛ se shromáÏdilo, aby se pouãili o sv˘ch povinnostech a aby byli dále

71 1a pp Rigdon, Sidney.
b pp Misionáfiská práce.
c NaS 42:61, 65.

5a pp Porozumûní.
b Alma 12:9–11.

6a Mat. 13:12.

7a MojÏ. 7:13–17.
b NaS 63:37; 68:8–9.

9a Iz. 54:17.
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vzdûláváni v uãení Církve. Tento oddíl je spojením dvou zjevení pfiijat˘ch
v t˘Ï den. Ver‰e 1 aÏ 8 oznamují povolání Newela K. Whitneyho jako
biskupa. Ten byl potom povolán a vysvûcen, po ãemÏ byly pfiijaty ver‰e 9
aÏ 26, které poskytly dal‰í informace ohlednû biskupov˘ch povinností.

1–8, Star‰í mají pfiedávati zprávu o
svém správcovství biskupovi; 9–15,
Biskup vede zásobárnu a peãuje
o chudé a potfiebné; 16–26, Bisku-
pové mají potvrzovati zpÛsobilost
star‰ích.

POSLOUCHEJTE a naslou-
chejte hlasu Pánû, ó vy, ktefií

jste se shromáÏdili, ktefií jste
avysok˘mi knûÏími církve mé,
jimÏ bylo dáno bkrálovství a moc.
2 NeboÈ vpravdû, tak praví

Pán, je pro mne Ïádoucí, aby
vám byl urãen abiskup, neboli
z vás, pro církev v této ãásti
Pánovy vinice.

3 A vpravdû v této vûci jste
uãinili moudfie, neboÈ je poÏa-
dováno Pánem z ruky kaÏdého
asprávce, aby pfiedával bzprávu
o csprávcovství svém, v ãase i
ve vûãnosti.

4 NeboÈ ten, kdo je vûrn˘ a
amoudr˘ v ãase, je povaÏován
za hodného zdûditi bpfiíbytky
pfiipravené pro nûj Otcem m˘m.
5 Vpravdû pravím vám, star‰í

církve v této ãásti avinice mé
budou pfiedávati zprávu o
správcovství svém biskupovi,
jenÏ bude urãen mnou v této
ãásti vinice mé.

6 Tyto vûci budou uchovávány

v záznamech, aby byly pfiedá-
vány biskupovi v Sionu.

7 A povinnosti abiskupa budou
oznámeny pfiikázáními, jeÏ byla
dána, a hlasem konference.

8 A nyní, vpravdû pravím
vám, sluÏebník mÛj aNewel K.
Whitney je tím muÏem, jenÏ
bude urãen a vysvûcen k této
moci. Toto je vÛle Pána, va‰eho
Boha, va‰eho Vykupitele. Tak
jest. Amen.

9 Slovo Pánû, jako dodatek
zákona, jenÏ byl dán, oznamující
povinnosti biskupa, kter˘ byl
vysvûcen pro církev v této ãásti
vinice, jeÏ jsou vpravdû tyto –

10 Vésti Pánovu azásobárnu;
pfiijímati prostfiedky církve
v této ãásti vinice;

11 Pfiijímati zprávu star‰ích,
jak bylo dfiíve pfiikázáno; a
astarati se o potfieby jejich, a oni
budou platiti za to, co obdrÏí,
nakolik mají ãím platiti;

12 Aby toto také mohlo b˘ti
zasvûceno pro dobro církve,
chud˘m a potfiebn˘m.

13 A ten, jenÏ a nemá ãím
zaplatiti, zpráva bude uãinûna
a pfiedána biskupovi Sionu,
kter˘ zaplatí dluh z toho, co
Pán dá do jeho rukou.

14 A práce vûrn˘ch, ktefií

72 1a NaS 68:14–19.
b pp Království BoÏí

neboli království
nebeské.

2a pp Biskup.
3a pp Správce,

správcovství.

b NaS 42:32; 104:11–13.
c Luká‰ 19:11–27.

4a Mat. 24:45–47.
b NaS 59:2.

5a pp Vinice Pánû.
7a NaS 42:31; 46:27;

58:17–18; 107:87–88.

8a pp Whitney, Newel K.
10a NaS 70:7–11; 78:3.

pp Zásobárna.
11a NaS 75:24.
13a pp Chudí.
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pracují v duchovních vûcech,
v poskytování evangelia a vûcí
království církvi a svûtu, bude
spláceti dluh biskupovi v Sionu;
15 Tak to pfiichází z církve,

neboÈ podle azákona kaÏd˘
ãlovûk, kter˘ pfiichází vzhÛru
do Sionu, musí poloÏiti v‰echny
vûci pfied biskupa v Sionu.

16 A nyní, vpravdû pravím
vám, Ïe jelikoÏ kaÏd˘ star‰í
v této ãásti vinice musí podati
zprávu o správcovství svém
biskupovi v této ãásti vinice –

17 aOsvûdãení od soudce nebo-
li biskupa v této ãásti vinice pro
biskupa v Sionu ãiní kaÏdého
ãlovûka pfiijatelného a splÀuje
v‰echny vûci pro dûdictví, a aby
byl pfiijat jako moudr˘ bsprávce
a jako vûrn˘ dûlník;

18 Jinak nebude pfiijat bisku-
pem v Sionu.

19 A nyní, vpravdû pravím
vám, nechÈ kaÏd˘ star‰í, kter˘
bude pfiedávati zprávu biskupo-
vi církve v této ãásti vinice, je
doporuãen církví nebo církvemi,
v nichÏ pracuje, aby mohl uãi-
niti, Ïe on i zprávy jeho budou
schváleny ve v‰ech vûcech.

20 A opût, nechÈ sluÏebníci
moji, ktefií jsou urãeni jako

správci nad apsan˘mi záleÏitost-
mi církve mé, mají nárok na
pomoc od biskupa nebo bisku-
pÛ ve v‰ech vûcech –

21 Aby azjevení mohla b˘ti
vydána a vy‰la do konãin zemû;
aby oni také mohli získati pro-
stfiedky, jeÏ budou k prospûchu
církve ve v‰ech vûcech;

22 Aby také oni mohli uãiniti
sebe schválen˘mi ve v‰ech
vûcech a b˘ti povaÏováni za
moudré správce.

23 A nyní, vizte, toto bude
pfiíklad pro v‰echny rozseté
odboãky církve mé, v jakékoli
zemi budou zfiízeny. A nyní
konãím slova svá. Amen.

24 Nûkolik slov, jako dodatek
zákonÛ království, ohlednû
ãlenÛ církve – tûch, ktefií jsou
aurãeni Svat˘m Duchem, aby ‰li
vzhÛru do Sionu, a tûch, kdoÏ
mají v˘sadu jíti vzhÛru do
Sionu –

25 NechÈ pfiinesou vzhÛru
k biskupovi osvûdãení od tfií
star‰ích církve nebo osvûdãení
od biskupa;

26 Jinak ten, kdo pÛjde vzhÛru
do zemû Sion, nebude povaÏo-
ván za moudrého správce. Toto
je také pfiíklad. Amen.

ODDÍL 73

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi
v Hiramu ve státû Ohio 10. ledna 1832 (History of the Church,
1:241–242). Prorok a Sidney byli od zaãátku pfiedchozího prosince zamûst-
náni kázáním a tímto zpÛsobem bylo mnoho uskuteãnûno pro zmírnûní
nepfiízniv˘ch nálad, které povstaly proti Církvi (viz záhlaví k oddílu 71).

15a NaS 42:30–31.
pp Zákon zasvûcení,
zasvûtiti.

17a NaS 20:64, 84.

b NaS 42:32.
20a NaS 70:3–5.
21a pp Nauka a smlouvy.
24a pp Povolání,

povolan˘ Bohem,
povolati.



141 Nauka a smlouvy 73:1–74:4

1–2, Star‰í mají pokraãovati
v kázání; 3–6, Joseph Smith a Sidney
Rigdon mají pokraãovati v pfiekladu
Bible, dokud nebude dokonãen.

NEBOË vpravdû, tak praví
Pán, je pro mne nezbytné,

aby a pokraãovali v kázání
evangelia a v nabádání církví
v okolních krajinách, aÏ do
konference;

2 A potom, vizte, ahlasem
konference jim bude oznámeno
pfiíslu‰né poslání jejich.

3 Nyní, vpravdû pravím vám,
sluÏebníkÛm sv˘m, Josephu

Smithovi ml. a Sidneymu
Rigdonovi, praví Pán, je ane-
zbytné, abyste opût bpfiekládali;
4 A nakolik je to moÏné, abyste

kázali aÏ do konference v okol-
ních krajinách; a poté je nezbyt-
né, abyste pokraãovali v práci
na pfiekladu, dokud nebude
dokonãena.

5 A nechÈ toto je vzor pro
star‰í, dokud neobdrÏí dal‰í
poznání, tak jak je psáno.

6 Nyní, nedávám vám více
v této dobû. aOpásejte bedra
svá a buìte rozváÏní. Tak jest.
Amen.

ODDÍL 74

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Hiramu ve státû Ohio
v lednu 1832 (History of the Church, 1:242). Prorok napsal: „Po pfiijetí
pfiedcházejícího slova Pánû [NaS 73] jsem znovu zapoãal s pfiekládáním
Písem a pracoval jsem pilnû aÏ tûsnû do konference, která se mûla sejíti
25. ledna. Bûhem tohoto období jsem také obdrÏel toto jako vysvûtlení
První epi‰toly ke Korintsk˘m, 7. kapitoly, 14. ver‰e.“ (History of the
Church, 1:242.)

1–5, Pavel radí Církvi sv˘ch dnÛ,
aby nezachovávala zákon MojÏí‰Ûv;
6–7, Malé dûti jsou svaté a jsou
posvûceny skrze usmífiení.

NEBOË anevûfiící manÏel
je posvûcen manÏelkou a

nevûfiící manÏelka je posvûcena
manÏelem; jinak by byly dûti
va‰e neãisté, ale nyní jsou svaté.

2 Nyní, ve dnech apo‰tolÛ byl
zákon obfiízky mezi v‰emi Îidy,

ktefií nevûfiili v evangelium
JeÏí‰e Krista.

3 A stalo se, Ïe vyvstal velik˘
a svár mez i l idmi ohlednû
zákona bobfiízky, neboÈ nevûfiící
manÏel si pfiál, aby dûti jeho
byly obfiezány a staly se pod-
dan˘mi czákonu MojÏí‰ovu,
kter˘Ïto zákon byl naplnûn.

4 A stalo se, Ïe dûti, jsouce
vychovány v podrobení zákonu
MojÏí‰ovu, dbaly na atradice

73 1a tj. dal‰í, ktefií byli
na misiích; viz
NaS 57–68.

2a NaS 20:63.
3a tj. Josephovi a

Sidneymu bylo dfiíve
pfiikázáno, aby

pfiestali pfiekládati
Bibli a aby kázali
evangelium.
NaS 71:2.

b NaS 45:60–61; 76:15.
pp Pfieklad Josepha
Smitha (pjs).

6a 1. Petr. 1:13.
74 1a 1. Kor. 7:14–19.

3a Skut. 15:1–35;
Gal. 2:1–5.

b pp Obfiízka.
c pp Zákon MojÏí‰Ûv.

4a pp Tradice.
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otcÛ sv˘ch a nevûfiily v evange-
lium Kristovo, ãímÏ se staly
nesvat˘mi.
5 ProãeÏ, pro tuto pfiíãinu

psal apo‰tol církvi, dávaje jim
pfiikázání, ne od Pána, ale za
sebe, Ïe vûfiící se nemá aspojiti
s nevûfiícím, ledaÏe bzákon Moj-
Ïí‰Ûv byl mezi nimi odstranûn,

6 Aby dûti jejich mohly zÛstati
bez obfiízky; a aby mohla b˘ti
odstranûna tradice, jeÏ praví,
Ïe malé dûti jsou nesvaté; neboÈ
ta byla mezi Îidy;

7 Ale malé adûti jsou bsvaté,
jsouce cposvûceny skrze dusmí-
fiení JeÏí‰e Krista; a toto je to,
co písma znamenají.

ODDÍL 75

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Amherstu ve státû Ohio
25. ledna 1832 (History of the Church, 1:242–245). Bylo to pfii pfiíleÏi-
tosti konference urãené dfiíve. Na této konferenci byla Josephu Smithovi
vyjádfiena podpora a byl vysvûcen presidentem vysokého knûÏství. Urãití
star‰í, ktefií se setkali s tím, Ïe je obtíÏné pfiivádûti lidi k porozumûní
jejich poselství, si pfiáli dovûdûti se více podrobností ohlednû sv˘ch
bezprostfiedních povinností. Následovalo toto zjevení.

1–5, Vûrní star‰í, ktefií káÏí evan-
gelium, získají vûãn˘ Ïivot; 6–12,
Modlete se, abyste obdrÏeli Utû‰i-
tele, kter˘ uãí v‰em vûcem; 13–22,
Star‰í budou sedûti u soudu tûch,
ktefií odmítají jejich poselství; 23–
26, Rodiny misionáfiÛ mají obdrÏeti
pomoc od Církve.

VPRAVDù, vpravdû pravím
vám, já, kter˘Ï mluvím

dokonce ahlasem svého Ducha,
a to bAlfa i Oméga, vá‰ Pán a
vá‰ BÛh –

2 Poslouchejte, ó vy, ktefií jste
dali jméno své, abyste vy‰li

hlásati evangelium mé a aprofie-
závati bvinici mou.

3 Vizte, pravím vám, Ïe je to
má vÛle, abyste vy‰li a neotáleli,
ani nebyli alíní, ale abyste pra-
covali s ve‰kerou mocí –

4 Pozdvihujíce hlas svÛj jakoby
zvukem pozounu, ahlásajíce
bpravdu podle zjevení a pfiiká-
zání, jeÏ jsem vám dal.

5 A t a k , j e s t l i Ï e b u d e t e
vûrní, budete obtíÏeni mnoh˘mi
asnopy a bkorunováni cctí a dslá-
vou a enesmrtelností a fvûãn˘m
Ïivotem.

6 TudíÏ, vpravdû pravím

5a pp ManÏelství,
vdávati se, Ïeniti
se – ManÏelství
s osobou jiné víry.

b 2. Nefi 25:24–27.
7a Moroni 8:8–15;

NaS 29:46–47; 137:10.
b pp Svat˘.
c pp Spasení – Spasení

dûtí.
d pp Usmífiení, usmífiiti.

75 1a pp Zjevení.
b Zjev. 1:8.

pp Alfa i Oméga.
2a Jákob 5:62.

b pp Vinice Pánû.
3a pp Lenost, lín˘.
4a pp Misionáfiská práce.

b NaS 19:37.
5a Îalmy 126:6;

Alma 26:5.
b pp Koruna.
c pp Ctíti.
d pp Sláva.
e pp Nesmrtelnost,

nesmrteln˘.
f pp Vûãn˘ Ïivot.
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sluÏebníku svému Williamu E.
McLellinovi, aodvolávám povû-
fiení, jeÏ jsem mu dal, aby ‰el
do v˘chodních zemí;
7 A dávám mu nové povûfiení

a nové pfiikázání, v nûmÏ já,
Pán, ho aukázÀuji pro breptání
v srdci jeho;

8 A on zhfie‰il; nicménû, já mu
odpou‰tím a pravím mu opût:
Jdi do jiÏních zemí.

9 A nechÈ sluÏebník mÛj Luke
Johnson jde s ním a nechÈ hlásají
vûci, jeÏ jsem jim pfiikázal –

10 Vz˘vajíce jméno Pánû, aby
obdrÏeli aUtû‰itele, jenÏ je bude
uãiti v‰em vûcem, které jsou pro
nû Ïádoucí –

11 aModlíce se vÏdy, aby neu-
mdlévali; a nakolik toto budou
ãiniti, budu s nimi aÏ do konce.
12 Vizte, toto je vÛle Pána,

va‰eho Boha, ohlednû vás. Tak
jest. Amen.

13 A opût, vpravdû tak praví
Pán, nechÈ se sluÏebník mÛj
aOrson Hyde a sluÏebník mÛj
bSamuel H. Smith vydají na
cestu svou do v˘chodních zemí
a hlásají vûci, které jsem jim
pfiikázal; a nakolik budou vûrni,
hle, budu cs nimi aÏ do konce.
14 A opût, vpravdû pravím

sluÏebníku svému Lymanu
Johnsonovi a sluÏebníku svému
aOrsonu Prattovi, Ïe se také
vydají na cestu svou do v˘chod-
ních zemí; a vizte a hleìte, já
jsem s nimi také, aÏ do konce.

15 A opût, pravím sluÏebníku

s v é m u A s o v i D o d d s o v i a
sluÏebníku svému Calvesu
Wilsonovi, Ïe se také vydají na
cestu svou do západních zemí
a budou hlásati evangelium mé,
tak jak jsem jim pfiikázal.

16 A ten, kdo je vûrn˘, pfiemÛ-
Ïe v‰echny vûci a bude posled-
ního dne apozvednut.
17 A opût, pravím sluÏebníku

svému Majoru N. Ashleymu
a sluÏebníku svému Burru
Riggsovi, aÈ se také vydají na
cestu svou do jiÏní zemû.

18 Ano, nechÈ se v‰ichni tito
vydají na cestu svou, jak jsem
jim pfiikázal, a chodí od domu
k domu a od vesnice k vesnici a
od mûsta k mûstu.

19 A do kteréhokoli domu
vstoupíte a oni vás pfiijmou,
zanechte poÏehnání své na
onom domû.

20 A do kteréhokoli domu
vstoupíte, a oni vás nepfiijmou,
odejdete rychle z toho domu a
asetfiesete prach s nohou sv˘ch
jako svûdectví proti nim.

21 A budete naplnûni aradostí
a veselím; a vûzte to, Ïe v den
soudu budete bsoudci onoho
domu a odsoudíte je;

22 A v den soudu to bude
snesitelnûj‰í pro pohany neÏ
pro onen dÛm; tudíÏ, aopásejte
bedra svá a buìte vûrni, a pfie-
mÛÏete v‰echny vûci a posled-
ního dne budete pozvednuti.
Tak jest. Amen.

23 A opût, tak praví Pán vám,

6a NaS 66:1–13.
7a pp UkázÀování,

ukázÀovati.
b pp My‰lenky; Reptati.

10a Jan 14:26. pp Utû‰itel.
11a 2. Nefi 32:9.

13a pp Hyde, Orson.
b pp Smith, Samuel H.
c Mat. 28:19–20.

14a pp Pratt, Orson.
16a NaS 5:35.
20a Mat. 10:14;

Luká‰ 10:11–12;
NaS 24:15; 60:15.

21a Mat. 5:11–12.
b pp Soud, souditi.

22a Efez. 6:14;
NaS 27:15–18.
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ó vy star‰í církve mé, ktefií jste
dali jméno své, abyste mohli
znáti vÛli jeho ohlednû sebe –
24 Vizte, pravím vám, Ïe je

povinností církve pomáhati pfii
podporování rodin tûch, a také
podporovati rodiny tûch, kdoÏ
jsou povoláni a musejí nezbytnû
b˘ti posláni do svûta, aby hlásali
evangelium svûtu.

25 ProãeÏ, já, Pán, vám dávám
toto pfiikázání, abyste opatfiili
místo pro rodinu svou, nakolik
jsou bratfií va‰i ochotni otevfiíti
srdce své.

26 A nechÈ v‰ichni ti, kdoÏ mo-
hou opatfiiti místo pro rodinu
svou a podporu církve pro ni,
neselÏou v tom, aby ‰li do svûta,
aÈ na v˘chod, nebo na západ,
nebo na sever, nebo na jih.

27 NechÈ prosí, a obdrÏí, nechÈ
klepají, a bude jim otevfieno a
bude jim oznámeno z v˘sosti,
vpravdû a Utû‰i te lem, kam
pÛjdou.

28 A opût, vpravdû pravím
vám, Ïe kaÏd˘ muÏ, jenÏ je
povinen astarati se o svou vlast-
ní brodinu, nechÈ se stará, a

neztratí nikterak korunu svou;
a nechÈ pracuje v církvi.
29 NechÈ kaÏd˘ ãlovûk je

a piln˘ ve v‰ech vûcech. A
blenoch nebude míti v církvi
místo, ledaÏe ãiní pokání a
napraví cesty své.

30 ProãeÏ, nechÈ sluÏebník
mÛj Simeon Carter a sluÏebník
mÛj Emer Harris jsou sjednoceni
ve sluÏbû;

31 A také s luÏebník mÛj
Ezra Thayre a sluÏebník mÛj
aThomas B. Marsh;
32 Také sluÏebník mÛj Hyrum

Smith a sluÏebník mÛj Reynolds
Cahoon;

33 A také s luÏebník mÛj
Daniel Stanton a sluÏebník mÛj
Seymour Brunson;

34 A také s luÏebník mÛj
Sylvester Smith a sluÏebník mÛj
Gideon Carter;

35 A také s luÏebník mÛj
Ruggles Eames a sluÏebník mÛj
Stephen Burnett;

36 A také s luÏebník mÛj
Micah B. Welton a také sluÏeb-
ník mÛj Eden Smith. Tak jest.
Amen.

ODDÍL 76

Vidûní dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi
v Hiramu ve státû Ohio 16. února 1832 (History of the Church,
1:245–252). Prorok v úvodu svého záznamu tohoto vidûní napsal:
„Po návratu z konference v Amherstu jsem pokraãoval v pfiekládání
Písem. Z rÛzn˘ch zjevení, jeÏ byla pfiijata, bylo zfiejmé, Ïe mnoho dÛleÏi-
t˘ch bodÛ t˘kajících se spasení ãlovûka bylo z Bible vyÀato nebo ztraceno
dfiíve, neÏ byla sestavena. Jevilo se samozfiejm˘m z pravd, které zbyly, Ïe
odmûÀuje-li BÛh kaÏdého podle skutkÛ uãinûn˘ch v tûle, pojem ‚Nebe ‘,

27a 2. Nefi 32:5;
NaS 8:2.
pp Duch Svat˘.

28a 1. Tim. 5:8;
NaS 83:2.

b pp Rodina.

29a pp Píle.
b pp Lenost, lín˘.

31a pp Marsh, Thomas B.
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jako odkaz na vûãn˘ domov Svat˘ch, musí zahrnovati více království neÏ
jedno. V souladu s tím,. . . zatímco jsme pfiekládali evangelium sv. Jana,
já a star‰í Rigdon jsme vidûli toto vidûní.“ (History of the Church,
1:245.) Toto vidûní bylo dáno poté, co Prorok pfieloÏil Jana 5:29.

1–4, Pán je BÛh; 5–10, Tajemství
království budou zjevena v‰em
vûrn˘m; 11–17, V‰ichni vyjdou
pfii vzkfií‰ení spravedln˘ch nebo
nespravedln˘ch; 18–24, Obyvatelé
mnoha svûtÛ jsou syny a dcerami
Bohu zplozen˘mi skrze usmífiení
JeÏí‰e Krista; 25–29, Andûl BoÏí
padl a stal se ìáblem; 30–49,
Synové zatracení budou trpûti
vûãn˘m zatracením; v‰ichni ostat-
ní získávají urãit˘ stupeÀ spasení;
50–70, Je popsána sláva a odmûna
oslaven˘ch bytostí v celestiálním
království; 71–80, Jsou popsáni ti,
ktefií zdûdí terestriální království;
81–113, Je vysvûtlen stav lidí
v telestiální, terestriální a celesti-
ální slávû; 114–119, Vûrní mohou
vidûti tajemství BoÏího království
a porozumûti jim mocí Svatého
Ducha.

aSLY·TE, ó vy nebesa, a na-
kloÀ ucho, ó zemû, a radujte

se, obyvatelé jejich, neboÈ Pán
je bBÛh a kromû nûho není
cÏádného dSpasitele.
2 aVeliká je moudrost jeho,

bpodivuhodné jsou cesty jeho a

rozsah ãinÛ jeho nemÛÏe nikdo
odhaliti.

3 aZámûry jeho neselhávají,
ani není nikoho, kdo mÛÏe
zadrÏeti ruku jeho.

4 Od vûãnosti do vûãnosti je
a t e n t ˘ Ï a l é t a j e h o n i k d y
bnepfiestávají.

5 NeboÈ tak praví Pán – já,
Pán, jsem amilosrdn˘ a milosti-
v˘ k tûm, kdoÏ se mne bbojí,
a tû‰í mne poctíti ty, kdoÏ
mi cslouÏí ve spravedlivosti a
v pravdû do konce.

6 Veliká bude odmûna jejich
a vûãná bude asláva jejich.
7 A j i m a z j e v í m v ‰ e c h n a

btajemství, ano, v‰echna skrytá
tajemství království svého od
dávn˘ch dnÛ, a pro vûky, které
pfiijdou, jim budu oznamovati
dobrou libost vÛle své ohlednû
v‰ech vûcí t˘kajících se králov-
ství mého.

8 Ano, dokonce divy vûãnosti
budou znáti, a vûci, které pfii-
jdou, jim ukáÏi, dokonce vûci
mnoha pokolení.

9 A amoudrost jejich bude
veliká a bporozumûní jejich

76 1a Iz. 1:2.
b Jer. 10:10.

pp BÛh, BoÏstvo –
BÛh Syn.

c Iz. 43:11; Ozeá‰ 13:4.
d pp Spasitel.

2a 2. Nefi 2:24;
NaS 38:1–3.

b Zjev. 15:3.
3a 1. Král. 8:56;

NaS 1:38; 64:31.

4a ÎidÛm 13:8;
NaS 35:1; 38:1–4;
39:1–3.

b Îalmy 102:25–27;
ÎidÛm 1:12.

5a Ex. 34:6;
Îalmy 103:8.
pp Milosrdenství,
milosrdn˘.

b Deut. 6:13;
Jozue 4:23–24.

pp Báti se, bázeÀ,
strach; Úcta.

c NaS 4:2.
6a pp Celestiální sláva.
7a NaS 42:61; 59:4;

98:12; 121:26–33.
b pp Tajemství BoÏí.

9a pp Moudrost.
b pp Porozumûní.



Nauka a smlouvy 76:10–23 146

bude sahati k nebi; a pfied nimi
moudrost moudr˘ch czahyne a
porozumûní rozváÏn˘ch pfiijde
vniveã.

10 NeboÈ aDuchem sv˘m je
bosvítím a cmocí svou jim ozná-
mím tajemství vÛle své – ano,
dokonce ty vûci, jeÏ doko nevi-
dûlo ani ucho nesly‰elo, jeÏ
dosud ani nevstoupily do srdce
ãlovûka.
11 My, Joseph Smith ml. a

Sidney Rigdon, jsouce av Duchu
‰estnáctého dne v únoru v roce
na‰eho Pána jeden tisíc osm set
tfiicet dva –

12 Mocí aDucha byly boãi na‰e
otevfieny a porozumûní na‰e
bylo osvíceno, abychom vidûli
vûci BoÏí a porozumûli jim –
13 Dokonce tûm vûcem, jeÏ

byly od poãátku, dfiíve neÏ byl
svût, byly ustanoveny Otcem
skrze jeho Jednorozeného Syna,
jenÏ byl v lÛnû Otcovû jiÏ od
apoãátku;
14 O nûmÏ vydáváme svûdec-

tví; a svûdectví, které vydává-
me, je plnost evangelia JeÏí‰e
Krista, jenÏ je Syn, jehoÏ jsme
vidûli a s nímÏ jsme ahovofiili
v nebeském bvidûní.

15 NeboÈ zatímco jsme konali
práci apfiekládání, jiÏ nám Pán

urãil, do‰li jsme k dvacátému
devátému ver‰i páté kapitoly
Janovy, kter˘ nám byl dán
takto –

16 Hovofií o vzkfií‰ení mrtv˘ch,
ohlednû tûch, ktefií budou asly-
‰eti hlas bSyna MuÏe:
17 A vyjdou; ti, ktefií ãinili

adobro, ve bvzkfií‰ení csprave-
dln˘ch; a ti, ktefií ãinili zlo, ve
vzkfií‰ení nespravedln˘ch.

18 Nyní, toto zpÛsobilo, Ïe
jsme se podivovali, neboÈ nám
to bylo dáno Duchem.

19 A zatímco jsme ameditovali
o tûchto vûcech, Pán se dotkl oãí
na‰eho porozumûní a ony byly
otevfieny a sláva Pánû záfiila
kolem.

20 A my jsme spatfiili aslávu
Syna na bpravici cOtcovû a pfiijali
jsme z jeho plnosti;

21 A pfied jeho trÛnem jsme
vidûli svaté aandûly a ty, kdoÏ
jsou bposvûceni, uctívající Boha
a Beránka, ktefií ho cuctívají na
vûky vûkÛ.

22 A nyní, po mnoh˘ch svû-
dectvích, jeÏ o nûm byla dána,
toto je asvûdectví poslední ze
v‰ech, jeÏ my o nûm dáváme:
Îe on bÏije!

23 NeboÈ jsme ho avidûli,
vpravdû na pravici bBoÏí; a

9c Iz. 29:14;
2. Nefi 9:28–29.

10a Moroni 10:5.
b pp Svûdectví; Zjevení.
c pp Moc.
d Iz. 64:4; 1. Kor. 2:9;

3. Nefi 17:15–17;
NaS 76:114–116.

11a Zjev. 1:10.
12a pp Promûnûní.

b NaS 110:1; 137:1;
138:11, 29.

13a MojÏ. 4:2.

14a NaS 109:57.
b pp Vidûní.

15a pp Pfieklad Josepha
Smitha (pjs).

16a Jan 5:28.
b pp Syn MuÏe.

17a pp Skutky.
b pp Vzkfií‰ení.
c Skut. 24:15.

19a pp Pfiemítati.
20a pp JeÏí‰ Kristus –

Sláva JeÏí‰e Krista.
b Skut. 7:56.

c pp BÛh, BoÏstvo –
BÛh Otec.

21a Mat. 25:31;
NaS 130:6–7; 136:37.

b pp Posvûcení.
c pp Uctívání, uctívati.

22a pp Svûdectví.
b NaS 20:17.

23a pp JeÏí‰ Kristus –
Kristova objevení se
po smrti.

b pp BÛh, BoÏstvo –
BÛh Otec.
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sly‰eli jsme hlas vydávající
svûdectví, Ïe je cJednorozen˘m
Otcov˘m –
24 Îe ajím a skrze nûho a od

nûho bsvûty jsou a byly stvofieny
a obyvatelé jejich jsou csyny a
dcerami Bohu zplozen˘mi.

25 A toto jsme vidûli také, a
vydáváme svûdectví, Ïe aandûl
BoÏí, kter˘ mûl pravomoc v pfií-
tomnosti BoÏí, kter˘ se vzboufiil
proti Jednorozenému Synovi,
jehoÏ Otec miloval a jenÏ byl
v lÛnû Otcovû, byl svrÏen dolÛ
z pfiítomnosti Boha a Syna,

26 A byl nazván Zatracení,
neboÈ nebesa nad ním plakala –
byl to aLucifer, syn jitra.
27 A hledûli jsme, a hle, on

apadl! Padl, dokonce syn jitra!
28 A zatímco jsme byli je‰tû

v Duchu, Pán nám pfiikázal,
abychom to vidûní zapsali;
neboÈ jsme spatfiili Satana, ono-
ho starého ahada, a to bìábla,
jenÏ se cvzboufiil proti Bohu a
snaÏil se zmocniti se království
na‰eho Boha a jeho Krista –

29 ProãeÏ, vede aválku se
svat˘mi BoÏími a obkliãuje je
kolem dokola.

30 A my jsme vidûli vidûní
ohlednû utrpení tûch, s nimiÏ

vedl válku a které pfiemohl, ne-
boÈ takto k nám pfii‰el hlas Pánû:

31 Tak praví Pán ohlednû
v‰ech tûch, kdoÏ znají mou moc
a byli uãinûni podílníky jejími a
strpûli skrze moc ìáblovu, aby
byli apfiemoÏeni a aby popfieli
pravdu a vzdorovali moci mé –

32 To jsou ti, ktefií jsou asyny
bzatracení, o nichÏ pravím, Ïe
by pro nû bylo lépe, kdyby se
byli nikdy nenarodili;

33 NeboÈ jsou nádobami hnû-
vu, odsouzeni, aby trpûli hnû-
vem BoÏím s ìáblem a s andûly
jeho ve vûãnosti;

34 O nichÏ jsem pravil, Ïe není
Ïádného aodpu‰tûní v tomto
svûtû, ani ve svûtû, kter˘ pfiijde –

35 ProtoÏe apopfieli Svatého
Ducha pfiijav‰e ho a protoÏe po-
pfieli Jednorozeného Syna Otco-
va, bukfiiÏovav‰e ho v sobû a
uvodiv‰e ho do vefiejné potupy.

36 To jsou ti, jiÏ odejdou do
ajezera ohnû a síry s ìáblem a
s andûly jeho –

37 A jediní, nad nimiÏ bude
míti druhá asmrt jakoukoli moc;

38 Ano, vpravdû, ajediní, ktefií
nebudou vykoupeni v pfiíhod-
ném ãase Pánû po vytrpûní
hnûvu jeho.

23c Jan 1:14.
pp Jednorozen˘.

24a ÎidÛm 1:1–3;
3. Nefi 9:15;
NaS 14:9; 93:8–10.

b MojÏ. 1:31–33; 7:30.
pp Stvofiení, stvofiiti.

c Skut. 17:28, 29;
ÎidÛm 12:9;
pp Synové a dcery
BoÏí.

25a NaS 29:36–39;
MojÏ. 4:1–4.
pp ëábel.

26a Iz. 14:12–17.
pp Lucifer.

27a Luká‰ 10:18.
28a Zjev. 12:9.

b pp ëábel.
c pp Válka v nebi.

29a Zjev. 13:7;
2. Nefi 2:18; 28:19–23.

31a pp Odpadlictví.
32a pp Synové zatracení.

b NaS 76:26;
MojÏ. 5:22–26.

34a Mat. 12:31–32.
pp Odpustiti.

35a 2. Petr. 2:20–22;
Alma 39:6.
pp Neprominuteln˘
hfiích.

b ÎidÛm 6:4–6;
1. Nefi 19:7;
NaS 132:27.

36a Zjev. 19:20;
20:10; 21:8;
2. Nefi 9:16; 28:23;
Alma 12:16–18;
NaS 63:17.

37a pp Smrt, duchovní.
38a pp Synové zatracení.
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39 NeboÈ v‰ichni ostatní
budou avyvedeni bvzkfií‰ením
mrtv˘ch skrze vítûzství a slávu
cBeránkovu, jenÏ byl zabit, jenÏ
byl v lÛnû Otcovû dfiíve, neÏ
svûty byly uãinûny.
40 A toto je aevangelium, ra-

dostné zvûsti, o nichÏ nám hlas
z nebe vydal svûdectví –

41 Îe pfii‰el na svût, a to JeÏí‰,
aby byl aukfiiÏován pro svût a
aby bnesl hfiíchy csvûta a aby
dposvûtil svût a aby jej eoãistil
od ve‰keré nespravedlivosti;
42 Îe skrze nûho mohou b˘ti

aspaseni v‰ichni, které Otec dal
do moci jeho a uãinil skrze nûj;
43 JenÏ oslavuje Otce a dává

spasení v‰em dílÛm rukou
sv˘ch, kromû tûch synÛ zatra-
cení, ktefií popírají Syna poté,
co ho Otec zjevil.

44 ProãeÏ, dává spasení v‰em
kromû nich – oni odejdou do
anekonãícího btrestu, coÏ je
nekoneãn˘ trest, coÏ je vûãn˘
trest, aby vládli s cìáblem a
s andûly jeho ve vûãnosti, kde
dãerv jejich neumírá a oheÀ není
uha‰en, coÏ jsou muka jejich –
45 A akonec toho, ani místo

toho, ani muka jejich Ïádn˘
ãlovûk nezná;

46 Ani to nebylo zjeveno, ani
není, ani nebude zjeveno ãlovû-
ku, kromû tûch, kdoÏ jsou
uãinûni podílníky toho;

47 Nicménû, já, Pán, to ukazuji
ve vidûní mnoh˘m, ale okamÏi-
tû je opût uzavírám;

48 ProãeÏ, konci, ‰ífice, v˘‰ce,
ahloubce a bídû toho oni nero-
zumûjí, ani Ïádn˘ ãlovûk kro-
mû tûch, jiÏ jsou bustanoveni
k tomuto odsouzení.
49 A my jsme sly‰eli hlas

fikoucí: Zapi‰te toto vidûní,
neboÈ hle, toto je konec vidûní
o utrpení bezboÏn˘ch.

50 A opût, my vydáváme
svûdectví – neboÈ jsme vidûli a
sly‰eli, a toto je asvûdectví o
evangeliu Kristovu ohlednû
tûch, kdoÏ vyjdou ve bvzkfií‰ení
spravedln˘ch –

51 To jsou ti, kdoÏ pfiijali
svûdectví o JeÏí‰ovi a auvûfiili
ve jméno jeho a byli bpokfitûni
podle czpÛsobu pohfibení jeho,
jsouce dpohfibeni do vody ve
jménu jeho, a to podle pfiikázání,
jeÏ on dal –

52 Aby zachováváním pfiikázá-
ní mohli b˘ti aomyti a boãi‰tûni
od v‰ech hfiíchÛ sv˘ch a mohli
obdrÏeti Svatého Ducha vklá-

39a tj. vykoupeni; viz
ver‰ 38. V‰ichni
budou vzkfií‰eni. Viz
Alma 11:41–45.
pp OÏiviti.

b pp Vzkfií‰ení.
c pp JeÏí‰ Kristus.

40a 3. Nefi 27:13–22.
pp Evangelium; Plán
vykoupení.

41a pp UkfiiÏování.
b Iz. 53:4–12;

ÎidÛm 9:28.

c 1. Jan. 2:1–2.
d pp Posvûcení.
e pp Vykoupení,

vykoupen˘,
vykoupiti.

42a pp Spasení.
44a NaS 19:6–12.

b pp Zatracení.
c pp ëábel.
d Iz. 66:24;

Marek 9:43–48.
45a NaS 29:28–29.
48a Zjev. 20:1.

b Alma 42:22.
50a pp Svûdectví.

b pp Vzkfií‰ení.
51a NaS 20:25–27, 37.

b pp Kfiest, kfitíti.
c NaS 128:13.
d ¤ím. 6:3–5.

pp Kfiest, kfitíti –
Kfiest ponofiením.

52a 2. Nefi 9:23;
Moroni 8:25–26.

b pp âistota, ãist˘,
neãist˘.
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dáním crukou toho, kdo je dvy-
svûcen a zpeãetûn k této emoci;
53 A kdoÏ pfiemáhají vírou

a jsou a zpeãetûni b Svat˘m
Duchem zaslíbení, kterého Otec
vylévá na v‰echny ty, kdoÏ jsou
spravedlní a pravdiví.

54 To jsou ti, kdoÏ jsou církví
aPrvorozeného.
55 To jsou ti, do jejichÏ rukou

dal Otec av‰echny vûci –
56 To jsou ti, kdoÏ jsou aknûÏí

a králové, kdoÏ pfiijali z plnosti
jeho a ze slávy jeho;

57 A jsou aknûÏí Nejvy‰‰ího
podle fiádu Melchisedechova,
jenÏ byl podle fiádu bEnochova,
jenÏ byl podle cfiádu Jednoroze-
ného Syna.

58 ProãeÏ, jak je psáno, oni jsou
abohové, a to bsynové cBoÏí –

59 ProãeÏ, av‰echny vûci jsou
jejich, aÈ Ïivot, nebo smrt, nebo
vûci pfiítomné, nebo vûci, které
pfiijdou, v‰echny jsou jejich a oni
jsou Kristovi a Kristus je Boha.

60 A oni apfiemohou v‰echny
vûci.

61 ProãeÏ, nechÈ Ïádn˘ ãlovûk
aneoslavuje ãlovûka, ale místo
toho nechÈ boslavuje Boha, jenÏ
cpodrobí v‰echny nepfiátele pod
nohy své.

62 Tito budou adlíti v bpfiítom-
nosti Boha a jeho Krista na vûky
vûkÛ.

63 Toto jsou ati, které pfiivede
s sebou, aÏ bude bpfiicházeti
v oblacích nebes, aby cvládl na
zemi nad lidem sv˘m.

64 Toto jsou ti, kdoÏ bu-
dou míti podíl na aprvním
vzkfií‰ení.

65 Toto jsou ti, kdoÏ vyjdou ve
avzkfií‰ení spravedln˘ch.
66 Toto jsou ti, kdoÏ pfiicházejí

na ahoru bSion a do mûsta Boha
Ïivého, nebeského místa nej-
svatûj‰ího ze v‰ech.

67 Toto jsou ti, kdoÏ pfiichá-
zejí k nespoãetnému zástupu
andûlÛ, k v‰eobecnému shro-

52c pp Dar Ducha
Svatého; Ruce, jejich
vkládání.

d pp Vysvûcení,
vysvûtiti.

e pp Pravomoc.
53a pp Peãetûní, peãetiti.

b Efez. 1:13;
NaS 88:3–5.
pp Svat˘ Duch
zaslíbení.

54a ÎidÛm 12:23;
NaS 93:21–22.
pp Prvorozen˘.

55a 2. Petr. 1:3–4;
NaS 50:26–28;
84:35–38.

56a Ex. 19:6;
Zjev. 1:5–6; 20:6.

57a pp Knûz,
Melchisedechovo
knûÏství.

b Gen. 5:21–24.
pp Enoch.

c NaS 107:1–4.
58a Îalmy 82:1, 6;

Jan 10:34–36.
pp âlovûk, lidé –
âlovûk, moÏnost
státi se podobn˘m
Nebeskému Otci.

b pp Synové a dcery
BoÏí.

c NaS 121:32.
pp BÛh, BoÏstvo.

59a Luká‰ 12:42–44;
3. Nefi 28:10;
NaS 84:36–38.

60a Zjev. 3:5; 21:7.
61a Jan 5:41–44;

1. Kor. 3:21–23.
b 2. Nefi 33:6;

Alma 26:11–16.
pp Sláva.

c NaS 49:6.
62a Îalmy 15:1–3; 24:3–4;

1. Nefi 15:33–34;
MojÏ. 6:57.

b NaS 130:7.
pp Vûãn˘ Ïivot.

63a NaS 88:96–98.
pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.

b Mat. 24:30.
c NaS 58:22.

pp JeÏí‰ Kristus –
Mileniální vláda
Kristova.

64a Zjev. 20:6.
65a pp Vzkfií‰ení.
66a Iz. 24:23;

ÎidÛm 12:22–24;
Zjev. 14:1;
NaS 84:2; 133:56.

b pp Sion.
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máÏdûní a církvi aEnocha a
bPrvorozeného.

68 Toto jsou ti, jejichÏ jména
jsou azapsána v nebesích, kde
BÛh a Kristus jsou bsoudcem
v‰ech.

69 Toto jsou ti, kdoÏ jsou
aspravedlní lidé, uãinûní bdoko-
nal˘mi skrze JeÏí‰e, prostfiední-
ka nové csmlouvy, jenÏ vykonal
toto dokonalé dusmífiení skrze
prolití své vlastní ekrve.

70 Toto jsou ti, jejichÏ tûlo je
acelestiální, jejichÏ bsláva je slá-
vou cslunce, vpravdû slávou
Boha, nejvy‰‰ího ze v‰ech, o
jehoÏ slávû je psáno, Ïe je pro
ni pfiíznaãná sláva slunce na
obloze.

71 A opût, vidûli jsme atere-
striální svût, a vizte a hleìte,
toto jsou ti, kdoÏ jsou z terestri-
álních, jejichÏ sláva se li‰í od
slávy církve Prvorozeného,
která obdrÏela plnost Otcovu,
tak jak se bmûsíc li‰í od slunce
na obloze.

72 Vizte, toto jsou ti, kdoÏ
zemfieli abez bzákona;

73 A také ti, kdoÏ jsou adu-
chové lidí drÏení ve bvûzení,
které Syn nav‰tívil a jimÏ ckázal
devangelium, aby mohli b˘ti
souzeni podle lidí v tûle;

74 KdoÏ nepfiijali asvûdectví
o JeÏí‰ovi v tûle, ale potom je
pfiijali.

75 Toto jsou ti, kdoÏ jsou
úctyhodní lidé zemû, kdoÏ byli
zaslepeni vychytralostí lidí.

76 Toto jsou ti, kdoÏ pfiijímají
ze slávy jeho, ale ne z plnosti
jeho.

77 Toto jsou ti, kdoÏ pfiijímají
z pfiítomnosti Synovy, ale ne
z plnosti Otcovy.
78 ProãeÏ, jsou atûlem terestri-

álním, a ne tûlem celestiálním a
li‰í se ve slávû jako se mûsíc li‰í
od slunce.

79 Toto jsou ti, kdoÏ nejsou
audatní ve svûdectví o JeÏí‰ovi;
proãeÏ, nezískávají korunu nad
královstvím na‰eho Boha.

80 A nyní, toto je konec vidûní,
které jsme vidûli o terestriálních,
jeÏ nám Pán pfiikázal napsati,
zatímco jsme je‰tû byli v Duchu.

81 A opût, vidûli jsme slávu
atelestiálních, kteráÏto sláva je
slávou men‰í, tak jak se sláva
hvûzd li‰í od slávy mûsíce na
obloze.

82 Toto jsou ti, kdoÏ nepfiijali
evangelium Kristovo, ani asvû-
dectví o JeÏí‰ovi.

83 Toto jsou ti, kdoÏ nepopírají
Svatého Ducha.

67a NaS 45:9–12.
b ÎidÛm 12:23;

NaS 76:53–54.
pp Prvorozen˘.

68a pp Kniha Ïivota.
b pp JeÏí‰ Kristus –

Soudce.
69a NaS 129:3; 138:12.

b Moroni 10:32–33.
c pp Nová a vûãná

smlouva.
d pp Usmífiení, usmífiiti.
e pp Krev.

70a NaS 88:28–29;
131:1–4; 137:7–10.
pp Celestiální sláva.

b NaS 137:1–4.
c Mat. 13:43.

71a NaS 88:30.
pp Terestriální sláva.

b 1. Kor. 15:40–41.
72a NaS 137:7, 9.

b pp Zákon.
73a Alma 40:11–14.

pp Duch.
b NaS 88:99; 138:8.

pp Peklo; Spasení
pro mrtvé.

c 1. Petr. 3:19–20; 4:6;
NaS 138:28–37.

d pp Evangelium.
74a pp Svûdectví.
78a 1. Kor. 15:40–42.
79a NaS 56:16.
81a NaS 88:31.

pp Telestiální sláva.
82a NaS 138:21.
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84 Toto jsou ti, kdoÏ jsou
svrÏeni dolÛ do apekla.
85 Toto jsou ti, kdoÏ nebudou

vykoupeni od a ìábla pfied
bposledním vzkfií‰ením, dokud
Pán, a to Kristus cBeránek, ne-
dokonãí dílo své.

86 Toto jsou ti, kdoÏ nepfiijímají
z plnosti jeho ve vûãném svûtû,
ale ze Svatého Ducha skrze
pfiisluhování terestriálních;

87 A terestriální skrze apfiislu-
hování celestiálních.
88 A také telestiální to pfiijímají

z pfiisluhování andûlÛ, ktefií jsou
urãeni, aby jim slouÏili, neboli
ktefií jsou urãeni, aby pro nû byli
slouÏícími duchy; neboÈ oni
budou dûdici spasení.

89 A tak jsme vidûli v nebes-
kém vidûní slávu telestiálních,
jeÏ pfiesahuje ve‰keré chápání;

90 A Ïádn˘ ãlovûk to nezná
kromû toho, jemuÏ to BÛh zjevil.

91 A tak jsme vidûli slávu te-
restriálních, která vyniká ve
v‰ech vûcech nad slávu telesti-
álních, a to ve slávû a v moci a
v síle a v panství.

92 A tak jsme vidûli slávu
celestiálních, která vyniká ve
v‰ech vûcech – kde BÛh, vprav-
dû Otec, vládne na trÛnu svém
na vûky vûkÛ;

93 Pfied jehoÏ trÛnem se v‰e
sklání v pokorné aúctû a vzdává
mu slávu na vûky vûkÛ.

94 Ti, kdoÏ dlí v apfiítomnosti
jeho, jsou církví bPrvorozeného;
a oni vidí, jak jsou vidûni, a
cpoznávají, jak jsou poznáváni,
pfiijav‰e z plnosti jeho a z dmilos-
ti jeho;

95 A on je ãiní arovn˘mi v moci
a v síle a v panství.

96 A sláva celestiálních je jedna,
tak jako sláva aslunce je jedna.
97 A sláva terestriálních je

jedna, tak jako sláva mûsíce
je jedna.

98 A sláva telestiálních je jedna,
tak jako sláva hvûzd je jedna;
neboÈ jako se jedna hvûzda li‰í
od druhé hvûzdy ve slávû, právû
tak se li‰í jeden od druhého ve
slávû v telestiálním svûtû;

99 NeboÈ toto jsou ti, kdoÏ jsou
aPavlovi a Apollovi a Petrovi.
100 Toto jsou ti, kdoÏ fiíkají, Ïe

nûktefií jsou jednoho a nûktefií
druhého – nûktefií Kristovi a
nûktefií Janovi a nûktefií MojÏí-
‰ovi a nûktefií Eliasovi a nûktefií
Ezaiá‰ovi a nûktefií Izaiá‰ovi a
nûktefií Enochovi;

101 Ale nepfiijali evangelium,
ani svûdectví o JeÏí‰ovi, ani
proroky, ani avûãnou smlouvu.

102 A koneãnû, toto jsou ti,
kdoÏ nebudou shromáÏdûni se
svat˘mi, aby byli auchopeni a
vyzdviÏeni k bcírkvi Prvoroze-
ného a pfiijati do oblaku.

103 Toto jsou ati, kdoÏ jsou

84a 2. Nefi 9:12;
Alma 12:11.
pp Peklo.

85a pp ëábel.
b Alma 11:41;

NaS 43:18; 88:100–101.
c pp Beránek BoÏí.

87a NaS 138:37.

93a pp Úcta.
94a NaS 130:7.

b pp Prvorozen˘.
c 1. Kor. 13:12.
d pp Milost.

95a NaS 29:13; 78:5–7;
84:38; 88:107; 132:20.

96a 1. Kor. 15:40–41.

99 a 1. Kor. 3:4–7, 22.
101a pp Nová a vûãná

smlouva.
102a 1. Tes. 4:16–17;

NaS 88:96–98.
b NaS 78:21.

103a Zjev. 21:8;
NaS 63:17–18.
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blháfii a kouzelníci a ccizoloÏníci
a smilníci a kdokoli, kdo miluje
a ãiní leÏ.

104 Toto jsou ti, kdoÏ trpí
ahnûvem BoÏím na zemi.
105 Toto jsou ti, kdoÏ trpí

aodplatou vûãného ohnû.
106 Toto jsou ti, kdoÏ jsou

svrÏeni do apekla a btrpí hnûvem
cV‰emohoucího Boha aÏ do
dplnosti ãasÛ, kdy Kristus epo-
drobí v‰echny nepfiátele pod
nohy své a uvede v fdokonalost
dílo své;

107 Kdy pfiedá království a
pfiedloÏí ho Otci bez poskvrny
fika: Já jsem pfiemohl a a‰lapal
jsem bvinn˘ lis sám, a to vinn˘
lis prudkosti hnûvu V‰emohou-
cího Boha.

108 Pak bude korunován
korunou slávy své, aby sedûl
na atrÛnu moci své a vládl na
vûky vûkÛ.

109 Ale vizte a hleìte, vidûli
jsme slávu a obyvatele telesti-
álního svûta, Ïe byli tak nespo-
ãetní, jako hvûzdy na obloze
nebeské nebo jako písek na bfie-
hu mofiském;

110 A sly‰eli jsme hlas Pánû
fikoucí: Tito v‰ichni skloní ko-
leno a kaÏd˘ jazyk avyzná toho,
jenÏ sedí na trÛnû na vûky vûkÛ;

111 NeboÈ budou souzeni
podle skutkÛ sv˘ch, a kaÏd˘

ãlovûk obdrÏí podle sv˘ch vlast-
ních askutkÛ, své vlastní pan-
ství, v bpfiíbytcích, které jsou
pfiipraveny;

112 A budou sluÏebníky Nej-
vy‰‰ího; ale tam, akde bdlí BÛh
a Kristus, nemohou pfiijíti, svûty
bez konce.

113 Toto je konec vidûní, jeÏ
jsme vidûli, jeÏ nám bylo pfiiká-
záno napsati, zatímco jsme byli
je‰tû v Duchu.

114 Ale aveliká a podivuhodná
jsou díla Pánû a btajemství krá-
lovství jeho, jeÏ nám ukázal, jeÏ
pfiesahují ve‰keré chápání ve
slávû a v síle a v panství;

115 KteréÏto nám pfiikázal, Ïe
nemáme psáti, zatímco jsme
je‰tû byli v Duchu, a ãlovûku
není adovoleno je vysloviti;
116 Ani ãlovûk není aschopen

je oznámiti, neboÈ ona mohou
b˘ti vidûna a bpochopena pouze
mocí Svatého Ducha, jehoÏ BÛh
udûluje tûm, ktefií jej milují a
oãi‰Èují se pfied ním;

117 Kter˘m udûluje tuto v˘sa-
du, aby uvidûli a poznali sami;

118 Aby skrze moc a projev
Ducha, zatímco jsou v tûle,
mohli b˘ti schopni snésti pfií-
tomnost jeho ve svûtû slávy.

119 A Bohu a Beránku buì
sláva a ãest a panství na vûky
vûkÛ. Amen.

103b pp Lhaní.
c pp CizoloÏství.

104a pp Zatracení.
105a Judas 1:7.
106a pp Peklo.

b NaS 19:3–20.
c NaS 87:6.
d Efez. 1:10.
e 1. Kor. 15:24–28.
f ÎidÛm 10:14.

107a Zjev. 19:15;

NaS 88:106;
133:46–53.

b Gen. 49:10–12;
Iz. 63:1–3.

108a NaS 137:3.
110a Filip. 2:9–11;

Mos. 27:31.
111a Zjev. 20:12–13.

pp Skutky.
b Jan 14:2;

NaS 59:2; 81:6.

112a NaS 29:29.
b Zjev. 21:23–27.

114a Zjev. 15:3;
Morm. 9:16–18;
MojÏ. 1:3–5.

b Jákob 4:8.
115a 2. Kor. 12:4.
116a 3. Nefi 17:15–17;

19:32–34.
b 1. Kor. 2:10–12.
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ODDÍL 77

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Hiramu ve státû Ohio
v bfieznu 1832 (History of the Church, 1:253–255). Prorok napsal:
„V souvislosti s pfiekladem Písem jsem obdrÏel následující vysvûtlení
Zjevení Sv. Jana.“ (History of the Church, 1:253.)

1–4, Zvífiata mají ducha a budou
dlíti ve vûãné blaÏenosti na nesmr-
telné zemi; 5–7, Tato zemû má
ãasnou existenci trvající 7000 let;
8–10, RÛzní andûlé znovuzfiizují
evangelium a slouÏí na zemi; 11,
Zpeãetûní 144 000; 12–14, Kristus
pfiijde na poãátku sedmého tisíciletí;
15, Dva proroci budou vzbuzeni
pro Ïidovsk˘ národ.

OT Á Z K A : C o j e a m o fi e
sklenûné, o kterém mluví

Jan ve 4. kapitole a v 6. ver‰i
Zjevení?
Odpovûì: Je to bzemû ve svém

posvûceném, nesmrtelném a
cvûãném stavu.
2 Ot.: Co máme rozumûti ãtyfi-

mi zvífiaty, o kter˘ch se mluví
v tomtéÏ ver‰i?

Od.: Jsou to aobrazné v˘razy
pouÏité Zjevovatelem, Janem,
pfii popisování bnebe, cráje
BoÏího, d‰tûstí ãlovûka a zvífiat
a lezoucích tvorÛ a ptactva ve
vzduchu; to, co je duchovní, je
v podobnosti toho, co je ãasné;
a to, co je ãasné, v podobnosti
toho, co je duchovní; educh ãlo-
vûka v podobnosti osoby jeho,
jako také duch fzvífiete a kaÏdé-

ho jiného stvofiení, které BÛh
stvofiil.

3 Ot.: Jsou ona ãtyfii zvífiata
omezena na jednotlivá zvífiata,
nebo pfiedstavují tfiídy nebo
fiády?

Od.: Jsou omezena na ãtyfii
jednotlivá zvífiata, jeÏ byla uká-
zána Janovi, aby zpodobnila slá-
vu tfiíd bytostí v jejich urãeném
fiádu nebo asféfie stvofiení, v ra-
dosti ze své vûãné bblaÏenosti.
4 Ot.: Jak máme rozumûti oãím

a kfiídlÛm, která mûla zvífiata?
Od.: Oãi jejich pfiedstavují

svûtlo a apoznání, to znamená,
Ïe jsou plná poznání; a kfiídla
jejich pfiedstavují bmoc, pohy-
bovati se, jednati, atd.

5 Ot.: Jak máme rozumûti ãty-
fiiadvaceti astar‰ím, o kter˘ch
mluví Jan?

Od.: Máme tomu rozumûti
tak, Ïe tito star‰í, které Jan vi-
dûl, byli star‰í, jiÏ byli bvûrní
v díle sluÏby a byli mrtví; jiÏ
patfiili k csedmi církvím a byli
tehdy v ráji BoÏím.

6 Ot.: Jak máme rozumûti
knize, kterou Jan vidûl, která
byla azapeãetûna na zadní stranû
sedmi peãetûmi?

77 1a NaS 130:6–9.
b NaS 88:17–20, 25–26.
c pp Celestiální sláva;

Zemû – Koneãn˘ stav
zemû.

2a pp Symbolika.
b pp Nebe.

c pp Ráj.
d pp Radost.
e Eter 3:15–16;

Abr. 5:7–8.
pp Duch.

f MojÏ. 3:19.
3a NaS 93:30; MojÏ. 3:9.

b NaS 93:33–34.
4a pp Poznání, znalost.

b pp Moc.
5a Zjev. 4:4, 10.

b Zjev. 14:4–5.
c Zjev. 1:4.

6a Zjev. 5:1.
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Od.: Máme tomu rozumûti
tak, Ïe obsahuje zjevenou vÛli,
btajemství a díla BoÏí; skryté
vûci spravování jeho ohlednû
této czemû bûhem sedmi tisíc
let jejího trvání neboli její ãasné
existence.
7 Ot.: Jak máme rozumûti

sedmi peãetím, kter˘mi byla
zapeãetûna?
Od.: Máme tomu rozumûti

tak, Ïe první peãeÈ obsahuje
vûci aprvního tisíciletí a druhá
stejnû tak druhého tisíciletí a
tak dále aÏ k sedmé.

8 Ot.: Jak máme rozumûti
ãtyfiem andûlÛm, o kter˘ch se
mluví v 7. kapitole a v 1. ver‰i
Zjevení?
Od.: Máme tomu rozumûti

tak, Ïe to jsou ãtyfii andûlé
vyslaní od Boha, kter˘m je
dána moc nad ãtyfimi ãástmi
zemû, aby zachránili Ïivot a
aby niãili; toto jsou ti, jiÏ mají
avûãné evangelium, aby ho
svûfiili kaÏdému národu, poko-
lení, jazyku a lidu; majíce moc
uzavfiíti nebesa, zpeãetiti k Ïi-
votu nebo svrhnouti do bkrajin
temnoty.
9 Ot.: Jak máme rozumûti

andûlovi vystupujícímu od
v˘chodu, Zjevení, 7. kapitola a
2. ver‰?
Od.: Máme tomu rozumûti

tak, Ïe andûl vystupující od
v˘chodu je ten, jemuÏ je dána
peãeÈ Boha Ïivého nad dvanác-

ti kmeny aIzraele; proãeÏ, volá
na ãtyfii andûly mající vûãné
evangelium fika: Ne‰koìte
zemi ani mofii ani stromÛm,
dokud nezpeãetíme sluÏebníky
Boha svého na bãelech jejich.
A jestliÏe to pfiijmete, toto je
cElias, kter˘ pfiijde, aby shro-
máÏdil kmeny Izraele a dzno-
vuzfiídil v‰echny vûci.

10 Ot.: Ve které dobû mají b˘ti
vûci, o nichÏ se mluví v této
kapitole, uskuteãnûny?

Od.: Mají b˘ti uskuteãnûny
v a‰estém tisíciletí neboli po
otevfiení ‰esté peãeti.

11 Ot.: Jak máme rozumûti
zpeãetûní jednoho asta a ãtyfii-
ceti ãtyfi tisíc ze v‰ech kmenÛ
Izraele – dvanáct tisíc z kaÏdého
kmene?

Od.: Máme tomu rozumûti
tak, Ïe ti, kdo jsou zpeãetûni,
jsou bvysok˘mi knûÏími vysvû-
cen˘mi k svatému fiádu BoÏímu,
aby spravovali vûãné evangeli-
um; neboÈ oni jsou tûmi, kdo
jsou vysvûceni z kaÏdého náro-
da, pokolení, jazyka a lidu skrze
andûly, kter˘m je dána moc nad
národy zemû, aby pfiivedli tolik,
kolik jich chce pfiijíti, do církve
cPrvorozeného.
12 Ot.: Jak máme rozumûti

zatroubení atrub zmínûnému
v 8. kapitole Zjevení?

Od.: Máme tomu rozumûti tak,
Ïe tak jako BÛh uãinil svût v ‰esti
dnech a sedmého dne dokonãil

6b pp Tajemství BoÏí.
c pp Zemû.

7a NaS 88:108–110.
8a Zjev. 14:6–7.

b Mat. 8:11–12; 22:1–14;
NaS 133:71–73.

9a Zjev. 7:4–8.
b Ezech. 9:4.
c pp Elias.
d pp Znovuzfiízení

evangelia.
10a Zjev. 6:12–17.

11a Zjev. 14:3–5.
b pp Vysok˘ knûz.
c NaS 76:51–70.

pp Prvorozen˘.
12a Zjev. 8:2.
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dílo své a bposvûtil ho a také
uãinil ãlovûka z cprachu zemû,
právû tak na poãátku sedmého
tisíciletí Pán BÛh dposvûtí zemi a
dokonãí spasení ãlovûka a bude
esouditi v‰echny vûci a fvykoupí
v‰echny vûci, kromû tûch, které
nedal do moci své, aÏ zpeãetí
v‰echny vûci pro konec v‰ech
vûcí; a zatroubení trub sedmi
andûlÛ jsou pfiípravou a dokon-
ãením díla jeho na poãátku sed-
mého tisíciletí – pfiípravou cesty
pfied dobou pfiíchodu jeho.
13 Ot.: Kdy se uskuteãní vûci,

o kter˘ch se pí‰e v 9. kapitole
Zjevení?

Od.: Uskuteãní se po otevfiení
sedmé peãeti, pfied pfiíchodem
Krista.

14 Ot.: Jak máme rozumûti
kníÏce, jiÏ apozfiel Jan, jak je
zmínûno v 10. kapitole Zjevení?

Od.: Máme tomu rozumûti
tak, Ïe to pro nûj bylo poslání a
nafiízení bshromáÏditi kmeny
Izraele; vizte, toto je Elias, jenÏ,
jak je psáno, musí pfiijíti a czno-
vuzfiíditi v‰echny vûci.

15 Ot.: Jak má b˘ti porozumû-
no dvûma asvûdkÛm v jedenácté
kapitole Zjevení?

Od.: Jsou to dva proroci, ktefií
budou vzbuzeni pro bÏidovsk˘
národ v cposledních dnech,
v ãase dznovuzfiízení, a mají pro-
rokovati ÎidÛm poté, co budou
shromáÏdûni a postaví mûsto
Jeruzalém v ezemi otcÛ sv˘ch.

ODDÍL 78

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státû Ohio
v bfieznu 1832 (History of the Church, 1:255–257). Josephu Smithovi
byl dán Pánem fiád se zámûrem zfiíditi zásobárnu pro chudé. Nebylo vÏdy
Ïádoucí, aby totoÏnost jednotlivcÛ, které Pán oslovoval ve zjeveních,
byla známa svûtu; odtud, ve vydání tohoto a nûkter˘ch následujících
zjevení, byli bratfií zmiÀováni jin˘m jménem neÏ sv˘m vlastním. KdyÏ
nutnost pro uchovávání jmen jednotlivcÛ v tajnosti pominula, byla
potom uvedena jejich skuteãná jména v hranat˘ch závorkách. JelikoÏ dnes
neexistuje Ïádná nezbytná potfieba pokraãovati v pouÏívání za‰ifrovan˘ch
jmen, jsou zde nyní pouÏívána pouze skuteãná jména, jak byla uvedena
v pÛvodních rukopisech.

1–4, Svatí mají zorganisovati a
zfiíditi zásobárnu; 5–12, Moudré
pouÏívání jejich majetku povede

ke spasení; 13–14, Církev má b˘ti
nezávislá na pozemské moci; 15–
16, Michal (Adam) slouÏí pod

12b Gen. 2:1–3;
Ex. 20:11; 31:12–17;
Mos. 13:16–19;
MojÏ. 3:1–3;
Abr. 5:1–3.

c Gen. 2:7.
d NaS 88:17–20.
e pp JeÏí‰ Kristus –

Soudce.
f pp Vykoupení,

vykoupen˘,
vykoupiti.

14a Ezech. 2:9–10; 3:1–4;
Zjev. 10:10.

b pp Izrael –
ShromáÏdûní Izraele.

c Mat. 17:11.
15a Zjev. 11:1–14.

b pp Îidé.
c pp Poslední dny.
d pp Znovuzfiízení

evangelia.
e Amos 9:14–15.
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vedením Svatého (Krista); 17–22,
PoÏehnaní jsou vûrní, neboÈ oni
zdûdí v‰echny vûci.

PÁN promluvil k Josephu
Smithovi ml. fika: Poslou-

chejte mû, praví Pán, vá‰ BÛh,
vy, ktefií jste vysvûceni k avyso-
kému knûÏství církve mé, ktefií
jste se shromáÏdili;

2 A naslouchejte aradû toho,
kdo vás bvysvûtil z v˘sosti, kdo
bude promlouvati do u‰í va‰ich
slova moudrosti, aby spasení
mohlo b˘ti pro vás v té vûci,
kterou jste pfiedloÏili pfiede
mne, praví Pán BÛh.

3 NeboÈ vpravdû pravím vám,
pfii‰el ãas, a je nyní na dosah;
a vizte a hleìte, musí nezbytnû
b˘ti, aby bylo azorganisování
lidí m˘ch v usmûrÀování a
zfiízení záleÏitostí bzásobárny
pro cchudé z lidu mého, jak na
tomto místû, tak v zemi dSion –

4 Pro trvalé a vûãné zfiízení a
fiád pro církev mou, podpofiiti
vûc, k níÏ jste se zavázali, pro
spasení ãlovûka a pro slávu
va‰eho Otce, jenÏ je v nebi;
5 Abyste si mohli b˘ti arovni

v poutech nebesk˘ch vûcí, ano,
a pozemsk˘ch vûcí také, pro
získání vûcí nebesk˘ch.
6 NeboÈ nejste-l i si rovni

v pozemsk˘ch vûcech, nemÛ-
Ïete si b˘ti rovni v získání vûcí
nebesk˘ch;

7 NeboÈ chcete-li, abych vám
dal místo v acelestiálním svûtû,
musíte se bpfiipraviti ckonáním
vûcí, jeÏ jsem vám pfiikázal a jeÏ
od vás poÏaduji.

8 A nyní, vpravdû, tak praví
Pán, je nutné, aby v‰echny vûci
byly konány k aslávû mé, vámi,
jiÏ jste spojeni v tomto bfiádu;

9 Neboli jin˘mi slovy, nechÈ
s l u Ï e b n í k m Û j N e w e l K .
Whitney a sluÏebník mÛj
Joseph Smith ml. a sluÏebník
mÛj Sidney Rigdon zasednou
v radû se svat˘mi, ktefií jsou
v Sionu;

10 Jinak bude aSatan usilovati
o to, aby odvrátil srdce jejich
od pravdy, takÏe budou zasle-
peni a neporozumûjí vûcem,
které jsou pro nû pfiipraveny.

11 ProãeÏ, pfiikázání dávám
vám, abyste se pfiipravili a zor-
ganisovali se poutem neboli
vûãnou asmlouvou, jeÏ nemÛÏe
b˘ti poru‰ena.

12 A ten, kdo ji poru‰í, ztratí
úfiad svÛj a postavení v církvi a
bude vydán at˘rání Satanem aÏ
do dne vykoupení.

13 Vizte, toto je pfiíprava,
kterou vás pfiipravuji, a základ
a pfiíklad, kter˘ vám dávám,
ãímÏ mÛÏete uskuteãniti pfiiká-
zání, která jsou vám dána;

14 Aby skrze mou prozfietel-
nost, nehledû na asouÏení, jeÏ na
vás sestoupí, aby církev mohla

78 1a pp Melchisedechovo
knûÏství.

2a pp Rada.
b pp Vysvûcení,

vysvûtiti.
3a NaS 82:11–12, 15–21.

b NaS 72:9–10; 83:5–6.
c NaS 42:30–31.

pp Blaho a sociální
péãe.

d NaS 57:1–2.
5a NaS 49:20.

pp Zákon zasvûcení,
zasvûtiti.

7a pp Celestiální sláva.
b NaS 29:8; 132:3.

c NaS 82:10.
8a MojÏ. 1:39.

b NaS 92:1.
10a pp ëábel.
11a pp Smlouva.
12a 1. Kor. 5:5;

NaS 82:21; 104:8–10.
14a NaS 58:2–4.
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b˘ti nezávislá nad ve‰ker˘m
ostatním stvofiením pod celes-
tiálním svûtem;
15 Abyste mohli vystoupiti ke

akorunû pfiipravené pro vás a
b˘ti uãinûni bvládci nad mno-
h˘mi královstvími, praví Pán
BÛh, Svat˘ Sionu, jenÏ zfiídil
základy cAdam-ondi-Ahman;
16 JenÏ urãil aMichala kníÏetem

va‰ím a utvrdil nohy jeho a
ustanovil ho na v˘sostech a dal
mu klíãe spasení s radou a pod
vedením Svatého, jenÏ je bez
poãátku dnÛ ãi konce Ïivota.

17 Vpravdû, vpravdû, pravím
vám, vy jste malé dûti a dosud
jste neporozumûli, jak veliká
poÏehnání má Otec ve sv˘ch
vlastních rukou a která pro vás
pfiipravil;

18 A vy nemÛÏete asnésti

v‰echny vûci nyní; nicménû,
buìte dobré mysli, neboÈ já vás
bpovedu kupfiedu. Království je
va‰e a poÏehnání jeho jsou va‰e
a bohatství cvûãnosti jsou va‰e.

19 A ten, kdo pfiijímá v‰echny
vûci s avdûãností, bude uãinûn
slavn˘m; a vûci této zemû mu
budou pfiidány, aÏ bstonásobnû,
ano, a více.

20 ProãeÏ, konejte vûci, které
jsem vám pfiikázal, praví Vyku-
pitel vá‰, a to Syn aAhman, jenÏ
pfiipravuje v‰echny vûci, dfiíve
neÏ vás bvezme;
21 NeboÈ vy jste acírkví Prvoro-

zeného a on vás bvezme vzhÛru
v oblaku a urãí kaÏdému ãlovû-
ku jeho díl.

22 A ten, kdo je vûrn˘ a amou-
dr˘ bsprávce, zdûdí cv‰echny
vûci. Amen.

ODDÍL 79

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státû Ohio
v bfieznu 1832 (History of the Church, 1:257).

1–4, Jared Carter je povolán kázati
evangelium skrze Utû‰itele.

VPRAVDù pravím tobû, Ïe
je vÛlí mou, aby sluÏebník

mÛj Jared Carter ‰el opût do v˘-
chodních zemí, od místa k místu
a od mûsta k mûstu, v moci

avysvûcení, jímÏ byl vysvûcen,
hlásaje radostné zvûsti veliké
radosti, a to vûãné evangelium.

2 A já na nûj se‰lu aUtû‰itele,
jenÏ ho bude uãiti pravdû a
cestû, kterou pÛjde;

3 A nakolik bude vûrn˘, budu
ho opût korunovati snopy.

15a pp Koruna; Oslavení.
b Zjev. 5:10;

NaS 76:56–60; 132:19.
c pp Adam-ondi-

-Ahman.
16a NaS 27:11;

107:54–55.
pp Adam.

18a Jan 16:12;
3. Nefi 17:2–3;

NaS 50:40.
b NaS 112:10.
c pp Vûãn˘ Ïivot.

19a Mos. 2:20–21.
pp DíkÛvzdání, díky.

b Mat. 19:29.
20a NaS 95:17.

b 1. Tes. 4:17.
21a NaS 76:53–54.

b NaS 88:96–98.

22a NaS 72:3–4.
b pp Správce,

správcovství.
c NaS 84:38.

79 1a NaS 52:38.
pp Vysvûcení,
vysvûtiti.

2a Jan 14:26.
pp Utû‰itel.
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4 ProãeÏ, nechÈ se srdce tvé
raduje, sluÏebníãe mÛj Jarede

Cartere, a aneboj se, praví Pán
tvÛj, a to JeÏí‰ Kristus. Amen.

ODDÍL 80

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státû Ohio
v bfieznu 1832 (History of the Church, 1:257).

1–5, Stephen Burnett a Eden Smith
jsou povoláni kázati na jakémkoli
místû, které si zvolí.

VPRAVDù, tak praví Pán
tobû, sluÏebníku svému

Stephenu Burnettovi: Jdi, jdi do
svûta a akaÏ evangelium kaÏdé-
mu stvofiení, které pfiijde do
doslechu hlasu tvého.

2 A ponûvadÏ si pfieje‰ spoleã-
níka, dám ti sluÏebníka svého
Edena Smitha.

3 ProãeÏ, jdûte a kaÏte evange-
lium mé, aÈ na sever nebo na
jih, na v˘chod nebo na západ,
nezáleÏí na tom, neboÈ nemÛ-
Ïete jíti ‰patnû.

4 TudíÏ, oznamujte vûci, které
jste sly‰eli a kter˘m vpravdû
vûfiíte a o kter˘ch vpravdû avíte,
Ïe jsou pravdivé.

5 Vizte, toto je vÛle toho, jenÏ
vás apovolal, va‰eho Vykupitele,
a to JeÏí‰e Krista. Amen.

ODDÍL 81

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státû Ohio
v bfieznu 1832 (History of the Church, 1:257–258). Frederick G.
Williams je povolán, aby byl vysok˘m knûzem a rádcem v pfiedsednictvu
vysokého knûÏství. Dûjepisné záznamy ukazují, Ïe kdyÏ v bfieznu 1832
bylo toto zjevení pfiijato, povolávalo Jesseho Gause do úfiadu rádce pro
Josepha Smitha v pfiedsednictvu. Av‰ak kdyÏ nepokraãoval zpÛsobem,
kter˘ je v souladu s tímto ustanovením, povolání bylo následnû pfieneseno
na Fredericka G. Williamse. Toto zjevení (datované bfieznem 1832) má b˘ti
pokládáno za krok k formálnímu zorganisování Prvního pfiedsednictva,
protoÏe v˘slovnû poÏaduje úfiad rádce v tomto orgánu a vysvûtluje
dÛstojnost tohoto ustanovení. Bratr Gause slouÏil po nûjakou dobu, ale
v prosinci 1832 byl vylouãen z Církve. Bratr Williams byl vysvûcen
k uvedenému úfiadu 18. bfiezna 1833.

1–2, Klíãe království jsou vÏdy
drÏeny Prvním pfiedsednictvem;
3–7, Bude-li Frederick G. Williams
ve své sluÏbû vûrn˘, bude míti
vûãn˘ Ïivot.

VPRAVDù, vpravdû pra-
vím tobû, sluÏebníãe mÛj

Fredericku G. Williamsi: Na-
slouchej hlasu toho, jenÏ mluví,
slovu Pána, svého Boha, a dbej

4a NaS 68:5–6.
80 1a Marek 16:15.

4a pp Svûdectví.
5a pp Povolání,

povolan˘ Bohem,
povolati.
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na povolání, kter˘m jsi povolán,
a to b˘ti avysok˘m knûzem
v církvi mé a rádcem sluÏebníku
mému Josephu Smithovi ml.;
2 JemuÏ jsem dal aklíãe krá-

lovství, které patfií vÏdy bpfied-
sednictvu vysokého knûÏství:

3 TudíÏ, vpravdû, já ho uzná-
vám a budu mu Ïehnati, a
také tobû, nakolik bude‰ vûrn˘
v radû, v úfiadu, kter˘ jsem ti
urãil, vÏdy v modlitbû, nahlas i
v srdci svém, vefiejnû i v soukro-
mí, také v sluÏbû své v hlásání
evangelia v zemi Ïiv˘ch a mezi
bratfiími sv˘mi.

4 A konáním tûchto vûcí bude‰
konati nejvût‰í dobro pro bliÏní
své a bude‰ podporovati aslávu
toho, kdo je tvÛj Pán.

5 ProãeÏ, buì vûrn˘, zastávej
úfiad, kter˘ jsem ti urãil; apomá-
hej slab˘m, pozdvihuj ruce,
které jsou skleslé, a bposiluj
ckolena zemdlená.
6 A bude‰-li vûrn˘ do konce,

bude‰ míti korunu anesmrtel-
nosti a bvûãného Ïivota v cpfií-
bytcích, které jsem pfiipravil
v domû svého Otce.

7 Viz a hle, toto jsou slova Alfy
i Omégy, a to JeÏí‰e Krista. Amen.

ODDÍL 82

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v kraji Jackson ve státû
Missouri 26. dubna 1832 (History of the Church, 1:267–269). Bylo to
pfii pfiíleÏitosti generální rady Církve, na které byla Josephu Smithovi,
Prorokovi, vyjádfiena podpora jako presidentovi vysokého knûÏství, do
kteréhoÏto úfiadu byl vysvûcen dfiíve na konferenci vysok˘ch knûÏí, star‰ích
a ãlenÛ v Amherstu ve státû Ohio 25. ledna 1832 (viz záhlaví k oddílu
75). Dfiíve byla ve vydání tohoto zjevení pouÏita neobvyklá jména, aby
utajila totoÏnost jmenovan˘ch osob (viz záhlaví k oddílu 78).

1–4, Kde je mnoho dáno, tam je
mnoho poÏadováno; 5–7, Ve svûtû
vládne temnota; 8–13, Pán je
zavázán, kdyÏ ãiníme to, co on
fiíká; 14–18, Sion musí vzrÛstati
v kráse a svatosti; 19–24, KaÏd˘
ãlovûk má usilovati o blaho svého
bliÏního.

VPRAVDù, vpravdû pravím
vám, sluÏebníci moji, Ïe

nakolik jste si aodpustili navzá-
jem poklesky své, právû tak já,
Pán, odpou‰tím vám.

2 Nicménû, jsou mezi vámi ti,
ktefií zhfie‰ili nesmírnû; ano,
vpravdû vy av‰ichni jste zhfie‰ili;
ale vpravdû pravím vám, va-
rujte se od nynûj‰ka a zdrÏte se
hfiíchu, aby tûÏké soudy nepadly
na hlavu va‰i.

3 NeboÈ od toho, komu je

81 1a pp Vysok˘ knûz.
2a pp Klíãe knûÏství.

b NaS 107:8–9, 22.
pp První
pfiedsednictvo.

4a MojÏ. 1:39.

5a Mos. 4:15–16.
b NaS 108:7.
c Iz. 35:3.

6a pp Nesmrtelnost,
nesmrteln˘.

b pp Oslavení; Vûãn˘

Ïivot.
c Jan 14:2–3;

NaS 59:2; 106:8.
82 1a Mat. 6:14–15;

NaS 64:9–11.
2a ¤ím. 3:23.
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amnoho dáno, je mnoho bpoÏa-
dováno; a ten, kdo chfie‰í proti
vût‰ímu dsvûtlu, obdrÏí vût‰í
odsouzení.

4 Vy vz˘váte jméno mé ohled-
nû azjevení a já vám je dávám; a
nakolik nezachováváte slova
má, která vám dávám, stáváte
se pfiestupníky; a bspravedlnost
a soud jsou potrestáním, které
je pfiipojeno k zákonu mému.
5 TudíÏ to, co fiíkám jednomu,

fiíkám v‰em: aBdûte, neboÈ bpro-
tivník roz‰ifiuje panství svá a
ctemnota vládne;
6 A hnûv BoÏí se roznûcuje

proti obyvatelÛm zemû; a nikdo
neãiní dobro, neboÈ v‰ichni se‰li
z acesty.
7 A nyní, vpravdû pravím vám,

já, Pán, vám nebudu pfiiãítati
Ïádné ahfiíchy; jdûte cestou svou
a nehfie‰te více; ale k té du‰i, jeÏ
hfie‰í, se bdfiívûj‰í hfiíchy navrátí,
praví Pán, vá‰ BÛh.

8 A opût, pravím vám, dávám
vám anové pfiikázání, abyste
mohli porozumûti vÛli mé
ohlednû vás;
9 Neboli jin˘mi slovy dávám

vám pokyny, jak mÛÏete ajednati
pfiede mnou, aby se to mohlo
obrátiti k vám pro spasení va‰e.

10 Já, Pán, jsem azavázán, kdyÏ
ãiníte to, co fiíkám; ale kdyÏ

neãiníte to, co fiíkám, nemáte
Ïádného zaslíbení.

11 TudíÏ, vpravdû pravím
vám, Ïe je nutné, aby sluÏebníci
moji Edward Partridge a Newel
K. Whitney, A. Sidney Gilbert a
Sidney Rigdon a sluÏebník mÛj
Joseph Smith a John Whitmer
a Oliver Cowdery a W. W.
Phelps a Martin Harris byli za-
vázáni anavzájem poutem a
smlouvou, které nemohou b˘ti
poru‰eny pfiestupkem, jinak
bude ihned následovati soud, ve
sv˘ch rÛzn˘ch správcovstvích –

12 Aby spravovali záleÏitosti
chud˘ch a v‰echny vûci t˘kají-
cí se biskupství v zemi Sion i
v zemi Kirtland;

13 NeboÈ já jsem zasvûtil zemi
Kirtland ve svém vlastním pfií-
hodném ãase ku prospûchu
svat˘ch Nejvy‰‰ího a pro akÛl
pro Sion.

14 NeboÈ Sion musí vzrÛstati
v kráse a svatosti; hranice jeho
musejí b˘ti roz‰ífieny; kÛly
jeho musejí b˘ti posíleny; ano,
vpravdû pravím vám, aSion
musí povstati a odíti se v bkrás-
n˘ ‰at svÛj.

15 TudíÏ, dávám vám toto
pfiikázání, abyste se zavázali
touto smlouvou, a to bude uãi-
nûno podle zákonÛ Pánû.

3a Luká‰ 12:48;
Jakub 4:17.
pp Poãet vydati,
zodpovûdnost,
zodpovûdn˘.

b pp Správce,
správcovství.

c pp Odpadlictví;
Hfie‰iti, hfiích.

d Jan 15:22–24.
pp Svûtlo, svûtlo
Kristovo.

4a pp Zjevení.
b pp Spravedlnost.

5a pp Bdíti, stráÏní.
b pp ëábel.
c pp Temnota,

duchovní.
6a ¤ím. 3:12; NaS 1:16.
7a pp Hfie‰iti, hfiích.

b NaS 1:32–33; 58:43.
8a Jan 13:34.
9a NaS 43:8.

10a Jozue 23:14;

1. Král. 8:23;
NaS 1:38; 130:20–21.
pp Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n˘;
PoÏehnání,
poÏehnan˘,
poÏehnati.

11a NaS 78:3–7, 11–15.
13a Iz. 33:20; 54:2.

pp KÛl.
14a pp Sion.

b Iz. 52:1; NaS 113:7–8.
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16 Vizte, zde je moudrost také
ve mnû pro dobro va‰e.

17 A vy si máte b˘ti arovni
neboli jin˘mi slovy máte míti
stejné nároky na majetek, ku
prospûchu spravování záleÏitos-
tí správcovství svého, kaÏd˘
ãlovûk podle nedostatku svého
a potfieb sv˘ch, nakolik jsou
potfieby jeho spravedlné –

18 A toto v‰e ku prospûchu
církve Ïivého Boha, aby kaÏd˘
ãlovûk mohl vylep‰ovati ahfiiv-
nu svou, aby kaÏd˘ ãlovûk mohl
získávati dal‰í hfiivny, ano, aÏ
stonásobnû, aby byly vrÏeny
do Pánovy bzásobárny, aby se
staly spoleãn˘m majetkem celé
církve –
19 KaÏd˘ ãlovûk usilující o

blaho bliÏního svého a ãinící
v‰echny vûci s aokem upfien˘m
na slávu BoÏí.

20 Tento afiád jsem urãil, aby
byl vûãn˘m fiádem pro vás a
pro následníky va‰e, nakolik
nehfie‰íte.

21 A s du‰í, která hfie‰í proti
této smlouvû a zatvrzuje srdce
své proti ní, bude jednáno podle
zákonÛ církve mé, a bude vy-
dána at˘rání Satanem aÏ do dne
vykoupení.

22 A nyní, vpravdû pravím
vám, a toto je moudrost, uãiÀte
sobû pfiátele mamonem nespra-
vedlivosti, a oni vás nezniãí.

23 Ponechte soud pouze na
mnû, neboÈ je mÛj a já budu
aodpláceti. Pokoj buì s vámi;
má poÏehnání setrvávají s vámi.

24 NeboÈ vpravdû akrálovství
je stále va‰e a bude na vûky,
jestliÏe neodpadnete od stálosti
své. Tak jest. Amen.

ODDÍL 83

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Independence ve státû
Missouri 30. dubna 1832 (History of the Church, 1:269–270). Toto
zjevení bylo pfiijato, kdyÏ Prorok zasedal v radû se sv˘mi bratfiími.

1–4, Îeny a dûti mají nárok na
podporu od svého manÏela a otce;
5–6, Vdovy a sirotci mají nárok na
podporu od Církve.

VPRAVDù, tak praví Pán,
jako dodatek zákonÛ církve

ohlednû Ïen a dûtí, tûch, které

patfií do církve, které aztratily
svého manÏela nebo otce:

2 Îeny mají anárok na podporu
od svého manÏela, dokud man-
Ïel jejich není vzat; a nejsou-li
shledány jako pfiestupnice, bu-
dou míti spoleãenství v církvi.

3 A nejsou-li vûrné, nebudou

17a NaS 51:3.
pp Zákon zasvûcení,
zasvûtiti.

18a Mat. 25:14–30;
NaS 60:13.
pp Dar; Dary Ducha.

b NaS 42:30–34, 55;
119:1–3.

pp Zásobárna.
19a NaS 88:67.

pp Oãi, oko.
20a pp Sjednocen˘ fiád.
21a NaS 104:8–10.
23a ¤ím. 12:19;

Morm. 3:15.
24a Luká‰ 12:32;

NaS 64:3–5.
pp Království BoÏí
neboli království
nebeské.

83 1a Jakub 1:27.
2a 1. Tim. 5:8.
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míti spoleãenství v církvi; nic-
ménû mohou zÛstati na dûdictví
svém podle zákonÛ zemû.
4 V‰echny adûti mají nárok na

podporu od rodiãÛ, dokud jsou
nezletilé.

5 A potom mají nárok na po-
moc církve neboli jin˘mi slovy

na pomoc Pánovy azásobárny,
jestliÏe rodiãe jejich nemají
z ãeho jim dáti dûdictví.
6 A zásobárna bude udrÏována

zasvûceními církve; a bude
postaráno o avdovy a sirotky,
tak jako o bchudé. Amen.

ODDÍL 84

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû Ohio
22. a 23. záfií 1832 (History of the Church, 1:286–295). Bûhem mûsíce
záfií se star‰í zaãali vraceti ze své misie ve v˘chodních státech a podávati
zprávy o své práci. Zatímco byli pohromadû v tomto období radosti, bylo
pfiijato následující sdûlení. Prorok ho oznaãil jako zjevení o knûÏství.

1–5, Nov˘ Jeruzalém a chrám
budou postaveny v Missouri; 6–17,
Je dána linie knûÏství od MojÏí‰e
k Adamovi; 18–25, Vût‰í knûÏství
drÏí klíã poznání Boha; 26–32,
Men‰í knûÏství drÏí klíã sluÏby
andûlÛ a pfiípravného evangelia;
33–44, Lidé získávají vûãn˘ Ïivot
skrze pfiísahu a smlouvu knûÏství;
45–53, Duch KristÛv osvûcuje lidi
a svût leÏí v hfiíchu; 54–61, Svatí
musejí svûdãiti o tûch vûcech, které
obdrÏeli; 62–76, Mají kázati evan-
gelium a znamení budou následo-
vati; 77–91, Star‰í mají vyjíti bez
mû‰ce a mo‰ny a Pán bude peãovati
o jejich potfieby; 92–97, Morové
rány a prokletí oãekávají ty, ktefií
zavrhují evangelium; 98–102, Je
dána nová píseÀ vykoupení Sionu;
103–110, NechÈ kaÏd˘ ãlovûk

zastává svÛj vlastní úfiad a pracuje
ve svém vlastním povolání; 111–
120, Pánovi sluÏebníci mají hlásati
ohavnost zpusto‰ení posledních dnÛ.

ZJEVENÍ JeÏí‰e Krista sluÏeb-
níku jeho Josephu Smithovi

ml. a ‰esti star‰ím, kdyÏ sjedno-
tili srdce svá a apozdvihli hlas
svÛj k v˘sosti.

2 Ano, slovo Pánû ohlednû
jeho církve zfiízené v posledních
dnech pro aznovuzfiízení lidu
jeho, tak jak promlouval ústy
sv˘ch bprorokÛ, a pro shromáÏ-
dûní csvat˘ch jeho, aby stáli na
dhofie Sion, coÏ bude mûsto
eNov˘ Jeruzalém.
3 KteréÏto mûsto bude posta-

veno, poãínaje achrámov˘m po-
zemkem, kter˘ je urãen prstem

4a Mos. 4:14.
5a NaS 78:3.

pp Zásobárna.
6a pp Vdova.

b Mos. 4:16–26;
Hel. 4:11–13;
NaS 42:30–39.
pp Chudí.

84 1a pp Modlitba.
2a pp Izrael –

ShromáÏdûní Izraele.
b Skut. 3:19–21.
c pp Svat˘.
d Iz. 2:2–5;

ÎidÛm 12:22;
Zjev. 14:1;

NaS 76:66; 84:32;
133:18, 56.

e Eter 13:2–11;
NaS 42:8–9; 45:66–67;
âl. v. 1:10.
pp Nov˘ Jeruzalém.

3a NaS 57:3.
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Pánû, na západních hranicích
státu Missouri a byl zasvûcen
rukou Josepha Smitha ml. a
dal‰ích, v nichÏ se Pánovi dobfie
zalíbilo.
4 Vpravdû toto je slovo Pánû,

Ïe mûsto aNov˘ Jeruzalém bude
postaveno shromáÏdûním sva-
t˘ch, poãínaje tímto místem, a
to místem bchrámu, kter˘Ïto
chrám bude zbudován v této
generaci.

5 NeboÈ vpravdû toto pokolení
nepomine, dokud Pánu nebude
postaven dÛm, a oblak spoãine
na nûm, kter˘Ïto oblak bude
vpravdû asláva Pánû, která ten
dÛm naplní.
6 A synové MojÏí‰ovi, podle

Svatého knûÏství, jeÏ on obdrÏel
pod arukou svého tchána bJetra;
7 A Jetro jej obdrÏel pod rukou

Kálefa;
8 A Kálef jej obdrÏel pod rukou

Elihua;
9 A Elihu pod rukou Jeremiá‰e;
10 A Jeremiá‰ pod rukou Gáda;
11 A Gád pod rukou Ezaiá‰e;
12 A Ezaiá‰ jej obdrÏel pod

rukou BoÏí.
13 Ezaiá‰ Ïil také ve dnech

Abrahamov˘ch a byl jím po-
Ïehnán –

14 Kter˘Ïto aAbraham obdrÏel
knûÏství od bMelchisedecha,

jenÏ ho obdrÏel skrze linii otcÛ
sv˘ch, aÏ k cNoémovi;
15 A od Noéma k aEnochovi

skrze linii otcÛ jejich;
16 A od Enocha k aAbelovi,

jenÏ byl zabit skrze bspiknutí
bratra svého, jenÏ cobdrÏel
knûÏství skrze pfiikázání BoÏí
rukou otce svého dAdama, jenÏ
byl prvním ãlovûkem –

17 KteréÏto aknûÏství pokra-
ãuje v církvi BoÏí ve v‰ech
pokoleních a je bez poãátku
dnÛ ãi konce rokÛ.

18 A Pán stvrdil aknûÏství také
bAronovi a semeni jeho po
v‰echna pokolení jejich, kteréÏto
knûÏství také pokraãuje a czÛstá-
vá na vûky s knûÏstvím, které je
podle nejsvatûj‰ího fiádu BoÏího.

19 A toto vût‰í knûÏství
spravuje evangelium a drÏí klíã
atajemství království, a to klíã
bpoznání Boha.

20 TudíÏ, v aobfiadech jeho se
projevuje moc boÏskosti.

21 A bez obfiadÛ jeho a bez
apravomoci knûÏství se moc
boÏskosti lidem v tûle neproje-
vuje;

22 NeboÈ bez tohoto Ïádn˘
aãlovûk nemÛÏe vidûti tváfi
BoÏí, vpravdû Otcovu, a Ïíti.

23 Nyní, tomuto aMojÏí‰ jasnû
uãil dûti Izraele v pustinû a pilnû

4a pp Nov˘ Jeruzalém.
b pp Chrám, dÛm

Pánû.
5a NaS 45:67; 64:41–43;

97:15–20; 109:12, 37.
6a pp Ruce, jejich

vkládání.
b pp Jetro.

14a pp Abraham.
b pp Melchisedech.
c pp Noé, biblick˘

patriarcha.
15a pp Enoch.
16a pp Abel.

b MojÏ. 5:29–32.
c NaS 107:40–57.
d pp Adam.

17a Alma 13:1–19;
Abr. 2:9, 11.
pp Melchisedechovo
knûÏství.

18a pp Aronovo knûÏství.

b pp Aron, bratr
MojÏí‰Ûv.

c NaS 13:1.
19a NaS 63:23; 107:18–19.

pp Tajemství BoÏí.
b Abr. 1:2.

20a pp Obfiady.
21a pp KnûÏství;

Pravomoc.
22a NaS 67:11.
23a Ex. 19:5–11; 33:11.
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se snaÏil lid svÛj bposvûtiti, aby
mohli cspatfiiti tváfi BoÏí;

24 Ale oni azatvrdili srdce své
a nemohli snésti pfiítomnost
jeho; tudíÏ, Pán ve bhnûvu svém,
neboÈ jeho hnûv byl proti nim
roznícen, pfiísahal, Ïe cneve-
jdou v odpoãinutí jeho, zatímco
budou v pustinû, kteréÏto od-
poãinutí je plnost slávy jeho.

25 TudíÏ, vzal aMojÏí‰e ze stfie-
du jejich a Svaté bknûÏství také;

26 A men‰í aknûÏství pokraão-
valo, kteréÏto knûÏství drÏí bklíã
csluÏby andûlÛ a pfiípravného
evangelia;
27 KteréÏto evangelium je

evangeliem apokání a bkfitu a
codpu‰tûní hfiíchÛ a dzákonem
etûlesn˘ch pfiikázání, kteréÏto
Pán ve hnûvu svém zpÛsobil,
aby pokraãovalo s domem
Aronov˘m mezi dûtmi Izraele
aÏ k fJanovi, jehoÏ BÛh vzbudil
a jenÏ byl gnaplnûn Duchem
Svat˘m od lÛna matky své.

28 NeboÈ byl pokfitûn je‰tû
v dûtství a byl vysvûcen andû-
lem BoÏím v dobû, kdy mu bylo
osm dnÛ, k této moci, svrhnouti
království ÎidÛ a auãiniti pfií-
mou cestu Pánû pfied tváfií lidu

jeho, pfiipraviti je pro pfiíchod
Pánû, v jehoÏ ruku je dána
bve‰kerá moc.

29 A opût, úfiady star‰ího a
biskupa jsou nutné apfiídavky
náleÏející k vysokému knûÏství.

30 A opût, úfiady uãitele a jáhna
jsou nutné pfiídavky náleÏející
k men‰ímu knûÏství, kteréÏto
knûÏství bylo stvrzeno Aronovi
a synÛm jeho.
31 TudíÏ, jak jsem pravil ohled-

nû synÛ MojÏí‰ov˘ch – neboÈ
synové MojÏí‰ovi a také synové
Aronovi budou pfiiná‰eti pfiija-
telné aobûtování a obûÈ v domû
Pánû, kter˘Ïto dÛm bude po-
staven Pánu v tomto pokolení
na zasvûceném bmístû, jak jsem
urãil –

32 A synové MojÏí‰ovi a
Aronovi, jejichÏ synové jste vy,
budou naplnûni aslávou Pánû,
na bhofie Sion v Pánovû domû;
a také mnozí, které jsem povo-
lal a vyslal, aby zbudovali
ccírkev mou.
33 NeboÈ kdokoli je avûrn˘,

aby získal tato dvû bknûÏství,
o nichÏ jsem mluvil, a aby zve-
leboval povolání své, ten je

23b pp Posvûcení.
c Ex. 24:9–11;

NaS 93:1.
24a Ex. 20:18–21; 32:8;

Deut. 9:23;
1. Nefi 17:30–31, 42.

b Îalmy 95:8;
ÎidÛm 3:8–11;
Jákob 1:7–8;
Alma 12:36.

c pjs, Ex. 34:1–2;
Num. 14:23;
ÎidÛm 4:1–11.

25a Deut. 34:1–5.
b pp Melchisedechovo

knûÏství.
26a pp Aronovo knûÏství.

b NaS 13:1.
c NaS 107:20.

27a pp Pokání.
b pp Kfiest, kfitíti.
c pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.
d pp Zákon MojÏí‰Ûv.
e ÎidÛm 7:11–16.
f pp Jan Kfititel.
g Luká‰ 1:15.

28a Iz. 40:3; Mat. 3:1–3;
Jan 1:23.

b Mat. 28:18;
Jan 17:2;

1. Petr. 3:22;
NaS 93:16–17.

29a NaS 107:5.
31a NaS 128:24.

b NaS 57:3.
32a pp Sláva.

b ÎidÛm 12:22;
NaS 76:66; 84:2;
133:56.

c pp Církev JeÏí‰e
Krista.

33a pp Hoden nûãeho,
zpÛsobilost,
zpÛsobil˘.

b pp KnûÏství.
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cposvûcen Duchem k obnovení
tûla svého.
34 Stávají se syny MojÏí‰ov˘-

mi a Aronov˘mi a asemenem
bAbrahamov˘m, a církví a krá-
lovstvím a cvyvolen˘mi Boha.
35 A také v‰ichni ti, jiÏ pfiijí-

mají toto knûÏství, pfiijímají
mne, praví Pán;

36 NeboÈ ten, kdo pfiijímá
sluÏebníky mé, apfiijímá mne;
37 A ten, kdo apfiijímá mne,

pfiijímá Otce mého;
38 A ten, kdo pfiijímá Otce

mého, pfiijímá království Otce
mého; tudíÏ av‰e, co mÛj Otec
má, mu bude dáno.

39 A toto je podle apfiísahy
a smlouvy, která náleÏí ke
knûÏství.

40 TudíÏ, v‰ichni ti, ktefií pfiijí-
mají knûÏství, pfiijímají tuto
pfiísahu a smlouvu Otce mého,
kterou on poru‰iti nemÛÏe a
která ani nemÛÏe b˘ti odsunuta.

41 Ale kdokoli aporu‰í tuto
smlouvu poté, co ji pfiijal, a zcela
se od ní odvrátí, bnebude míti
odpu‰tûní hfiíchÛ v tomto svûtû
ani ve svûtû, kter˘ pfiijde.
42 A bûda v‰em tûm, ktefií

nepfiicházejí k tomuto knûÏství,
které jste pfiijali, které já nyní

stvrzuji na vás, ktefií jste dnes
pfiítomni, sv˘m vlastním hlasem
z nebes; a dokonce jsem vás
svûfiil i nebesk˘m zástupÛm a
sv˘m aandûlÛm.
43 A nyní vám dávám pfiikázá-

ní, abyste se mûli na pozoru
ohlednû sebe, abyste pilnû adbali
slov vûãného Ïivota.

44 NeboÈ vy budete a Ïí t i
kaÏd˘m slovem, jeÏ vychází
z úst BoÏích.
45 NeboÈ aslovo Pánû je prav-

da, a cokoli je bpravda, je svûtlo,
a cokoli je svûtlo, je Duch, a to
Duch JeÏí‰e Krista.

46 A Duch dává asvûtlo bkaÏ-
dému ãlovûku, jenÏ pfiichází do
svûta; a Duch osvûcuje ve svûtû
kaÏdého ãlovûka, jenÏ poslou-
chá hlas Ducha.

47 A kaÏd˘, kdo poslouchá
hlas Ducha, pfiichází k Bohu,
vpravdû k Otci.

48 A Otec ho auãí o bsmlouvû,
kterou obnovil a na vás stvrdil,
která je na vás stvrzena, pro
vás, a nejenom pro vás, ale pro
cel˘ svût.

49 A cel˘ asvût leÏí v hfiíchu
a sténá pod btemnotou a pod
porobou hfiíchu.

50 A skrze toto mÛÏete vûdûti,

33c pp Posvûcení.
34a Gal. 3:29;

Abr. 2:9–11.
pp Abraham – Símû
Abrahamovo.

b NaS 132:30–32.
pp Abrahamova
smlouva.

c pp Vyvolení,
vyvolen˘, vyvoliti.

36a Mat. 10:40–42;
Luká‰ 10:16;
NaS 112:20.

37a Jan 13:20.

38a Luká‰ 12:43–44;
¤ím. 8:32; Zjev. 21:7;
3. Nefi 28:10;
NaS 132:18–20.
pp Oslavení.

39a pp Pfiísaha a smlouva
knûÏství.

41a pp Odpadlictví.
b NaS 76:34–38; 132:27.

42a NaS 84:88.
43a 1. Nefi 15:23–25;

NaS 1:14.
44a Deut. 8:3; Mat. 4:4;

NaS 98:11.

45a Îalmy 33:4.
pp Slovo BoÏí.

b pp Pravda.
46a pp Svûdomí; Svûtlo,

svûtlo Kristovo.
b Jan 1:9;

NaS 93:2.
48a pp Inspirace,

inspirovati, vnuknutí.
b pp Nová a vûãná

smlouva; Smlouva.
49a 1. Jan. 5:19.

b pp Temnota,
duchovní.
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Ïe jsou pod aporobou bhfiíchu,
protoÏe nepfiicházejí ke mnû.
51 NeboÈ kaÏd˘, kdo nepfii-

chází ke mnû, je pod porobou
hfiíchu.

52 A kaÏd˘, kdo nepfiijímá hlas
mÛj, nezná ahlas mÛj a není
ode mne.

53 A podle tohoto mÛÏete
rozpoznati spravedlivého od
zlovolného, a Ïe cel˘ asvût právû
nyní bsténá pod chfiíchem a
temnotou.
54 A mysl va‰e byla v ãasech

minul˘ch zatemnûna pro ane-
víru, a protoÏe jste zacházeli
lehkováÏnû s vûcmi, jeÏ jste
obdrÏeli –

55 KteráÏto adom˘‰livost a
nevíra pfiivedla celou církev
k odsouzení.

56 A toto odsouzení spoãívá na
dûtech Sionu, vpravdû na v‰ech.

57 A zÛstanou pod tímto
odsouzením, dokud nebudou
ãiniti pokání a pamatovati na
novou asmlouvu, a to bKnihu
Mormonovu, a cdfiívûj‰í pfiikázá-
ní, jeÏ jsem jim dal, aby nejenom
fiíkaly, ale aby dãinily podle
toho, co jsem napsal –

58 Aby mohly pfiinésti plody
vhodné pro království jejich
Otce; jinak zÛstává metla a

soud, aby byly vylity na dûti
Sionu.

59 NeboÈ budou dûti království
po‰piÀovati mou svatou zem?
Vpravdû, pravím vám, ne.

60 Vpravdû, vpravdû, pravím
vám, ktefií nyní sly‰íte aslova
má, jeÏ jsou hlasem m˘m, po-
Ïehnaní jste, nakolik pfiijímáte
tyto vûci;

61 NeboÈ já vám aodpustím
hfiíchy va‰e s tímto pfiikázá-
ním – Ïe zÛstanete stálí v mysli,
ve bváÏnosti a v duchu modlitby,
ve vydávání svûdectví celému
svûtu o tûchto vûcech, které
jsou vám sdûlovány.

62 TudíÏ, a jdûte do celého
svûta; a do kaÏdého místa, kam
nemÛÏete jíti, po‰lete svûdectví,
aby mohlo jíti od vás do celého
svûta ke kaÏdému stvofiení.

63 A jak jsem fiekl apo‰tolÛm
sv˘m, právû tak pravím vám,
neboÈ vy jste aapo‰tolové moji,
a to BoÏí vysocí knûÏí; vy jste ti,
jeÏ mi Otec bdal; vy jste cpfiátelé
moji;

64 TudíÏ, jak jsem fiekl apo‰to-
lÛm sv˘m, pravím opût vám, Ïe
kaÏdá adu‰e, jeÏ bvûfií slovÛm
va‰im a je pokfitûna vodou
na codpu‰tûní hfiíchÛ, obdrÏí
dDucha Svatého.

50a Gal. 4:9.
b pp Hfie‰iti, hfiích.

52a Jan 10:27.
53a pp Svût.

b ¤ím. 8:22; MojÏ. 7:48.
c pp Svûtskost.

54a pp Nevíra.
55a pp Dom˘‰livost,

marnivost, p˘cha.
57a Jer. 31:31–34.

b pp Kniha
Mormonova.

c 1. Nefi 13:40–41.
d Jakub 1:22–25;

NaS 42:13–15.
60a NaS 18:34–36.
61a Dan. 9:9.

pp Odpustiti.
b NaS 43:34; 88:121;

100:7.
62a Marek 16:15;

NaS 1:2–5.
pp Misionáfiská práce.

63a pp Apo‰tol.

b 3. Nefi 15:24;
NaS 50:41–42.

c Jan 15:13–15;
NaS 93:45.

64a pp Du‰e.
b Marek 16:15–16.

pp Vûfiiti, víra.
c pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.
d pp Dar Ducha

Svatého.
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65 A tato aznamení budou
následovati ty, ktefií vûfií –
66 V mém jménu uãiní mnoho

podivuhodn˘ch askutkÛ;
67 V mém ajménu budou vymí-

tati ìábly;
6 8 V m é m j m é n u b u d o u

auzdravovati nemocné;
69 V mém jménu budou oteví-

rati oãi slep˘ch a u‰i hluch˘ch;
70 A jazyk nûm˘ch bude

mluviti;
71 A jestliÏe jim dá nûjak˘

ãlovûk ajed, neu‰kodí jim;
72 A jed hada nebude míti moc,

aby jim ublíÏil.
73 Ale pfiikázání jim dávám,

Ïe se tûmito vûcmi nebudou
avychloubati ani o nich nebudou
mluviti pfied svûtem; neboÈ tyto
vûci jsou vám dány k va‰emu
prospûchu a ke spasení.
74 Vpravdû, vpravdû pravím

vám, ti, ktefií neuvûfií slovÛm
va‰im a nebudou apokfitûni ve
vodû ve jménu mém na odpu‰-
tûní hfiíchÛ sv˘ch, aby mohli
obdrÏeti Ducha Svatého, budou
bzatraceni a nepfiijdou do krá-
lovství Otce mého, kde Otec
mÛj a já jsme.
75 A toto zjevení pro vás, a

pfiikázání, je v platnosti pfiímo
od této hodiny pro cel˘ svût
a evangelium je pro v‰echny,
ktefií ho neobdrÏeli.

76 Ale vpravdû pravím v‰em

tûm, jimÏ království bylo dáno –
vámi jim musí b˘ti kázáno, aby
ãinili pokání ze sv˘ch dfiívûj-
‰ích zl˘ch skutkÛ; neboÈ mají
b˘ti pokáráni pro své zlé srdce
nevíry a bratfií va‰i v Sionu pro
vzpouru svou proti vám v dobû,
kdy jsem vás poslal.

77 A opût pravím vám, pfiátelé
moji, neboÈ od nynûj‰ka vás
budu naz˘vati pfiáteli, je nutné,
abych vám dal toto pfiikázání,
abyste se stali takov˘mi jako
moji pfiátelé ve dnech, kdy jsem
byl s nimi na cestách, abych
kázal evangelium v moci své;

78 NeboÈ jsem nestrpûl, aby
mûli amû‰ec nebo mo‰nu, ani
dva plá‰tû.

79 Vizte, vysílám vás, abyste
zkou‰eli svût, a dûlník je hoden
amzdy své.
80 A kter˘koli ãlovûk, jenÏ

pÛjde a bude akázati toto bevan-
gelium království a neselÏe
v tom, aby pokraãoval vûrnû ve
v‰ech vûcech, nebude znaven
v mysli ani zatemnûn, ani v tûle,
konãetinû nebo v kloubu; a cvlas
z h l a v y m u n e s p a d n e n a
zem nepov‰imnut. A nebudou
hladovûti ani Ïízniti.

81 TudíÏ, nevûnujte Ïádnou
amy‰lenku zítfiku, co budete jísti
nebo co budete píti nebo ãím se
odûjete.

82 NeboÈ, pohleìte na lilie

65a Marek 16:17–18.
pp Znamení.

66a pp Skutky.
67a Mat. 17:14–21.
68a pp Uzdravování,

uzdravovati.
71a Marek 16:18;

Skut. 28:3–9;
NaS 24:13;

124:98–100.
73a NaS 105:24.

pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

74a 2. Nefi 9:23;
NaS 76:50–52.
pp Kfiest, kfitíti – Je
nezbytn˘.

b Jan 3:18.

78a Mat. 10:9–10;
NaS 24:18.

79a NaS 31:5.
80a pp Misionáfiská práce.

b pp Evangelium.
c Luká‰ 21:18.

81a Mat. 6:25–28.
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polní, jak rostou, nepracují ani
nepfiedou; a království svûta
v celé slávû své nejsou odûna
tak, jako jedna z nich.

83 NeboÈ aOtec vá‰, jenÏ je
v nebi, bví, Ïe máte zapotfiebí
v‰ech tûchto vûcí.

84 TudíÏ, nechÈ zítfiek vûnuje
amy‰lenku vûcem sv˘m.
85 Ani nevûnujte pfiedem my‰-

lenku tomu, aco budete fiíkati;
ale neustále si v mysli bukládejte
jako poklad slova Ïivota a
v pravou hodinu vám bude
cdána ta ãást, jeÏ bude odmûfiena
kaÏdému ãlovûku.
86 TudíÏ, nechÈ si Ïádn˘

ãlovûk mezi vámi, neboÈ toto
pfiikázání je pro v‰echny avûrné,
ktefií jsou povoláni Bohem
v církvi ke sluÏbû, nebere od
této hodiny mû‰ec ani mo‰nu,
kter˘Ïto jde hlásati toto evan-
gelium království.

87 Vizte, já vás a vysílám,
abyste kárali svût pro v‰echny
nespravedlivé skutky jejich a
uãili je o soudu, kter˘ pfiijde.
88 A kdokoli vás apfiijme,

tam budu já také, neboÈ pÛjdu
pfied tváfií va‰í. Já budu na pra-
vici va‰í a na levici va‰í a Duch
mÛj bude v srdci va‰em a ban-
dûlé moji kolem vás, aby vás
podpírali.

89 Kdokoli vás pfiijímá, mne

pfiijímá; a ten vás bude Ïiviti a
odívati a dá vám peníze.

90 A ten, kdo vás Ïiví nebo vás
odívá nebo vám dává peníze,
aneztratí nikterak odmûnu svou.
91 A ten, kdo neãiní tyto

vûci, není m˘m uãedníkem; po-
dle toho mÛÏete rozeznávati
auãedníky mé.
92 Ten, kdo vás nepfiijímá,

odejdûte od nûj sami od sebe a
a oãistûte si nohy, dokonce
vodou, ãistou vodou, aÈ v horku
nebo v chladu, a vydejte o tom
svûdectví Otci svému, jenÏ je
v nebi, a nevracejte se opût
k tomuto ãlovûku.
93 A do kterékoli vesnice

nebo mûsta vstoupíte, uãiÀte
podobnû.

94 Nicménû, pátrejte pilnû a
ne‰etfiete; bûda onomu domu
nebo oné vesnici nebo mûstu,
kde zavrhují vás nebo slova
va‰e nebo svûdectví va‰e ohled-
nû mne.

95 Bûda, pravím opût, onomu
domu nebo oné vesnici nebo
mûstu, kde zavrhují vás nebo
slova va‰e nebo svûdectví va‰e
o mnû;

96 NeboÈ já, aV‰emohoucí,
j sem vztáhl ruku svou na
národy, abych je bbiãoval pro
czlovolnost jejich.
97 A pfiijdou morové rány

83a pp Otec v nebi.
b Mat. 6:8.

84a Mat. 6:34.
85a Mat. 10:19–20;

Luká‰ 12:11–12;
NaS 100:6.

b 2. Nefi 31:20;
Alma 17:2–3;
NaS 6:20; 11:21–26.
pp Pfiemítati.

c pp Uãitel, uãiti –
Uãení s Duchem.

86a Mat. 24:44–46;
NaS 58:26–29;
107:99–100.

87a pp Misionáfiská práce.
88a Mat. 10:40;

Jan 13:20.
b NaS 84:42.

pp Andûlé.

90a Mat. 10:42;
Marek 9:41.

91a Jan 13:35.
92a Mat. 10:14;

Luká‰ 9:5;
NaS 60:15.

96a pp V‰emocn˘.
b NaS 1:13–14.
c pp Zlovolnost,

zlovoln˘.
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a nebudou ze zemû odÀaty,
dokud nedokonãím dílo své,
které bude azkráceno ve spra-
vedlivosti –

98 Dokud mne nebudou znáti
v‰ichni, ktefií zÛstanou, dokonce
od nejniÏ‰ího k nejvy‰‰ímu, a
nebudou naplnûni poznáním
Pánû a aokem v oko neuzfií a ne-
pozdvihnou hlas svÛj a hlasem
spoleãn˘m nebudou bzpívati
tuto novou píseÀ fikouce:

99 Pán pfiivedl opût Sion;
Pán avykoupil lid svÛj, bIzrael,
podle cvyvolení dmilostí,
jeÏ bylo uskuteãnûno vírou
a esmlouvou otcÛ jejich.
100 Pán vykoupil lid svÛj;

A Satan je asvázán a ãasu nadá-
le není.

Pán shromáÏdil v‰echny vûci
v bjedno.

Pán snesl cSion shÛry.
Pán dvynesl Sion zdola.
101 aZemû pracovala ku poro-

du a porodila sílu jeho;
A pravda je zjednána v nitru

jejím;
A nebesa se na ni usmála;
A ona je odûna bslávou Boha

svého;
NeboÈ on stojí uprostfied lidu

svého.
102 Sláva a ãest a moc a síla

buì pfiipsány na‰emu Bohu;

neboÈ on je pln amilosrdenství,
spravedlnosti, milosti a pravdy

a bpokoje,
na vûky vûkÛ, amen.

103 A opût, vpravdû, vpravdû
pravím vám, je Ïádoucí, aby
kaÏd˘ muÏ, jenÏ jde hlásati mé
vûãné evangelium, aby, nakolik
mají rodinu a obdrÏí darem
peníze, aby jim je poslali nebo
je pouÏili k prospûchu svému,
jak je Pán povede, neboÈ tak se
mi to zdá dobré.

104 A nechÈ v‰ichni ti, ktefií
nemají rodinu a ktefií obdrÏí
apeníze, je po‰lou biskupovi
v Sionu nebo biskupovi v Ohiu,
aby mohly b˘ti zasvûceny pro
uvedení zjevení a vyti‰tûní jejich
a pro utvrzení Sionu.
105 A jestliÏe nûjak˘ ãlovûk

vám dá plá‰È nebo oblek ,
vezmûte star˘ a dejte ho achu-
d˘m a jdûte cestou svou radu-
jíce se.

106 A jestliÏe je mezi vámi
nûjak˘ ãlovûk siln˘ Duchem,
nechÈ avezme s sebou toho, kdo
je slab˘, aby mohl b˘ti vzdûlá-
ván ve ve‰keré bmírnosti, aby
se on také mohl státi siln˘m.

107 TudíÏ, vezmûte s sebou ty,
jiÏ jsou vysvûceni k amen‰ímu
knûÏství, a po‰lete je pfied
sebou, aby domluvili schÛzky

97a Mat. 24:22.
98a Iz. 52:8.

b Îalmy 96:1;
Zjev. 15:3;
NaS 25:12; 133:56.
pp Zpívati.

99a Zjev. 5:9;
NaS 43:29.

b pp Izrael.
c pp Vyvolení,

vyvolen˘, vyvoliti.
d pp Milost.

e pp Abrahamova
smlouva.

100a Zjev. 20:2–3;
NaS 43:31; 45:55;
88:110.

b Efez. 1:10;
NaS 27:13.

c NaS 45:11–14;
MojÏ. 7:62–64.
pp Sion.

d NaS 76:102; 88:96.
101a pp Zemû.

b pp Sláva.
102a pp Milosrdenství,

milosrdn˘.
b pp Pokoj.

104a NaS 51:8–9, 12–13.
105a pp Chudí – Chudí ve

vztahu k hmotnému
majetku.

106a pp Pfiátelství.
b pp Mírnost, mírn˘.

107a pp Aronovo
knûÏství.
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a pfiipravili cestu a nav‰tívili
schÛzky, které vy sami nejste
schopni nav‰tíviti.
108 Vizte, toto je zpÛsob,

kter˘m mi apo‰tolové moji
v dávn˘ch dnech budovali cír-
kev mou.

109 TudíÏ, nechÈ kaÏd˘ ãlovûk
zastává svÛj vlastní úfiad a
pracuje ve svém vlastním po-
volání; a nechÈ hlava nefiíká
nohám, Ïe nemá zapotfiebí no-
hou; neboÈ jak bez nohou bude
tûlo schopno státi?

110 Také tûlo má zapotfiebí kaÏ-
dého aúdu, aby v‰echny mohly
b˘ti vzdûlávány spoleãnû, aby
systém mohl b˘ti zachováván
dokonal˘m.

111 A vizte, avysocí knûÏí mají
cestovati, a také star‰í, a také
men‰í bknûÏí; ale cjáhnové a
duãitelé mají b˘ti urãeni, aby
ebdûli nad církví, aby byli stál˘-
mi sluÏebníky pro církev.
1 1 2 A b i s k u p N e w e l K .

Whitney má také cestovati po
okolí a mezi v‰emi církvemi,
hledaje chudé, aby se astaral o
potfieby jejich skrze bpokofiení
bohat˘ch a py‰n˘ch.
113 Má také zamûstnati azmoc-

nûnce, aby se staral o jeho
svûtské záleÏitosti a vyfiizoval
je tak, jak bude urãovati.

114 Nicménû, nechÈ biskup

jde do mûsta New York, také do
mûsta Albany a také do mûsta
Boston a varuje lidi tûchto mûst
zvukem evangelia, siln˘m hla-
sem, o azpusto‰ení a naprostém
zniãení, které je ãeká, jestliÏe
zavrhnou tyto vûci.

115 NeboÈ jestliÏe zavrhnou
tyto vûci, hodina soudu jejich
je blízká a dÛm jejich jim bude
zanechán azpusto‰en.

116 NechÈ adÛvûfiuje ve mne,
a nebude bporaÏen; a cvlas
z hlavy mu nespadne na zem
nepov‰imnut.

117 A vpravdû pravím vám,
zbytku sluÏebníkÛ sv˘ch, vyjdû-
te, jak vám okolnosti dovolí,
ve sv˘ch rÛzn˘ch povoláních
do velik˘ch a v˘znaãn˘ch
mûst a vesnic, kárajíce svût ve
spravedlivosti pro v‰echny ne-
spravedlivé a bezboÏné skutky
jejich, oznamujíce jasnû a sro-
zumitelnû zpusto‰ení ohavnosti
v posledních dnech.

118 NeboÈ skrze vás, praví Pán
V‰emohoucí, aroztrhnu králov-
ství jejich; bnezatfiesu pouze
zemí, ale hvûzdnatá nebesa se
budou chvûti.

119 NeboÈ já, Pán, jsem vztáhl
ruku svou, abych pouÏil moci
nebeské; vy to nemÛÏete vidûti
nyní, je‰tû malou chvíli a vy
to uvidíte a budete vûdûti, Ïe

110a 1. Kor. 12:12–23.
111a pp Vysok˘ knûz.

b pp Knûz, Aronovo
knûÏství.

c pp Jáhen.
d pp Uãitel, Aronovo

knûÏství.
e pp Bdíti, stráÏní.

112a pp Blaho a sociální

péãe.
b NaS 56:16.

113a NaS 90:22.
114a NaS 1:13–14.
115a Luká‰ 13:35.
116a pp DÛvûra,

dÛvûfiovati.
b Îalmy 22:6;

1. Petr. 2:6.

c Mat. 10:29–31.
118a Dan. 2:44–45.

b Joel 2:10;
NaS 43:18; 45:33, 48;
88:87, 90.
pp Poslední dny;
Znamení ãasÛ.
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já jsem a Ïe apfiijdu a budu
bvládnouti s lidem sv˘m.

120 Já jsem aAlfa i Oméga,
poãátek i konec. Amen.

ODDÍL 85

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû Ohio
27. listopadu 1832 (History of the Church, 1:298–299). Tento oddíl je
v˘Àatkem z dopisu Proroka W. W. Phelpsovi, kter˘ Ïil v Independence ve
státû Missouri. Byl dán v odpovûì na otázky ohlednû tûch Svat˘ch, ktefií
se pfiestûhovali do Sionu, ale ktefií neobdrÏeli své dûdictví podle zfiízeného
fiádu v Církvi.

1–5, Dûdictví v Sionu mají b˘ti
pfiijata skrze zasvûcení; 6–12, Jeden
mocn˘ a siln˘ dá Svat˘m jejich
dûdictví v Sionu.

POVINNOSTÍ Pánova refe-
renta, kterého on urãil, je

vésti dûjiny a v‰eobecn˘ cír-
kevní azáznam o v‰ech vûcech,
jeÏ se dûjí v Sionu, a o v‰ech
tûch, ktefií bzasvûcují majetek a
dostávají dûdictví zákonnû od
biskupa;
2 A také o jejich zpÛsobu

Ïivota, o jejich vífie a skutcích; a
také o odpadlících, ktefií odpa-
dají po pfiijetí dûdictví svého.

3 Je proti vÛli a pfiikázání
BoÏímu, aby ti, jiÏ nepfiijímají
dûdictví své azasvûcením v sou-
ladu se zákonem jeho, kter˘ on
dal, aby mohl uloÏiti bdesátek
lidu svému, aby je pfiipravil na
den codplaty a spálení, mûli
jméno své zaznamenáno s lidem
BoÏím.

4 Ani rodokmen jejich nemá

b˘ti veden nebo b˘ti umístûn
v Ïádn˘ch záznamech nebo
dûjinách církve, kde mÛÏe b˘ti
nalezen.

5 Jména jejich nebudou nale-
zena, ani jména otcÛ ani jména
dûtí, zapsaná v aknize zákona
BoÏího, praví Pán zástupÛ.

6 Ano, tak praví atich˘, jemn˘
hlas, kter˘ ‰eptá a bproniká
skrze v‰echny vûci a ãastokrát
zpÛsobuje, Ïe kosti mé se tfiesou,
zatímco se projevuje fika:

7 A stane se, Ïe já, Pán BÛh,
po‰lu jednoho mocného a silné-
ho, drÏícího Ïezlo moci v ruce
své, odûného svûtlem jako
odûvem, jehoÏ ústa budou pro-
mlouvati slova, vûãná slova;
zatímco nitro jeho bude prame-
nem pravdy, aby dal do pofiádku
dÛm BoÏí a aby uspofiádal po-
dle pozemkÛ dûdictví svat˘ch,
jejichÏ jména jsou nalezena, a
jména otcÛ jejich a dûtí jejich,
zapsaná v knize zákona BoÏího;

8 Zatímco onen muÏ, kter˘ byl

119a NaS 1:12, 35–36;
29:9–11; 45:59.
pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.

b pp Milénium.
120a pp Alfa i Oméga.

85 1a NaS 21:1; 47:1; 69:3–6.
b NaS 42:30–35.

3a pp Zákon zasvûcení,
zasvûtiti.

b pp Desátek.
c Mal. 3:10–11, 17;

NaS 97:25–26.
5a pp Kniha Ïivota.
6a 1. Král. 19:11–12;

Hel. 5:30–31;
3. Nefi 11:3–7.

b ÎidÛm 4:12.
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povolán a urãen Bohem a kter˘
vztahuje ruku svou, aby pfiidr-
Ïel atruhlu BoÏí, padne ‰ípem
smrti, tak jako strom, jenÏ je
zasaÏen jasn˘m ‰ípem blesku.

9 A v‰ichni ti, ktefií nejsou
nalezeni zapsaní v aknize pa-
mûtní, nenajdou Ïádné dûdictví
v onen den, ale budou rozsekáni
a díl jejich jim bude urãen mezi
nevûfiícími, kde je bnáfiek a
skfiípûní zubÛ.
10 Tyto vûci nefiíkám ze sebe,

tudíÏ, jak Pán mluví, on také
splní.

11 A ti, ktefií jsou z vysokého
knûÏství, jejichÏ jména nejsou
nalezena zapsaná v aknize zá-
kona, nebo ktefií jsou shledáni,
Ïe bodpadli nebo Ïe byli codfiíz-
nuti od církve, rovnûÏ men‰í
knûÏství nebo ãlenové, v onen
den nenajdou dûdictví mezi
svat˘mi Nejvy‰‰ího;

12 TudíÏ, stane se jim jako
dûtem knûze, jak se nachází
zaznamenáno v druhé kapitole
a v ‰edesátém prvním a druhém
ver‰i Ezdrá‰e.

ODDÍL 86

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû Ohio 6.
prosince 1832 (History of the Church, 1:300). Toto zjevení bylo pfiijato,
kdyÏ Prorok kontroloval a upravoval rukopis pfiekladu Bible.

1–7, Pán podává v˘znam podo-
benství o p‰enici a koukolu; 8–11,
Vysvûtluje knûÏská poÏehnání pro
ty, ktefií jsou zákonn˘mi dûdici
podle tûla.

VPRAVDù, tak praví Pán
vám, sluÏebníkÛm sv˘m,

ohlednû apodobenství o p‰enici
a koukolu:

2 Vizte, vpravdû pravím, pole
byl svût a apo‰tolové byli roz-
sévaãi semene;

3 A kdyÏ zesnuli, ten velk˘
pronásledovatel církve, ten od-
padlík, ta smilnice, totiÏ aBaby-
lon, kter˘ nutí v‰echny národy,
aby pily z jeho kalicha, v jejichÏ

srdci nepfiítel, totiÏ Satan, sedí,
aby vládl – vizte, on rozsévá
koukol; proãeÏ, koukol dusí p‰e-
nici a vyhání bcírkev do pustiny.
4 Ale vizte, v aposledních

dnech, a to nyní, zatímco Pán
zaãíná pfiiná‰eti slovo a stéblo
vyráÏí a je je‰tû jemné –

5 Vizte, vpravdû pravím vám,
aandûlé, ktefií jsou pfiipraveni a
ktefií ãekají, aby byli vysláni,
aby bpoÏali pole, volají k Pánu
dnem i nocí;

6 Ale Pán jim praví: Nevytr-
hávejte koukol, dokud je stéblo
je‰tû jemné (neboÈ vpravdû va‰e
víra je slabá), abyste také nezni-
ãili p‰enici.

8a 2. Sam. 6:6–7;
1. Par. 13:9–10.
pp Truhla smlouvy.

9a 3. Nefi 24:16;
MojÏ. 6:5–6.
pp Kniha pamûtní.

b NaS 19:5.
11a pp Kniha Ïivota.

b pp Odpadlictví.
c pp Vylouãení.

86 1a Mat. 13:6–43;
NaS 101:64–67.

3a Zjev. 17:1–9.
pp Bábel, Babylon.

b Zjev. 12:6, 14.
4a pp Poslední dny.
5a NaS 38:12.

b pp ÎeÀ.
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7 TudíÏ, nechÈ p‰enice a kou-
kol rostou spoleãnû, dokud ÏeÀ
není plnû zralá; potom nejprve
vyberete p‰enici z koukolu a
po shromáÏdûní p‰enice, vizte
a hleìte, koukol je svázán do
snopÛ a pole zÛstává, aby bylo
spáleno.

8 TudíÏ, tak praví Pán vám,
s nimiÏ aknûÏství pokraãovalo
skrze linii otcÛ va‰ich –

9 NeboÈ vy jste zákonn˘mi
adûdici podle tûla a byli jste
bskryti svûtu s Kristem v Bohu –

10 TudíÏ vá‰ Ïivot a knûÏství
pfietrvává a musí nezbytnû
pfietrvávati skrze vás a linii
va‰i aÏ do aznovuzfiízení v‰ech
vûcí , promlouvan˘ch ústy
v‰ech svat˘ch prorokÛ, co poãal
svût.

11 TudíÏ, poÏehnaní jste,
vytrváte-li v dobrotivosti mé,
jako asvûtlo pohanÛm, a skrze
toto knûÏství jako spasitel pro
lid mÛj bIzrael. Pán to pravil.
Amen.

ODDÍL 87

Zjevení a proroctví o válce dané skrze Josepha Smitha, Proroka, 25.
prosince 1832 (History of the Church, 1:301–302). Tento oddíl byl
pfiijat v dobû, kdy bratfií uvaÏovali a rozmlouvali o otroctví AfriãanÛ na
americkém kontinentu a o otroctví dûtí lidsk˘ch po celém svûtû.

1–4, Je pfiedpovûdûna válka mezi
severními státy a jiÏními státy;
5–8, Na v‰echny obyvatele zemû
dopadnou velké pohromy.

VPRAVDù, tak praví Pán
ohlednû válek, které brzy

nastanou, poãínaje vzpourou
aJiÏní Karoliny, které nakonec
vyústí ve smrt a bídu mnoha
du‰í;
2 A pfiijde ãas, Ïe aválka bude

vylita na v‰echny národy, poãí-
naje tímto místem.

3 NeboÈ vizte, jiÏní státy budou
oddûleny od severních státÛ a
jiÏní státy budou volati k jin˘m

národÛm, dokonce k národu
Velké Británie, jak se naz˘vá, a
ti budou také volati k jin˘m
národÛm, aby se ubránili proti
jin˘m národÛm; a potom bude
aválka vylita na v‰echny národy.
4 A stane se, po mnoh˘ch

dnech, Ïe aotroci povstanou pro-
ti pánÛm sv˘m, ktefií budou se-
‰ikováni a vycviãeni pro válku.

5 A stane se také, Ïe zbytky,
jeÏ zbudou v zemi, se samy se‰i-
kují a budou nesmírnû rozhnû-
vány a budou utiskovati pohany
tûÏk˘m utiskováním.

6 A tak meãem a krveprolitím
budou obyvatelé zemû atruchli-

8a NaS 113:8.
pp Melchisedechovo
knûÏství.

9a Abr. 2:9–11.
pp Abrahamova
smlouva.

b Iz. 49:2–3.

10a Skut. 3:19–21.
pp Znovuzfiízení
evangelia.

11a Iz. 49:6.
b NaS 109:59–67.

87 1a NaS 130:12–13.
2a Joel 3:9–16;

Mat. 24:6–7;
NaS 45:26, 63; 63:33.

3a NaS 45:68–69.
4a NaS 134:12.
6a NaS 29:14–21; 45:49.



Nauka a smlouvy 87:7–88:2 174

ti; a bhlad a morová rána a zemû-
tfiesení a hrom nebe a také prud-
ké a jasné bl˘skání zpÛsobí, Ïe
obyvatelé zemû pocítí hnûv a
rozhofiãení a cukázÀující ruku
V‰emohoucího Boha, dokud
ustanovené pohubení neuãiní
úpln˘ dkonec v‰em národÛm;

7 Aby kfiik svat˘ch, a akrve

svat˘ch, ustal vystupovati ze
zemû k u‰ím Pána bSabaota,
aby bylo odplaceno nepfiáte-
lÛm jejim.

8 ProãeÏ, astÛjte na svat˘ch
místech a nepohnûte se, dokud
den Pánû nepfiijde; neboÈ vizte,
pfiichází brychle, praví Pán.
Amen.

ODDÍL 88

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû Ohio
27. prosince 1832 (History of the Church, 1:302–312). Prorokem bylo
oznaãeno jako „ ‚list olivov˘ ‘. . . utrÏen˘ ze stromu ráje, Pánovo poselství
pokoje pro nás“ (History of the Church, 1:316). Z dûjepisn˘ch záznamÛ
vypl˘vá, Ïe ãásti tohoto zjevení byly pfiijaty 27. a 28. prosince 1832 a 3.
ledna 1833.

1–5, Vûrní Svatí dostávají onoho
Utû‰itele, kter˘ je zaslíbením
vûãného Ïivota; 6–13, V‰echny vûci
jsou ovládány a fiízeny svûtlem
Kristov˘m; 14–16, Vzkfií‰ení pfii-
chází skrze vykoupení; 17–31,
Poslu‰nost celestiálního, terestri-
álního nebo telestiálního zákona
pfiipravuje lidi pro tomu pfiíslu‰-
né království a slávu; 32–35, Ti,
ktefií chtûjí setrvávati v hfiíchu,
zÛstávají nadále ‰pinaví; 36–41,
V‰echna království jsou fiízena
zákonem; 42–45, BÛh dal zákon
pro v‰echny vûci; 46–50, âlovûk
pochopí dokonce Boha; 51–61, Po-
dobenství o muÏi, kter˘ posílá své
sluÏebníky na pole a kter˘ je
postupnû nav‰tûvuje; 62–73, Pfii-
bliÏte se Pánovi, a uvidíte jeho
tváfi; 74–80, PosvûÈte se a uãte se
navzájem nauky království; 81–

85 , KaÏd˘ ã lovûk , k t er˘ byl
varován, má varovati svého bliÏ-
ního; 86–94, Znamení, pozdviÏení
ÏivlÛ a andûlé pfiipravují cestu pro
pfiíchod Pánû; 95–102, Andûlské
pozouny vyvolávají mrtvé v jejich
pofiádku; 103–116, Andûlské po-
zouny vyhla‰ují znovuzfiízení
evangelia, pád Babylonu a bitvu
velikého Boha; 117 – 126, Vyhle-
dávejte poznání, zfiiìte dÛm BoÏí
(chrám) a odûjte se poutem pravé
lásky; 127–141, Je uveden fiád
·koly prorokÛ vãetnû obfiadu
um˘vání nohou.

VPRAVDù, tak praví Pán
vám, ktefií jste se shromáÏ-

dili, abyste pfiijali vÛli jeho
ohlednû sebe:

2 Vizte, toto je pfiíjemné va‰e-
mu Pánovi a andûlé se nad vámi

6b JS–M 1:29.
c pp UkázÀování,

ukázÀovati.
d pp Svût–Konec svûta.

7a Eter 8:22–24.
b Jakub 5:4;

NaS 88:2; 95:7.
8a Mat. 24:15;

NaS 45:32; 101:21–22.
b Zjev. 3:11.
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aradují; balmuÏny modliteb
va‰ich vystoupily k u‰ím Pána
cSabaota a jsou zaznamenány
v dknize jmen posvûcen˘ch, a
to tûch z celestiálního svûta.

3 ProãeÏ, nyní vám posílám
jiného aUtû‰itele, vpravdû vám,
pfiátelÛm sv˘m, aby mohl zÛsta-
ti v srdci va‰em, a to bSvatého
Ducha zaslíbení; kter˘Ïto jin˘
Utû‰itel je tent˘Ï, jehoÏ jsem
zaslíbil uãedníkÛm sv˘m, jak
je zaznamenáno ve svûdectví
Janovû.
4 Tento Utû‰itel je zaslíbením,

které vám dávám o avûãném
Ïivotû, dokonce o bslávû celesti-
álního království;
5 KteráÏto sláva je slávou

církve aPrvorozeného, a to Boha,
nejsvatûj‰ího ze v‰ech, skrze
JeÏí‰e Krista, jeho Syna –

6 aOn, kter˘ vystoupil na v˘-
sosti, tak také bsestoupil pod
v‰echny vûci, ãímÏ cpostihl
v‰echny vûci, aby mohl b˘ti ve
v‰ech vûcech a skrze v‰echny
vûci dsvûtlem pravdy;

7 KteráÏto pravda svítí. Toto
je asvûtlo Kristovo. Tak také on
je ve slunci a svûtlem slunce a
mocí jeho, kterou bylo buãinûno.

8 Tak také je v mûsíci a je svût-
lem mûsíce a mocí jeho, kterou
byl uãinûn;

9 Tak také svûtlem hvûzd a
mocí jejich, kterou byly uãinûny;

1 0 A z e m û t a k é a m o c í
její, vpravdû zemû, na níÏ vy
astojíte.
11 A to svûtlo, které svítí,

které vám dává svûtlo, je skrze
toho, kdo osvûcuje oãi va‰e, coÏ
je totéÏ svûtlo, které obÏivuje
aporozumûní va‰e;
12 KteréÏto asvûtlo vychází

z pfiítomnosti BoÏí, aby bnapl-
nilo nesmírnost prostoru –

13 To svûtlo, které je ve av‰ech
vûcech, které dává bÏivot v‰em
vûcem, které je czákonem, jímÏ
jsou v‰echny vûci fiízeny, dokon-
ce mocí Boha, jenÏ sedí na trÛnu
svém a jenÏ je v lÛnû vûãnosti a
jenÏ je ve stfiedu v‰ech vûcí.

14 Nyní, vpravdû pravím vám,
Ïe skrze avykoupení, které je
uãinûno pro vás, je uskuteãnûno
vzkfií‰ení z mrtv˘ch.

15 A aduch a btûlo jsou cdu‰í
ãlovûka.

16 A avzkfií‰ení z mrtv˘ch je
vykoupením du‰e.

17 A vykoupení du‰e je skrze

88 2a Luká‰ 15:10.
b Skut. 10:1–4.

pp Modlitba.
c Jakub 5:4; NaS 95:7.
d pp Kniha Ïivota.

3a Jan 14:16.
b NaS 76:53.

pp Svat˘ Duch
zaslíbení.

4a NaS 14:7.
b pp Celestiální sláva.

5a pp Prvorozen˘.
6a pp JeÏí‰ Kristus.

b NaS 122:8.
pp Usmífiení, usmífiiti.

c pp V‰evûdoucí.
d NaS 93:2, 8–39.

pp Pravda; Svûtlo,
svûtlo Kristovo.

7a Moroni 7:15–19;
NaS 84:45.

b Gen. 1:16.
pp Stvofiení, stvofiiti.

10a MojÏ. 2:1.
11a pp Porozumûní.
12a pp Svûtlo, svûtlo

Kristovo.
b Jer. 23:24.

13a Kol. 1:16–17.
b Deut. 30:20;

NaS 10:70.
c Job 38;

NaS 88:36–38.
pp Zákon.

14a pp Plán vykoupení;
Usmífiení, usmífiiti.

15a pp âlovûk, lidé –
âlovûk, duchovní
dítû Nebeského
Otce; Duch.

b pp Tûlo.
c Gen. 2:7.

pp Du‰e.
16a Alma 11:42.

pp Vzkfií‰ení.
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toho, jenÏ obÏivuje v‰echny
vûci, v jehoÏ lÛnû je ustanoveno,
Ïe achudí a bmírní czemû ji zdûdí.

18 TudíÏ, musí nezbytnû b˘ti
posvûcením oãi‰tûna od ve‰keré
nespravedlivosti, aby mohla b˘ti
pfiipravena na acelestiální slávu;
19 NeboÈ poté, co naplní míru

stvofiení svého, bude korunová-
na aslávou, vpravdû pfiítomností
Boha Otce;

20 Aby ji mohla avlastniti tûla,
která jsou z celestiálního králov-
ství, na vûky vûkÛ; neboÈ s tímto
bzámûrem byla uãinûna a stvo-
fiena a s tímto zámûrem jsou oni
cposvûceni.
21 A ti, jiÏ nejsou posvûceni

skrze onen zákon, kter˘ jsem
vám dal, a to zákon KristÛv,
musejí zdûditi jiné království,
a to to, které je terestriálním
královstvím, nebo to, které je
telestiálním královstvím.

22 NeboÈ ten, kdo není schopen
fiíditi se azákonem celestiální-
ho království, nemÛÏe obstáti
v celestiální slávû.

23 A ten, kdo se nemÛÏe fiíditi
zákonem terestriálního králov-
ství, nemÛÏe obstáti v aterestri-
ální slávû.
24 A ten, kdo se nemÛÏe fiíditi

zákonem telestiálního králov-

ství, nemÛÏe obstáti v atelestiál-
ní slávû; tudíÏ není vhodn˘ pro
království slávy. TudíÏ musí
obstáti v království, které není
královstvím slávy.

25 A opût, vpravdû pravím
vám, azemû se fiídí zákonem
celestiálního království, neboÈ
naplÀuje míru stvofiení svého a
nepfiestupuje zákon –

26 ProãeÏ, bude aposvûcena;
ano, pfiestoÏe bzemfie, bude opût
obÏivena a snese moc, kterou
bude obÏivena, a cspravedliví ji
dzdûdí.
27 NeboÈ pfiestoÏe zemfiou,

také aopût povstanou, jako bdu-
chovní tûlo.

28 Ti, ktefií mají celestiálního
ducha, obdrÏí totéÏ tûlo, jeÏ
bylo pfiirozen˘m tûlem; vpravdû
obdrÏíte tûlo své a asláva va‰e
bude tou slávou, jíÏ je tûlo va‰e
bobÏivováno.

29 Vy, ktefií jste obÏivováni
ãástí acelestiální bslávy, obdrÏíte
potom z ní, dokonce plnost.

30 A ti, ktefií jsou obÏivováni
ãástí aterestriální slávy, obdrÏí
potom z ní, dokonce plnost.

31 A také ti, ktefií jsou obÏi-
vováni ãástí atelestiální slávy,
obdrÏí potom z ní, dokonce
plnost.

17a pp Chudí.
b pp Mírnost, mírn˘.
c pp Zemû – Koneãn˘

stav zemû.
18a pp Celestiální sláva.
19a NaS 130:7–9.
20a NaS 38:20.

b MojÏ. 1:39.
pp âlovûk, lidé –
âlovûk, moÏnost
státi se podobn˘m
Nebeskému Otci.

c pp Posvûcení.

22a NaS 105:5.
23a pp Terestriální sláva.
24a pp Telestiální sláva.
25a pp Zemû.
26a pp Zemû – Koneãn˘

stav zemû.
b pp Svût – Konec

svûta.
c 2. Petr. 3:11–14.

pp Spravedlivost,
spravedliv˘.

d Mat. 5:5;
NaS 45:58; 59:2; 63:49.

27a pp Vzkfií‰ení.
b 1. Kor. 15:44.

28a pp Soud, poslední.
b NaS 43:32; 63:51;

101:31.
29a pp Celestiální sláva.

b pp âlovûk, lidé –
âlovûk, moÏnost
státi se podobn˘m
Nebeskému Otci.

30a pp Terestriální sláva.
31a pp Telestiální sláva.
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32 A ti, ktefií zb˘vají, budou
také aobÏiveni; nicménû, vrátí
se opût na své vlastní místo, aby
se tû‰ili z toho, co jsou bochotni
pfiijmouti, protoÏe nebyli ochot-
ni tû‰iti se z toho, co pfiijmouti
mohli.
33 NeboÈ co prospûje ãlovûku,

jestliÏe je mu udûlen dar, a on
ten dar nepfiijímá? Vizte, nera-
duje se z toho, co je mu dáno,
ani se neraduje z toho, kdo je
dárcem daru.

34 A opût, vpravdû pravím
vám, Ïe to, co je fiízeno záko-
nem, je také zachováváno zá-
konem a tímtéÏ zdokonalová-
no a aposvûcováno.
35 To, co aporu‰uje zákon a

nefiídí se zákonem, ale snaÏí se
státi se zákonem samo sobû a
chce setrvávati v hfiíchu a zcela
setrvává v hfiíchu, nemÛÏe b˘ti
posvûceno zákonem ani bmilo-
srdenstvím, cspravedlností ani
soudem. TudíÏ, oni musejí zÛ-
stati nadále d‰pinaví.

36 V‰em královstvím je dán
zákon;

37 A je mnoho akrálovství;
neboÈ není Ïádného prostoru,
ve kterém není Ïádného králov-
ství; a není Ïádného království,
ve kterém není Ïádného pro-
storu, buì vût‰í, nebo men‰í
království.

38 A kaÏdému království je
dán azákon; a ke kaÏdému
zákonu jsou také urãité meze a
podmínky.

39 Îádné bytosti, které se nefií-
dí tûmito apodmínkami, nejsou
bospravedlnûny.

40 NeboÈ ainteligence se pfii-
myká k inteligenci; bmoudrost
pfiijímá moudrost; cpravda se
chápe pravdy; dctnost miluje
ctnost; esvûtlo se pfiimyká ke
svûtlu; milosrdenství má fsoucit
s milosrdenstvím a ãiní si nárok
na své vlastní; spravedlnost
pokraãuje sv˘m smûrem a ãiní
si nárok na své vlastní; soud
pfiedchází tváfi toho, kdo sedí
na trÛnu a fiídí a uskuteãÀuje
v‰echny vûci.

41 On apostihuje v‰echny vûci
a v‰echny vûci jsou pfied ním a
v‰echny vûci jsou kolem nûho;
a on je nade v‰emi vûcmi a ve
v‰ech vûcech a je skrze v‰echny
vûci a je kolem v‰ech vûcí; a
v‰echny vûci jsou jím a od nûho,
vpravdû Boha, na vûky vûkÛ.

42 A opût, vpravdû pravím
vám, on dal pro v‰echny vûci
zákon, kter˘m se pohybují
v aãasech sv˘ch a v obdobích
sv˘ch;

43 A dráhy jejich jsou urãeny, a
to dráhy nebes a zemû, coÏ zahr-
nuje zemi a v‰echny planety.

32a Alma 11:41–45.
b pp Svoboda jednání.

34a pp Posvûcení.
35a pp Vzpoura.

b pp Milosrdenství,
milosrdn˘.

c pp Spravedlnost.
d Zjev. 22:11;

1. Nefi 15:33–35;
2. Nefi 9:16;

Alma 7:21.
37a NaS 78:15.
38a NaS 88:13.
39a NaS 130:20–21.

b pp Ospravedlnûní,
ospravedlniti.

40a pp Inteligence.
b pp Moudrost.
c pp Pravda.
d pp Ctnost.

e pp Svûtlo, svûtlo
Kristovo.

f pp Soucit.
41a 1. Jan. 3:20;

1. Nefi 9:6;
2. Nefi 9:20;
NaS 38:1–3.
pp V‰evûdoucí.

42a Dan. 2:20–22;
Abr. 3:4–19.
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44 A ony dávají asvûtlo jedna
druhé v ãasech sv˘ch a v obdo-
bích sv˘ch, v minutách sv˘ch,
v hodinách sv˘ch, ve dnech
sv˘ch, v t˘dnech sv˘ch, v mûsí-
cích sv˘ch, v rocích sv˘ch – tyto
v‰echny jsou bjedním rokem u
Boha, ale ne u ãlovûka.

45 Zemû se valí na kfiídlech
sv˘ch a aslunce dává svûtlo své
ve dne a mûsíc dává svûtlo své
v noci a hvûzdy také dávají
svûtlo své, jak se valí na kfiídlech
sv˘ch ve slávû své uprostfied
bmoci BoÏí.

46 K ãemu pfiirovnám tato
království, abyste mohli poro-
zumûti?

47 Vizte, v‰echny tyto jsou krá-
lovství, a kter˘koli ãlovûk, kter˘
vidûl kterékoli nebo nejmen‰í
z nich, avidûl Boha pohybujícího
se ve své majestátnosti a moci.

48 Pravím vám, on ho vidûl;
nicménû, ten, kter˘ pfii‰el ke
sv˘m avlastním, nebyl pocho-
pen.

49 To asvûtlo svítí v temnotû, a
temnota ho nechápe; nicménû,
pfiijde den, kdy bpochopíte
vpravdû Boha, jsouce obÏiveni
v nûm a skrze nûho.

50 Potom budete vûdûti, Ïe
jste mne vidûli, Ïe já jsem a Ïe
jsem to pravé svûtlo, které je ve
vás, a Ïe vy jste ve mnû; jinak
byste nemohli prospívati.

51 Vizte, pfiirovnám tato krá-
lovství k muÏi majícímu pole,

a on vyslal sluÏebníky své na
pole, aby na poli okopávali.

52 A fiekl prvnímu: Jdi a pracuj
na poli a v první hodinû pfiijdu
k tobû a ty bude‰ vidûti radost
v tváfii mé.

53 A fiekl druhému: Jdi také
na pole a v druhé hodinû tû
nav‰tívím s radostí ve tváfii.

54 A také tfietímu, fika: Nav‰tí-
vím tû;

55 A ãtvrtému a tak dále aÏ
k dvanáctému.
56 A pán pole ‰el k prvnímu

v první hodinû a zÛstal s ním
celou tu hodinu a on byl napl-
nûn radostí skrze svûtlo tváfie
pána svého.

57 A potom ode‰el od prvního,
aby mohl nav‰tíviti také dru-
hého a tfietího a ãtvrtého a tak
dále aÏ dvanáctého.

58 A tak oni v‰ichni obdrÏeli
svûtlo tváfie pána svého, kaÏd˘
muÏ v hodinû své a v ãase svém
a v období svém –

59 Poãínaje prvním a tak dále
k aposlednímu a od posledního
k prvnímu a od prvního k po-
slednímu;

60 KaÏd˘ muÏ ve svém vlast-
ním pofiádku, dokud hodina
jeho neskonãila, vpravdû podle
toho, jak mu pán jeho pfiikázal,
aby pán jeho v nûm mohl b˘ti
oslaven a on v pánovi svém, aby
oni v‰ichni mohli b˘ti oslaveni.

61 TudíÏ, k tomuto podoben-
ství pfiirovnám v‰echna tato

44a pp Svûtlo, svûtlo
Kristovo.

b Îalmy 90:4;
2. Petr. 3:8.

45a Gen. 1:16;
Abr. 4:16.

b NaS 88:7–13.
47a Alma 30:44;

MojÏ. 1:27–28; 6:63;
Abr. 3:21.

48a Jan 1:11;
3. Nefi 9:16;

NaS 39:1–4.
49a NaS 6:21; 50:23–24;

84:45–47.
b Jan 17:3;

NaS 93:1, 28.
59a Mat. 20:1–16.
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království a aobyvatele jeho –
kaÏdé království v hodinû své a
v ãase svém a v období svém,
vpravdû podle ustanovení, které
BÛh uãinil.

62 A opût, vpravdû pravím
vám, apfiátelé moji, zanechávám
s vámi tato slova, abyste o nich
v srdci svém bpfiemítali, s tímto
pfiikázáním, jeÏ vám dávám, Ïe
mû budete cvz˘vati, dokud jsem
blízko –

63 aPfiibliÏte se mi, a já se
pfiiblíÏím vám; bhledejte mne
pilnû, a cnaleznete mne; proste,
a obdrÏíte; klepejte, a bude vám
otevfieno.

64 O cokoli budete aprositi
Otce ve jménu mém, co je bnutné
pro vás, bude vám dáno;
65 A budete-li prositi o nûco,

co pro vás anutné není, obrátí
se to k va‰emu bodsouzení.

66 Vizte, to, co sly‰íte, je jako
ahlas volajícího v pustinû –
v pustinû, protoÏe ho nemÛÏete
vidûti – hlas mÛj, protoÏe hlas
mÛj je bDuch; Duch mÛj je
pravda; cpravda trvá a nemá
Ïádného konce; a bude-li ve vás,
bude se rozhojÀovati.
67 A jestliÏe bude oko va‰e

aupfieno na bslávu mou, celé
tûlo va‰e bude naplnûno svût-

lem a ve vás nebude Ïádné
temnoty; a ono tûlo, které je
naplnûno svûtlem, cchápe v‰ech-
ny vûci.

68 TudíÏ, aposvûÈte se, aby
bmysl va‰e byla upfiená k Bohu,
a pfiijdou dny, kdy ho cuvidíte;
neboÈ on vám odhalí tváfi svou
a bude to v jeho vlastním ãase a
jeho vlastním zpÛsobem a podle
jeho vlastní vÛle.

69 Pamatujte na tento velik˘ a
poslední pfiíslib, jenÏ jsem vám
uãinil; odvrhnûte daleko od sebe
své aplané my‰lenky a pfiemíru
bsmíchu.

70 ZÛstaÀte, zÛstaÀte na tomto
místû a svolejte posvátné shro-
máÏdûní, a to tûch, jiÏ jsou
prvními dûlníky v tomto po-
sledním království.

71 A nechÈ ti, které oni avaro-
vali pfii cestování svém, vz˘vají
Pána a pfiemítají v srdci svém o
varování, jeÏ obdrÏeli, a to po
krátk˘ ãas.

72 Vizte a hleìte, já se posta-
rám o stáda va‰e a vzbudím
star‰í a po‰lu jim je.

73 Vizte, urychlím dílo své
v ãase jeho.

74 A dávám vám, j iÏ jste
prvními adûlníky v tomto po-
sledním království, pfiikázání,

61a NaS 76:24.
62a NaS 84:63; 93:45.

b pp Pfiemítati.
c Iz. 55:6; Jakub 1:5;

NaS 46:7.
63a Zach. 1:3; Jakub 4:8;

Zjev. 3:20.
b 1. Par. 28:9;

Eter 12:41;
NaS 101:38.

c NaS 4:7; 49:26.
64a pp Modlitba.

b NaS 18:18; 46:28–30.

65a Jakub 4:3.
b NaS 63:7–11.

66a Iz. 40:3;
1. Nefi 17:13;
Alma 5:37–38;
NaS 128:20.

b pp Duch Svat˘;
Svûtlo, svûtlo
Kristovo.

c pp Pravda.
67a Mat. 6:22;

Luká‰ 11:34–36;
NaS 82:19.

b Jan 7:18.
c Pfiísl. 28:5; NaS 93:28.

pp Rozeznávání, dar.
68a pp Posvûcení.

b pp Mysl.
c NaS 67:10–13; 93:1;

97:15–17.
69a Mat. 12:36;

Mos. 4:29–30;
Alma 12:14.

b NaS 59:15; 88:121.
71a pp Varování, varovati.
74a Mat. 20:1, 16.
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abyste se shromáÏdili a zorga-
nisovali a pfiipravili a bposvûtili;
ano, oãistûte srdce své a cumyj-
te ruce své a nohy své pfiede
mnou, abych vás mohl doãistiti;
75 Abych mohl dosvûdãiti

aOtci va‰emu a Bohu va‰emu a
Bohu svému, Ïe jste oãi‰tûni od
krve tohoto zlovolného poko-
lení; abych mohl naplniti tento
pfiíslib, tento velik˘ a poslední
pfiíslib, kter˘ jsem vám dal, aÏ
budu chtíti.
76 Také, dávám vám pfiikázání,

abyste pokraãovali v amodlitbû
a bpÛstu od tohoto ãasu nadále.

77 A dávám vám pfiikázání,
Ïe budete auãiti jeden druhého
bnauce království.

78 Uãte pilnû a amilost má vás
bude provázeti, abyste mohli
b˘ti bpouãeni dokonaleji v teorii,
v zásadû, v nauce, v zákonu
evangelia, ve v‰ech vûcech,
které se t˘kají království BoÏího,
kter˘m je nutné, abyste poro-
zumûli;

79 O vûcech na anebi i na zemi
a pod zemí; o vûcech, které byly,
o vûcech, které jsou, o vûcech,
které musejí brzy nastati; o vû-
cech, které jsou doma, o vûcech,
které jsou v jin˘ch zemích; o
bválkách a zmatcích mezi náro-
dy a o soudech, které jsou na

zemi; a také o poznání zemí a
království –

80 Abyste mohli b˘ti pfiipra-
veni ve v‰ech vûcech, aÏ vás
opût po‰lu, abyste zvelebovali
povolání, k nûmuÏ jsem vás
povolal, a poslání, jímÏ jsem
vás povûfiil.

81 Vizte, vyslal jsem vás, aby-
ste asvûdãili a abyste varovali
lid, a pfiíslu‰í kaÏdému ãlovûku,
kter˘ byl varován, aby bvaroval
bliÏního svého.

82 TudíÏ, oni jsou ponecháni
bez omluvy a hfiíchy jejich jsou
na jejich vlastní hlavû.

83 Ten, kdo mne ahledá bãasnû,
nalezne mne a nebude opu‰tûn.

84 TudíÏ, zÛstaÀte a pracujte
pilnû, abyste mohli b˘ti zdoko-
naleni ve své sluÏbû vyjíti na-
posledy mezi apohany, tolik,
kolik jich ústa Pánû budou
jmenovati, bzavázati zákon a
zpeãetiti svûdectví a pfiipraviti
svaté na hodinu soudu, která
pfiijde;

85 Aby du‰e jejich mohla unik-
nouti hnûvu BoÏímu, azpusto‰e-
ní ohavnosti, jeÏ oãekává zlovol-
né v tomto svûtû i ve svûtû, kter˘
pfiijde. Vpravdû, pravím vám,
nechÈ ti, jiÏ nejsou prvními
star‰ími, pokraãují na vinici,
dokud je ústa Pánû bnepovolají,

74b Lev. 20:7–8;
3. Nefi 19:28–29;
NaS 50:28–29; 133:62.

c pp âistota, ãist˘,
neãist˘.

d Eter 12:37.
75a pp BÛh, BoÏstvo –

BÛh Otec; âlovûk,
lidé – âlovûk,
duchovní dítû
Nebeského Otce;

Otec v nebi.
76a pp Modlitba.

b pp Postiti se, pÛst.
77a pp Uãitel, uãiti.

b pp Nauka Kristova.
78a pp Milost.

b NaS 88:118;
90:15; 93:53.

79a pp Nebe.
b pp Válka.

81a pp Svûdãiti.

b NaS 63:58.
pp Varování, varovati.

83a Deut. 4:29–31;
Jer. 29:12–14;
NaS 54:10.

b Alma 37:35.
84a JS–Î 1:41.

b Iz. 8:16–17.
85a Mat. 24:15.

b NaS 11:15.
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neboÈ ãas jejich je‰tû nepfii‰el;
‰at jejich je‰tû není coãi‰tûn od
krve tohoto pokolení.

86 Setrvávejte ve asvobodû,
kterou jste uãinûni bsvobodn˘-
mi; cnezaplétejte se do dhfiíchu,
ale nechÈ ruce va‰e jsou eãisté,
dokud Pán nepfiijde.
87 NeboÈ nemnoho dnÛ od

tohoto ãasu a azemû se bude
botfiásati a potáceti sem a tam
jako opil˘ ãlovûk; a cslunce skry-
je tváfi svou a odmítne vydati
svûtlo; a mûsíc se bude koupati
v dkrvi; a ehvûzdy budou ne-
smírnû rozhnûvány a budou se
vrhati dolÛ jako fík, jenÏ padá
ze stromu fíkového.

88 A po svûdectví va‰em pfiijde
na lid hnûv a rozhofiãení.

89 NeboÈ po svûdectví va‰em
pfiijde svûdectví azemûtfiesení,
jeÏ zpÛsobí sténání uprostfied
ní, a lidé budou padati na zem
a nebudou schopni státi.

90 A také pfiijde svûdectví
ahlasu hromÛ a hlasu bleskÛ
a hlasu boufií a hlasu vln mofi-
sk˘ch zvedajících se nad meze
své.

91 A v‰echny vûci budou ve
azmatku; a zajisté, srdce lidské

jim ochabne; neboÈ strach pfiijde
na v‰echny lidi.

92 A aandûlé poletí skrze pro-
stfiedek nebe volajíce siln˘m
hlasem, troubíce na pozoun BoÏí
fikouce: Pfiipravte se, pfiipravte
se, ó obyvatelé zemû; neboÈ
soud na‰eho Boha pfii‰el. Vizte
a hleìte, bÎenich pfiichází; vy-
jdûte, abyste se s ním setkali.

93 A ihned se ukáÏe aveliké
znamení na nebi a v‰ichni lidé
to uvidí spolu.

94 A dal‰í andûl zatroubí na
pozoun svÛj fika: Ona aveliká
bcírkev, cmatka ohavností, jeÏ
nutila v‰echny národy, aby pily
z vína hnûvu jejího dsmilstva,
jeÏ pronásleduje svaté BoÏí, jeÏ
prolévala krev jejich – ta, která
sedí na mnoh˘ch vodách a na
ostrovech mofisk˘ch – vizte, ona
je ekoukolem zemû; je svázána
do snopÛ; pouta její jsou silná,
Ïádn˘ ãlovûk je nemÛÏe uvol-
niti; tudíÏ, je pfiipravena, aby
byla fspálena. A on zatroubí na
pozoun svÛj dlouze i hlasitû a
v‰echny národy to usly‰í.

95 A bude aticho v nebi po
dobu pÛl hodiny; a ihned poté
bude závûs nebe rozvinut, jako

85c 1. Nefi 12:10–11;
Jákob 1:19; 2:2;
NaS 112:33.
pp âistota, ãist˘,
neãist˘.

86a Mos. 5:8.
pp Svoboda,
svobodn˘.

b Jan 8:36.
pp Svoboda,
svobodn˘; Svoboda
jednání.

c Gal. 5:1.
d pp Hfie‰iti, hfiích.
e Job 17:9;

Îalmy 24:4;
Alma 5:19.

87a Iz. 13:4–13.
b NaS 43:18.
c Joel 2:10;

NaS 45:42; 133:49.
d Zjev. 6:12.
e Joel 3:15.

89a NaS 45:33.
90a Zjev. 8:5;

NaS 43:17–25.
91a NaS 45:26.
92a Zjev. 8:13;

NaS 133:17.
b Mat. 25:1–13;

NaS 33:17; 133:10, 19.
93a Mat. 24:30;

Luká‰ 21:25–27.
pp Znamení ãasÛ.

94a 1. Nefi 13:4–9.
b pp ëábel – Církev

ìáblova.
c Zjev. 17:5.
d Zjev. 14:8.
e Mat. 13:38.
f NaS 64:23–24;

101:23–25.
pp Zemû – Oãi‰tûní
zemû.

95a NaS 38:12.
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bsvitek je rozvinut poté, co je
svinut˘, a ctváfi Pánû bude
odhalena;
96 A svatí, ktefií jsou na zemi,

ktefií jsou Ïivi, budou obÏiveni,
auchopeni a vyzdviÏeni, aby
se s ním setkali.
97 A ti, jiÏ spali v hrobû svém,

avyjdou, neboÈ hrob jejich bude
otevfien; a oni také budou ucho-
peni a vyzdviÏeni, aby se s ním
setkali uprostfied sloupu nebe –
98 Oni jsou Kristovi, aprvoti-

nami, ti, ktefií s ním budou
sestupovati první, a ti, ktefií jsou
na zemi a v hrobû svém, ktefií
jsou první uchopeni a vyzdviÏe-
ni, aby se s ním setkali; a to
v‰e hlasem troubícího pozounu
andûla BoÏího.
99 A po tomto dal‰í andûl

zatroubí, coÏ je druh˘ pozoun;
a potom pfiichází vykoupení
tûch, jiÏ jsou Kristovi pfii pfií-
chodu jeho; ktefií obdrÏeli svÛj
díl v tom avûzení, jeÏ je pro nû
pfiipraveno, aby mohli obdrÏeti
evangelium a b˘ti bsouzeni
podle lidí v tûle.

100 A opût, dal‰í pozoun
zatroubí, coÏ je tfietí pozoun; a
potom pfiicházejí aduchové lidí,
ktefií budou souzeni a jsou
shledáni pod bodsouzením;

101 A tito jsou zbytkem amrt-
v˘ch; a oni nebudou opût Ïíti,

dokud nebude ukonãeno onûch
btisíc let, nikoli opût, dokud
nebude konec zemû.

102 A dal‰í pozoun zatroubí,
coÏ je ãtvrt˘ pozoun, fika: Jsou
nalezeni mezi tûmi, jiÏ zÛstanou
do onoho velikého a posledního
dne, a to konce, ti, jiÏ zÛstanou
nadále a‰pinaví.

103 A dal‰í pozoun zatroubí,
coÏ je pát˘ pozoun, coÏ je pát˘
andûl, kter˘ svûfiuje avûãné
evangelium – letící skrze pro-
stfiedek nebe, v‰em národÛm,
pokolením, jazykÛm a lidu;

104 A toto bude zvuk pozounu
jeho fiíkající v‰em lidem, na nebi i
na zemi, a ktefií jsou pod zemí –
neboÈ akaÏdé ucho to usly‰í a
kaÏdé koleno bpoklekne a kaÏd˘
jazyk vyzná, zatímco budou
sly‰eti zvuk pozounu fiíkající:
cBojte se Boha a vzdejte slávu
tomu, kdo sedí na trÛnu na vûky
vûkÛ; neboÈ hodina soudu jeho
pfii‰la.

105 A opût, dal‰í andûl zatrou-
bí na pozoun svÛj, coÏ je ‰est˘
andûl, fika: Ona apadla, která
nutila v‰echny národy, aby pily
z vína hnûvu jejího smilstva;
ona padla, padla!

106 A opût, dal‰í andûl zatrou-
bí na pozoun svÛj, coÏ je sedm˘
andûl, fika: Dokonáno jest;
dokonáno jest! aBeránek BoÏí

95b Zjev. 6:14.
c pp Druh˘ pfiíchod

JeÏí‰e Krista.
96a 1. Tes. 4:16–17.
97a NaS 29:13; 45:45–46;

133:56.
pp Vzkfií‰ení.

98a 1. Kor. 15:23.
99a NaS 76:73; 138:8.

pp Spasení pro mrtvé.

b 1. Petr. 4:6.
100a Zjev. 20:12–13;

Alma 11:41;
NaS 43:18; 76:85.

b pp Odsouditi,
odsouzení.

101a Zjev. 20:5.
b pp Milénium.

102a pp ·pína, ‰pinavost.
103a Zjev. 14:6–7.

pp Znovuzfiízení
evangelia.

104a Zjev. 5:13.
b Iz. 45:23;

Filip. 2:9–11.
c pp Báti se, bázeÀ,

strach – BázeÀ
BoÏí; Úcta.

105a Zjev. 14:8; NaS 1:16.
106a pp Beránek BoÏí.
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bpfiemohl a c‰lapal vinn˘ lis sám,
a to vinn˘ lis prudkosti hnûvu
V‰emohoucího Boha.

107 A potom budou andûlé
korunováni slávou moci jeho a
asvatí budou naplnûni bslávou
jeho a obdrÏí cdûdictví své a
budou uãinûni jemu drovn˘mi.
108 A potom opût zatroubí

první andûl na pozoun svÛj do
u‰í v‰ech Ïiv˘ch a azjeví tajné
skutky lidí a mocná díla BoÏí
v bprvních tisíci letech.

109 A potom zatroubí druh˘
andûl na pozoun svÛj a zjeví
tajné skutky lidí a my‰lenky a
zámûry srdce jejich a mocná díla
BoÏí v druh˘ch tisíci letech –

110 A tak dále, dokud sedm˘
andûl nezatroubí na pozoun
svÛj; a stane na zemi a na mofii
a bude pfiísahati ve jménu toho,
kdo sedí na trÛnu, Ïe dále aãasu
nebude; a bSatan bude svázán,
onen star˘ had, jenÏ je naz˘ván
ìáblem, a nebude propu‰tûn
po dobu ctisíce let.
111 A pak bude apropu‰tûn na

krátk˘ ãas, aby mohl shromáÏ-
diti vojska svá.

112 A aMichal, sedm˘ andûl, a
to archandûl, shromáÏdí vojska
svá, a to zástupy nebes.

113 A ìábel shromáÏdí vojska

svá; a to zástupy pekla, a pfiijde,
aby bojoval proti Michalovi a
vojskÛm jeho.

114 A pak pfiichází abitva veli-
kého Boha; a ìábel a vojska jeho
budou vyvrÏena na své vlastní
místo, takÏe nebudou jiÏ míti
vÛbec Ïádnou moc nad svat˘mi.

115 NeboÈ Michal bude bojova-
ti bitvy jejich a pfiemÛÏe toho,
kdo ausiluje o trÛn toho, kdo na
trÛnu sedí, a to Beránka.

116 Toto je sláva BoÏí a aposvû-
cen˘ch; a oni jiÏ neuvidí bsmrti.
117 TudíÏ, vpravdû pravím

vám, sv˘m apfiátelÛm, svolejte
posvátné shromáÏdûní své, jak
jsem vám pfiikázal.

118 A jelikoÏ v‰ichni nemají
víru, hledejte pilnû slova amou-
drosti a buãte jim jeden druhé-
ho; ano, vyhledávejte slova
moudrosti z nejlep‰ích cknih;
usilujte o vûdomosti, dokonce
studiem a také vírou.

119 Zorganisujte se; pfiipravte
kaÏdou nutnou vûc; a zfiiìte
adÛm, a to dÛm modlitby, dÛm
pÛstu, dÛm víry, dÛm uãení,
dÛm slávy, dÛm pofiádku, dÛm
BoÏí;

120 Aby vcházení va‰e mohla
b˘ti ve jménu Pánû; aby vychá-
zení va‰e mohla b˘ti ve jménu

106b 1. Kor. 15:25.
c Iz. 63:3–4;

Zjev. 19:15;
NaS 76:107; 133:50.

107a pp Svat˘.
b pp Celestiální sláva.
c pp Oslavení.
d NaS 76:95.

108a Alma 37:25;
NaS 1:3.

b NaS 77:6–7.
110a NaS 84:100.

b Zjev. 20:1–3;

1. Nefi 22:26;
NaS 101:28.
pp ëábel.

c pp Milénium.
111a NaS 29:22;

43:30–31.
112a pp Michal.
114a Zjev. 16:14.
115a Iz. 14:12–17;

MojÏ. 4:1–4.
116a pp Oslavení;

Posvûcení.
b Zjev. 21:4;

Alma 11:45; 12:18;
NaS 63:49.
pp Nesmrtelnost,
nesmrteln˘.

117a NaS 109:6.
118a pp Moudrost.

b NaS 88:76–80.
pp Uãitel, uãiti.

c NaS 55:4; 109:7, 14.
119a NaS 95:3; 97:10–17;

109:2–9; 115:8.
pp Chrám, dÛm
Pánû.
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Pánû; aby v‰echna pozdravení
va‰e mohla b˘ti ve jménu
Pánû, s rukama pozvednut˘ma
k Nejvy‰‰ímu.

121 TudíÏ, aupusÈte od ve‰ke-
r˘ch lehkováÏn˘ch fieãí sv˘ch,
od ve‰kerého b smíchu, od
ve‰ker˘ch cÏádostiv˘ch pfiání
sv˘ch, od ve‰keré dp˘chy své a
lehkomyslnosti a od ve‰kerého
zlovolného ãinûní svého.

122 Urãete si mezi sebou
uãitele, a nechÈ v‰ichni nejsou
mluvãími najednou; ale nechÈ
jeden mluví v jednu chvíli a
nechÈ v‰ichni naslouchají slo-
vÛm jeho, aby, aÏ v‰ichni
promluví, v‰ichni mohli b˘ti
vzdûláváni ode v‰ech a aby
kaÏd˘ muÏ mohl míti stejnou
v˘sadu.

123 Hleìte , abyste jeden
druhého amilovali; ustaÀte b˘ti
bÏádostiv˘mi; uãte se udíleti
s i navzájem, jak poÏaduje
evangelium.

124 UstaÀte b˘ti alín˘mi; ustaÀ-
te b˘ti neãist˘mi; ustaÀte bvyhle-
dávati chyby jeden druhému;
ustaÀte spáti déle, neÏ je nutné;
jdûte na loÏe své ãasnû, abyste
nemuseli b˘ti unaveni; vstávej-
te ãasnû, aby tûlo va‰e a mysl
va‰e mohly b˘ti oÏiveny.
125 A nade v‰echny vûci, odûj-

te se poutem apravé lásky jako
plá‰tûm, coÏ je pouto dokona-
losti a bpokoje.
126 aModlete se vÏdy, abyste

nemuseli umdlévati, dokud
bnepfiijdu. Vizte a hleìte, já pfii-
jdu rychle a pfiijmu vás k sobû.
Amen.

127 A opût, fiád domu pfiipra-
veného pro pfiedsednictvo
a‰koly prorokÛ, zfiízené pro
pouãení jejich ve v‰ech vûcech,
které jsou nutné pro nû, a to pro
v‰echny búfiedníky církve neboli
jin˘mi slovy pro ty, jiÏ jsou
povoláni ke sluÏbû v církvi, po-
ãínaje vysok˘mi knûÏími aÏ
dolÛ k jáhnÛm –

128 A toto bude fiád domu
pfiedsednictva ‰koly: Ten, kdo
je urãen b˘ti presidentem nebo
uãitelem, bude státi na místû
svém v domû, kter˘ bude pro
nûj pfiipraven.

129 TudíÏ, on bude první
v domû BoÏím, na místû, kde
spoleãenství v domû mÛÏe sly-
‰eti slova jeho pfiesnû a zfietel-
nû, bez hlasité fieãi.

130 A kdyÏ pfiijde do domu
BoÏího, neboÈ má b˘ti první
v domû – vizte, toto je krásné,
aby mohl b˘ti pfiíkladem –

131 NechÈ a nabídne sebe
v modlitbû na kolenou pfied
Bohem na znamení neboli pfii-
pomenutí vûãné smlouvy.

132 A kdyÏ kdokoli vejde po
nûm, nechÈ uãitel povstane a
s rukama pozvednut˘ma k nebi,
ano, vpravdû pfiímo, pozdraví
bratra svého nebo bratfií tûmito
slovy:

121a NaS 43:34; 100:7.
b NaS 59:15; 88:69.
c pp Tûlesn˘.
d pp Dom˘‰livost,

marnivost, p˘cha.
123a pp Láska.

b pp Îádostiv b˘ti,

Ïádostivost.
124a pp Lenost, lín˘.

b NaS 64:7–10.
pp Zlé fieãi.

125a pp Pravá láska.
b pp Pokoj.

126a pp Modlitba.

b NaS 1:12.
127a pp ·kola prorokÛ.

b pp Úfiad, úfiedník.
131a pp Uctívání,

uctívati.
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133 Jsi bratr nebo bratfií?
Zdravím vás ve jménu Pána
JeÏí‰e Krista, na znamení neboli
pfiipomenutí vûãné smlouvy,
v kteréÏto smlouvû vás pfiijí-
mám do aspoleãenství s pfiedse-
vzetím, které je pevné, neo-
chvûjné a nepromûnlivé, b˘ti
pfiítelem va‰ím a bbratrem skrze
milost BoÏí v poutech lásky,
kráãeti ve v‰ech pfiikázáních
BoÏích bez úhony s díkÛvzdá-
ním na vûky vûkÛ. Amen.

134 A ten, kdo je shledán
nehodn˘m tohoto pozdravení,
nebude míti místa mezi vámi;
neboÈ nestrpíte, aby dÛm mÛj
jím byl apo‰pinûn.
135 A ten, kdo vchází a je

vûrn˘ pfiede mnou a je bratr,
nebo jestliÏe to jsou bratfií, po-
zdraví presidenta nebo uãitele
s rukama pozvednut˘ma k nebi,
s toutéÏ modlitbou a smlouvou
nebo slovem amen na znamení
téhoÏ.

136 Vizte, vpravdû, pravím
vám, toto je pfiíklad pro vás pro

pozdravení jednoho druh˘m
v domû BoÏím, ve ‰kole prorokÛ.

137 A vy jste povoláni toto ãi-
niti s modlitbou a díkÛvzdáním,
jak Duch bude promlouvati
ohlednû ve‰kerého konání
va‰eho v domû Pánû, ve ‰kole
prorokÛ, aby se mohl státi sva-
tyní, stánkem Svatého Ducha
pro avzdûlávání va‰e.

138 A vy nepfiijmete nikoho
mezi sebe do této ‰koly, ledaÏe
je oãi‰tûn od a krve tohoto
pokolení;

139 A on bude pfiijat obfiadem
aum˘vání nohou, neboÈ k tomu-
to úãelu byl tento obfiad um˘-
vání nohou ustanoven.

140 A opût, obfiad um˘vání
nohou má b˘ti vykonán presi-
dentem nebo pfiedsedajícím
star‰ím církve.

141 Má b˘ti zapoãat modlit-
bou; a po apfiijetí chleba a vína
se má on opásati podle bvzoru
daného ve tfiinácté kapitole
Janova svûdectví t˘kajícího se
mne. Amen.

ODDÍL 89

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû Ohio
27. února 1833 (History of the Church, 1:327–329). V dÛsledku toho,
Ïe první bratfií na sv˘ch shromáÏdûních uÏívali tabák, Prorok byl veden
k tomu, aby pfiemítal o této záleÏitosti; následkem ãehoÏ se na to tázal
Pána. V˘sledkem bylo toto zjevení, známé jako Slovo moudrosti. PÛvodnû
byly první tfii ver‰e Prorokem napsány jako inspirovan˘ úvod a popis.

1–9, PouÏívání vína, siln˘ch ná-
pojÛ, tabáku a hork˘ch nápojÛ je
zakázáno; 10–17, Byliny, ovoce,

maso a obilí je ustanoveno ãlovûku
a zvífiatÛm k uÏitku; 18–21, Po-
slu‰nost zákona evangelia, vãetnû

133a pp Pfiátelství.
b pp Bratr, bratfií;

Sestra.
134a NaS 97:15–17;

110:7–8.
137a NaS 50:21–24.
138a NaS 88:74–75, 84–85.
139 a pp Um˘ti, umyt˘,

um˘vání.
141a pp Svátost.

b Jan 13:4–17.
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Slova moudrosti, pfiiná‰í ãasná a
duchovní poÏehnání.

aSLOVO Moudrosti, ku pro-
spûchu rady vysok˘ch knûÏí,

shromáÏdûn˘ch v Kirtlandu, a
církve a také svat˘ch v Sionu –

2 Poslané jako pozdrav; ne
skrze pfiikázání nebo nucení,
ale skrze zjevení a slovo moud-
rosti ukazující fiád a avÛli BoÏí
ohlednû ãasného spasení v‰ech
svat˘ch v posledních dnech –

3 Dané jako zásada se azaslíbe-
ním, pfiizpÛsobené schopnosti
slab˘ch a nejslab‰ích ze v‰ech
bsvat˘ch, jiÏ jsou nebo mohou
b˘ti naz˘váni svat˘mi.
4 Vizte, vpravdû, tak vám praví

Pán: V dÛsledku azla a plánÛ,
které existují a budou existovati
v srdci bspikleneck˘ch lidí v po-
sledních dnech, jsem vás cvaro-
val a varuji vás pfiedem tím, Ïe
vám dávám skrze zjevení toto
slovo moudrosti –

5 Îe nakolik nûkter˘ ãlovûk
mezi vámi pije a víno nebo
siln˘ nápoj, vizte, není to dobré
ani vhodné v oãích Otce va‰e-
ho, leda kdyÏ se shromáÏdíte,
abyste pfiinesli pfied nûj svátos-
ti své.
6 A vizte, toto má b˘ti víno,

ano, aãisté víno z hroznu vinné-
ho kmene, z va‰í vlastní v˘roby.
7 A opût, asilné nápoje nejsou

pro bfiicho, ale pro um˘vání tûla
va‰eho.

8 A opût, tabák není pro atûlo
ani pro bfiicho a není dobr˘ pro
ãlovûka, ale je bylinou, která
má b˘ti pouÏívána se soudností
a obratností pro pohmoÏdûniny
a ve‰ker˘ nemocn˘ dobytek.
9 A opût, horké nápoje nejsou

pro tûlo ani pro bfiicho.
10 A opût, vpravdû pravím

vám, v‰echny zdravé abyliny
BÛh ustanovil pro konstituci a
podstatu ãlovûka a uÏívání jím –

11 KaÏdá bylina v období svém
a kaÏd˘ plod v období svém,
v‰echno toto má b˘ti vyuÏíváno
s prozíravostí a adíkÛvzdáním.
12 Ano, také amaso bzvífiat a

ptactva ve vzduchu jsem já, Pán,
ustanovil pro uÏívání ãlovûkem
s díkÛvzdáním; nicménû mají
b˘ti uÏívána cstfiídmû;
13 A je mi pfiíjemné, Ïe nemají

b˘ti uÏívána, leda v ãasech zimy
nebo chladu nebo hladu.

14 Ve‰keré aobilí je ustanoveno
pro uÏívání ãlovûkem a zvífiaty,
aby bylo oporou Ïivota nejen
pro ãlovûka, ale i pro zvûfi polní
a ptactvo nebeské a ve‰kerá
divoká zvífiata, která bûhají
nebo lezou po zemi;

15 A ta BÛh uãinil pro uÏívání
ãlovûkem pouze v ãasech hladu
a pfiemíry hladovûní.
16 Ve‰keré obilí je dobré jako

89 1a pp Slovo
moudrosti.

2a NaS 29:34.
pp Pfiikázání BoÏí.

3a NaS 89:18–21.
b pp Svat˘.

4a pp Klam, klamati.
b pp Tajná spolãení.
c pp Varování, varovati.

5a Lev. 10:9–11;
Iz. 5:11–12;
1. Kor. 6:10.

6a NaS 27:1–4.
7a Pfiísl. 20:1; 23:29–35.
8a 1. Kor. 3:16–17.

pp Tûlo.
10a tj. rostliny.

Gen. 1:29;

NaS 59:17–20.
11a pp DíkÛvzdání, díky.
12a Gen. 9:3;

Lev. 11:1–8.
b 1. Tim. 4:3–4;

NaS 49:18–21.
c NaS 59:20.

14a Dan. 1:6–20.
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strava ãlovûka; podobnû také
plody vinného kmene; to, co
dává plody, aÈ v zemi nebo
nad zemí –
17 Nicménû, p‰enice pro ãlo-

vûka a kukufiice pro dobytãe a
oves pro konû a Ïito pro ptactvo
a pro vepfie a pro ve‰kerou zvûfi
polní a jeãmen pro ve‰kerá uÏit-
ková zvífiata a pro jemné nápoje,
podobnû také dal‰í obilí.

18 A v‰ichni svatí, ktefií pa-
matují na to, aby zachovávali
a ãinili tato slova, kráãejíce

v poslu‰nosti pfiikázání, obdrÏí
azdraví v pupku svém a morek
pro kosti své;

19 A naleznou amoudrost a
veliké poklady bpoznání, vprav-
dû skryté poklady;

20 A a pobûÏí , a nebudou
znaveni, a budou kráãeti, a ne-
budou umdlévati.

21 A já, Pán, jim dávám aza-
slíbení, Ïe niãící andûl bprojde
kolem nich, jako kolem dûtí
Izraele, a nezabije je. Amen.

ODDÍL 90

Zjevení Josephu Smithovi, Prorokovi, dané v Kirtlandu ve státû Ohio 8.
bfiezna 1833 (History of the Church, 1:329–331). Toto zjevení je
dal‰ím krokem pro zfiízení Prvního pfiedsednictva (viz záhlaví k oddílu 81);
jako jeho dÛsledek byli 18. bfiezna 1833 vysvûceni zmínûní rádci.

1–5, Klíãe království jsou svûfieny
Josephu Smithovi a skrze nûj
Církvi; 6–7, Sidney Rigdon a
Frederick G. Williams mají slou-
Ïiti v Prvním pfiedsednictvu; 8–
11, Evangelium má b˘ti kázáno
národÛm Izraele, pohanÛm a
ÎidÛm a kaÏd˘ ãlovûk ho usly‰í
ve svém vlastním jazyce; 12–18,
Joseph Smith a jeho rádcové
mají dávati Církev do pofiádku;
19–37, RÛzní jednotlivci dostávají
od Pána radu, aby kráãeli zpfiíma a
slouÏili v jeho království.

TAK praví Pán, vpravdû,
vpravdû pravím tobû, synu

mÛj, hfiíchy tvé jsou ti aodpu‰-
tûny podle prosby tvé, neboÈ
modlitby tvé a modlitby bratfií
tv˘ch vystoupily k u‰ím m˘m.

2 TudíÏ, jsi poÏehnan˘ od
nynûj‰ka nadále, kter˘Ïto nese‰
aklíãe království tobû dané;
kteréÏto bkrálovství vychází
naposledy.

3 Vpravdû pravím tobû, klíãe
tohoto království ti nebudou
nikdy odÀaty, zatímco bude‰ ve
svûtû, ani ve svûtû, kter˘ pfiijde.

4 Nicménû, skrze tebe budou
azjevení dána dal‰ímu, ano, a to
církvi.

5 A v‰ichni ti, jiÏ tato zjevení

18a Pfiísl. 3:8.
19a pp Moudrost.

b pp Poznání, znalost;
Svûdectví.

20a Iz. 40:31.
21a NaS 84:80.

b Ex. 12:23, 29.
90 1a pp Odpustiti.

2a NaS 65:2.
pp Klíãe knûÏství.

b pp Království BoÏí
neboli království

nebeské.
4a Skut. 7:38;

ÎidÛm 5:12;
NaS 124:39, 126.
pp Proroctví,
prorokovati.
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BoÏí pfiijímají, nechÈ se amají na
pozoru, jak na nû pohlíÏejí, aby
nebyla pokládána za nicotnou
vûc a aby oni tím nebyli pfiive-
deni v odsouzení a neklop˘tli
a nepadli, aÏ boufie sestoupí a
vûtry povanou a bde‰tû sestoupí
a udefií na dÛm jejich.

6 A opût, vpravdû pravím bra-
tfiím tv˘m, Sidneymu Rigdonovi
a Fredericku G. Williamsovi,
také jim jsou odpu‰tûny hfiíchy
jejich a jsou povaÏováni za tobû
rovné v drÏení klíãÛ tohoto
posledního království;

7 Podobnû také skrze tvé pfii-
sluhování klíãÛ a‰koly prorokÛ,
kterou jsem pfiikázal zorgani-
sovati;
8 Aby tím mohli b˘ti zdoko-

naleni v sluÏbû své pro spasení
Sionu a národÛ Izraele a poha-
nÛ, tolika, kolik jich uvûfií;

9 Aby skrze pfiisluhování tvé
mohli obdrÏeti slovo a skrze
pfiisluhování jejich mohlo slovo
vyjíti do konãin zemû, anejprve
k bpohanÛm a potom, viz a hleì,
se oni obrátí k ÎidÛm.
10 A potom pfiichází den, kdy

rámû Pánû bude azjeveno s mocí
k pfiesvûdãení národÛ, pohan-
sk˘ch národÛ, domu bJozefova,
o evangeliu spasení jejich.
11 NeboÈ stane se v onen den,

Ïe kaÏd˘ ãlovûk ausly‰í plnost
evangelia ve svém vlastním
jazyce a ve své vlastní fieãi skrze
ty, jiÏ jsou bvysvûceni k této
cmoci skrze pfiisluhování dUtû‰i-
tele vylitého na nû pro zjevení
JeÏí‰e Krista.

12 A nyní, vpravdû pravím
vám, dávám vám pfiikázání,
abyste pokraãovali ve asluÏbû a
pfiedsednictví.

13 A aÏ dokonãíte pfieklad pro-
rokÛ, budete od té doby nadále
apfiedsedati záleÏitostem církve
a b‰koly;
14 A ãas od ãasu, jak bude

projevováno Utû‰itelem, obdr-
Ïíte azjevení, aby odhalovala
btajemství království;

15 A budete dávati do pofiádku
církve a astudovati a buãiti se
a seznamovati se se v‰emi dob-
r˘mi knihami a s cfieãmi, jazyky
a lidmi.
16 A toto bude zodpovûdnost

va‰e a poslání v celém Ïivotû
va‰em, pfiedsedati v radû a
dávati do pofiádku ve‰keré zále-
Ïitosti této církve a království.

17 Nebuìte azahanbeni ani
poníÏeni; ale buìte napomenuti
ve ve‰keré pov˘‰enosti své a
bp˘‰e, neboÈ to pfiiná‰í past va‰í
du‰i.

18 Dejte do pofiádku dÛm svÛj;

5a NaS 1:14.
b Mat. 7:26–27.

7a pp ·kola prorokÛ.
9a Mat. 19:30;

Eter 13:10–12.
b 1. Nefi 13:42;

NaS 107:33; 133:8.
10a NaS 43:23–27;

88:84, 87–92.
b Gen. 49:22–26;

1. Nefi 15:13–14.

11a pp Misionáfiská práce.
b pp Povolání,

povolan˘ Bohem,
povolati; Vysvûcení,
vysvûtiti.

c pp KnûÏství.
d pp Utû‰itel.

12a pp SlouÏiti, sluÏba.
13a NaS 107:91–92.

b pp ·kola prorokÛ.
14a pp Zjevení.

b pp Tajemství BoÏí.
15a NaS 88:76–80, 118;

93:53.
b NaS 107:99–100;

130:18–19.
c pp Jazyk, fieã.

17a ¤ím. 1:16;
2. Nefi 6:13.

b NaS 88:121.
pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.
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drÏte alenivost a bneãistotu
daleko od sebe.
19 Nyní, vpravdû pravím tobû,

nechÈ je opatfieno místo, jakmile
je to moÏné, pro rodinu rádce
tvého a písafie, a to Fredericka
G. Williamse.

20 A nechÈ aletit˘ sluÏebník
mÛj Joseph Smith st. setrvává
s rodinou svou na místû, kde
Ïije nyní; a nechÈ není prodáno,
dokud ústa Pánû neurãí jinak.
21 A nechÈ rádce mÛj, a to

Sidney aRigdon, zÛstává tam,
kde bydlí nyní, dokud ústa Pánû
neurãí jinak.

22 A nechÈ biskup hledá pilnû,
aby získal azmocnûnce, a nechÈ
je to muÏ, jenÏ má bbohatství
v zásobû – muÏ BoÏí a silné
víry –

23 Aby tím mohl b˘ti schopen
zaplatiti kaÏd˘ dluh; aby záso-
bárna Pánû nemohla b˘ti uvede-
na v neváÏnost pfied oãima lidí.

24 Hledejte apilnû, bmodlete se
vÏdy a buìte vûfiící a cv‰echny
vûci budou pÛsobiti spoleãnû
pro dobro va‰e, jestliÏe budete
kráãeti zpfiíma a pamatovati na
dsmlouvu, kterou jste navzájem
uzavfieli.
25 NechÈ rodiny va‰e jsou

amalé, zvlá‰tû letitého sluÏeb-
níka mého Josepha Smitha st.,
co se t˘ãe tûch, jiÏ nepatfií do
rodiny va‰í;
26 Aby ty vûci, které jsou vám

poskytnuty, uskuteãÀovati dílo

mé, vám nebyly odÀaty a dány
tûm, jiÏ nejsou hodni –

27 A tím vám bylo bránûno
uskuteãÀovati ty vûci, které jsem
vám pfiikázal.

28 A opût, vpravdû pravím
vám, je mou vÛlí, aby sluÏebnice
má Vienna Jaquesová obdrÏela
peníze, aby zaplatila v˘daje
své a ‰la vzhÛru do zemû Sion;

29 A aby zbytek penûz mohl
b˘ti zasvûcen mnû a ona byla
odmûnûna v mém vlastním pfií-
hodném ãase.

30 Vpravdû pravím vám, Ïe
je vhodné v oãích m˘ch, aby ‰la
vzhÛru do zemû Sion a obdrÏe-
la dûdictví z rukou biskupa;

31 Aby se mohla usadi t i
v pokoji, nakolik je vûrná, a aby
nemusela b˘ti líná ve dnech
sv˘ch od oné doby nadále.

32 A vizte, vpravdû pravím
vám, Ïe napí‰ete toto pfiikázání
a fieknete bratfiím sv˘m v Sionu,
zdravíce je s láskou, Ïe jsem
vás povolal, abyste také apfied-
sedali Sionu v mém vlastním
pfiíhodném ãase.

33 TudíÏ, nechÈ mne ustanou
unavovati ohlednû této záleÏi-
tosti.

34 Vizte, pravím vám, Ïe bratfií
va‰i v Sionu zaãínají ãiniti poká-
ní a andûlé se nad nimi radují.

35 Nicménû, nejsem velmi
potû‰en mnoha vûcmi; a nejsem
velmi potû‰en sluÏebníkem
sv˘m aWilliamem E. McLellinem

18a NaS 58:26–29.
pp Lenost, lín˘.

b NaS 38:42.
20a pp Smith, Joseph, st.
21a pp Rigdon, Sidney.
22a NaS 84:112–113.

b Jákob 2:17–19.
24a pp Píle.

b pp Modlitba.
c Ezdr. 8:22;

¤ím. 8:28;
NaS 100:15; 122:7–8.

d pp Smlouva.
25a tj. Chudí, o nûÏ

Joseph Smith st.
peãoval.

32a NaS 107:91–92.
35a NaS 66:1; 75:6–9.
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ani sluÏebníkem sv˘m Sidneym
Gilbertem; a také biskupem, a
dal‰í potfiebují z mnoha vûcí
ãiniti pokání.
36 Ale vpravdû pravím vám,

Ïe já, Pán, se budu sváfiiti se
aSionem a budu naléhati na silné

jeho a budu ho bukázÀovati,
dokud nepfiemÛÏe a nebude
cãist˘ pfiede mnou.
37 NeboÈ nebude odstranûn

z místa svého. Já, Pán, jsem to
pravil. Amen.

ODDÍL 91

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû Ohio 9.
bfiezna 1833 (History of the Church, 1:331–332). Prorok byl v této
dobû zamûstnán pfiekladem Starého zákona. KdyÏ do‰el k té ãásti dávn˘ch
záznamÛ, které se naz˘vají apokryfy, tázal se Pána a obdrÏel tento pokyn.

1–3, Apokryfy jsou vût‰inou pfie-
loÏeny správnû, ale obsahují
mnoho doplÀkÛ rukou lidskou,
které nejsou pravdivé; 4–6, Jsou
prospû‰né pro ty, ktefií jsou osvíceni
Duchem.

VPRAVDù, tak vám praví
Pán ohlednû aapokryfÛ – Je

mnoho vûcí v nich obsaÏen˘ch,
které jsou pravdivé a vût‰inou
jsou pfieloÏeny správnû;

2 Je mnoho vûcí v nich
obsaÏen˘ch, které nejsou prav-

divé, coÏ jsou doplÀky rukou
lidskou.

3 Vpravdû, pravím vám, Ïe
není nutné, aby byly apokryfy
pfieloÏeny.

4 TudíÏ, kdo je ãte, nechÈ
arozumí, neboÈ Duch projevuje
pravdu;

5 A kdo je osvícen aDuchem,
získá z nich prospûch;

6 A kdo nepfiijímá Duchem,
nemÛÏe míti prospûch. TudíÏ
není nutné, aby byly pfieloÏeny.
Amen.

ODDÍL 92

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Kirtlandu ve státû Ohio 15.
bfiezna 1833 (History of the Church, 1:333). Zjevení je urãeno Fredericku
G. Williamsovi, jenÏ byl nedávno urãen rádcem v Prvním pfiedsednictvu.

1–2, Pán dává pfiikázání ohlednû
pfiijetí do sjednoceného fiádu.

VPRAVDù, tak praví Pán,
dávám asjednocenému fiádu,

zorganisovanému v souladu
s pfiikázáním dan˘m dfiíve,
zjevení a pfiikázání ohlednû
sluÏebníka mého Fredericka G.
Williamse, Ïe ho pfiijmete do

36a pp Sion.
b pp UkázÀování,

ukázÀovati.
c pp âistota, ãist˘,

neãist˘.
91 1a pp Apokryfy.

4a pp Porozumûní.
5a pp Duch Svat˘;

Inspirace, inspirovati,
vnuknutí.

92 1a NaS 82:11, 15–21.
pp Sjednocen˘ fiád.
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fiádu. Co fiíkám jednomu, fiíkám
v‰em.
2 A opût , pravím tobû,

sluÏebníãe mÛj Fredericku
G. Williamsi, bude‰ aktivním

ãlenem v tomto fiádu; a nakolik
bude‰ vûrn˘ v zachovávání
v‰ech dfiívûj‰ích pfiikázání,
bude‰ poÏehnán na vûky.
Amen.

ODDÍL 93

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû Ohio 6.
kvûtna 1833 (History of the Church, 1:343–346).

1–5, V‰ichni, ktefií jsou vûrní,
uvidí Pána; 6–18, Jan vydal svû-
dectví, Ïe Syn BoÏí postupoval od
milosti k milosti, dokud neobdrÏel
plnost slávy Otce; 19–20, Vûrní
lidé, postupující od milosti k mi-
losti, obdrÏí také z jeho plnosti;
21–22, Ti, ktefií jsou zplozeni skrze
Krista, jsou Církví Prvorozeného;
23–28, Kristus obdrÏel plnost
ve‰keré pravdy a ãlovûk mÛÏe po-
slu‰ností uãiniti podobnû; 29–32,
âlovûk byl na poãátku s Bohem;
33–35, Prvky jsou vûãné a ãlovûk
mÛÏe obdrÏeti plnost radosti ve
vzkfií‰ení; 36–37, Sláva BoÏí je
inteligence; 38–40, Dûti jsou vy-
koupením Kristov˘m pfied Bohem
nevinné; 41–53, Vedoucím bra-
tfiím je pfiikázáno, aby uvedli svou
rodinu do pofiádku.

VPRAVDù, tak praví Pán:
Stane se, Ïe kaÏdá du‰e, jeÏ

azanechá hfiíchÛ sv˘ch a pÛjde

ke mnû a bude bvz˘vati jméno
mé a bude cposlouchati hlas
mÛj a zachovávati pfiikázání
má, duvidí etváfi mou a bude
vûdûti, Ïe já jsem;

2 A Ïe já jsem to pravé asvûtlo,
jeÏ osvûcuje kaÏdého ãlovûka,
jenÏ pfiichází do svûta;

3 A Ïe já jsem av Otci a Otec ve
mnû a Otec a já jedno jsme –

4 Otec, aprotoÏe mi bdal z plnos-
ti své, a Syn, protoÏe jsem byl
na svûtû a uãinil jsem ctûlo stán-
kem sv˘m a dlel jsem mezi syny
lidsk˘mi.

5 Byl jsem ve svûtû a pfiijal
jsem od Otce svého a adíla jeho
byla jasnû projevena.

6 A aJan vidûl plnost bslávy mé
a vydal o ní svûdectví a plnost
cJanova záznamu má b˘ti zje-
vena pozdûji.

7 A on vydal svûdectví fika:
Vidûl jsem slávu jeho, Ïe byl na
apoãátku, dfiíve neÏ byl svût;

93 1a pp Hoden nûãeho,
zpÛsobilost,
zpÛsobil˘; Pokání.

b Joel 2:32.
c pp Poslouchati,

poslu‰nost, poslu‰n˘.
d Ex. 33:11;

NaS 38:7–8; 67:10–12;
88:68; 101:23; 130:3.
pp Utû‰itel.

e pjs, 1. Jan. 4:12.

2a Jan 1:4–9;
NaS 14:9; 84:45–47;
88:6–7.
pp Svûtlo, svûtlo
Kristovo.

3a Jan 10:25–38;
17:20–23;
NaS 50:43–45.

4a Mos. 15:1–7.
b pp JeÏí‰ Kristus –

pravomoc.

c Luká‰ 1:26–35; 2:4–14;
3. Nefi 1:12–14;
Eter 3:14–16.

5a Jan 5:36; 10:25;
14:10–12.

6a Jan 1:34.
b pp JeÏí‰ Kristus –

Sláva JeÏí‰e Krista.
c Jan 20:30–31.

7a Jan 1:1–3, 14; 17:5;
NaS 76:39.
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8 TudíÏ, na poãátku bylo
aSlovo, neboÈ on byl to Slovo, a
to posel spasení –
9 aSvûtlo a bVykupitel svûta;

Duch pravdy, jenÏ pfii‰el do
svûta, protoÏe svût byl uãinûn
skrze nûj, a v nûm byl Ïivot lidí
a svûtlo lidí.

10 Svûty byly auãinûny jím;
lidé byli uãinûni jím; v‰echny
vûci byly uãinûny jím a skrze
nûho a od nûho.

11 A já, Jan, vydávám svû-
dectví, Ïe jsem spatfiil slávu
jeho, jakoÏto slávu Jednoroze-
ného Otcova, plného milosti a
pravdy, a to Ducha pravdy,
jenÏ pfii‰el a dlel v tûle a dlel
mezi námi.

12 A já, Jan, jsem vidûl, Ïe
zprvu neobdrÏel aplnost, ale
získával bmilost za milost;
13 A zprvu neobdrÏel plnost,

ale pokraãoval od amilosti k mi-
losti, dokud neobdrÏel plnost;
14 A tak byl nazván aSynem

BoÏím, protoÏe zprvu neobdrÏel
plnost.

15 A já, aJan, vydávám svûdec-
tví, a hle, nebesa byla otevfiená
a bDuch Svat˘ sestoupil na nûj
v podobû cholubice a usedl na

nûj a pfii‰el hlas z nebe fikoucí:
Toto je mÛj dmilovan˘ Syn.

16 A já, Jan, vydávám svûdec-
tví, Ïe obdrÏel plnost slávy
Otcovy;

17 A on obdrÏel ave‰kerou
bmoc na nebi i na zemi a sláva
cOtcova byla s ním, neboÈ on
pfieb˘val v nûm.

18 A stane se, Ïe budete-li
vûrní, obdrÏíte plnost záznamu
Janova.

19 Dávám vám tato slova,
abyste mohli porozumûti a vû-
dûti, jak auctívati, a vûdûti, co
uctíváte, abyste mohli pfiijíti
k Otci ve jménu mém a v pfií-
hodném ãase obdrÏeti z plnosti
jeho.

20 NeboÈ budete-li zachová-
vati apfiikázání má, obdrÏíte
z bplnosti jeho a budete coslave-
ni ve mnû, jako já jsem v Otci;
tudíÏ, pravím vám, obdrÏíte
dmilost za milost.
21 A nyní, vpravdû pravím

vám, byl jsem na apoãátku
s Otcem a jsem bPrvorozen˘;

22 A v‰ichni ti, ktefií jsou zplo-
zeni skrze mû, jsou apodílníky
b s lávy téhoÏ a jsou církví
Prvorozeného.

8a pp Jehova; JeÏí‰
Kristus.

9a pp Svûtlo, svûtlo
Kristovo.

b pp Vykupitel.
10a ÎidÛm 1:1–3;

NaS 76:24;
MojÏ. 1:31–33.

12a Filip. 2:6–11.
b Jan 1:16–17.

13a Luká‰ 2:52.
14a Luká‰ 1:31–35;

NaS 6:21.
pp BÛh, BoÏstvo –
BÛh Syn.

15a Jan 1:29–34.
b pp Duch Svat˘.
c pp Holubice, její

znamení.
d Mat. 3:16–17.

17a Mat. 28:18; Jan 17:2;
1. Petr. 3:22.

b pp JeÏí‰ Kristus –
pravomoc; Moc.

c pp BÛh, BoÏstvo –
BÛh Otec.

19a Jan 4:21–26; 17:3;
Skut. 17:22–25.
pp Uctívání, uctívati.

20a NaS 50:28.

b Jan 1:16;
NaS 84:36–39.

c Jan 17:4–5, 22.
pp âlovûk, lidé –
âlovûk, moÏnost
státi se podobn˘m
Nebeskému Otci.

d pp Milost.
21a Jan 1:1–2;

1. Petr. 1:19–20;
MojÏ. 4:2.

b pp Prvorozen˘.
22a 1. Petr. 5:1;

NaS 133:57.
b pp Celestiální sláva.



193 Nauka a smlouvy 93:23–38

23 Vy jste také byli na poãátku
as Otcem; ten, kdo je Duch, a
to Duch pravdy;

24 A a pravda je b poznání
vûcí, jak jsou a jak byly a jak
pfiijdou;

25 A cokoli je avíce nebo ménû
neÏ toto, je duch onoho zlo-
volného, kter˘ byl blháfiem od
poãátku.

26 Duch apravdy je od Boha.
Já jsem Duch pravdy a Jan vydal
svûdectví o mnû fika: On obdrÏel
plnost pravdy, ano, a to ve‰keré
pravdy;

27 A Ïádn˘ ãlovûk nezískává
aplnost, pokud nezachovává
pfiikázání jeho.

28 Ten, kdo azachovává pfiiká-
zání jeho, získává pravdu a
bsvûtlo, aÏ je oslaven v pravdû
a czná v‰echny vûci.
29 âlovûk byl také na apoãátku

s Bohem. bInteligence neboli
svûtlo pravdy nebyla stvofiena
neboli uãinûna, ba ani nemÛÏe
b˘ti.

30 Ve‰kerá pravda je nezávislá
v té sféfie, do které ji BÛh umístil,
aby ajednala sama za sebe, jako

také ve‰kerá inteligence; jinak
není Ïádné existence.

31 Vizte, zde je asvoboda jed-
nání ãlovûka a zde je odsouzení
ãlovûka; protoÏe to, co bylo od
poãátku, je jim bjasnû projevo-
váno, a oni nepfiijímají svûtlo.

32 A kaÏd˘ ãlovûk, jehoÏ
duch nepfiijímá asvûtlo, je pod
odsouzením.

33 NeboÈ ãlovûk je aduch.
bPrvky jsou vûãné a duch a
prvek, neoddûlitelnû spojeny,
získávají plnost radosti;

34 A kdyÏ jsou aoddûleny,
ãlovûk nemÛÏe získati plnost
bradosti.

35 aPrvky jsou stánkem BoÏím;
ano, ãlovûk je stánkem BoÏím, a
to bchrámem; a kter˘koli chrám
je poskvrnûn, BÛh ten chrám
zniãí.

36 aSláva BoÏí je binteligence
neboli jin˘mi slovy csvûtlo a
pravda.

37 Svûtlo a pravda opou‰tûjí
onoho azlého.

38 KaÏd˘ duch ãlovûka byl na
poãátku anevinn˘; a protoÏe BÛh
bvykoupil ãlovûka od cpádu, lidé

23a pp âlovûk, lidé –
âlovûk, duchovní
dítû Nebeského Otce.

24a pp Pravda.
b pp Poznání, znalost.

25a NaS 20:35.
b Jan 8:44; 2. Nefi 2:18;

MojÏ. 4:4.
26a Jan 14:6.
27a pp Dokonal˘.
28a pp Poslouchati,

poslu‰nost, poslu‰n .̆
b NaS 50:24; 84:45.

pp Svûtlo, svûtlo
Kristovo.

c Jan 17:3;
NaS 88:49, 67.

29a Abr. 3:18.

pp âlovûk, lidé;
Pfiedsmrteln˘ Ïivot.

b pp Inteligence.
30a 2. Nefi 2:13–27.
31a pp Svoboda jednání.

b Deut. 30:11–14;
NaS 84:23–24.

32a pp Pravda; Svûtlo,
svûtlo Kristovo.

33a NaS 77:2; Abr. 5:7–8.
pp âlovûk, lidé –
âlovûk, duchovní
dítû Nebeského Otce.

b NaS 131:7–8; 138:17.
pp Vzkfií‰ení.

34a 2. Nefi 9:8–10.
b pp Radost.

35a NaS 130:22.

b 1. Kor. 3:16–17.
36a pp JeÏí‰ Kristus –

Sláva JeÏí‰e Krista;
Sláva.

b NaS 130:18–19;
Abr. 3:19.
pp Inteligence.

c NaS 88:6–13.
37a MojÏ. 1:12–16.

pp ëábel.
38a pp Nevinnost,

nevinn˘.
b Mos. 27:24–26;

MojÏ. 5:9; âl. v. 1:3.
pp Vykoupení,
vykoupen˘,
vykoupiti.

c pp Pád Adama a Evy.
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se stali opût v dûtském vûku
svém dnevinn˘mi pfied Bohem.
39 A onen zlovoln˘ pfiichází a

aodnímá skrze neposlu‰nost
svûtlo a pravdu dûtem lidsk˘m,
a pro btradici otcÛ jejich.

40 Ale já jsem vám pfiikázal,
abyste vychovávali adûti své ve
svûtle a pravdû.

41 Ale vpravdû pravím tobû,
sluÏebníku svému Fredericku
G. Williamsovi, ty jsi pokraãoval
pod tímto odsouzením;

42 Ty jsi aneuãil dûti své svûtlu
a pravdû, podle pfiikázání; a
onen zlovoln˘ má dosud moc
nad tebou a toto je pfiíãina
strasti tvé.
43 A nyní, dávám ti pfiikázání –

jestliÏe chce‰ b˘ti vysvobozen,
dá‰ do apofiádku svÛj vlastní
dÛm, neboÈ je mnoho vûcí, které
nejsou správné v domû tvém.

44 Vpravdû pravím sluÏební-
ku svému Sidneymu Rigdonovi,
Ïe v nûkter˘ch vûcech nezacho-
vával pfiikázání ohlednû dûtí
sv˘ch; tudíÏ, nejprve dej do
pofiádku dÛm svÛj.

45 Vpravdû pravím sluÏebníku
svému Josephu Smithovi ml.,
neboli jin˘mi slovy budu vás
naz˘vati apfiáteli, neboÈ vy jste
pfiátelé moji a budete míti se
mnou dûdictví –
46 Naz˘val jsem vás asluÏeb-

níky kvÛli svûtu a vy jste slu-
Ïebníci jejich kvÛli mnû –

47 A nyní, vpravdû pravím
Josephu Smithovi ml. – Neza-
chovával jsi pfiikázání a musí‰
nezbytnû b˘ti apokárán pfied
Pánem;

48 aRodina tvoje musí nezbytnû
ãiniti pokání a zanechati nûkte-
r˘ch vûcí a svûdomitûji dbáti na
slova tvá, jinak budou odstra-
nûni z místa svého.

49 Co fiíkám jednomu, fiíkám
v‰em; amodli se vÏdy, aby onen
zlovoln˘ nemûl v tobû moci a
neodstranil vás z místa va‰eho.

50 Také sluÏebník mÛj Newel
K. Whitney, biskup církve mé,
má zapotfiebí b˘ti ukáznûn a
dáti rodinu svou do pofiádku
a dohlédnouti, aby byli pilnûj‰í
a starostlivûj‰í v domovû, a
modlili se vÏdy, jinak budou
z amísta svého odstranûni.
51 Nyní, pravím vám, pfiáte-

lÛm sv˘m, nechÈ sluÏebník mÛj
Sidney Rigdon jde na cestu
svou a pospíchá a hlásá také
amilostiv˘ rok Pánû a evangeli-
um spasení, jak já mu dám pro-
mlouvati; a skrze va‰i modlitbu
víry v jednomyslnosti ho budu
podporovati.

52 A nechÈ sluÏebníci moji
Joseph Smith ml. a Frederick G.
Williams také pospíchají a bude

38d Moroni 8:8, 12, 22;
NaS 29:46–47.
pp Spasení – Spasení
dûtí.

39a Mat. 13:18–19;
2. Kor. 4:3–4;
Alma 12:9–11.

b Ezech. 20:18–19;
Alma 3:8.
pp Tradice.

40a pp Rodina –
Zodpovûdnosti
rodiãÛ.

42a 1. Sam. 3:11–13;
NaS 68:25–31.

43a 1. Tim. 3:4–5.
45a NaS 84:63; 88:62.
46a Lev. 25:55;

1. Nefi 21:3–8.
pp SlouÏiti, sluÏba.

47a NaS 95:1–2.
pp UkázÀování,
ukázÀovati.

48a pp Rodina –
Zodpovûdnosti dûtí.

49a 3. Nefi 18:15–21.
50a NaS 64:40.
51a Luká‰ 4:19.
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jim dáno vpravdû podle modlit-
by víry; a nakolik zachováváte
slova má, nebudete poraÏeni
v tomto svûtû ani ve svûtû, kter˘
pfiijde.
53 A vpravdû pravím vám, Ïe

je mou vÛlí, abyste pospíchali
s apfiekládáním písem m˘ch a
se bzískáváním cpoznání dûjin
a zemí a království, zákonÛ
BoÏích a ãlovûka, a v‰echno toto
pro spasení Sionu. Amen.

ODDÍL 94

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû Ohio 6.
kvûtna 1833 (History of the Church, 1:346–347). Hyrum Smith,
Reynolds Cahoon a Jared Carter jsou urãeni jako Církevní stavební komise.

1–9, Pán dává pfiikázání ohlednû
stavby domu pro práci pfiedsed-
nictva; 10–12, Má b˘ti postavena
tiskárna; 13–17, Jsou urãena urãitá
dûdictví.

AOPùT, vpravdû pravím
vám, apfiátelÛm sv˘m,

pfiikázání dávám vám, abyste
zapoãali dílo plánování a pfii-
pravování poãátku a základu
mûsta bkÛlu Sionu, zde v zemi
Kirtland, poãínaje u domu
mého.

2 A vizte, musí to b˘ti uãinû-
no podle a vzoru, je jÏ jsem
vám dal.
3 A nechÈ první pozemek na

jihu je zasvûcen pro mne pro
stavbu domu pro pfiedsednic-
tvo, pro práci pfiedsednictva,
k získávání zjevení; a pro dílo
sluÏby apfiedsednictva ve v‰ech
vûcech t˘kajících se církve a
království.

4 Vpravdû pravím vám, Ïe
bude postaven padesát pût krát

‰edesát pût stop v ‰ífice své a
v délce své, ve vnitfiní síni.

5 A bude tam dolní síÀ a horní
síÀ podle vzoru, jenÏ vám bude
dán pozdûji.

6 A bude zasvûcen Pánu od
základu svého podle fiádu knûÏ-
ství, podle vzoru, jenÏ vám bude
dán pozdûji.

7 A bude zcela zasvûcen Pánu
pro práci pfiedsednictva.

8 A nestrpíte, aby do nûj ve‰la
jakákoli aneãistá vûc; a bude tam
bsláva má a bude tam pfiítom-
nost má.

9 Ale pfiijde-li do nûj jakákoli
aneãistá vûc, sláva má tam
nebude; a pfiítomnost má do nûj
nepfiijde.

10 A opût, vpravdû pravím
vám, druh˘ pozemek na jihu
bude zasvûcen pro mne pro
stavbu domu pro mne, pro dílo
ati‰tûní bpfiekladu písem m˘ch
a v‰ech vûcí, jeÏ vám pfiikáÏi.
11 A bude padesát pût krát

‰edesát pût stop v ‰ífice své a

53a pp Pfieklad Josepha
Smitha (pjs).

b NaS 88:76–80, 118.
c pp Poznání, znalost.

94 1a NaS 93:45.
b pp KÛl.

2a NaS 52:14–15.
3a NaS 107:9, 22.
8a Luká‰ 19:45–46;

NaS 109:16–20.
b 1. Král. 8:10–11.

pp Sláva.

9a NaS 97:15–17.
10a NaS 104:58–59.

b pp Pfieklad Josepha
Smitha (pjs).
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v délce své, ve vnitfiní síni;
a bude tam dolej‰í a hofiej‰í síÀ.

12 A tento dÛm bude zcela za-
svûcen Pánu od základu svého,
pro dílo ti‰tûní ohlednû v‰ech
vûcí , jeÏ vám pfiikáÏi , aby
byl svat˘, neposkvrnûn˘, podle
vzoru ohlednû v‰ech vûcí, jak
vám bude dáno.

13 A na tfietím pozemku obdrÏí
sluÏebník mÛj Hyrum Smith
dûdictví své.

14 A na prvním a druhém

pozemku na severu obdrÏí slu-
Ïebníci moji Reynolds Cahoon
a Jared Carter dûdictví své –
15 Aby mohli konati dílo, jeÏ

jsem jim urãil, aby byli komisí
pro stavûní domÛ m˘ch, podle
pfiikázání, které jsem vám já,
Pán BÛh, dal.

16 Tyto dva domy nebudou
stavûny, dokud vám ohlednû
nich nedám pfiikázání.

17 A nyní vám v tomto ãase
nedávám nic více. Amen.

ODDÍL 95

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû Ohio 1.
ãervna 1833 (History of the Church, 1:350–352). Toto zjevení je
pokraãováním boÏsk˘ch pokynÛ postaviti domy pro uctívání a pouãení,
zvlá‰tû dÛm Pánû (viz oddíl 88:119–136 a oddíl 94).

1–6, Svatí jsou ukázÀováni, protoÏe
zanedbali stavbu domu Pánû; 7–10,
Pán si pfieje pouÏívati svÛj dÛm
k tomu, aby obdaroval svÛj lid
mocí z v˘sosti; 11–17, Tento dÛm
má b˘ti zasvûcen jako místo
uctívání a pro ‰kolu apo‰tolÛ.

VPRAVDù, tak praví Pán
vám, jeÏ miluji, a ty, jeÏ

miluji, také aukázÀuji, aby jim
hfiíchy mohly b˘ti bodpu‰tûny,
neboÈ s ukázÀováním pfiipravuji
cestu pro cosvobození jejich
ve v‰ech vûcech z dpoku‰ení, a
miloval jsem vás –

2 ProãeÏ, vy musíte nezbytnû

b˘ti ukáznûni a b˘ti pokáráni
pfied tváfií mou;

3 NeboÈ vy jste zhfie‰ili proti
mnû velmi tûÏk˘m hfiíchem
v tom, Ïe jste nevûnovali ve
v‰ech vûcech pozornost veliké-
mu pfiikázání, které jsem vám
dal ohlednû stavby a domu
svého;

4 Pro pfiípravu, skrze niÏ
zam˘‰lím pfiipravovati apo‰toly
své, aby naposledy aprofiezávali
vinici mou, abych mohl usku-
teãniti bneobyãejn˘ skutek svÛj,
abych mohl cvylíti Ducha svého
na ve‰keré tûlo –

5 Ale vizte, vpravdû pravím

95 1a Deut. 11:1–8;
Pfiísl. 13:18;
ÎidÛm 12:5–11;
Hel. 15:3;
NaS 101:4–5; 105:6.
pp UkázÀování,
ukázÀovati.

b pp Odpustiti.

c 1. Kor. 10:13.
d pp Pokou‰eti,

poku‰ení.
3a Aggeus 1:7–11;

NaS 88:119.
pp Chrám, dÛm
Pánû.

4a Jákob 5:61–75;

NaS 24:19; 33:3–4.
pp Vinice Pánû.

b Iz. 28:21; NaS 101:95.
c Pfiísl. 1:23;

Joel 2:28;
NaS 19:38.
pp Dary Ducha;
Duch Svat˘.
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vám, Ïe jsou mnozí, ktefií byli
mezi vámi vysvûceni, které
jsem povolal, ale málo z nich je
avyvolen˘ch.
6 Ti, jiÏ nejsou vyvoleni, zhfie-

‰i l i velmi tûÏk˘m hfiíchem
v tom, Ïe za poledne kráãejí
v atemnotû.
7 A pro tuto pfiíãinu jsem vám

dal pfiikázání, abyste svolali
aposvátné shromáÏdûní své, aby
bpÛsty va‰e a truchlení va‰e
mohlo vystoupiti k u‰ím Pána
c Sabaota , coÏ vyloÏeno je
dstvofiitel prvního dne, poãátek
i konec.

8 Ano, vpravdû pravím vám,
dal jsem vám pfiikázání, abyste
postavili dÛm, v kterémÏto
domû zam˘‰lím aobdarovati ty,
jeÏ jsem vyvolil, mocí z v˘sosti;

9 NeboÈ toto je azaslíbení Otce
pro vás; tudíÏ pfiikazuji vám,
abyste ãekali, tak jako apo‰to-
lové moji v Jeruzalémû.
10 Nicménû, sluÏebníci moji

zhfie‰ili velmi tûÏk˘m hfiíchem;
a asváry vyvstaly ve b‰kole pro-
rokÛ; coÏ mne velice zarmouti-
lo, praví vá‰ Pán; tudíÏ poslal
jsem je pryã, aby byli ukáznûni.

11 Vpravdû pravím vám, mou
vÛlí je, abyste postavili dÛm.

Budete-li zachovávati pfiiká-
zání má, budete míti moc ho
postaviti.

12 Nebudete-li azachovávati
pfiikázání má, bláska Otcova
nebude s vámi setrvávati, tudíÏ
budete kráãeti v temnotû.

13 Nyní, zde je moudrost a
úmysl Pánû – nechÈ ten dÛm je
postaven, ne po zpÛsobu svûta,
neboÈ já vám nedávám, abyste
Ïili po zpÛsobu svûta;

14 TudíÏ, nechÈ je postaven
zpÛsobem, jak˘ ukáÏi tfiem
z vás, jeÏ urãíte a vysvûtíte
k této moci.
1 5 A v e l i k o s t j e h o b u d e

padesát a pût stop v ‰ífice a
nechÈ je ‰edesát pût stop v délce,
ve vnitfiní síni své.

16 A nechÈ dolní ãást vnitfiní
sínû je zasvûcena mnû pro va‰e
obûtování svátosti a pro kázání
va‰e a pÛsty va‰e a modlitby
va‰e a apfiednesení nejsvatûj‰ích
pfiání va‰ich mnû, praví vá‰ Pán.

17 A nechÈ horní ãást vnitfiní
sínû je zasvûcena mnû pro ‰kolu
apo‰tolÛ m˘ch, praví Syn aAh-
man; neboli jin˘mi slovy Alfus;
neboli jin˘mi slovy Omégus;
vpravdû JeÏí‰ Kristus, vá‰ bPán.
Amen.

ODDÍL 96

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, ukazující fiád mûsta neboli
kÛlu Sionu v Kirtlandu ve státû Ohio 4. ãervna 1833 jako pfiíklad Svat˘m

5a Mat. 20:16;
NaS 105:35–37;
121:34–40.
pp Vyvolení,
vyvolen˘, vyvoliti.

6a pp Temnota,
duchovní.

7a NaS 88:70, 74–82,

117–120.
b pp Postiti se, pÛst.
c pp Jehova.
d pp Stvofiení, stvofiiti.

8a NaS 38:32; 39:15;
43:16; 110:9–10.
pp Obdarování.

9a Luká‰ 24:49.

10a pp Svár.
b pp ·kola prorokÛ.

12a Jan 15:10.
b 1. Jan. 2:10, 15.

16a NaS 59:9–14.
17a NaS 78:20.

b pp Pán.
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v Kirtlandu (History of the Church, 1:352–353). Bylo to pfii pfiíleÏitosti
konference vysok˘ch knûÏí a hlavním projednávan˘m námûtem bylo
pfiidûlení urãit˘ch pozemkÛ, znám˘ch jako Frenchova farma, vlastnûn˘ch
Církví poblíÏ Kirtlandu. JelikoÏ se konference nemohla dohodnouti, kdo
má pfievzíti péãi o farmu, v‰ichni souhlasili s tím, aby se Prorok ohlednû
této záleÏitosti dotázal Pána.

1, KÛl Sionu Kirtland má b˘ti
uãinûn siln˘m; 2–5, Biskup má
rozdûliti dûdictví pro Svaté; 6–9,
John Johnson má b˘ti ãlenem sjed-
noceného fiádu.

VIZTE, pravím vám, zde
je moudrost, skrze kterou

mÛÏete vûdûti , jak jednati
ohlednû této záleÏitosti, neboÈ je
pro mne nutné, aby tento akÛl,
kter˘ jsem zfiídil pro sílu Sionu,
byl uãinûn siln˘m.

2 TudíÏ, nechÈ sluÏebník mÛj
Newel K. Whitney pfievezme
péãi o místo, jeÏ je mezi vámi
jmenováno, na nûmÏ zam˘‰lím
postaviti svÛj svat˘ dÛm.

3 A opût, nechÈ je rozdûleno
na pozemky podle moudrosti
ku prospûchu tûch, jiÏ usilují o
dûdictví, jak bude rozhodnuto
v radû mezi vámi.

4 TudíÏ, mûjte se na pozoru,
abyste vûnovali péãi této zále-
Ïitosti a onomu podílu, kter˘
je nutn˘ k prospûchu afiádu
mého, k pfiinesení slova mého
dûtem lidsk˘m.

5 NeboÈ vizte, vpravdû pravím
vám, toto je pro mne nejnutnûj‰í,
aby slovo mé vy‰lo k dûtem
lidsk˘m, k podmanûní srdce
dûtí lidsk˘ch pro dobro va‰e.
Tak jest. Amen.

6 A opût, vpravdû pravím vám,
je to moudrost ve mnû a nutné
pro mne, aby sluÏebník mÛj
John Johnson, jehoÏ obûÈ jsem
pfiijal a jehoÏ modlitby jsem
sly‰el, jemuÏ dávám zaslíbení
vûãného Ïivota, nakolik bude
od nynûj‰ka zachovávati pfiiká-
zání má –

7 NeboÈ on je potomek aJoze-
fÛv a podílník poÏehnání zaslí-
bení uãinûného otcÛm jeho –

8 Vpravdû pravím vám, je pro
mne nutné, aby se stal ãlenem
fiádu, aby mohl pomáhati pfii
pfiiná‰ení slova mého dûtem
lidsk˘m.

9 TudíÏ vy ho vysvûtíte k tomu-
to poÏehnání a on se bude pilnû
snaÏiti, aby odstranil závazky,
které jsou na domû jmenova-
ném mezi vámi, aby v nûm mohl
pfieb˘vati. Tak jest. Amen.

ODDÍL 97

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû Ohio 2.
srpna 1833 (History of the Church, 1:400–402). Toto zjevení pojedná-
vá zvlá‰tû o záleÏitostech Svat˘ch v Sionu v kraji Jackson ve státû

96 1a Iz. 33:20; 54:2.
pp KÛl.

4a NaS 78:3–4.
pp Sjednocen˘ fiád.

7a pp Jozef, syn
JákobÛv.
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Missouri, v odpovûì na Prorokovo dotázání se Pána na informaci.
âlenové Církve v Missouri byli v tomto ãase vystaveni váÏnému proná-
sledování a 23. ãervence 1833 byli pfiinuceni podepsati dohodu o tom, Ïe
opustí kraj Jackson.

1–2, Mnozí Svatí v Sionu (kraj
Jackson, stát Missouri) jsou po-
Ïehnaní pro svou vûrnost; 3–5,
Parley P. Pratt je chválen za svou
práci ve ‰kole v Sionu; 6–9, Ti,
ktefií dodrÏují své smlouvy, jsou
pfiijati Pánem; 10–17, V Sionu má
b˘ti postaven dÛm, v nûmÏ ãistí
v srdci uvidí Boha; 18–21, Sion
jsou ãistí v srdci; 22–28, Sion uni-
kne Pánovu biãování, bude-li vûrn˘.

VPRAVDù, pravím vám, pfiá-
telÛm sv˘m, mluvím k vám

hlasem sv˘m, a to hlasem
Ducha svého, abych vám mohl
ukázati vÛli svou ohlednû bratfií
va‰ich v zemi aSion, z nichÏ
mnozí jsou opravdovû pokorní
a pilnû se snaÏí nauãiti se moud-
rosti a nalézti pravdu.
2 Vpravdû, vpravdû pravím

vám, poÏehnaní jsou takoví,
neboÈ oni je získají; neboÈ já,
Pán, prokazuji milosrdenství
v‰em amírn˘m a v‰em, jimÏ
chci, abych mohl b˘ti osprave-
dlnûn, aÏ je pfiivedu k soudu.

3 Vizte, pravím vám ohlednû
a‰koly v Sionu, mnû, Pánovi, se
dobfie zalíbilo, Ïe v Sionu má
b˘ti ‰kola, a také v sluÏebníku
mém bParleym P. Prattovi, ne-
boÈ on zÛstává ve mnû.

4 A nakolik bude nadále zÛstá-
vati ve mnû, bude nadále pfied-
sedati ‰kole v zemi Sion, dokud
mu nedám jiná pfiikázání.

5 A já mu poÏehnám mnoÏ-
stvím poÏehnání ohlednû vy-
svûtlování ve‰ker˘ch písem a
tajemství ke vzdûlávání ‰koly
a církve v Sionu.
6 A zbytku ‰koly jsem já, Pán,

ochoten prokázati milosrden-
ství; nicménû, jsou takoví, ktefií
musejí nezbytnû b˘ti aukáznûni
a skutky jejich budou oznámeny.

7 aSekera je pfiiloÏena ke kofieni
stromu; a kaÏd˘ strom, kter˘
nenese dobrého bovoce, bude
poraÏen a uvrÏen do ohnû. Já,
Pán, jsem to pravil.

8 Vpravdû pravím vám, v‰ich-
ni ti, jiÏ vûdí, Ïe asrdce jejich
je bupfiímné a zlomené a duch
jejich zkrou‰en˘, a jsou cochotni
dodrÏovati smlouvy své skrze
dobûtování – ano, kaÏdou obûÈ,
kterou já, Pán, pfiikáÏi – jsou
mnou epfiijati.

9 NeboÈ já, Pán, zpÛsobím, aby
plodili jako velmi plodn˘ strom,
jenÏ je zasazen v dobré zemi u
ãistého potoka, kter˘Ïto strom
vydává mnoho cenného ovoce.

10 Vpravdû pravím vám, Ïe
mou vÛlí je, aby byl pro mne

97 1a pp Sion.
2a Mat. 5:5;

Mos. 3:19.
3a pp ·kola prorokÛ.

b pp Pratt, Parley
Parker.

6a pp UkázÀování,
ukázÀovati.

7a Mat. 3:10.
b Luká‰ 6:43–45;

Alma 5:36, 52;
3. Nefi 14:15–20.

8a pp Zlomené srdce.
b pp âestnost, ãestn˘.
c NaS 64:34.
d pp ObûÈ.
e NaS 52:15; 132:50.
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v zemi Sion postaven adÛm po-
dobn˘ tomu bvzoru, kter˘ jsem
vám dal.

11 Ano, nechÈ je postaven
rychle skrze desátek lidu mého.

12 Vizte, toto je adesátek a obûÈ,
kterou já, Pán, poÏaduji z rukou
jejich, aby mohl b˘ti pro mne
postaven bdÛm, pro spasení
Sionu –
13 Jako místo adíkÛvzdání pro

v‰echny svaté a jako místo po-
kynÛ pro v‰echny ty, jiÏ jsou
povoláni k dílu sluÏby ve v‰ech
sv˘ch rÛzn˘ch povoláních a
úfiadech;

14 Aby mohli b˘ti zdokonaleni
v aporozumûní sluÏbû své, v teo-
rii, v zásadû a v nauce, ve v‰ech
vûcech t˘kajících se bkrálovství
BoÏího na zemi, cklíãe kteréhoÏ-
to království vám byly pfiedány.
15 A nakolik lid mÛj postaví

pro mne dÛm ve jménu Pánû a
nestrpí, aby do nûj ve‰la jakákoli
aneãistá vûc, aby nebyl poskvr-
nûn, bsláva má spoãine na nûm;
16 Ano, a bude tam apfiítom-

nost má, neboÈ já do nûho pfiijdu
a v‰ichni bãistí v srdci, ktefií do
nûho pfiijdou, uvidí Boha.

17 Ale bude-li poskvrnûn, já do
nûho nepfiijdu a sláva má tam
nebude; neboÈ já nebudu pfii-
cházeti do nesvat˘ch chrámÛ.

18 A nyní, vizte, bude-li Sion
ãiniti tyto vûci, bude se mu
adafiiti a bude se ‰ífiiti a stane se
velmi slavn˘m, velmi velik˘m
a velmi dûsiv˘m.
19 A anárody zemû ho budou

ctíti a budou fiíkati: Zajisté bSion
je mûsto na‰eho Boha a zajisté
Sion nemÛÏe padnouti ani se
pohnouti z místa svého, neboÈ
BÛh je tam a ruka Pánû je tam;

20 A on pfiísahal skrze moc
síly své, Ïe bude spasením jeho
a vysokou avûÏí jeho.

21 TudíÏ, vpravdû, tak praví
Pán, nechÈ se Sion raduje, neboÈ
toto je aSion – ãistí v srdci;
tudíÏ, nechÈ se Sion raduje, za-
tímco v‰ichni zlovolní budou
truchliti.

22 NeboÈ vizte a hleìte, aod-
plata pfiichází rychle na bez-
boÏné, jako vichfiice; a kdo jí
unikne?

23 Pánovo abiãování bude pfie-
cházeti v noci i ve dne a zpráva
o nûm bude suÏovati ve‰ker˘
lid; ano, nebude zadrÏeno,
dokud Pán nepfiijde;

24 NeboÈ rozhofiãení Pánû je
rozníceno proti ohavnostem
jejich a v‰em zlovoln˘m skut-
kÛm jejich.

25 Nicménû, Sion aunikne,
jestliÏe bude hledûti, aby ãinil

10a NaS 57:3; 88:119;
124:51.

b NaS 115:14–16.
12a pp Desátek.

b pp Chrám, dÛm Pánû.
13a pp DíkÛvzdání, díky.
14a pp Porozumûní.

b pp Království BoÏí
neboli království
nebeské.

c pp Klíãe knûÏství.

15a NaS 94:9; 109:20–21.
b Aggeus 2:8;

NaS 84:5.
16a NaS 110:1–10.

b Mat. 5:8;
NaS 67:10–13; 88:68.
pp âistota, ãist˘,
neãist˘.

18a NaS 90:24; 100:15.
19a Iz. 60:14;

Zach. 2:10–12;

NaS 45:66–70; 49:10.
b pp Nov˘ Jeruzalém.

20a 2. Sam. 22:3.
21a MojÏ. 7:18.

pp âistota, ãist˘,
neãist˘; Sion.

22a pp Odplata.
23a Iz. 28:14–19;

NaS 45:31.
25a 2. Nefi 6:13–18;

NaS 63:34; JS–M 1:20.
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v‰echny vûci, cokoli jsem mu
pfiikázal.
26 Ale jestliÏe nebude hledûti,

aby ãinil v‰e, co jsem mu pfiiká-
zal, anav‰tívím ho podle v‰ech
skutkÛ jeho tûÏkou strastí,
bmorem, zhoubnou nákazou,
meãem, codplatou, dsÏírajícím
ohnûm.
27 Nicménû, nechÈ je toto

ãteno tentokrát do u‰í jeho, Ïe
já, Pán, jsem pfiijal obûÈ jeho; a
nebude-li hfie‰iti více, aÏádná
z tûchto vûcí na nûj nepfiijde;
28 A já mu budu aÏehnati

poÏehnáními a rozmnoÏím
mnoÏství poÏehnání na nûm
a pro pokolení jeho na vûky
vûkÛ, praví Pán, vá‰ BÛh.
Amen.

ODDÍL 98

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû Ohio 6.
srpna 1833 (History of the Church, 1:403–406). Toto zjevení pfii‰lo
v dÛsledku pronásledování Svat˘ch v Missouri. Bylo pfiirozené, Ïe Svatí
v Missouri, ktefií trpûli fysicky a také protoÏe ztratili majetek, budou
cítiti sklon k odvetû a odplatû. TudíÏ, Pán dal toto zjevení. Aãkoli se
nepochybnû nûkteré zprávy o problémech v Missouri Prorokovi v Kirtlandu
donesly (devût set mil daleko), závaÏnost situace mu k tomuto datu
mohla b˘ti oznámena pouze zjevením.

1–3, Strasti Svat˘ch budou pro
jejich dobro; 4–8, Svatí se mají
chovati pfiátelsky vÛãi ústavní-
mu zákonu zemû; 9–10, âestní,
moudfií a dobfií lidé mají b˘ti pod-
porováni pro svûtskou vládu; 11–
15, Ti, ktefií pokládají svÛj Ïivot
v Pánovû vûci, budou míti vûãn˘
Ïivot; 16–18, Zfieknûte se války a
hlásejte mír; 19–22, Svatí v Kirt-
landu jsou káráni a je jim pfiiká-
záno ãiniti pokání; 23–32, Pán
zjevuje své zákony t˘kající se pro-
následování a strastí vkládan˘ch
na jeho lid; 33–38, Válka je ospra-
vedlnûna pouze tehdy, kdyÏ ji
Pán pfiikazuje; 39–48, Svatí mají
odpou‰tûti sv˘m nepfiátelÛm, jiÏ,

ãiní-li pokání, také ujdou Pánovû
odplatû.

VPRAVDù pravím vám,
pfiátelÛm sv˘m, anebojte se,

nechÈ srdce va‰e je utû‰eno; ano,
radujte se nadále a ve v‰em
vzdávejte bdíky;

2 aOãekávajíce trpûlivû Pána,
neboÈ modlitby va‰e do‰ly
sluchu u Pána Sabaota a jsou
zaznamenány s touto peãetí a
testamentem – Pán pfiísahal a
ustanovil, Ïe budou splnûny.

3 TudíÏ, on vám dává tento
slib s nezmûnitelnou smlouvou,
Ïe budou naplnûny; a v‰echny
vûci, kter˘mi jste byli asuÏováni,

26a NaS 84:54–59.
b Luká‰ 21:10–13.
c Mal. 4:1–3;

3. Nefi 21:20–21.
d Joel 1:15–20.

27a Ezech. 18:27.
28a pp PoÏehnání, po-

Ïehnan˘, poÏehnati.
98 1a NaS 68:6.

b pp DíkÛvzdání, díky.

2a Îalmy 27:14;
Iz. 30:18–19;
NaS 133:45.

3a NaS 122:7.
pp Protivenství.
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budou pÛsobiti spoleãnû pro
dobro va‰e a k slávû jména
mého, praví Pán.
4 A nyní, vpravdû pravím

vám ohlednû zákonÛ zemû,
mou vÛlí je, aby lid mÛj hledûl
ãiniti v‰echny vûci, cokoli mu
pfiikazuji.

5 A azákon zemû, kter˘ je
bústavní, kter˘ podporuje onu
zásadu svobody skrze zachová-
vání práv a v˘sad, patfií ve‰ke-
rému lidstvu a je pfiede mnou
ospravedlniteln˘.
6 TudíÏ já, Pán, ospravedlÀuji

vás a bratfií va‰e z církve mé
ohlednû pfiátelského chování
k tomu zákonu, kter˘ je ústav-
ním zákonem zemû;

7 A co se t˘ãe zákona ãlovûka,
cokoli je více nebo ménû neÏ
toto, pfiichází od zlého.

8 Já, Pán BÛh, vás ãiním asvo-
bodn˘mi, tudíÏ vy jste vskutku
svobodní; a zákon vás také ãiní
svobodn˘mi.

9 Nicménû, kdyÏ azlovolní
panují, lid truchlí.
10 ProãeÏ, aãestní lidé a moudfií

lidé mají b˘ti pilnû vyhledáváni
a máte hledûti, abyste dobré lidi
a moudré lidi podporovali; jinak
cokoli je ménû neÏ tito, pfiichází
od zlého.

11 A dávám vám pfiikázání,

abyste zanechali v‰eho zlého a
pfiilnuli ke v‰emu dobrému,
abyste Ïili kaÏd˘m aslovem, jeÏ
vychází z úst BoÏích.

12 NeboÈ on bude adávati vûr-
n˘m fiádku za fiádkou, pfiedpis
za pfiedpisem; a budu vás tím
bzkou‰eti a provûfiovati.

13 A kdokoli apokládá Ïivot ve
vûci mé, pro jméno mé, opût ho
nalezne, dokonce Ïivot vûãn˘.

14 TudíÏ, anebojte se nepfiátel
sv˘ch, neboÈ jsem ustanovil
v srdci svém, praví Pán, Ïe vás
budu bprovûfiovati ve v‰ech
vûcech, zda setrváte ve smlouvû
mé, aÏ k csmrti, abyste mohli
b˘ti shledáni zpÛsobil˘mi.

15 NeboÈ jestliÏe nesetrváte ve
smlouvû mé, nejste mne hodni.

16 TudíÏ, azfieknûte se bválky
a hlásejte cmír a snaÏte se pilnû
dobrátiti srdce dûtí k otcÛm
jejich a srdce otcÛ k dûtem;

17 A opût, srdce aÎidÛ k proro-
kÛm a srdce prorokÛ k ÎidÛm;
abych nepfii‰el a nestihl celou
zemi prokletím a ve‰keré tûlo
nebylo pfiede mnou stráveno.

18 AÈ se va‰e srdce neznepoko-
juje; neboÈ v domû Otce mého
jsou apfiíbytky mnohé a já jsem
pro vás pfiipravil místo; a tam,
kde je Otec mÛj a kde já jsem,
tam vy také budete.

5a 1. Petr. 2:13–14;
NaS 58:21; 134:5.

b NaS 101:77–80;
109:54.
pp Svoboda,
svobodn˘; Ústava.

8a Jan 8:32; 2. Kor. 3:17.
pp Svoboda,
svobodn˘; Svoboda
jednání.

9a Pfiísl. 29:2.
10a pp âestnost, ãestn˘.

11a Deut. 8:3; Mat. 4:4;
NaS 84:43–44.

12a Iz. 28:10;
NaS 42:61.

b Abr. 3:25–26.
13a Luká‰ 9:24;

NaS 101:35–38;
103:27–28.
pp Muãednictví,
muãedník.

14a Neh. 4:14;
NaS 122:9.

b NaS 124:55.
c Zjev. 2:10;

NaS 136:31, 39.
16a Alma 48:14.

pp Mírotvorce.
b pp Válka.
c pp Mír.
d Mal. 4:5–6;

NaS 2:1–2.
17a pp Îidé.
18a Jan 14:2;

NaS 59:2; 76:111; 81:6.
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19 Vizte, já, Pán, nejsem velmi
potû‰en s mnoh˘mi, ktefií jsou
v církvi v Kirtlandu;

20 NeboÈ oni nezanechávají
hfiíchÛ sv˘ch a zlovoln˘ch cest
sv˘ch, p˘chy srdce svého a
Ïádostivosti své a ve‰ker˘ch
mrzk˘ch vûcí sv˘ch a nedodr-
Ïují slova moudrosti a vûãného
Ïivota, jeÏ jsem jim dal.

21 Vpravdû pravím vám, Ïe já,
Pán, je budu aukázÀovati a budu
ãiniti cokoli, ãeho se mi zachce,
nebudou-li ãiniti pokání a do-
drÏovati v‰echny vûci, cokoli
jsem jim pravil.
22 A opût pravím vám, bude-

te-li hledûti, abyste aãinili, cokoli
vám pfiikazuji, já, Pán, odvrátím
od vás ve‰ker˘ hnûv a roz-
hofiãení a bbrány pekelné vás
nepfiemohou.

23 Nyní, promlouvám k vám
ohlednû rodin va‰ich – jestliÏe
lidé audefií vás, nebo rodinu
va‰i, jednou, a vy to budete
sná‰eti trpûlivû a nebudete jim
spílati ani nebudete usilovati o
odplatu, budete odmûnûni;

24 Ale jestliÏe to nebudete sná-
‰eti trpûlivû, bude vám to poãí-
táno, jako Ïe vám to bylo ana-
mûfieno jako spravedlná míra.

25 A opût, jestliÏe vás nepfiítel
vá‰ udefií podruhé a vy nebu-
dete nepfiíteli svému spílati a
budete to sná‰eti trpûlivû, od-
mûna va‰e bude stonásobná.

26 A opût, jestliÏe vás udefií
potfietí a vy to budete sná‰eti

atrpûlivû, odmûna va‰e vám
bude zdvojena ãtyfiikrát;

27 A tato tfii svûdectví budou
státi proti nepfiíteli va‰emu,
jestliÏe nebude ãiniti pokání, a
nebudou vymazána.

28 A nyní, vpravdû pravím
vám, jestliÏe onen nepfiítel uni-
kne odplatû mé, takÏe nebude
pfiiveden k soudu pfiede mne,
potom budete hledûti na to,
abyste ho avarovali ve jménu
mém, aby více na vás nepfii‰el,
ani na rodinu va‰i ani na dûti
va‰ich dûtí do tfietího a ãtvrtého
pokolení.

29 A potom, jestliÏe pfiijde
na vás nebo na dûti va‰e nebo
na dûti va‰ich dûtí do tfietího
a ãtvrtého pokolení, vydal
jsem nepfiítele tvého do rukou
tv˘ch;

30 A potom, jestliÏe ho u‰etfií‰,
bude‰ odmûnûn za spravedli-
vost svou; a také dûti tvoje a dûti
tv˘ch dûtí do tfietího a ãtvrtého
pokolení.

31 Nicménû, nepfiítel tvÛj je
v rukou tv˘ch; a odmûní‰-li ho
podle skutkÛ jeho, jsi osprave-
dlnûn; jestliÏe usiloval o Ïivot
tvÛj a Ïivot tvÛj je jím ohroÏo-
ván, nepfiítel tvÛj je v rukou
tv˘ch a ty jsi ospravedlnûn.

32 Viz, toto je zákon, jejÏ jsem
dal sluÏebníku svému Nefimu
a aotcÛm tv˘m, Jozefovi a Jáko-
bovi a Izákovi a Abrahamovi a
v‰em sv˘m dávn˘m prorokÛm
a apo‰tolÛm.

21a Mos. 23:21; Hel. 12:3.
pp UkázÀování,
ukázÀovati.

22a pp Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n˘.

b Mat. 16:17–18;
NaS 33:12–13.

23a Luká‰ 6:29;
Alma 43:46–47.
pp Pronásledování,

pronásledovati.
24a Mat. 7:1–2.
26a pp Trpûlivost.
28a pp Varování, varovati.
32a NaS 27:10.
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33 A opût, toto je azákon, jejÏ
jsem dal dávn˘m sv˘m, Ïe
nemají vyjíti do bitvy proti
Ïádnému národu, pokolení, ja-
zyku nebo lidu, ledaÏe bych
jim já, Pán, pfiikázal.

34 A jestliÏe nûjak˘ národ,
jazyk nebo lid by proti nim
vyhlásil válku, mají nejprve vy-
zdvihnouti k onomu lidu, náro-
du nebo jazyku korouhev amíru;
35 A jestliÏe onen lid nepfiijal

nabídku míru, ani podruhé, ani
potfietí, mûli pfiinésti tato svû-
dectví pfied Pána;

36 Potom já, Pán, bych jim
dal pfiikázání a ospravedlnil je
vyjíti, aby bojovali proti onomu
národu, jazyku nebo lidu.

37 A já, Pán, bych abojoval bit-
vy jejich a bitvy dûtí jejich a dûtí
jejich dûtí, dokud by neodplatili
v‰em nepfiátelÛm sv˘m do tfie-
tího a ãtvrtého pokolení.
38 Vizte, toto je pfiíklad pro

v‰echny lidi, praví Pán, vá‰ BÛh,
pro ospravedlnûní pfiede mnou.

39 A opût, vpravdû pravím
vám, jestliÏe nepfiítel tvÛj poté,
kdy pfii‰el na tebe poprvé, ãiní
pokání a pfiichází k tobû s pros-
bou o odpu‰tûní, ty mu odpustí‰
a nebude‰ to více udrÏovati
jako svûdectví proti nepfiíteli
svému –

40 A tak dále podruhé a potfie-
tí; a tak ãasto, jak nepfiítel tvÛj
ãiní pokání z pfiestupku, kter˘m
se proti tobû dopustil pfiestou-
pení, ty mu bude‰ aodpou‰tûti,
aÏ sedmdesátkrát sedmkrát.

41 A jestliÏe se poprvé proti
tobû dopustí pfiestoupení a
neãiní pokání, nicménû, ty mu
odpustí‰.

42 A jestliÏe se podruhé proti
tobû dopustí pfiestoupení a
neãiní pokání, nicménû, ty mu
odpustí‰.

43 A jestliÏe se potfietí proti
tobû dopustí pfiestoupení a neãi-
ní pokání, ty mu také odpustí‰.

44 Ale jestliÏe se proti tobû
dopustí pfiestoupení poãtvrté,
ty mu neodpustí‰, ale pfiinese‰
tato svûdectví pfied Pána; a ona
nebudou vymazána, dokud ne-
bude ãiniti pokání a neodmûní
tû ãtyfinásobnû ve v‰ech vûcech,
v nichÏ se proti tobû dopustil
pfiestoupení.

45 A jestliÏe to uãiní, odpustí‰
mu cel˘m srdcem sv˘m; a jestli-
Ïe to neuãiní, já, Pán, aodplatím
nepfiíteli tvému stonásobnû;

46 A na dûtech jeho a na dûtech
dûtí jeho, v‰ech tûch, ktefií mne
nenávidí, do atfietího a ãtvrtého
pokolení.

47 Ale jestliÏe tyto dûti budou
ãiniti pokání, nebo dûti dûtí, a
aobrátí se k Pánu, svému Bohu,
cel˘m sv˘m srdcem a celou
svou mocí, myslí a silou a
napraví ãtyfinásobnû v‰echny
pfiestupky své, kter˘mi se do-
pustily pfiestoupení, nebo kte-
r˘mi se dopustili pfiestoupení
otcové jejich nebo otcové otcÛ
jejich, potom se rozhofiãení tvé
odvrátí;

48 A aodplata na nû jiÏ nepfii-

33a Deut. 20:10;
Alma 48:14–16.

34a NaS 105:38–41.
37a Jozue 23:10; Iz. 49:25.

40a Mat. 18:21–22;
NaS 64:9–11.
pp Odpustiti.

45a Mormon 8:20.

46a Deut. 5:9–10.
47a Mos. 7:33;

Morm. 9:6.
48a Ezech. 18:19–23.
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jde, praví Pán, tvÛj BÛh, a pfie-
stupky jejich nebudou jiÏ nikdy

pfiineseny pfied Pána jako svû-
dectví proti nim. Amen.

ODDÍL 99

Zjevení dané v srpnu 1832 v Hiramu ve státû Ohio skrze Josepha Smitha,
Proroka, Johnu Murdockovi. Aãkoli vydání Nauky a smluv poãínaje
rokem 1876 uvádûla toto zjevení jako z Kirtlandu ze srpna 1833, dfiívûj‰í
vydání a dal‰í dûjinné záznamy potvrzují správnou informaci.

1–8, John Murdock je povolán
hlásati evangelium a ti, kdoÏ ho
pfiijímají, pfiijímají Pána a obdrÏí
milosrdenství.

VIZ, tak praví Pán sluÏebníku
svému Johnu Murdockovi –

ty jsi povolán, abys ‰el do
v˘chodních zemí, od domu
k domu, od vesnice k vesnici a
od mûsta k mûstu, abys hlásal
mé vûãné evangelium obyvate-
lÛm jejich, uprostfied aproná-
sledování a zlovolnosti.
2 A kdo apfiijímá tebe, pfiijímá

mne; a bude‰ míti moc hlásati
slovo mé s bprojevy Svatého
Ducha mého.
3 A kdo tû pfiijímá ajako malé

dítû, pfiijímá bkrálovství mé;
a oni jsou poÏehnaní, neboÈ
obdrÏí cmilosrdenství.
4 A kdokoli tû zavrhne, bude

azavrÏen Otcem m˘m a domem
jeho; a oãistí‰ si bnohy své na
skryt˘ch místech podél cesty
na svûdectví proti nim.

5 A viz a hleì, já apfiijdu rychle
k bsoudu, abych pfiesvûdãil
v‰echny o bezboÏn˘ch skutcích
jejich, kter˘ch se dopustili proti
mnû, jak je psáno o mnû ve
svazku knihy.

6 A nyní, vpravdû pravím tobû,
Ïe není nutné, abys ‰el, dokud
nebude o dûti tvé postaráno a
ony nebudou vlídnû poslány
k biskupovi Sionu.
7 A po nûkolika letech, bude‰-li

si toho ode mne pfiáti, mÛÏe‰
také jíti vzhÛru do dobré zemû,
abys vlastnil dûdictví své;

8 Jinak bude‰ pokraãovati
v hlásání evangelia mého, ado-
kud nebude‰ vzat. Amen.

ODDÍL 100

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi
v Perrysburgu ve státû New York 12. fiíjna 1833 (History of the
Church, 1:416, 419–421). Dva bratfií, byv‰e nûkolik dní odlouãeni od
sv˘ch rodin, cítili o nû urãité obavy.

99 1a pp Pronásledování,
pronásledovati.

2a Mat. 10:40.
b 1. Kor. 2:4–5.

3a Mat. 18:1–6.
b pp Království BoÏí

neboli království
nebeské.

c pp Milosrdenství,
milosrdn˘.

4a Jan 12:44–50.
b NaS 75:19–22.

5a NaS 1:11–14.
b Judas 1:14–15.

pp JeÏí‰ Kristus –
Soudce.

8a Mat. 19:29.
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1–4, Joseph a Sidney mají kázati
evangelium pro spasení du‰í; 5–8,
V pravou hodinu jim bude dáno,
co mají fiíci; 9–12, Sidney má b˘ti
mluvãím a Joseph má b˘ti zjevova-
telem a mocn˘m ve svûdectví; 13–
17, Pán vzbudí ãist˘ lid a poslu‰ní
budou spaseni.

VPRAVDù, tak praví Pán
vám, pfiátelÛm sv˘m aSid-

neymu a bJosephovi: Rodinám
va‰im se dafií dobfie; jsou
v rukou m˘ch a uãiním s nimi,
jak se mi zdá dobré; neboÈ ve
mnû je ve‰kerá moc.

2 TudíÏ, následujte mne a na-
slouchejte radû, kterou vám dám.

3 Vizte a hleìte, mám mnoho
lidí na tomto místû, v okolních
krajinách; a mocné dvefie budou
otevfieny v okolních krajinách
v této v˘chodní zemi.

4 TudíÏ, já, Pán, jsem vám
dovolil, abyste pfii‰li na toto
místo; neboÈ tak to pro mne bylo
nutné pro aspasení du‰í.

5 TudíÏ, vpravdû pravím vám,
pozdvihnûte hlas svÛj k tomuto
lidu; afiíkejte my‰lenky, jeÏ vlo-
Ïím do srdce va‰eho, a nebudete
pfied lidmi zahanbeni;
6 NeboÈ vám bude adáno v pra-

vou hodinu, ano, v pravou
chvíli, co budete fiíkati.

7 Ale pfiikázání vám dávám,
abyste hlásali jakékoli vûci, jeÏ
budete ahlásati ve jménu mém,

s váÏností srdce, v duchu bmír-
nosti, ve v‰ech vûcech.

8 A dávám vám toto zaslíbení,
Ïe nakolik toto budete ãiniti,
bude aDuch Svat˘ vyléván vy-
dávaje svûdectví o v‰ech vûcech,
o nichÏ budete mluviti.

9 A je pro mne nutné, abys
ty, sluÏebníãe mÛj Sidney, byl
amluvãím pro tento lid; ano,
vpravdû, vysvûtím tû k tomuto
povolání, a to abys byl mluvãím
pro sluÏebníka mého Josepha.

10 A já mu dám moc, aby byl
mocn˘ ve asvûdectví.
11 A já ti dám moc, abys byl

amocn˘m ve vysvûtlování ve‰-
ker˘ch písem, abys mohl b˘ti
mluvãím pro nûj, a on bude bzje-
vovatelem pro tebe, abys mohl
znáti jistotu v‰ech vûcí t˘kajících
se vûcí království mého na zemi.

12 TudíÏ, pokraãujte cestou
svou, a nechÈ se srdce va‰e
raduje; neboÈ vizte a hleìte, já
jsem s vámi aÏ do konce.

13 A nyní vám dávám slovo
ohlednû a Sionu. Sion bude
bvykoupen, i kdyÏ bude po
krátk˘ ãas ukázÀován.

14 Tvoji bratfií, sluÏebníci moji
Orson aHyde a John Gould, jsou
v rukou m˘ch; a nakolik zacho-
vávají pfiikázání má, budou
spaseni.

15 TudíÏ, nechÈ srdce va‰e je
utû‰eno; neboÈ av‰echny vûci
budou pÛsobiti spoleãnû pro

100 1a pp Rigdon, Sidney.
b pp Smith, Joseph, ml.

4a pp Spasení.
5a Hel. 5:18;

NaS 68:3–4.
6a Mat. 10:19–20;

NaS 84:85.
7a NaS 84:61.

b pp Mírnost, mírn˘.
8a 2. Nefi 33:1–4.
9a Ex. 4:14–16;

2. Nefi 3:17–18;
NaS 124:103–104.

10a pp Svûdãiti.
11a Alma 17:2–3.

b NaS 124:125.

13a pp Sion.
b NaS 84:99; 105:9–10,

31, 37.
14a pp Hyde, Orson.
15a ¤ím. 8:28;

NaS 90:24; 105:40.
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dobro tûch, kdoÏ kráãejí zpfiíma,
a pro posvûcení církve.

16 NeboÈ já vzbudím pro sebe
aãist˘ lid, kter˘ mi bude slouÏiti
ve spravedlivosti;

17 A v‰ichni, kdoÏ avz˘vají
jméno Pánû a zachovávají pfiiká-
zání jeho, budou spaseni. Tak
jest. Amen.

ODDÍL 101

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Kirtlandu ve státû Ohio 16.
prosince 1833 (History of the Church, 1:458–464). V této dobû Svatí,
ktefií se shromáÏdili v Missouri, trpûli velik˘m pronásledováním. LÛza je
vyhnala z jejich domova v kraji Jackson a nûktefií Svatí se pokusili usaditi
se v kraji Van Buren, ale pronásledování je následovalo. Hlavní skupina
Svat˘ch byla v oné dobû v kraji Clay ve státû Missouri. V˘hrÛÏky
usmrcením vÛãi jednotlivcÛm z Církve byly mnohé. Lidé pfii‰li o zafiízení
domácnosti, obleãení, hospodáfiská zvífiata a dal‰í osobní majetek; a mnoho
z jejich úrody bylo zniãeno.

1–8, Svatí jsou ukázÀováni a suÏo-
váni pro své pfiestupky; 9–15,
Pánovo rozhofiãení dopadne na ná-
rody, ale jeho lid bude shromáÏdûn
a utû‰en; 16–21, Sion a jeho kÛly
budou zfiízeny; 22–31, Je uvedena
povaha Ïivota bûhem milénia; 32–
42, V té dobû budou Svatí poÏehná-
ni a odmûnûni; 43–62, Podobenství
o ‰lechtici a olivovníku naznaãuje
trápení a koneãné vykoupení Sionu;
63–75, Svatí mají pokraãovati ve
shromaÏìování se; 76–80, Pán
ustanovil Ústavu Spojen˘ch státÛ;
81–101, Svatí mají naléhavû Ïádati
o nápravu bezpráví podle podoben-
ství o Ïenû a nespravedlném soudci.

VPRAVDù pravím vám,
ohlednû bratfií va‰ich, jiÏ

byli suÏováni a apronásledováni
a bvyvrhováni ze zemû dûdictví
svého –

2 Já, Pán, jsem strpûl, aby na
nû pfii‰la astrast, kterou byli
suÏováni v dÛsledku sv˘ch
bpfiestupkÛ;

3 Nicménû budu se k nim zná-
ti a oni budou amoji v onen den,
kdy pfiijdu, abych shromáÏdil
klenoty své.

4 TudíÏ, musejí nezbytnû b˘ti
aukázÀováni a zkou‰eni, dokon-
ce jako bAbraham, jemuÏ bylo
pfiikázáno, aby obûtoval jedi-
ného syna svého.

5 NeboÈ v‰ichni ti, ktefií ne-
chtûjí sná‰eti ukázÀování, ale
azapírají mne, nemohou b˘ti
bposvûceni.

16a pp âistota, ãist˘,
neãist˘.

17a Joel 2:32;
Alma 38:4–5.

101 1a pp Pronásledování,
pronásledovati.

b NaS 103:1–2, 11;
109:47.

2a NaS 58:3–4.
b Mos. 7:29–30;

NaS 103:4; 105:2–10.
3a Iz. 62:3; Mal. 3:17;

NaS 60:4.
4a NaS 95:1–2; 136:31.

pp UkázÀování,
ukázÀovati.

b Gen. 22:1–14;
Jákob 4:5.
pp Abraham.

5a Mat. 10:32–33;
¤ím. 1:16;
2. Nefi 31:14.

b pp Posvûcení.
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6 Vizte, pravím vám, mezi
nimi byla stfietávání a asváry a
bzávidûní a rozbroje a cchtivá
a Ïádostivá pfiání; tudíÏ tûmito
vûcmi po‰pinili dûdictví své.

7 Byli pomalí v aposlouchání
hlasu Pána, svého Boha; tudíÏ
Pán, jejich BÛh, je pomal˘ v po-
slouchání modliteb jejich, v od-
povídání na nû v den trápení
jejich.

8 V den míru svého brali
lehkováÏnû radu mou; ale v den
atrápení svého mne z nutnosti
bhledají.

9 Vpravdû pravím vám, i
pfies hfiíchy jejich je nitro mé
naplnûno asoucitem vÛãi nim.
Já je zcela bnezavrhnu a v den
chnûvu budu pamatovati na
milosrdenství.

10 Pfiísahal jsem a ustanovení
vy‰lo dfiívûj‰ím pfiikázáním,
které jsem vám dal, Ïe nechám
padnouti ameã rozhofiãení svého
ve prospûch lidu svého; a jak
jsem fiekl, tak se stane.

11 Rozhofiãení mé má b˘ti
brzy bezmeznû vylito na v‰ech-
ny národy; a toto uãiním, aÏ
kalich nepravosti jejich bude
apln˘.
12 A v onen den v‰ichni, ktefií

budou nalezeni na astráÏní vûÏi,

neboli jin˘mi slovy ve‰ker˘
mÛj Izrael, bude spasen.

13 A ti, ktefií byli rozpt˘leni,
budou ashromáÏdûni.
14 A v‰ichni ti, ktefií atruchlili,

budou utû‰eni.
15 A v‰ichni ti, ktefií dali aÏivot

svÛj pro jméno mé, budou ko-
runováni.

16 TudíÏ, nechÈ srdce va‰e je
ohlednû Sionu utû‰eno; neboÈ
ve‰keré tûlo je v arukou m˘ch;
upokojte se a bvûzte, Ïe já jsem
BÛh.

17 aSion se nepohne z místa
svého, pfiestoÏe dûti jeho jsou
rozpt˘leny.

18 Ti, ktefií zbudou a budou
ãistí v srdci, se navrátí a pfiijdou
do adûdictví svého, oni i dûti
jejich, s bpísnûmi vûãné radosti,
aby cstavûli na pust˘ch místech
Sionu –

19 A v‰echny tyto vûci, aby
proroci mohli b˘ti naplnûni.

20 A vizte, není urãeno Ïádné
jiné amísto neÏ to, jeÏ jsem urãil;
ani nebude urãeno jiné místo
neÏ to, jeÏ jsem urãil pro dílo
shromaÏìování svat˘ch sv˘ch –

21 Dokud nepfiijde den, kdy
Ïádné dal‰í místo pro nû nebude
nalezeno; a potom mám dal‰í
místa, která jim urãím, a budou

6a pp Svár.
b pp Závidûti, závist.
c pp Îádostiv b˘ti,

Ïádostivost.
7a Iz. 59:2;

Mos. 11:22–25; 21:15;
Alma 5:38.

8a Hel. 12:3.
b Skut. 17:27;

Alma 32:5–16.
9a pp Milosrdenství,

milosrdn˘; Soucit.

b Jer. 30:11.
c NaS 98:21–22.

10a NaS 1:13–14.
11a Hel. 13:14;

Eter 2:9–11.
12a pp Bdíti, stráÏní.
13a Deut. 30:3–6;

1. Nefi 10:14.
pp Izrael –
ShromáÏdûní Izraele.

14a Mat. 5:4.
15a Mat. 10:39.

pp Muãednictví,
muãedník.

16a MojÏ. 6:32.
b Ex. 14:13–14;

Îalmy 46:11.
17a pp Sion.
18a NaS 103:11–14.

b Iz. 35:10; NaS 45:71.
pp Zpívati.

c Amos 9:13–15;
NaS 84:2–5; 103:11.

20a NaS 57:1–4.
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naz˘vána akÛly, pro závûsy
neboli sílu Sionu.
22 Vizte, mou vÛlí je, aby se

v‰ichni ti, kdoÏ vz˘vají jméno
mé a uctívají mne podle vûãné-
ho evangelia mého, ashromáÏ-
dili a bstáli na svat˘ch místech;
23 A pfiipravili se na zjevení,

jeÏ pfiijde, aÏ azávoj pfiikrytí
chrámu mého, ve stánku mém,
kter˘ skr˘vá zemi, bude sÀat
a ve‰keré tûlo mne b uvidí
spoleãnû.

24 A kaÏdá aporu‰itelná vûc,
aÈ ãlovûk, nebo zvûfi polní,
nebo ptactvo nebeské, nebo
ryby mofiské, které pfieb˘vají
na ve‰keré tváfii zemû, budou
bzniãeny;

25 A také to, co je z prvkÛ,
bude aroztaveno Ïhoucím Ïá-
rem; a v‰echny vûci se stanou
bnov˘mi, aby mé poznání a
csláva mohly pfieb˘vati na celé
zemi.
26 A v onen den anepfiátelství

ãlovûka a nepfiátelství zvífiat,
ano, nepfiátelství ve‰kerého tûla
bustane pfied tváfií mou.

27 A v onen den o cokoli bude
nûjak˘ ãlovûk prositi, to mu
bude dáno.

28 A v onen den aSatan nebude
míti moc pokou‰eti Ïádného
ãlovûka.

29 A nebude azármutku, proto-
Ïe nebude smrti.

30 V onen den amalé dítû ne-
zemfie, dokud nebude staré; a
Ïivot jeho bude jako vûk stromu;

31 A kdyÏ zemfie, nebude spáti,
totiÏ v zemi, ale bude v okamÏi-
ku apromûnûno a bude bucho-
peno a vyzdviÏeno a odpoãinutí
jeho bude slavné.

32 Ano, vpravdû pravím vám,
v onen aden, kdy Pán pfiijde,
bzjeví v‰echny vûci –

33 Vûci, které se udály, a askry-
té vûci, o kter˘ch Ïádn˘ ãlovûk
nevûdûl, vûci o zemi, skrze které
byla uãinûna, a její úãel a cíl –

34 Vûci pfievelice cenné, vûci,
které jsou nahofie, a vûci, které
jsou dole, vûci, které jsou v zemi
a na zemi a v nebi.

35 A v‰ichni ti, jiÏ trpí aproná-
sledováním pro jméno mé, a
vytrvají ve vífie, i kdyÏ jsou
povoláni poloÏiti Ïivot svÛj
bpro mne, se budou nicménû
podíleti na ve‰keré této slávû.

36 ProãeÏ, nebojte se dokonce
ani asmrti; neboÈ na tomto svûtû

21a NaS 82:13–14;
115:6, 17–18.
pp KÛl.

22a pp Izrael –
ShromáÏdûní Izraele.

b Mat. 24:15;
NaS 45:32; 115:6.

23a pp Závoj.
b Iz. 40:5;

NaS 38:8; 93:1.
pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.

24a NaS 29:24.
b Sof. 1:2–3; Mal. 4:1;

NaS 88:94; JS–Î 1:37.
25a Amos 9:5;

2. Petr. 3:10–14.
pp Zemû – Oãi‰tûní
zemû.

b Zjev. 21:5.
c pp Milénium.

26a Iz. 11:6–9.
pp Nepfiátelství.

b pp Mír.
28a Zjev. 20:2–3;

1. Nefi 22:26;
NaS 88:110.

29a Zjev. 21:4.

30a Iz. 65:20–22;
NaS 63:51.

31a 1. Kor. 15:52;
NaS 43:32.

b 1. Tes. 4:16–17.
32a NaS 29:11.

pp Milénium.
b NaS 121:26–28.

33a pp Tajemství BoÏí.
35a NaS 63:20.

pp Pronásledování,
pronásledovati.

b NaS 98:13.
36a pp Smrt, tûlesná.
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radost va‰e není plná, ale ve
mnû je bradost va‰e plná.

37 TudíÏ, nestarejte se o tûlo
ani o Ïivot tûla; ale starejte se o
adu‰i a o Ïivot du‰e.
38 A vÏdy ahledejte tváfi Pánû,

abyste v btrpûlivosti mohli vlast-
niti du‰i svou, a budete míti
vûãn˘ Ïivot.
39 KdyÏ jsou lidé povoláni

k avûãnému evangeliu mému a
uãiní smlouvu skrze vûãnou
smlouvu, jsou povaÏováni za
bsÛl zemû a chuÈ ãlovûka.

40 Jsou povoláni, aby byli chutí
lidí; tudíÏ, pozbude-li ona sÛl
zemû chuti své, vizte, pak není
dobrá k niãemu, leda k tomu,
aby byla vyvrÏena a po‰lapána
nohama lidí.

41 Vizte, zde je moudrost
ohlednû dûtí Sionu, dokonce
mnoh˘ch, ale ne v‰ech; byly
shledány pfiestupníky, tudíÏ mu-
sejí nezbytnû b˘ti aukáznûny –

42 Ten, kdo se aoslavuje, bude
poníÏen, a ten, kdo se bponiÏuje,
bude oslaven.

43 A nyní, ukáÏi vám podo-
benství, abyste mohli znáti vÛli
mou ohlednû vykoupení Sionu.

44 Jist˘ a‰lechtic mûl urãit˘ díl
zemû, velmi vybran˘; a fiekl
sluÏebníkÛm sv˘m: Jdûte na
mou bvinici, a to na tento velmi
vybran˘ kus zemû, a zasaìte
dvanáct olivovníkÛ;

45 A rozmístûte kolem nich

astráÏné a postavte vûÏ, aby
jeden mohl pfiehlíÏeti okolní
zemi, aby byl stráÏn˘m na vûÏi,
aby olivovníky mé nebyly po-
lámány, aÏ pfiijde nepfiítel, aby
loupil a vzal si ovoce vinice mé.

46 Nyní, sluÏebníci ‰lechtice
‰li a ãinili, jak jim pán jejich
pfiikázal, a zasadili olivovníky
a postavili kolem hradbu a
rozmístili stráÏné a zaãali sta-
vûti vûÏ.

47 A zatímco je‰tû pokládali
základy její, poãali si fiíkati mezi
sebou: A proã pán mÛj potfiebuje
tuto vûÏ?

48 A radili se po dlouh˘ ãas,
pravíce mezi sebou: Proã pán
mÛj potfiebuje tuto vûÏ, uváÏí-
me-li, Ïe toto je ãas míru?
49 Nemohly by b˘ti tyto peníze

dány penûzomûncÛm? NeboÈ
tûchto vûcí není zapotfiebí.

50 A zatímco se jeden s dru-
h˘m pfiel, stali se velice nedba-
l˘mi a neposlouchali pfiikázání
pána svého.

51 A v noci pfii‰el nepfiítel
a zbofiil ahradbu; a sluÏebníci
‰lechtice vstali a vydûsili se a
uprchli; a nepfiítel zniãil dílo
jejich a polámal olivovníky.

52 Nyní, vizte, ‰lechtic, pán
vinice, svolal sluÏebníky své a
fiekl jim: Proã! Co je pfiíãinou
tohoto velikého zla?

53 Nemûli jste uãiniti tak, jak
jsem vám pfiikázal a – poté, co

36b pp Radost.
37a pp Du‰e.
38a 2. Par. 7:14; NaS 93:1.

b pp Trpûlivost.
39a pp Nová a vûãná

smlouva.
b Mat. 5:13;

NaS 103:10.

41a pp UkázÀování,
ukázÀovati.

42a Abd. 1:3–4;
Luká‰ 14:11;
Hel. 4:12–13.

b Luká‰ 18:14.
pp Pokora, pokorn˘,
pokofiiti se.

44a NaS 103:21–22.
b pp Vinice Pánû.

45a Ezech. 33:2, 7;
3. Nefi 16:18.
pp Bdíti, stráÏní.

51a Iz. 5:1–7.
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jste osázeli vinici a postavili ko-
lem hradbu a rozmístili na jejích
zdech stráÏné – postaviti také
vûÏ a umístiti stráÏného na vûÏ a
bdíti nad vinicí mou a neusnou-
ti, aby na vás nepfiítel nepfii‰el?
54 A vizte, stráÏn˘ na vûÏi by

vidûl nepfiítele, dokud byl je‰tû
daleko, a poté byste se mohli
pfiipraviti a zabrániti nepfiíteli
zbofiiti hradbu její a zachrániti
vinici mou pfied rukama niãitele.

55 A pán vinice fiekl jednomu
ze sluÏebníkÛ sv˘ch: Jdi a shro-
máÏdi zbytek sluÏebníkÛ m˘ch
a vezmi ave‰kerou sílu domu
mého, coÏ jsou bojovníci moji,
mladí muÏi moji a také ti, kdoÏ
jsou mezi v‰emi sluÏebníky
m˘mi stfiedního vûku, ktefií jsou
silou domu mého, kromû tûch,
které jsem urãil, aby zÛstali;

56 A jdûte okamÏitû do zemû
vinice mé a vykupte vinici mou;
neboÈ je má; koupil jsem ji za
peníze.

57 TudíÏ, jdûte okamÏitû do
zemû mé; zbofite zdi nepfiátel
m˘ch; strhnûte vûÏ jejich a roz-
ptylte stráÏné jejich.

58 A nakolik se shromáÏdí
proti vám, aodplatíte nepfiáte-
lÛm m˘m, abych mohl brzy
pfiijíti se zbytkem domu svého
a vlastniti zemi.

59 A sluÏebník fiekl pánovi
svému: Kdy budou tyto vûci?

60 A on fiekl sluÏebníkovi své-
mu: AÏ budu chtíti; jdi okamÏitû

a uãiÀ v‰echny vûci, kterékoli
jsem ti pfiikázal;

61 A toto bude peãeÈ má a
poÏehnání pro tebe – vûrn˘ a
amoudr˘ sluÏebník uprostfied
domu mého, bvládce v králov-
ství mém.

62 A sluÏebník jeho ‰el okamÏi-
tû a uãinil v‰echny vûci, které-
koli mu jeho pán pfiikázal; a apo
mnoh˘ch dnech se v‰echny vûci
splnily.

63 Opût, vpravdû pravím vám,
ukáÏi vám moudrost ve mnû
ohlednû v‰ech církví, nakolik
jsou ochotny b˘ti vedeny po
pravé a správné cestû ke spasení
svému –

64 Aby dílo shromaÏìování
svat˘ch m˘ch mohlo pokraão-
vati, abych je mohl pro jméno
své upevÀovati na asvat˘ch
místech; neboÈ ãas bÏnû pfii‰el,
a slovo mé musí nezbytnû b˘ti
cnaplnûno.
65 TudíÏ, musím shromáÏditi

lid svÛj podle podobenství o
p‰enici a akoukolu, aby p‰enice
mohla b˘ti zabezpeãena v obil-
nicích, aby vlastnila vûãn˘ Ïivot
a byla korunována bcelestiální
slávou, aÏ pfiijdu do království
Otce svého, abych odmûnil
kaÏdého ãlovûka podle toho,
jaké bude dílo jeho;

66 KdeÏto koukol bude svázán
do snopÛ a pouta jeho budou
silná, aby mohl b˘ti aspálen
neuhasiteln˘m ohnûm.

55a NaS 103:22, 29–30;
105:16, 29–30.

58a NaS 97:22–24; 105:15.
61a NaS 78:22.

b Mat. 25:20–23.
62a NaS 105:37.

64a NaS 87:8.
b NaS 33:3, 7.

pp ÎeÀ.
c NaS 1:38.

65a Mat. 13:6–43;
NaS 86:1–7.

b pp Celestiální sláva.
66a Nahum 1:5;

Mat. 3:12;
NaS 38:12; 63:33–34.
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67 TudíÏ, pfiikázání dávám
v‰em církvím, aby se nadále
shromaÏìovaly na místech, jeÏ
jsem urãil.

68 Nicménû, jak jsem vám fiekl
v dfiívûj‰ím pfiikázání, nechÈ
se ashromaÏìování va‰e nedûje
ve spûchu, ani útûkem; ale nechÈ
jsou v‰echny vûci pfiipraveny
pfied vámi.
69 A aby byly v‰echny vûci

pfiipraveny pfied vámi, dodr-
Ïujte pfiikázání, které jsem dal
ohlednû tûchto vûcí –

70 Které fiíká, nebo uãí, azakou-
piti za peníze ve‰keré pozemky,
jeÏ mohou b˘ti za peníze za-
koupeny v krajinû kolem zemû,
kterou jsem urãil, aby byla zemí
Sion pro poãátek shromaÏìo-
vání svat˘ch m˘ch;
71 Ve‰kerou zem, která mÛÏe

b˘ti zakoupena v kraji Jackson
a v okolních krajích, a zbytek
ponechejte v rukou m˘ch.

72 Nyní, vpravdû pravím vám,
nechÈ v‰echny církve shromaÏ-
ìují ve‰keré peníze své; nechÈ
tyto vûci jsou ãinûny ve svém
ãase, ale ne ve aspûchu; a hleìte,
abyste mûli v‰echny vûci pfii-
praveny pfied sebou.

73 A nechÈ jsou urãeni úcty-
hodní muÏi, a to moudfií muÏi,
a po‰lete je, aby zakoupili tyto
pozemky.

74 A církve ve v˘chodních
zemích, aÏ budou zbudovány,
jestliÏe budou poslouchati tuto
radu, budou moci koupiti po-

zemky a shromáÏditi se na nich;
a tímto zpÛsobem mohou utvr-
zovati Sion.

75 Dokonce jiÏ nyní je dostateã-
nû v zásobû, ano, aÏ v hojnosti,
vykoupiti Sion a obnoviti pustá
místa jeho, která jiÏ nebudou
nikdy zbofiena, jestliÏe církve,
jeÏ se naz˘vají jménem m˘m,
budou aochotny poslouchati
hlas mÛj.

76 A opût pravím vám, ti,
jiÏ byli rozpt˘leni nepfiáteli
sv˘mi, je mou vÛlí, aby i
nadále naléhavû Ïádali o ná-
pravu a vykoupení skrze ruce
tûch, ktefií jsou ustanoveni
jako vládci a mají nad vámi
pravomoc –

77 Podle zákonÛ a aústavy
lidu, které jsem umoÏnil, aby
byly ustanoveny, a mají b˘ti
hájeny kvÛli bprávÛm a ochranû
ve‰kerého tûla podle spravedl-
n˘ch a svat˘ch zásad;

78 Aby kaÏd˘ ãlovûk mohl
jednati ohlednû nauky a zásady
t˘kající se budoucna, podle
mravní asvobody jednání, kte-
rou jsem mu dal, aby kaÏd˘
ãlovûk mohl b˘ti v den bsoudu
czodpovûdn˘ za své vlastní
hfiíchy.

79 TudíÏ, není správné, aby
byl kter˘koli ãlovûk poroben
druh˘m.

80 A s tímto zámûrem jsem
ustanovil aústavu této zemû,
skrze ruce moudr˘ch muÏÛ,
které jsem vzbudil právû s tímto

68a NaS 58:56.
70a NaS 63:27–29.
72a Iz. 52:10–12.
75a Alma 5:37–39.
77a pp Vláda.

b pp Svoboda,
svobodn˘.

78a pp Svoboda jednání.
b pp Soud, poslední.
c pp Poãet vydati,

zodpovûdnost,
zodpovûdn˘.

80a 2. Nefi 1:7–9;
NaS 98:5–6.
pp Ústava.
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zámûrem, a vykoupil tuto zem
skrze bprolití krve.

81 Nyní, k ãemu pfiirovnám
dûti Sionu? Pfiirovnám je k apo-
dobenství o Ïenû a nespravedl-
ném soudci, neboÈ lidé se mají
vÏdy bmodliti a neumdlévati,
v nûmÏ se fiíká –

82 V jednom mûstû byl soudce,
kter˘ se nebál Boha ani si nevá-
Ïil ãlovûka.

83 A v tom mûstû byla vdova a
ta pfii‰la k nûmu fikouc: OdplaÈ
protivníkovi mému.

84 A po urãit˘ ãas nechtûl, ale
potom si fiekl sám k sobû: I kdyÏ
se Boha nebojím, ani ãlovûka si
neváÏím, pfiece jen, protoÏe mne
tato vdova obtûÏuje, odplatím
jejímu protivníkovi, aby mne
neustál˘mi pfiíchody sv˘mi
neunavovala.

85 K tomu pfiirovnám dûti
Sionu.

86 NechÈ naléhavû Ïádají u
soudce;

87 A jestliÏe jich nebude dbáti,
nechÈ naléhavû Ïádají u guver-
néra;

88 A jestliÏe jich guvernér
nebude dbáti, nechÈ naléhavû
Ïádají u presidenta;

89 A jestliÏe jich president ne-
bude dbáti, potom Pán povstane
a vyjde ze askrytého místa svého
a v prchlivosti své bude suÏo-
vati národ;

90 A ve veliké nelibosti své a

v prudkém hnûvu svém, ve
svém ãase, odfiízne ony zlovolné,
nevûrné a nespravedlné aspráv-
ce a urãí jim díl jejich mezi
pokrytci a bnevûfiícími;

91 Vpravdû v zevní temnotû,
kde je apláã a náfiek a skfiípûní
zubÛ.

92 Modlete se, tudíÏ, aby u‰i
jejich mohly b˘ti otevfieny k vo-
lání va‰emu, abych k nim mohl
b˘ti amilosrdn˘, aby tyto vûci
na nû nemusely pfiijíti.

93 Co jsem vám pravil, musí
nezbytnû b˘ti, aby v‰ichni
lidé mohli b˘ti ponecháni bez
av˘mluvy;
94 Aby moudfií muÏi a vládco-

vé mohli sly‰eti a znáti to, o ãem
nikdy aneuvaÏovali;

95 Abych mohl pokraãovati
v uskuteãÀování díla svého,
aneobyãejného díla svého, a ve
vykonání skutku svého, neoby-
ãejného skutku svého, aby lidé
mohli brozeznávati mezi spra-
vedliv˘m a zlovoln˘m, praví
vá‰ BÛh.

96 A opût, pravím vám, je proti
pfiikázání mému a vÛli mé, aby
sluÏebník mÛj Sidney Gilbert
prodal azásobárnu mou, kterou
jsem zfiídil pro lid svÛj, do
rukou nepfiátel m˘ch.

97 NechÈ to, co jsem zfiídil,
není po‰pinûno nepfiáteli m˘mi
se souhlasem tûch, jiÏ se anaz˘-
vají jménem m˘m;

80b 1. Nefi 13:13–19.
81a Luká‰ 18:1–8.

b pp Modlitba.
89a Iz. 45:15;

NaS 121:1, 4; 123:6.
90a pp Správce,

správcovství.
b Zjev. 21:8.

pp Nevíra.
91a Mat. 25:30;

NaS 19:5;
29:15–17; 124:8.

92a pp Milosrdenství,
milosrdn˘.

93a ¤ím. 1:18–21.
94a Iz. 52:15;

3. Nefi 20:45; 21:8.
95a Iz. 28:21;

NaS 95:4.
b Mal. 3:18.

pp Rozeznávání, dar.
96a pp Zásobárna.
97a NaS 103:4; 112:25–26;

125:2.
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98 NeboÈ toto je velmi tûÏk˘ a
ohavn˘ hfiích proti mnû a proti
lidu mému v dÛsledku tûch vûcí,
jeÏ jsem ustanovil a jeÏ mají brzy
postihnouti národy.

99 TudíÏ, mou vÛlí je, aby si
lid mÛj ãinil nárok a drÏel se
nároku na to, co jsem jim urãil,
i kdyÏ jim nebude dovoleno na
tom pfieb˘vati.

100 Nicménû, nefiíkám, Ïe
na tom nebudou pfieb˘vati;
neboÈ nakolik budou pfiiná‰eti
plody a skutky vhodné pro
království mé, budou na tom
pfieb˘vati.

101 Budou stavûti a anezdû-
dí to jin˘; osázejí vinice a
budou jísti ovoce jejich. Tak
jest. Amen.

ODDÍL 102

Zápis o zorganisování první vysoké rady Církve v Kirtlandu ve státû
Ohio 17. února 1834 (History of the Church, 2:28–31). PÛvodní zápis
zaznamenali star‰í Oliver Cowdery a Orson Hyde. Prorok dva dny poté
zápis opravil, pfieãetl ho vysoké radû a radou byl pfiijat. Ver‰e 30 aÏ 32,
které pojednávají o Radû dvanácti apo‰tolÛ, doplnil prorok Joseph Smith
v roce 1835, kdyÏ pfiipravoval tento oddíl pro vydání v Nauce a smlouvách.

1–8, Vysoká rada je urãena, aby
urovnávala v˘znamné nesnáze, kte-
ré povstanou v Církvi; 9–18, Jsou
stanoveny postupy pro projednává-
ní pfiípadÛ; 19–23, President rady
vydává rozhodnutí; 24–34, Je
uveden postup pro odvolání.

TOHOTO dne se v domû
Josepha Smitha ml. shro-

máÏdila generální rada dvaceti
ãtyfi vysok˘ch knûÏí, skrze
zjevení, a pokraãovala v orga-
nisování avysoké rady církve
Kristovy, jeÏ se má sestávati
z dvanácti vysok˘ch knûÏí a
z jednoho nebo tfií presidentÛ,
tak jak dan˘ pfiípad poÏaduje.

2 Vysoká rada byla urãena
zjevením za úãelem urovnává-
ní v˘znamn˘ch nesnází, které
mohou povstati v církvi, které
nemohou b˘ti urovnány církví

nebo aradou biskupa ke spoko-
jenosti stran.

3 Joseph Smith ml., Sidney
Rigdon a Frederick G. Williams
byli uznáni hlasem rady za
presidenty; a Joseph Smith st.,
John Smith, Joseph Coe, John
Johnson, Martin Harris, John
S. Carter, Jared Carter, Oliver
Cowdery, Samuel H. Smith,
Orson Hyde, Sylvester Smith a
Luke Johnson, vysocí knûÏí, byli
vyvoleni jednomysln˘m hla-
sem rady, aby byli stálou radou
církve.

4 V˘‰e uvedení rádci byli poté
dotázáni, zda pfiijímají své
jmenování a zda budou jednati
v tomto úfiadû podle zákona
nebe, na coÏ v‰ichni odpovûdûli,
Ïe své jmenování pfiijímají a
budou zastávati svÛj úfiad po-
dle milosti BoÏí jim udûlené.

101a Iz. 65:21–22.
pp Milénium.

102 1a pp Vysoká rada.
2 a NaS 107:72–74.
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5 Poãet tvofiící radu, která hla-
sovala ve jménu církve a za
církev ohlednû jmenování v˘‰e
uveden˘ch rádcÛ, byl ãtyfiicet
tfii, jak je dále uvedeno: devût
vysok˘ch knûÏí, sedmnáct star-
‰ích, ãtyfii knûÏí a tfiináct ãlenÛ.
6 Odhlasováno, Ïe vysoká rada

nemÛÏe míti moc jednati, aniÏ
je sedm z v˘‰e uveden˘ch rádcÛ
nebo jejich fiádnû jmenovan˘ch
nástupcÛ pfiítomno.

7 Tûchto sedm bude míti moc
jmenovati dal‰í vysoké knûze,
jeÏ povaÏují za hodny a schopny
toho, aby jednali místo nepfií-
tomn˘ch rádcÛ.

8 Odhlasováno, Ïe kdykoli se
uprázdní nûjaké místo smrtí, vy-
fiazením z úfiadu pro pfiestupek
nebo pfiestûhováním z oblasti
pÛsobnosti tohoto církevního
vedení kteréhokoli z v˘‰e uve-
den˘ch rádcÛ, bude zaplnûno
jmenováním presidentem nebo
presidenty a potvrzeno hlasem
generální rady vysok˘ch knûÏí
shromáÏdûné s tímto zámûrem,
aby jednala jménem církve.
9 President církve, jenÏ je

také presidentem rady, je urãen
azjevením a buznán ve svém
pÛsobení hlasem církve.
10 A v souladu s dÛstojností

svého úfiadu má pfiedsedati radû
církve; a jeho v˘sadou je, aby
mu pomáhali dva dal‰í presi-
denti urãení stejn˘m zpÛsobem,
jak˘m byl urãen on sám.

11 A v pfiípadû nepfiítomnosti
jednoho nebo obou, ktefií jsou
urãeni, aby mu pomáhali, má on
moc pfiedsedati radû bez asis-

tenta; a v pfiípadû, Ïe on sám je
nepfiítomen, zb˘vající presidenti
mají moc pfiedsedati na jeho
místû, oba nebo jeden z nich.

12 Kdykoli je vysoká rada
církve Kristovy fiádnû organi-
sována, podle pfiedcházejícího
vzoru, povinností dvanácti
rádcÛ bude metati losy s ãísly a
tím zjistiti, kdo z dvanácti bude
mluviti první, poãínaje ãíslem
jedna a tak ve sledu k ãíslu
dvanáct.

13 Kdykoli se tato rada sejde,
aby projednala nûjak˘ pfiípad,
dvanáct rádcÛ uváÏí, zda to je
obtíÏn˘ pfiípad, ãi nikoli; jestliÏe
není, budou o tom mluviti podle
vzoru v˘‰e popsaného pouze
dva z rádcÛ.

14 Je-li v‰ak usouzeno, Ïe
obtíÏn˘ je, budou urãeni ãtyfii;
a je-li je‰tû obtíÏnûj‰í, ‰est; ale
v Ïádném pfiípadû nebude urãe-
no, aby mluvilo více neÏ ‰est.

15 Obvinûn˘, ve v‰ech pfiípa-
dech, má právo na jednu polo-
vinu rady, aby bránila uráÏce
nebo nespravedlnosti.

16 A rádci urãení k tomu, aby
mluvili pfied radou, mají pfied-
loÏiti pfiípad poté, co dÛkazy
byly prozkoumány, v jeho pra-
vém svûtle pfied radu; a kaÏd˘
má mluviti podle nestrannosti
a aspravedlnosti.
17 Ti rádcové, ktefií si vyloso-

vali sudá ãísla, to jest 2, 4, 6, 8,
10 a 12, jsou tûmi, ktefií mají
zastávati zájem obvinûného a
zabraÀovati uráÏce a nespra-
vedlnosti.

18 Ve v‰ech pfiípadech budou

9a pp Zjevení.
b pp Podpora

církevních vedoucích.
16a pp Spravedlnost.
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míti Ïalobce i obvinûn˘ v˘sadu
mluviti pfied radou za sebe
poté, co dÛkazy byly vyslechnu-
ty a rádcové, ktefií byli urãeni
k tomu, aby o pfiípadu mluvili,
dokonãili své poznámky.
19 Poté, co dÛkazy byly vysly-

‰eny, rádcové, Ïalobce i obvinû-
n˘ promluvil, president uãiní
rozhodnutí podle porozumûní,
jeÏ bude míti o pfiípadu, a vyzve
dvanáct rádcÛ, aby ho hlasová-
ním potvrdili.

20 JestliÏe v‰ak zb˘vající rád-
cové, ktefií nemluvili, nebo
kter˘koli z nich, po nestranném
vysly‰ení dÛkazÛ a pfiednesÛ
zjistí chybu v rozhodnutí presi-
denta, mohou na to poukázati
a pfiípad bude znovu projed-
náván.

21 A je-li po peãlivém znovu-
projednání vrÏeno na pfiípad
dal‰í svûtlo, rozhodnutí bude
podle toho zmûnûno.

22 Ale v pfiípadû, Ïe není vne-
seno Ïádné dal‰í svûtlo, první
rozhodnutí má zÛstati v plat-
nosti, coÏ má moc rozhodnouti
vût‰ina rady.

23 V pfiípadû nesnází ohlednû
anauky nebo zásady, není-li do-
sti psáno, aby byl pfiípad uãinûn
jasn˘m v mysli rady, mÛÏe se
president dotázati a poznati
mysl Pánû skrze bzjevení.
24 Vysocí knûÏí, kdyÏ jsou

mimo, mají moc svolati a zorga-
nisovati radu podle pfiedcháze-
jícího zpÛsobu, aby urovnali
nesnáze, kdyÏ to strany nebo
jedna z nich budou Ïádati.

25 A uvedená rada vysok˘ch

knûÏí bude míti moc urãiti jed-
noho ze svého vlastního poãtu,
aby po tuto dobu takové radû
pfiedsedal.

26 Povinností uvedené rady
bude okamÏitû doruãiti opis
zprávy o jejím postupu s úpl-
n˘m záznamem svûdectví do-
provázejícím její rozhodnutí
vysoké radû v sídle Prvního
pfiedsednictva Církve.

27 Budou-li strany nebo jedna
z nich nespokojeny s rozhod-
nutím uvedené rady, mohou se
odvolati k vysoké radû v sídle
Prvního pfiedsednictva Církve
a míti nové projednání, kter˘Ïto
pfiípad tam bude veden podle
dfiíve popsaného vzoru, jako by
Ïádné takové rozhodnutí nebylo
uãinûno.

28 Tato rada vysok˘ch knûÏí,
ktefií jsou mimo, má b˘ti svolána
pouze k anejobtíÏnûj‰ím pfiípa-
dÛm církevních záleÏitostí; a
Ïádn˘ bûÏn˘ nebo obvykl˘
pfiípad nemá b˘ti dostaãující ke
svolání takové rady.

29 Cestující vysocí knûÏí nebo
vysocí knûÏí Ïijící mimo mají
moc fiíci, zda je nutné svolávati
takovou radu, ãi nikoli.

30 Mezi vysokou radou neboli
cestujícími vysok˘mi knûÏími,
ktefií jsou mimo, a acestující vy-
sokou radou tvofienou dvanácti
bapo‰toly je rozdíl ohlednû jejich
rozhodnutí.

31 Proti rozhodnutí té první se
lze odvolati; ale proti rozhod-
nutí té druhé nikoli.

32 Ta druhá mÛÏe b˘ti zpo-
chybnûna pouze generálními

23a Num. 9:8.
b pp Zjevení.

28a NaS 107:78.
30a NaS 107:23–24, 35–38.

b pp Apo‰tol.
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autoritami církve v pfiípadû pfie-
stupku.
33 Rozhodnuto, Ïe president

nebo presidenti v sídle Prvního
pfiedsednictva Církve budou
míti moc rozhodnouti, zda ja-
k˘koli takov˘ pfiípad, v nûmÏ
mohlo b˘ti podáno odvolání, je
spravedlnû oprávnûn˘ ke zno-
vuprojednání, po prozkoumání
odvolání a dÛkazÛ a záznamÛ,
které ho doprovázejí.

34 Dvanáct rádcÛ potom me-
talo los neboli losovalo, aby

zjistili, kdo má mluviti první, a
v˘sledkem bylo toto: 1. Oliver
Cowdery; 2. Joseph Coe;
3. Samuel H. Smith; 4. Luke
Johnson; 5. John S. Carter;
6. Sylvester Smith; 7. John
Johnson; 8. Orson Hyde; 9.
Jared Carter; 10. Joseph Smith
st.; 11. John Smith; 12. Martin
Harris. Po modlitbû konference
skonãila.

Oliver Cowdery,
Orson Hyde,

Referenti
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Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû Ohio
24. února 1834 (History of the Church, 2:36–39). Toto zjevení bylo
pfiijato po pfiíchodu Parleyho P. Pratta a Lymana Wighta, ktefií pfii‰li ze
státu Missouri do Kirtlandu ve státû Ohio, aby se poradili s Prorokem o
pomoci Svat˘m v kraji Jackson a o jejich znovuzfiízení na jejich pozemky.

1–4, Proã Pán dovolil, aby Svatí
v kraji Jackson byli pronásledováni;
5–10, Svatí zvítûzí, budou-li zacho-
vávati pfiikázání; 11–20, Vykoupe-
ní Sionu pfiijde mocí a Pán pÛjde
pfied sv˘m lidem; 21–28, Svatí se
mají shromáÏditi v Sionu a ti, ktefií
pokládají svÛj Ïivot, opût jej na-
leznou; 29–40, RÛzní bratfií jsou
povoláni, aby zorganisovali Sion-
skou v˘pravu a ‰li do Sionu; je jim
pfiislíbeno vítûzství, budou-li vûrní.

VPRAVDù pravím vám, pfiá-
telé moji, vizte, dám vám

zjevení a pfiikázání, abyste
mohli vûdûti, jak ajednati pfii
plnûní povinností sv˘ch ohled-
nû spasení a bvykoupení bratfií

sv˘ch, ktefií byli rozpt˘leni
v zemi Sion;

2 Byv‰e ahnáni a suÏováni
rukama nepfiátel m˘ch, na nûÏ
bezmeznû vyliji hnûv svÛj ve
svém vlastním ãase.

3 NeboÈ jsem jim aÏ dosud
trpûl, aby mohli anaplÀovati
míru nepravostí sv˘ch, aby ka-
lich jejich mohl b˘ti pln˘;

4 A aby ti, ktefií se naz˘vají
jménem m˘m, mohli b˘ti po
krátk˘ ãas aukázÀováni tûÏk˘m
a bolestn˘m ukázÀováním, pro-
toÏe naprosto bneposlouchali
pfiedpisy a pfiikázání, jeÏ jsem
jim dal.

5 Ale vpravdû pravím vám, Ïe
jsem ustanovil ustanovení, jehoÏ

103 1a NaS 43:8.
b NaS 101:43–62.

2a NaS 101:1; 109:47.

3a Alma 14:10–11; 60:13.
4a NaS 95:1.

pp UkázÀování,

ukázÀovati.
b NaS 101:2; 105:2–6.
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lid mÛj dosáhne, nakolik bude
od této hodiny poslouchati
arady, které jim já, Pán, jejich
BÛh, budu dávati.
6 Vizte, oni zaãnou, neboÈ já

jsem to ustanovil, vítûziti nad
nepfiáteli m˘mi pfiímo od této
hodiny.

7 A skrze peãlivé adodrÏování
v‰ech slov, jeÏ k nim já, Pán,
jejich BÛh, budu promlouvati,
nikdy neustanou vítûziti, dokud
bkrálovství svûta nebudou po-
drobena pod nohy mé a zemû
nebude cdána dsvat˘m, aby ji
evlastnili na vûky vûkÛ.
8 Ale nakolik nebudou azacho-

vávati pfiikázání má a peãlivû
dodrÏovati v‰echna slova má,
budou království svûta nad nimi
vítûziti.
9 NeboÈ byli ustanoveni, aby

byli asvûtlem svûtu a aby byli
spasiteli lidí;

10 A nakolik nebudou spasi-
teli lidí, budou jako asÛl, která
pozbyla chuti své, a pak není
dobrá k niãemu, neÏ aby byla
vyvrÏena a po‰lapána nohama
lidí.

11 Ale vpravdû pravím vám,
ustanovil jsem, Ïe bratfií va‰i,
ktefií byli rozpt˘leni, se navrátí
na apozemky dûdictví svého a
budou stavûti na pust˘ch mís-
tech Sionu.
12 NeboÈ po amnohém souÏení,

jak jsem vám pravil v dfiívûj‰ím
pfiikázání, pfiichází poÏehnání.

13 Vizte, toto je poÏehnání,
které jsem pfiislíbil po souÏeních
va‰ich a souÏeních bratfií va-
‰ich – vykoupení va‰e a vykou-
pení bratfií va‰ich, dokonce
znovuzfiízení jejich do zemû
Sion, aby byli utvrzeni, aby jiÏ
nikdy nebyli sraÏeni.

14 Nicménû, po‰piní-li dûdictví
své, budou svrÏeni; neboÈ je ne-
u‰etfiím, po‰piní-li dûdictví své.

15 Vizte, pravím vám, vykou-
pení Sionu musí nezbytnû pfiijíti
mocí;

16 TudíÏ, vzbudím pro lid svÛj
muÏe, jenÏ je povede, podobnû
jako aMojÏí‰ vedl dûti Izraele.

17 NeboÈ vy jste dûti Izraele a
ze asemene Abrahamova a vy
musíte nezbytnû b˘ti vyvedeni
z poroby mocí a ramenem
vztaÏen˘m.

18 A jak otcové va‰i byli zprvu
vedeni, právû tak bude vykou-
pení Sionu.

19 TudíÏ, nechÈ srdce va‰e ne-
umdlévá, neboÈ vám nefiíkám
to, co jsem fiekl otcÛm va‰im:
aAndûl mÛj pÛjde pfied tebou,
ale ne bpfiítomnost moje.

20 Ale já vám pravím: aAndûlé
moji pÛjdou vzhÛru pfied vámi
a také pfiítomnost moje, a za ãas
budete bvlastniti dobrou zemi.

21 Vpravdû, vpravdû pravím

5a pp Rada.
7a NaS 35:24.

pp Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n .̆

b Dan. 2:44.
c Dan. 7:27.
d pp Svat˘.
e NaS 38:20.

8a Mos. 1:13; NaS 82:10.

9a 1. Nefi 21:6.
10a Mat. 5:13–16;

NaS 101:39–40.
11a NaS 101:18.
12a Zjev. 7:13–14;

NaS 58:4; 112:13.
16a Ex. 3:2–10;

NaS 107:91–92.
pp MojÏí‰.

17a pp Abraham – Símû
Abrahamovo;
Abrahamova
smlouva.

19a pp Andûlé.
b NaS 84:18–24.

20a Ex. 14:19–20.
b NaS 100:13.
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vám, Ïe sluÏebník mÛj Joseph
Smith ml. je tím amuÏem, k nû-
muÏ jsem pfiirovnal sluÏební-
ka, k nûmuÏ mluvil Pán bvinice
v podobenství, které jsem vám
dal.

22 TudíÏ nechÈ sluÏebník mÛj
Joseph Smith ml. fiekne k asíle
domu mého, mlad˘m muÏÛm
m˘m a tûm stfiedního vûku –
ShromáÏdûte se do zemû Sion,
v zemi, kterou jsem koupil za
peníze, která byla zasvûcena
pro mne.

23 A nechÈ v‰echny církve
vy‰lou moudré muÏe s penûzi
sv˘mi a akoupí pozemky, tak
jak jsem jim pfiikázal.

24 A nakolik nepfiátelé moji
pfiijdou proti vám, aby vás vy-
hnali z dobré azemû mé, jiÏ jsem
zasvûtil, aby byla zemí Sion, a
to z va‰ich vlastních pozemkÛ
po tûchto svûdectvích, která jste
pfiinesli pfiede mne proti nim,
proklejete je;

25 A kohokoli proklejete, toho
prokleji já a vy odplatíte nepfiá-
telÛm m˘m.

26 A pfiítomnost moje bude
s vámi, dokonce i pfii aodplacení
mého nepfiátelÛm m˘m do tfie-
tího a ãtvrtého pokolení tûch,
jiÏ mne nenávidí.

27 NechÈ se Ïádn˘ ãlovûk ne-
bojí poloÏiti Ïivot svÛj pro
mne; neboÈ kdo apokládá Ïivot
svÛj pro mne, opût ho nalezne.
28 A kdo není ochoten poloÏiti

Ïivot svÛj pro mne, není uãed-
níkem m˘m.

29 Mou vÛlí je, aby sluÏebník
mÛj aSidney Rigdon pozdvihl
hlas svÛj ve spoleãenstvích ve
v˘chodních zemích pro pfiípra-
vu církví na to, aby zachováva-
ly pfiikázání, jeÏ jsem jim dal
ohlednû znovuzfiízení a vykou-
pení Sionu.

30 Mou vÛlí je, aby se sluÏeb-
ník mÛj Parley P. aPratt a sluÏeb-
ník mÛj Lyman Wight nevraceli
do zemû bratfií sv˘ch, dokud ne-
získají skupiny, aby ‰ly vzhÛru
do zemû Sion, po desítkách nebo
po dvacítkách nebo po pade-
sátkách nebo po stovce, dokud
nezískají poãet pûti set ze bsíly
domu mého.

31 Vizte, toto je mou vÛlí;
proste a obdrÏíte; ale lidé aneãiní
vÏdy mou vÛli.

32 TudíÏ, nemÛÏete-li získati
pût set, snaÏte se pilnû, abyste
snad mohli získati tfii sta.

33 A nemÛÏete-li získati tfii
sta, snaÏte se pilnû, abyste snad
mohli získati jedno sto.

34 Ale vpravdû pravím vám,
dávám vám pfiikázání, Ïe nepÛ-
jdete vzhÛru do zemû Sion, do-
kud nezískáte sto ze síly domu
mého, aby ‰li vzhÛru s vámi do
zemû Sion.

35 TudíÏ, jak jsem vám pravil,
proste a obdrÏíte; modlete se
horlivû, aby snad sluÏebník
mÛj Joseph Smith ml. mohl jíti

21a NaS 101:55–58.
b pp Vinice Pánû.

22a NaS 35:13–14;
105:16, 29–30.

23a NaS 42:35–36; 57:5–7;
58:49–51; 101:68–74.

24a NaS 29:7–8; 45:64–66;
57:1–2.

26a NaS 97:22.
27a Mat. 10:39;

Luká‰ 9:24;
NaS 98:13–15; 124:54.

29a pp Rigdon, Sidney.
30a pp Pratt, Parley

Parker.
b NaS 101:55.

31a NaS 82:10.
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s vámi a pfiedsedati ve stfiedu
lidu mého a organisovati krá-
lovství mé na azasvûcené zemi a
utvrditi dûti Sionu v zákonech
a pfiikázáních, které vám byly a
které vám budou dány.

36 Ve‰keré vítûzství a sláva se
pro vás uskuteãÀuje skrze va‰i
apíli, vûrnost a bmodlitby víry.

37 NechÈ sluÏebník mÛj Parley
P. Pratt putuje se sluÏebníkem
m˘m Josephem Smithem ml.

38 NechÈ sluÏebník mÛj Lyman
Wight putuje se sluÏebníkem
m˘m Sidneym Rigdonem.

39 NechÈ sluÏebník mÛj
Hyrum Smith putuje se sluÏeb-
níkem m˘m Frederickem G.
Williamsem.

40 NechÈ sluÏebník mÛj Orson
Hyde putuje se sluÏebníkem
m˘m Orsonem Prattem, kam-
koli jim sluÏebník mÛj Joseph
Smith ml. poradí, aby dosáhli
splnûní tûchto pfiikázání, která
jsem vám dal, a zbytek pone-
chejte v rukou m˘ch. Tak jest.
Amen.

ODDÍL 104

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, 23. dubna 1834 ohlednû
sjednoceného fiádu neboli fiádu Církve pro dobro chud˘ch (History of
the Church, 2:54–60). Bylo to pfii pfiíleÏitosti schÛzky rady Prvního
pfiedsednictva a dal‰ích vysok˘ch knûÏí, v níÏ byly zvaÏovány naléhavé
ãasné potfieby lidí. Sjednocen˘ fiád v Kirtlandu má b˘ti doãasnû rozpu‰tûn
a má b˘ti reorganisován a majetek má b˘ti rozdûlen jako správcovství mezi
ãleny fiádu.

1–10, Svatí, ktefií ãiní pfiestupky
proti sjednocenému fiádu, budou
prokleti; 11–16, Pán se stará o své
Svaté sv˘m vlastním zpÛsobem;
17–18, Zákon evangelia fiídí péãi o
chudé; 19–46, Jsou urãena správ-
covství a poÏehnání rÛzn˘ch bratfií;
47–53, Sjednocen˘ fiád v Kirtlandu
a fiád v Sionu mají pÛsobiti oddû-
lenû; 54–66, Je zfiízena posvátná
pokladnice Pánû pro ti‰tûní písem;
67–77, V‰eobecná pokladnice sjed-
noceného fiádu má pÛsobiti na
základû v‰eobecného souhlasu; 78–
86, Ti ve sjednoceném fiádu mají
zaplatiti ve‰keré své dluhy a Pán je
osvobodí z finanãní poroby.

VPRAVDù pravím vám, pfiá-
telé moji, dávám vám radu

a pfiikázání ohlednû ve‰keré-
ho majetku, kter˘ patfií fiádu,
kter˘ jsem pfiikázal, aby byl
zorganisován a zfiízen, aby
byl asjednocen˘m fiádem a vûã-
n˘m fiádem pro dobro církve
mé a pro spasení lidí, dokud
nepfiijdu –

2 Se zaslíbením nezmûniteln˘m
a nepromûnliv˘m, Ïe nakolik ti,
kter˘m jsem pfiikázal, byli vûrní,
budou poÏehnáni mnoÏstvím
poÏehnání;

3 Ale nakolik vûrní nebyli, byli
blízcí prokletí.

35a NaS 84:31.
36a pp Píle.

b NaS 104:79–82.
104 1a NaS 78:3–15.

pp Sjednocen˘ fiád.
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4 TudíÏ, nakolik nûktefií ze
sluÏebníkÛ m˘ch nezachovávali
pfiikázání, ale poru‰ili smlouvu
skrze aÏádostivost a vymy‰lená
slova, proklel jsem je velmi tûÏ-
k˘m a bolestn˘m prokletím.
5 NeboÈ já, Pán, jsem ustanovil

v srdci svém, Ïe nakolik nûjak˘
ãlovûk náleÏející k fiádu bude
shledán pfiestupníkem neboli
jin˘mi slovy bude poru‰ovati
smlouvu, kterouÏ jste vázáni,
bude proklet v Ïivotû svém a
bude po‰lapán tím, k˘m já chci;

6 NeboÈ já , Pán, nebudu
aposmíván v tûchto vûcech –
7 A toto v‰e, aby nevinní mezi

vámi nebyli odsouzeni s nespra-
vedln˘mi; a aby provinilí mezi
vámi neunikli; protoÏe já, Pán,
jsem vám zaslíbil akorunu slávy
na pravici své.

8 TudíÏ, nakolik jste shledáni
pfiestupníky, nemÛÏete v Ïivotû
svém uniknouti hnûvu mému.
9 Nakolik jste aodfiíznuti pro

pfiestupek, nemÛÏete uniknouti
bt˘rání cSatanem aÏ do dne
vykoupení.
10 A nyní, pfiímo od této

hodiny, vám dávám moc, Ïe je-li
nûjak˘ ãlovûk mezi vámi, z fiádu,
shledán pfiestupníkem a neãi-
ní-li pokání z tohoto zla, vydáte
ho t˘rání Satanem; a on nebude
míti moc auvésti na vás zlo.

11 Je to moudrost ve mnû;
tudíÏ, pfiikázání dávám vám,
abyste se zorganisovali a urãili
kaÏdému ãlovûku asprávcovství
jeho;

12 Aby mi kaÏd˘ ãlovûk mohl
podávati zprávu o správcovství,
jeÏ je mu urãeno.

13 NeboÈ je Ïádoucí, abych já,
Pán, uãinil kaÏdého ãlovûka
azodpovûdného, jako bsprávce
pozemsk˘ch poÏehnání, která
jsem uãinil a pfiipravil pro stvo-
fiení svá.

14 Já, Pán, jsem roztáhl nebesa
a azbudoval zem, samotné bdílo
rukou sv˘ch; a v‰echny vûci na
nich jsou moje.

15 A zámûrem m˘m je postara-
ti se o svaté mé, neboÈ v‰echny
vûci jsou moje.

16 Ale to musí nezbytnû b˘ti
uãinûno m˘m vlastním azpÛso-
bem; a vizte, toto je ten zpÛsob,
kter˘ jsem já, Pán, ustanovil,
abych se postaral o svaté své,
aby bchudí byli oslaveni tím, Ïe
bohatí jsou poníÏeni.

17 NeboÈ azemû je plná, a je
více neÏ dosti; ano, pfiipravil
jsem v‰echny vûci a dal jsem
dûtem lidsk˘m, aby bjednaly
samy za sebe.

18 TudíÏ, bude-li nûkter˘
ãlovûk bráti z ahojnosti, kte-
rou jsem uãinil, a nebude-li

4a pp Îádostiv b˘ti,
Ïádostivost.

6a Gal. 6:7–9.
7a Iz. 62:3; NaS 76:56.

pp Sláva.
9a pp Vylouãení.

b NaS 82:21.
c pp ëábel.

10a NaS 109:25–27.
11a NaS 42:32.

pp Správce,
správcovství.

13a pp Poãet vydati,
zodpovûdnost,
zodpovûdn˘.

b NaS 72:3–5, 16–22.
14a Iz. 42:5; 45:12.

pp Stvofiení, stvofiiti.
b Îalmy 19:1; 24:1.

16a NaS 105:5.

pp Blaho a sociální
péãe.

b 1. Sam. 2:7–8;
Luká‰ 1:51–53;
NaS 88:17.

17a NaS 59:16–20.
pp Zemû.

b pp Svoboda jednání.
18a Luká‰ 3:11;

Jakub 2:15–16.
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udûlovati ãást svou podle bzáko-
na evangelia mého cchud˘m a
potfiebn˘m, bude se zlovoln˘mi
pozdvihovati oãi své v dpekle jsa
v mukách.

19 A nyní, vpravdû pravím
vám, ohlednû majetku afiádu –

20 NechÈ sluÏebníku mému
Sidneymu Rigdonovi je urãeno
místo, kde nyní pfieb˘vá, a poze-
mek koÏeluÏny do jeho správ-
covství, pro podporu jeho,
zatímco pracuje na vinici mé,
tak jak já chci, kdyÏ mu pfiikáÏi.

21 A nechÈ v‰echny vûci jsou
ãinûny podle rad fiádu a jednot-
ného souhlasu neboli hlasu
fiádu, kter˘ dlí v zemi Kirtland.

22 A toto správcovství a po-
Ïehnání já, Pán, pfiedávám
sluÏebníku svému Sidneymu
Rigdonovi jako poÏehnání na
nûj a na símû jeho po nûm;

23 A já na nûm rozmnoÏím po-
Ïehnání, nakolik se pfiede mnou
pokofií.

24 A opût, nechÈ sluÏebníku
mému Martinu Harrisovi je
urãena do jeho správcovství ãást
zemû, kterou sluÏebník mÛj
John Johnson získal jako v˘mû-
nu za dfiívûj‰í dûdictví své, pro
nûj a pro símû jeho po nûm;

25 A nakolik bude vûrn˘, roz-
mnoÏím poÏehnání na nûm a
na semeni jeho po nûm.

26 A nechÈ sluÏebník mÛj
Martin Harris vûnuje peníze své
na hlásání slova mého, tak jak
to sluÏebník mÛj Joseph Smith
ml. bude fiíditi.

27 A opût, nechÈ sluÏebník

mÛj Frederick G. Williams má
místo, na nûmÏ nyní pfieb˘vá.

28 A nechÈ sluÏebník mÛj
Oliver Cowdery má pozemek,
jenÏ je oddûlen od domu, jenÏ
má b˘ti pro tiskárnu, coÏ je
pozemek ãíslo jedna, a také
pozemek, na nûmÏ pfieb˘vá
otec jeho.

29 A nechÈ sluÏebníci moji
Frederick G. Williams a Oliver
Cowdery mají tiskárnu a v‰ech-
ny vûci, které k ní pfiináleÏejí.

30 A toto bude správcovství
jejich, jeÏ jim bude urãeno.

31 A nakolik budou vûrní, viz-
te, budu jim Ïehnati a rozmno-
Ïím na nich poÏehnání.

32 A toto je poãátek správcov-
ství, jeÏ jsem jim urãil, pro nû a
pro símû jejich po nich.

33 A nakolik budou vûrní, roz-
mnoÏím poÏehnání na nich a na
semeni jejich po nich, dokonce
mnoÏství poÏehnání.

34 A opût, nechÈ sluÏebník
mÛj John Johnson má dÛm,
v nûmÏ Ïije, a ono dûdictví, v‰e
kromû pozemku, kter˘ byl vy-
hrazen pro astavûní domÛ m˘ch,
kter˘ pfiináleÏí k onomu dûdic-
tví, a tûch pozemkÛ, které byly
pfiidûleny sluÏebníku mému
Oliveru Cowderymu.

35 A nakolik bude vûrn˘, roz-
mnoÏím na nûm poÏehnání.

36 A mou vÛlí je, aby prodal
pozemky, které jsou vyznaãeny
pro zbudování mûsta svat˘ch
m˘ch, nakolik mu to bude ozná-
meno ahlasem Ducha a podle
rad fiádu a hlasem fiádu.

18b NaS 42:30.
c Pfiísl. 14:21;

Mos. 4:26;

NaS 52:40.
d Luká‰ 16:20–31.

19a pp Sjednocen˘ fiád.

34a NaS 94:3, 10.
36a pp Zjevení.
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37 A toto je poãátek správ-
covství, jeÏ jsem mu urãil, pro
poÏehnání na nûj a na símû
jeho po nûm.

38 A nakolik bude vûrn˘,
rozmnoÏím na nûj mnoÏství
poÏehnání.

39 A opût, nechÈ sluÏebníku
mému Newelu K. aWhitneymu
jsou urãeny domy a pozemek,
kde nyní pfieb˘vá, a pozemek a
budova, kde je obchod, a také
pozemek, kter˘ je na rohu jiÏnû
od obchodu, a také pozemek,
na kterém je umístûna v˘robna
na pota‰.

40 A toto v‰e jsem urãil slu-
Ïebníku svému Newelu K.
Whitneymu do jeho správcov-
ství, pro poÏehnání na nûj a na
símû jeho po nûm, k prospûchu
obchodu fiádu svého, kter˘
jsem zfiídil pro kÛl svÛj v zemi
Kirtland.

41 Ano, vpravdû, toto je správ-
covství, jeÏ jsem urãil sluÏeb-
níku svému N. K. Whitneymu,
dokonce tento cel˘ obchod, jemu
a azmocnûnci jeho a semeni jeho
po nûm.
42 A nakolik bude vûrn˘

v zachovávání pfiikázání m˘ch,
jeÏ jsem mu dal, rozmnoÏím
poÏehnání na nûm a na semeni
jeho po nûm, dokonce mnoÏství
poÏehnání.

43 A opût, nechÈ sluÏebníku
mému Josephu Smithovi ml. je
urãen pozemek, kter˘ je vyzna-
ãen pro stavbu domu mého,
kter˘ je ãtyfiicet atyãí dlouh˘ a

dvanáct ‰irok˘, a také dûdictví,
na nûmÏ nyní otec jeho pfieb˘vá;

44 A toto je poãátek správ-
covství, jeÏ jsem mu urãil, pro
poÏehnání na nûj a na otce jeho.

45 NeboÈ vizte, vyhradil jsem
dûdictví pro aotce jeho, pro
podporu jeho; tudíÏ bude poãí-
tán k domu sluÏebníka mého
Josepha Smitha ml.

46 A rozmnoÏím poÏehnání na
dÛm sluÏebníka svého Josepha
Smitha ml., nakolik bude vûrn ,̆
dokonce mnoÏství poÏehnání.

47 A nyní, dávám vám pfiiká-
zání ohlednû Sionu, Ïe nadále
nebudete jako sjednocen˘ fiád
vázáni ke sv˘m bratfiím Sionu,
pouze tímto zpÛsobem –

48 Poté, co budete zorganiso-
váni, budete se naz˘vati Sjed-
nocen˘ fiád akÛlu Sionu, mûsto
Kirtland. A bratfií va‰i, poté co
budou zorganisováni, se budou
naz˘vati Sjednocen˘ fiád mûsta
Sion.

49 A budou zorganisováni
skrze svá vlastní jména a skrze
své vlastní jméno; a budou vy-
fiizovati své záleÏitosti skrze své
vlastní jméno a skrze svá vlastní
jména;

50 A vy budete vyfiizovati své
záleÏitosti skrze své vlastní jmé-
no a skrze svá vlastní jména.

51 A toto jsem pfiikázal, aby
bylo uãinûno pro spasení va‰e
a také pro spasení jejich, v dÛ-
sledku avyhnání jejich a toho,
co pfiijde.

52 ProtoÏe asmlouvy byly po-

39a pp Whitney, Newel K.
41a NaS 84:112–113.
43a tj. jednotka míry

rovnající se asi 5

metrÛm.
45a NaS 90:20.

pp Smith, Joseph, st.
48a NaS 82:13; 94:1;

109:59.
pp KÛl.

51a NaS 109:47.
52a pp Smlouva.
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ru‰eny skrze pfiestupek, bÏádos-
tivostí a vymy‰len˘mi slovy –

53 TudíÏ, vy jste s bratfiími
sv˘mi rozpu‰tûni jako sjedno-
cen˘ fiád, takÏe k nim nejste
vázáni, pouze do této hodiny,
pouze tímto zpÛsobem, jak jsem
pravil, skrze pÛjãku, jak bude
dohodnuto tímto fiádem v radû,
jak okolnosti va‰e dovolí a hlas
rady bude fiíditi.

54 A opût, dávám vám pfiikázá-
ní ohlednû správcovství va‰eho,
které jsem vám urãil.

55 Vizte, ve‰ker˘ tento majetek
je mÛj, jinak je víra va‰e marná
a vy jste shledáni jako pokrytci
a smlouvy, které jste uãinili se
mnou, jsou poru‰eny;

56 A je-li majetek mÛj, potom
jste asprávci; jinak nejste Ïádní
správci.

57 Ale vpravdû pravím vám,
urãil jsem, abyste byli správci
domu mého, ba vpravdû správci.

58 A s tímto zámûrem jsem
vám pfiikázal, abyste se zorga-
nisovali, a to vytisknouti aslova
má, plnost písem m˘ch, zjevení,
jeÏ jsem vám dal a jeÏ vám poz-
dûji, ãas od ãasu, budu dávati –

59 Se zámûrem zbudování
církve své a království na zemi
a pfiipravení lidu svého na aãas,
kdy budu bpfieb˘vati s nimi, coÏ
je blízko, na dosah.

60 A pfiipravíte pro sebe místo
pro pokladnici a zasvûtíte ho
jménu mému.

61 A urãíte jednoho z vás, aby
se o pokladnici staral, a k tomu-
to poÏehnání bude vysvûcen.

62 A na pokladnici bude peãeÈ
a v‰echny posvátné vûci budou
pfiedávány do pokladnice; a
Ïádn˘ z vás to nebude naz˘vati
sv˘m vlastním, ani Ïádnou ãást
z toho, neboÈ to bude patfiiti
vám v‰em v jednotû.

63 A dávám vám ji od této
hodiny; a nyní hleìte, abyste
‰li a vyuÏívali správcovství,
jeÏ jsem vám urãil, s v˘jimkou
posvátn˘ch vûcí, se zámûrem
vytisknutí tûchto posvátn˘ch
vûcí, jak jsem pravil.

64 A v˘tûÏek z tûchto posvát-
n˘ch vûcí bude uchován v po-
kladnici a bude na nûm peãeÈ; a
nebude nik˘m vyuÏíván ani
vyÀat z pokladnice, ani nebude
uvolnûna peãeÈ, jeÏ bude na nûj
umístûna, pouze hlasem fiádu
nebo pfiikázáním.

65 A tak budete v pokladnici
zachovávati v˘tûÏek z posvát-
n˘ch vûcí, pro posvátné a svaté
zámûry.

66 A toto se bude naz˘vati
posvátná pokladnice Pánû; a
bude na ní uchovávána peãeÈ,
aby mohla b˘ti svatou a zasvû-
cenou Pánu.

67 A opût, bude pfiipravena
dal‰í pokladnice a urãen po-
kladník, aby se staral o poklad-
nici, a bude na ní umístûna
peãeÈ;

68 A ve‰keré peníze, které
získáte ve správcovství svém
skrze zlep‰ení majetku, jejÏ jsem
vám urãil, ohlednû domÛ nebo
ohlednû pozemkÛ nebo ohlednû
dobytka nebo ohlednû v‰ech

52b pp Îádostiv b˘ti,
Ïádostivost.

56a pp Správce,

správcovství.
58a pp Pfieklad Josepha

Smitha (pjs).

59a pp Milénium.
b NaS 1:35–36; 29:9–11.
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vûcí, kromû svat˘ch a posvát-
n˘ch záznamÛ, jeÏ jsem si vy-
hradil pro sebe pro svaté a
posvátné zámûry, budou vrÏeny
do pokladnice ihned, jakmile
peníze získáte, po stovkách,
nebo po padesátkách, nebo po
dvacítkách, nebo po desítkách,
nebo po pûti.
69 Neboli jin˘mi slovy, získá-li

nûkdo z vás pût dolarÛ, nechÈ
je vrhne do pokladnice; nebo
získá-li deset nebo dvacet nebo
padesát nebo sto, nechÈ uãiní
podobnû;

70 A nechÈ nikdo z vás nefiíká,
Ïe to je jeho vlastní; neboÈ to se
nebude naz˘vati jeho, ani Ïádná
ãást toho.

71 A Ïádná ãást toho nebude
pouÏita ani vyÀata z pokladnice,
pouze hlasem a v‰eobecn˘m
souhlasem fiádu.

72 A toto bude hlas a v‰eobec-
n˘ souhlas fiádu – Ïe kdokoli
z vás fiekne pokladníkovi: Mám
zapotfiebí tohoto, aby mi to po-
mohlo ve správcovství mém –

73 Je-li to pût dolarÛ nebo je-li
to deset dolarÛ nebo dvacet
nebo padesát nebo sto, poklad-
ník mu dá sumu, kterou poÏa-
duje, aby mu pomohla ve správ-
covství jeho –

74 Dokud nebude shledán
pfiestupníkem a nebude to jasnû
projeveno pfied radou fiádu,
Ïe je nevûrn˘m a anemoudr˘m
správcem.
75 Ale pokud je v plném spole-

ãenství a je vûrn˘m a moudr˘m

ve správcovství svém, toto bude
znamením jeho pro pokladníka,
aby pokladník peníze nezadrÏel.

76 Ale v pfiípadû pfiestupku
bude pokladník podroben radû
a hlasu fiádu.
77 A v pfiípadû, Ïe pokladník je

shledán nevûrn˘m a nemoud-
r˘m správcem, bude podroben
radû a hlasu fiádu a bude od-
stranûn z místa svého a ajin˘
bude urãen na jeho místo.

78 A opût, vpravdû pravím
vám ohlednû dluhÛ va‰ich –
vizte, mou vÛlí je, abyste azapla-
tili ve‰keré bdluhy své.

79 A mou vÛlí je, abyste se
apokofiili pfiede mnou a získali
toto poÏehnání skrze svou bpíli
a pokoru a modlitbu víry.
80 A nakolik budete pilní a

pokorní a uplatníte amodlitbu
víry, vizte, obmûkãím srdce tûch,
vÛãi nimÏ jste zadluÏeni, dokud
vám nepo‰lu prostfiedky pro
vysvobození va‰e.

81 TudíÏ napi‰te rychle do
New Yorku a pi‰te podle toho,
co bude diktováno aDuchem
m˘m; a já obmûkãím srdce tûch,
vÛãi nimÏ jste zadluÏeni, takÏe
z mysli jejich bude odÀato, aby
na vás uvedli strast.

82 A nakolik budete apokorní
a vûrní a budete vz˘vati jméno
mé, vizte, dám vám bvítûzství.

83 Dávám vám pfiíslib, Ïe
tentokrát budete vysvobozeni
z poroby své.
84 Nakolik získáte pfiíleÏitost

pÛjãiti si peníze po stovkách

74a Luká‰ 16:1–12.
77a NaS 107:99–100.
78a NaS 42:54.

b pp Dluh.

79a pp Pokora, pokorn˘,
pokofiiti se.

b pp Píle.
80a Jakub 5:15.

81a pp Duch Svat˘.
82a Luká‰ 14:11;

NaS 67:10.
b NaS 103:36.



Nauka a smlouvy 104:85–105:6 226

nebo tisících, dokonce aÏ si vy-
pÛjãíte dosti, abyste se vysvobo-
dili z poroby, je to va‰e v˘sada.
85 A zastavte majetek, jejÏ jsem

vloÏil do rukou va‰ich, tento-
krát, skrze dání jména svého
skrze v‰eobecn˘ souhlas nebo
jinak, jak se vám bude zdáti
dobré.

86 Dávám vám tuto v˘sadu,
tentokrát; a vizte, budete-li po-
kraãovati a ãiniti vûci, jeÏ jsem
poloÏil pfied vás, podle pfiiká-
zání m˘ch, v‰echny tyto vûci
jsou moje a vy jste správci moji,
a pán nestrpí, aby byl dÛm jeho
rozbofien. Tak jest. Amen.

ODDÍL 105

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, u fieky Fishing ve státû
Missouri 22. ãervna 1834 (History of the Church, 2:108–111). Násilnosti
lÛzy proti Svat˘m v Missouri narÛstaly a organisované skupiny
z nûkolika krajÛ oznámily svÛj zámûr zniãiti lid. Prorok pfii‰el z Kirtlandu
v ãele skupiny známé jako Sionská v˘prava, která pfiinesla obleãení a
potraviny. KdyÏ tato skupina tábofiila u fieky Fishing, Prorok obdrÏel
toto zjevení.

1–5, Sion bude zbudován skrze pfii-
zpÛsobení se celestiálnímu zákonu;
6–13, Vykoupení Sionu je na krát-
k˘ ãas pozdrÏeno; 14–19, Pán bude
bojovati bitvy Sionu; 20–26, Svatí
mají b˘ti moudfií a nemají se vy-
chloubati mocn˘mi skutky, kdyÏ se
shromaÏìují; 27–30, Mají b˘ti
zakoupeny pozemky v Jacksonu a
v sousedních krajích; 31–34, Star‰í
mají obdrÏeti v domû Pánû v Kirt-
landu obdarování; 35–37, Svatí,
ktefií jsou povoláni a vyvoleni, bu-
dou posvûceni; 38–41, Svatí mají
svûtu vyzdvihnouti korouhev míru.

VPRAVDù pravím vám, ktefií
jste se shromáÏdili, abyste

se mohli dozvûdûti mou vÛli
ohlednû avykoupení suÏované-
ho lidu mého –

2 Vizte, pravím vám, kdyby
nebylo apfiestupkÛ lidu mého,
mluvím ohlednû církve a ne
jednotlivcÛ, mohli b˘ti vykou-
peni dokonce nyní.

3 Ale vizte, nenauãili se b˘ti
poslu‰ní vûcí, jeÏ jsem poÏado-
val z rukou jejich, ale jsou plni
v‰elik˘ch druhÛ zla, a aneudû-
lují ze jmûní svého, jak se slu‰í
na svaté, chud˘m a suÏovan˘m
mezi sebou;

4 A nejsou ajednotni podle
jednoty poÏadované zákonem
celestiálního království;

5 A aSion nemÛÏe b˘ti zbudo-
ván, bledaÏe to bude podle
zásad czákona celestiálního krá-
lovství; jinak ho nemohu pfii-
jmouti k sobû.

6 A lid mÛj musí nezbytnû b˘ti

105 1a NaS 100:13.
2a NaS 104:4–5, 52.
3a Skut. 5:1–11;

NaS 42:30.

pp Zákon zasvûcení,
zasvûtiti.

4a NaS 78:3–7.
5a pp Sion.

b NaS 104:15–16.
c NaS 88:22.
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aukázÀován, dokud se nenauãí
bposlu‰nosti, musí-li to nezbyt-
nû b˘ti, skrze vûci, kter˘mi trpí.
7 Nemluvím ohlednû tûch,

kdoÏ jsou urãeni, aby vedli lid
mÛj, kdoÏ jsou aprvními star‰í-
mi církve mé, neboÈ oni v‰ichni
nejsou pod tímto odsouzením;

8 Ale mluvím ohlednû církví
sv˘ch nacházejících se kdekoli –
jsou mnozí, ktefií fieknou: Kde
je jejich BÛh? Vizte, on je vy-
svobodí v ãase trápení, jinak
nepÛjdeme vzhÛru do Sionu a
peníze své si ponecháme.

9 TudíÏ, v dÛsledku apfiestup-
kÛ lidu mého je pro mne Ïádou-
cí, aby star‰í moji na vykoupení
Sionu krátk˘ ãas poãkali –

10 Aby oni sami mohli b˘ti
pfiipraveni a aby lid mÛj mohl
b˘ti uãen dokonaleji a mohl míti
zku‰enost a mohl znáti doko-
naleji apovinnost svou a vûci,
jeÏ poÏaduji z rukou jejich.

11 A toto nemÛÏe b˘ti uskuteã-
nûno, dokud astar‰í moji nebu-
dou bobdarováni mocí z v˘sosti.

12 NeboÈ vizte, pfiipravil jsem
veliké obdarování a poÏehnání,
aby na nû bylo avylito, nakolik
jsou vûrní a pokraãují v pokofie
pfiede mnou.
13 TudíÏ je pro mne Ïádoucí,

aby star‰í moji na vykoupení
Sionu krátk˘ ãas poãkali.

14 NeboÈ vizte, nepoÏaduji
z rukou jejich, aby bojovali bitvy

Sionu; neboÈ, jak jsem pravil
v dfiívûj‰ím pfiikázání, dokonce
tak splním – já budu abojovati
bitvy va‰e.

15 Vizte, aniãitele jsem vyslal,
aby niãil a pusto‰il nepfiátele
mé; a po nemnoha letech od to-
hoto ãasu nebudou ponecháni,
aby ‰pinili dûdictví mé a brou-
hali se jménu mému v zemích,
jeÏ jsem czasvûtil pro shromaÏ-
ìování svat˘ch sv˘ch.

16 Vizte, pfiikázal jsem sluÏeb-
níku svému Josephu Smithovi
ml., aby fiekl asíle domu mého,
a to bojovníkÛm m˘m, mlad˘m
muÏÛm m˘m a tûm stfiedního
vûku, aby se shromáÏdili k vy-
koupení lidu mého a strhli
vûÏe nepfiátel m˘ch a rozpt˘lili
bstráÏné jejich;

17 Ale síla domu mého nepo-
slouchala slova má.

18 Ale nakolik se vyskytují ti,
kdoÏ poslouchali slova má, pfii-
pravil jsem pro nû poÏehnání a
aobdarování, zÛstanou-li vûrni.
19 Sly‰el jsem modlitby jejich

a pfiijmu obûÈ jejich; a je pro
mne Ïádoucí, aby byli pfiivedeni
tak daleko pro zkou‰ku avíry své.
20 A nyní, vpravdû pravím

vám, pfiikázání vám dávám, Ïe
tolik, kolik jich pfii‰lo sem, ktefií
mohou zÛstati v okolní krajinû,
nechÈ zÛstanou;

21 A ti, jiÏ nemohou zÛstati,
kdoÏ mají rodinu na v˘chodû,

6a NaS 95:1–2.
pp UkázÀování,
ukázÀovati.

b pp Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n .̆

7a NaS 20:2–3.
9a NaS 103:4.

10a pp Povinnost.

11a pp Star‰í.
b NaS 38:32; 95:8.

pp Obdarování.
12a NaS 110.
14a Jozue 10:12–14;

Iz. 49:25; NaS 98:37.
15a NaS 1:13–14.

b NaS 112:24–26.

pp Rouhání,
rouhati se.

c NaS 84:3–4; 103:35.
16a NaS 101:55;

103:22, 30.
b pp Bdíti, stráÏní.

18a NaS 110:8–10.
19a pp Vûfiiti, víra.
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nechÈ zÛstanou krátk˘ ãas, tak
jak jim urãí sluÏebník mÛj
Joseph;
22 NeboÈ já mu budu ohlednû

této záleÏitosti raditi a v‰echny
vûci, kterékoli jim urãí, budou
naplnûny.

23 A nechÈ ve‰ker˘ lid mÛj,
kter˘ pfieb˘vá v okolní krajinû,
je velmi vûrn˘ a pln˘ modlitby
a pokorn˘ pfiede mnou a nevy-
jevuje vûci, jeÏ jsem jim zjevil,
dokud to nebude moudrost ve
mnû, aby byly zjeveny.

24 Nemluvte o soudech ani
se anevychloubejte vírou ani
mocn˘mi skutky, ale peãlivû se
shromaÏìujte, v jedné krajinû
tolik, kolik mÛÏe b˘ti, v souladu
s pocity lidí;

25 A vizte, dám vám pfiízeÀ
a milost v oãích jejich, abyste
mohli pfieb˘vati v a míru a
bezpeãí, zatímco tûmto lidem
budete fiíkati: Vykonávejte pro
nás soud a spravedlnost podle
zákona a napravujte bezpráví
na nás spáchané.
26 Nyní, vizte, pravím vám,

pfiátelé moji, tímto zpÛsobem
mÛÏete nalézti pfiízeÀ v oãích to-
hoto lidu, dokud se avojsko izra-
elské nestane velmi velik˘m.

27 A já budu srdce tûch lidí
obmûkãovati, tak jak jsem ob-
mûkãil srdce aFaraonovo, ãas od
ãasu, dokud sluÏebník mÛj
Joseph Smith ml. a star‰í moji,

které jsem urãil, nebudou míti
ãas shromáÏditi sílu domu mého,

28 A vyslati amoudré muÏe,
aby naplnili to, co jsem pfiikázal
ohlednû bzakoupení ve‰ker˘ch
pozemkÛ v kraji Jackson, jeÏ
mohou b˘ti zakoupeny, a v sou-
sedních krajích kolem.

29 NeboÈ mou vÛlí je, aby tyto
pozemky byly zakoupeny; a aÏ
budou zakoupeny, aby je svatí
moji vlastnili podle zákonÛ
azasvûcení, jeÏ jsem dal.
30 A aÏ budou tyto pozemky

zakoupeny, budu pokládati
avojska izraelská za nevinná
ohlednû ujmutí se vlastnictví
sv˘ch vlastních pozemkÛ, které
dfiíve zakoupili za peníze své, a
za svrÏení vûÏí nepfiátel m˘ch,
které na nich mohou b˘ti ,
a rozpt˘lení stráÏn˘ch jejich a
bodplacení nepfiátelÛm m˘m
do tfietího a ãtvrtého pokolení
tûch, ktefií mne nenávidí.

31 Ale nejprve nechÈ se vojsko
mé stane velmi velik˘m a nechÈ
je aposvûceno pfiede mnou, aby
se mohlo státi záfiivé jako slunce
a jasné jako bmûsíc a aby pra-
porce jeho mohly b˘ti dûsivé
pro v‰echny národy;

32 Aby království tohoto svûta
mohla b˘ti nucena pfiiznati, Ïe
království Sionu je jistotnû
akrálovství na‰eho Boha a jeho
Krista; tudíÏ, bpoddejme se zá-
konÛm Sionu.

24a NaS 84:73.
pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha.

25a pp Mír.
26a Joel 2:11.
27a Gen. 47:1–12.
28a NaS 101:73.

b NaS 42:35–36.

29a NaS 42:30.
pp Sjednocen˘ fiád;
Zákon zasvûcení,
zasvûtiti.

30a NaS 35:13–14; 101:55;
103:22, 26.

b NaS 97:22.
31a pp Posvûcení.

b PíseÀ. 6:9;
NaS 5:14; 109:73.

32a Zjev. 11:15.
pp Království BoÏí
neboli království
nebeské.

b pp Vláda.
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33 Vpravdû pravím vám, je pro
mne Ïádoucí, aby první star‰í
církve mé obdrÏeli aobdarování
své z v˘sosti v domû mém, kter˘
jsem pfiikázal, aby byl postaven
jménu mému v zemi Kirtland.

34 A nechÈ ona pfiikázání, jeÏ
jsem dal ohlednû Sionu a jeho
azákona, jsou po vykoupení jeho
provádûna a naplÀována.
35 Byl den apovolávání, ale

pfii‰el ãas pro den vyvolení; a
nechÈ jsou vyvoleni ti, kdoÏ jsou
toho bhodni.

36 A bude to ukázáno sluÏeb-
níku mému hlasem Ducha, ti,
kdoÏ jsou a vyvoleni; a oni
budou bposvûceni;

37 A nakolik budou následova-

ti arady, které dostávají, budou
míti po mnoh˘ch dnech moc
uskuteãniti v‰echny vûci t˘kající
se Sionu.

38 A opût, pravím vám, vznes-
te prosbu míru nejenom k lidem,
ktefií vás tr˘znili, ale také ke
v‰em lidem;

39 A vyzdvihnûte akorouhev
bmíru a uãiÀte prohlá‰ení o míru
ke konãinám zemû;

40 A uãiÀte nabídky míru tûm,
kdoÏ vás tr˘znili, podle hlasu
Ducha, jenÏ je ve vás, a av‰echny
vûci budou pÛsobiti spoleãnû
pro dobro va‰e.

41 TudíÏ, buìte vûrní; a vizte
a hleìte, já jsem as vámi aÏ do
konce. Tak jest. Amen.

ODDÍL 106

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû Ohio
25. listopadu 1834 (History of the Church, 2:170–171). Toto zjevení je
urãeno Warrenu A. Cowderymu, star‰ímu bratrovi Olivera Cowderyho.

1–3, Warren A. Cowdery je povo-
lán jako místní pfiedsedající úfied-
ník; 4–5, Druh˘ pfiíchod nezastihne
dûti svûtla jako zlodûj; 6–8, Z vûrné
sluÏby v Církvi plynou veliká
poÏehnání.

MOU vÛlí je, aby sluÏebník
mÛj Warren A. Cowdery

byl urãen a vysvûcen pfiedseda-
jícím vysok˘m knûzem nad

církví mou v zemi aFreedom a
v okolních krajinách;

2 A aby kázal vûãné evangeli-
um mé a pozdvihoval hlas svÛj
a varoval lid, nejenom ve svém
vlastním místû, ale i v soused-
ních krajích;

3 A zasvûtil cel˘ ãas svÛj tomu-
to vysokému a svatému povolá-
ní, jeÏ mu nyní dávám, ahledaje
pilnû bkrálovství nebeské a spra-

33a NaS 95:8–9.
pp Obdarování.

34a tj. NaS 42 jsou
známy jako „Zákon“.

35a pp Povolání,
povolan˘ Bohem,
povolati.

b pp Hoden nûãeho,
zpÛsobilost,

zpÛsobil˘.
36a NaS 95:5.

pp Vyvolení,
vyvolen˘, vyvoliti.

b pp Posvûcení.
37a pp Rada.
39a pp Korouhev.

b pp Mír.
40a ¤ím. 8:28;

NaS 90:24; 100:15.
41a Mat. 28:19–20.
106 1a tj. mûsto Freedom

a okolí, stát New
York.

3a Mat. 6:33.
b pp Království BoÏí

neboli království
nebeské.
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vedlivost jeho, a v‰echny nutné
vûci budou k tomu pfiidány; ne-
boÈ cdûlník je hoden mzdy své.
4 A opût, vpravdû pravím

vám, apfiíchod Pánû se bpfiibli-
Ïuje a zastihne svût jako czlodûj
v noci –

5 TudíÏ, opásejte bedra svá,
abyste mohli b˘ti dûtmi asvûtla
a onen den vás bnezastihl jako
zlodûj.
6 A opût, vpravdû pravím vám,

v nebi byla radost, kdyÏ se
sluÏebník mÛj Warren sklonil

pfied Ïezlem m˘m a oddûlil se
od lstivostí lidsk˘ch;

7 TudíÏ, poÏehnan˘ je sluÏeb-
ník mÛj Warren, neboÈ k nûmu
budu milosrdn˘; a nehledû na
adom˘‰livost srdce jeho pozved-
nu ho, nakolik se pfiede mnou
pokofií.

8 A dám mu amilost a uji‰tûní,
ãímÏ mÛÏe obstáti; a bude-li na-
dále vûrn˘m svûdkem a svûtlem
pro církev, pfiipravil jsem pro
nûj korunu v bpfiíbytcích Otce
svého. Tak jest. Amen.

ODDÍL 107

Zjevení o knûÏství dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû
Ohio datované 28. bfieznem 1835 (History of the Church, 2:209–217).
Uvedeného data se Dvanáct se‰lo jako rada, vyznávali své individuální
slabosti a nedostatky, vyjadfiovali pokání a usilovali o dal‰í vedení Pánû.
Chystali se rozejíti se na misie do urãen˘ch okrskÛ. I kdyÏ ãásti tohoto
oddílu byly pfiijaty uvedeného data, dûjepisné záznamy potvrzují, Ïe
rÛzné ãásti byly pfiijaty v rÛzn˘ch dobách, nûkteré jiÏ v listopadu 1831.

1–6, Jsou dvû knûÏství: Melchise-
dechovo a Aronovo; 7–12, Ti, ktefií
drÏí Melchisedechovo knûÏství,
mají moc úfiadovati ve v‰ech úfia-
dech v Církvi; 13–17, Biskupstvo
pfiedsedá Aronovu knûÏství, které
poskytuje vnûj‰í obfiady; 18–20,
Melchisedechovo knûÏství drÏí klíãe
v‰ech duchovních poÏehnání; Aro-
novo knûÏství drÏí klíãe sluÏby an-
dûlÛ; 21–38, První pfiedsednictvo,
Dvanáct a Sedmdesát tvofií pfiedse-
dající kvora, jejichÏ rozhodnutí mají
b˘ti ãinûna v jednotû a spravedli-

vosti; 39–52, Od Adama k Noémovi
je ustaven patriarchální fiád; 53–57,
Dávní Svatí se shromáÏdili v Adam-
-ondi-Ahman a ukázal se jim Pán;
58–67, Dvanáct má uspofiádávati
úfiedníky Církve; 68–76, Biskupové
slouÏí jako v‰eobecní soudci v Izrae-
li; 77–84, První pfiedsednictvo a
Dvanáct tvofií nejvy‰‰í soud v Cír-
kvi; 85–100, Presidenti knûÏství
fiídí svá pfiíslu‰ná kvora.

V CÍRKVI jsou dvû knûÏství,
totiÏ aMelchisedechovo a

3c Mat. 10:10; NaS 31:5.
4a Jakub 5:8.

b pp Poslední dny.
c 1. Tes. 5:2.

5a pp Svûtlo, svûtlo
Kristovo.

b Zjev. 16:15.
7a pp Dom˘‰livost,

marnivost, p˘cha.
8a pp Milost.

b Jan 14:2;
Eter 12:32–34;

NaS 59:2; 76:111;
81:6; 98:18.

107 1a pp Melchisede-
chovo knûÏství.
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bAronovo, zahrnující Levítské
knûÏství.
2 To, proã se první naz˘vá

Melchisedechovo knûÏství, je
proto, Ïe aMelchisedech byl tak
velik˘ vysok˘ knûz.

3 Pfied jeho dnem se naz˘valo
Svat˘m knûÏstvím podle afiádu
Syna BoÏího.

4 Ale z ohledu neboli z aúcty
ke jménu Nejvy‰‰í Bytosti, aby
se vyhnuli pfiíli‰ ãastému opa-
kování jména jeho, oni, církev,
nazvali v dávn˘ch dnech ono
knûÏství podle Melchisedecha
neboli knûÏstvím Melchisede-
chov˘m.

5 V‰echny dal‰í pravomoci
nebo úfiady v církvi jsou apfií-
davky k tomuto knûÏství.

6 Ale jsou dvû oddûlení nebo-
li hlavní ãásti – jedno je knûÏ-
ství Melchisedechovo a druhé
je Aronovo neboli knûÏství
aLevítské.
7 Úfiad astar‰ího náleÏí pod

knûÏství Melchisedechovo.
8 Melchisedechovo knûÏství má

za v‰ech vûkÛ svûta právo pfied-
sednictví a má moc a apravomoc
nad v‰emi úfiady v církvi, aby
fiídilo duchovní vûci.

9 aPfiedsednictvo vysokého
knûÏství podle fiádu Melchise-
dechova má právo úfiadovati ve
v‰ech úfiadech v církvi.

10 aVysocí knûÏí podle fiádu
knûÏství Melchisedechova mají

bprávo úfiadovati ve svém vlast-
ním postavení pod vedením
pfiedsednictva pfii fiízení du-
chovních vûcí a také v úfiadu
star‰ího, knûze (Levítského
fiádu), uãitele, jáhna a ãlena.

11 Star‰í má právo úfiadovati
na jeho místû, kdyÏ vysok˘ knûz
není pfiítomen.

12 Vysok˘ knûz a star‰í mají
fiíditi duchovní vûci v souladu
se smlouvami a pfiikázáními
církve; a mají právo úfiadovati
ve v‰ech tûchto úfiadech církve,
kdyÏ Ïádné vy‰‰í autority ne-
jsou pfiítomny.

13 Druhé knûÏství se naz˘vá
aknûÏství Aronovo, protoÏe bylo
pfiedáno bAronovi a semeni jeho
po v‰echna pokolení jejich.

14 To, proã je naz˘váno men-
‰ím knûÏstvím, je proto, Ïe je
apfiídavkem k vût‰ímu neboli
Melchisedechovu knûÏství a má
moc pro poskytování vnûj‰ích
obfiadÛ.

15 aBiskupstvo je pfiedsednic-
tvem tohoto knûÏství a drÏí jeho
klíãe neboli pravomoc.

16 Îádn˘ muÏ nemá zákonné
právo na tento úfiad, aby drÏel
klíãe tohoto knûÏství, ledaÏe je
adoslovn˘ potomek AronÛv.
17 Ale jelikoÏ vysok˘ knûz

knûÏství Melchisedechova má
pravomoc úfiadovati ve v‰ech
men‰ích úfiadech, mÛÏe úfiado-
vati v úfiadu biskupa, kdyÏ

1b pp Aronovo knûÏství.
2a pjs, Gen. 14:25–40;

NaS 84:14.
pp Melchisedech.

3a Alma 13:3–19;
NaS 76:57.

4a pp Úcta.
5a NaS 84:29; 107:14.

6a Deut. 10:8–9.
7a pp Star‰í.
8a pp Pravomoc.
9a NaS 81:2; 107:22,

65–67, 91–92.
10a pp Vysok˘ knûz.

b NaS 121:34–37.
13a pp Aronovo knûÏství.

b pp Aron, bratr
MojÏí‰Ûv.

14a NaS 20:52; 107:5.
15a pp Biskup.
16a NaS 68:14–21;

107:68–76.
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nemÛÏe b˘ti nalezen Ïádn˘
doslovn˘ potomek AronÛv, pod
podmínkou, Ïe je povolán a
ustanoven a avysvûcen k této
moci rukama bPfiedsednictva
knûÏství Melchisedechova.

18 Mocí a pravomocí vy‰‰ího
neboli Melchisedechova knûÏ-
ství je drÏeti aklíãe v‰ech du-
chovních poÏehnání církve –
19 Míti v˘sadu pfiijímání ata-

jemství království nebeského,
míti pro sebe nebesa otevfiená,
st˘kati se se bv‰eobecn˘m shro-
máÏdûním a s církví Prvoroze-
ného a tû‰iti se ze spoleãenství
a pfiítomnosti Boha Otce a JeÏí‰e,
cprostfiedníka nové smlouvy.
20 Mocí a pravomocí men‰í-

ho neboli Aronova knûÏství je
drÏeti aklíãe sluÏby andûlÛ a
vykonávati vnûj‰í bobfiady,
literu evangelia, ckfiest pokání
na dodpu‰tûní hfiíchÛ, v souladu
se smlouvami a pfiikázáními.
21 Je nutné, aby ze stfiedu

neboli z tûch, kdoÏ jsou vysvû-
ceni k rÛzn˘m úfiadÛm v tûchto
dvou knûÏstvích, pocházeli
nebo byli urãeni presidenti nebo
pfiedsedající úfiedníci.

22 Z aMelchisedechova knûÏ-
ství tfii bpfiedsedající vysocí
knûÏí, vyvoleni orgánem, urãe-
ni a vysvûceni k tomuto úfiadu
a cpodpofieni dÛvûrou, vírou a
modlitbou církve, tvofií kvo-
rum pfiedsednictva Církve.

23 aDvanáct cestujících rádcÛ
je povoláno, aby byli dvanácti
bapo‰toly neboli zvlá‰tními
svûdky jména Kristova na celém
svûtû – takto se li‰í od jin˘ch
úfiedníkÛ v církvi v povinnos-
tech svého povolání.

24 A tvofií kvorum, rovné
v pravomoci a moci tfiem presi-
dentÛm dfiíve zmínûn˘m.

25 aSedmdesát je také povo-
láno, aby kázali evangelium
a aby byli zvlá‰tními svûdky
pohanÛm a na celém svûtû –
takto se li‰í od jin˘ch úfiedníkÛ
v církvi v povinnostech svého
povolání.

26 A oni tvofií kvorum v pravo-
moci rovné pravomoci dvanácti
zvlá‰tních svûdkÛ neboli apo-
‰tolÛ právû jmenovan˘ch.

27 A kaÏdé rozhodnutí uãinûné
kter˘mkoli z tûchto kvor musí
b˘ti uãinûno jednomysln˘m hla-
sem jejich; to je, kaÏd˘ ãlen
v kaÏdém kvoru musí souhlasiti
s jeho rozhodnutími, aby roz-
hodnutí jejich mûla stejnou moc
neboli platnost, jednoho jako
druhého –

28 Vût‰ina mÛÏe tvofiiti kvo-
rum, kdyÏ okolnosti znemoÏ-
Àují, aby tomu bylo jinak –

29 Pokud tomu tak není, roz-
hodnutí jejich nejsou oprávnûna
ke stejn˘m poÏehnáním, k jak˘m
byla oprávnûna rozhodnutí
kvora tfií presidentÛ za stara,

17a pp Vysvûcení,
vysvûtiti.

b NaS 68:15.
18a pp Klíãe knûÏství.
19a Alma 12:9–11;

NaS 63:23; 84:19–22.
pp Tajemství BoÏí.

b ÎidÛm 12:22–24.

c pp Prostfiedník.
20a NaS 13:1; 84:26–27.

b pp Obfiady.
c pp Kfiest, kfitíti.
d pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.

22a pp Melchisedechovo
knûÏství.

b NaS 90:3, 6; 107:9,

65–67, 78–84, 91–92.
c pp Podpora

církevních vedoucích.
23a NaS 107:33–35.

b pp Apo‰tol.
25a pp Sedmdesátník.
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ktefií byli vysvûceni podle fiádu
Melchisedechova a byli spra-
vedliv˘mi a svat˘mi muÏi.
30 Rozhodnutí tûchto kvor

nebo kteréhokoli z nich mají
b˘ti ãinûna s ve‰kerou aspraved-
livostí, se svatostí a pokorou
srdce, s mírností a strpením a
s vírou a bctností a poznáním,
zdrÏenlivostí, trpûlivostí, zboÏ-
ností, bratrskou laskavostí a
pravou láskou;

31 ProtoÏe je pfiislíbeno, bu-
dou-li se tyto vûci pfii nich roz-
hojÀovati, nebudou aneplodní
v poznání Pána.

32 A v pfiípadû, Ïe jakékoli
rozhodnutí tûchto kvor je uãi-
nûno v nespravedlivosti, mÛÏe
b˘ti pfiedloÏeno v‰eobecnému
shromáÏdûní nûkolika kvor,
která tvofií duchovní autority
církve; jinak proti rozhodnutí
jejich nemÛÏe b˘ti odvolání.

33 Dvanáct je Cestující pfied-
sedající vysokou radou, aby
úfiadovali ve jménu Pánû pod
vedením Pfiedsednictva Církve,
v souladu s ustanovením nebe;
aby budovali církev a usmûr-
Àovali ve‰keré záleÏitosti její
ve v‰ech národech, za prvé pro
apohany a za druhé pro Îidy.
34 Sedmdesát má jednati ve

jménu Pánû pod vedením
aDvanácti neboli cestující vyso-
ké rady pfii budování církve a
usmûrÀování ve‰ker˘ch záleÏi-
tostí jejích ve v‰ech národech,

nejprve pro pohany a potom
pro Îidy –

35 Dvanáct je vysláno a drÏí
klíãe, aby otevírali dvefie hlásá-
ním evangelia JeÏí‰e Krista, a
nejprve pohanÛm a potom
ÎidÛm.

36 Stálé avysoké rady v kÛlech
Sionu tvofií kvorum rovné v pra-
vomoci v záleÏitostech církve,
ve v‰ech rozhodnutích sv˘ch,
kvoru pfiedsednictva nebo ces-
tující vysoké radû.

37 Vysoká rada v Sionu tvofií
kvorum rovné v pravomoci
v záleÏitostech církve, ve v‰ech
rozhodnutích sv˘ch, radám
Dvanácti v kÛlech Sionu.

38 Povinností cestující vysoké
rady je povolati aSedmdesát,
kdyÏ potfiebují pomoc, aby plni-
li rÛzná povolání pro kázání a
poskytování evangelia, namísto
kohokoli jiného.

39 Povinností Dvanácti, ve
v‰ech velik˘ch odboãkách cír-
kve, je vysvûcovati aevangelické
sluÏebníky, jak jim budou urãeni
zjevením –

40 ¤ád tohoto knûÏství byl
stvrzen, aby byl pfiedáván z otce
na syna, a po právu náleÏí do-
slovn˘m potomkÛm vyvoleného
semene, jemuÏ byla zaslíbení
uãinûna.

41 Tento fiád byl ustanoven ve
dnech aAdamov˘ch a pfiecházel
po blinii následujícím zpÛsobem:
42 Z Adama na aSeta, jenÏ byl

30a NaS 121:36.
pp Spravedlivost,
spravedliv˘.

b NaS 121:41.
pp Ctnost.

31a 2. Petr. 1:5–8.
33a 1. Nefi 13:42;

3. Nefi 16:4–13;
NaS 90:8–9.

34a NaS 112:21.
36a pp Vysoká rada.
38a pp Sedmdesátník.
39a pp Evangelista;

Patriarcha,

patriarchální.
41a pp Adam.

b Gen. 5;
NaS 84:6–16;
MojÏ. 6:10–25.

42a pp Set.
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vysvûcen Adamem ve vûku
‰edesáti devíti let a byl jím po-
Ïehnán tfii roky pfied jeho
(Adamovou) smrtí a obdrÏel
zaslíbení BoÏí skrze otce svého,
Ïe potomstvo jeho bude vyvo-
leno Pánem a Ïe bude ochraÀo-
váno do konce zemû;
43 ProtoÏe on (Set) byl adoko-

nal˘m muÏem a bpodoba jeho
byla pfiesnou podobou otce
jeho natolik, Ïe se zdál b˘ti
jako otec ve v‰ech vûcech a
pouze vûkem sv˘m mohl b˘ti
od nûj rozli‰en.
44 Enos byl vysvûcen ve vûku

sto a tfiicet ãtyfii let a ãtyfii mûsíce
rukou Adamovou.

45 BÛh zavolal na Kainana
v pustinû ve ãtyfiicátém roce
vûku jeho; a on se setkal s Ada-
mem pfii putování na místo
·edolamak. Byl stár osmdesát
sedm let, kdyÏ obdrÏel vysvû-
cení své.

46 Mahalaleel byl stár ãtyfii sta
a devadesát ‰est let a sedm dní,
kdyÏ byl vysvûcen rukou Ada-
movou, kter˘ mu také poÏehnal.

47 Jared byl stár dvû stû let,
kdyÏ byl vysvûcen pod rukou
Adamovou, kter˘ mu také po-
Ïehnal.

48 aEnoch byl stár dvacet pût
let, kdyÏ byl vysvûcen pod ru-
kou Adamovou; a bylo mu ‰e-
desát pût a Adam mu poÏehnal.

49 A on vidûl Pána a chodil
s ním a byl neustále pfied tváfií

jeho; a achodil s Bohem tfii sta a
‰edesát pût let, coÏ ho uãinilo
star˘m ãtyfii sta a tfiicet let, kdyÏ
byl bpfienesen.
50 aMatuzalém byl stár jedno

sto let, kdyÏ byl vysvûcen pod
rukou Adamovou.

51 Lámech byl stár tfiicet dva
let, kdyÏ byl vysvûcen pod
rukou Setovou.

52 aNoé byl stár deset let,
kdyÏ byl vysvûcen pod rukou
Matuzalémovou.

53 Tfii roky pfied smrtí svou
Adam svola l Se ta , Enose ,
Kainana, Mahalaleela, Jareda,
Enocha a Matuzaléma, ktefiíÏto
byli v‰ichni avysocí knûÏí, se
zbytkem potomstva svého, jeÏ
bylo spravedlivé, do údolí
bAdam-ondi-Ahman a tam jim
udûlil své poslední poÏehnání.

54 A ukázal se jim Pán a oni
povstali a velebili aAdama a
naz˘vali ho bMichalem, kníÏe-
tem, archandûlem.

55 A Pán poskytl Adamovi
útûchu a pravil mu: Ustanovil
jsem tû, abys byl v ãele; vzejde
z tebe mnoÏství národÛ a ty jsi
akníÏe nad nimi na vûky.
56 A Adam povstal uprostfied

spoleãenství; a pfiestoÏe byl seh-
nut˘ vûkem, jsa pln˘ Ducha
Svatého, apfiedpovídal v‰e, co se
pfiihodí potomstvu jeho aÏ do
posledního pokolení.

57 Tyto vûci byly v‰echny
zapsány v Knize Enochovû a

43a pp Dokonal˘.
b Gen. 5:3.

48a pp Enoch.
49a Gen. 5:22;

ÎidÛm 11:5;
MojÏ. 7:69.

b pp Pfienesené bytosti.

50a pp Matuzalém.
52a pp Noé, biblick˘

patriarcha.
53a pp Vysok˘ knûz.

b NaS 78:15; 116:1.
pp Adam-ondi-
-Ahman.

54a NaS 128:21.
pp Adam.

b pp Michal.
55a NaS 78:16.
56a MojÏ. 5:10.
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v pfiíhodném ãase budou do-
svûdãeny.
58 Povinností aDvanácti je také

bvysvûcovati a uspofiádávati
v‰echny dal‰í úfiedníky církve,
v souladu se zjevením, které fiíká:
59 Církvi Kristovû v zemi

Sion jako dodatek k církevním
azákonÛm ohlednû církevních
záleÏitostí –
60 Vpravdû, pravím vám, praví

Pán zástupÛ, musí nezbytnû
b˘ti apfiedsedající star‰í, aby
pfiedsedali tûm, kdoÏ mají úfiad
star‰ího;

61 A také aknûÏí, aby pfiedseda-
li tûm, kdoÏ mají úfiad knûze;
62 A také uãitelé, aby apfiedse-

dali tûm, kdoÏ mají úfiad uãitele,
podobn˘m zpÛsobem, a také
jáhnové –
63 ProãeÏ, od jáhna k uãiteli a

od uãitele ke knûzi a od knûze
ke star‰ímu, jednotlivû jak jsou
urãeni podle smluv a pfiikázání
církve.

64 Potom pfiichází vysoké
knûÏství, jeÏ je nejvût‰í ze v‰ech.

65 ProãeÏ, musí nezbytnû b˘ti,
aby byl urãen jeden z vysokého
knûÏství, aby pfiedsedal knûÏ-
ství, a bude naz˘ván presiden-
tem vysokého knûÏství Církve;

66 Neboli jin˘mi slovy apfied-
sedajícím vysok˘m knûzem
vysokého knûÏství Církve.

67 Od nûhoÏ pochází vykoná-
vání obfiadÛ a poÏehnání církvi,
avkládáním rukou.

68 ProãeÏ, úfiad biskupa mu
není roven; neboÈ úfiad abis-
kupa je pro fiízení v‰ech ãas-
n˘ch vûcí;

69 Nicménû biskup musí b˘ti
vyvolen z vysokého aknûÏství,
pokud není bdoslovn˘m potom-
kem Aronov˘m;

70 NeboÈ pokud není do-
slovn˘m potomkem Aronov˘m,
nemÛÏe drÏeti klíãe onoho
knûÏství.

71 Nicménû, vysok˘ knûz, to
jest podle fiádu Melchisedecho-
va, mÛÏe b˘ti ustanoven k fiízení
ãasn˘ch vûcí, maje znalost o
nich skrze Ducha pravdy;

72 A také aby byl asoudcem
v Izraeli, aby vyfiizoval záleÏi-
tosti církve, aby sedûl u soudu
s pfiestupníky podle svûdectví,
tak jak mu bude pfiedloÏeno
podle zákonÛ, a to za pomoci
rádcÛ sv˘ch, které si vyvolil
nebo vyvolí ze star‰ích církve.

73 Toto je povinností biskupa,
jenÏ není doslovn˘m potomkem
Aronov˘m, ale byl vysvûcen
k vysokému knûÏství podle
fiádu Melchisedechova.

74 Tedy bude soudcem, a to
v‰eobecn˘m soudcem mezi oby-
vateli Sionu nebo v kÛlu Sionu
nebo v jakékoli odboãce církve,
kde bude ustanoven k této sluÏ-
bû, dokud hranice Sionu nebu-
dou roz‰ífieny a nebude nutno
míti dal‰í biskupy nebo soudce
v Sionu nebo nûkde jinde.

58a pp Apo‰tol.
b pp Vysvûcení,

vysvûtiti.
59a NaS 43:2–9.
60a NaS 107:89–90.
61a NaS 107:87.

62a NaS 107:85–86.
66a NaS 107:9, 91–92.

pp President.
67a pp Ruce, jejich

vkládání.
68a pp Biskup.

69a pp Melchisedechovo
knûÏství.

b NaS 68:14–24; 84:18;
107:13–17.

72a NaS 58:17–18.
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75 A nakolik budou ustanoveni
dal‰í biskupové, budou pÛsobiti
ve stejném úfiadu.

76 Ale doslovn˘ potomek
AronÛv má zákonné právo na
pfiedsednictví tohoto knûÏství,
na aklíãe této sluÏby, jednati
v úfiadu biskupa nezávisle, bez
rádcÛ, kromû pfiípadu, kdy
je souzen president vysokého
knûÏství, podle fiádu Melchise-
dechova, sedûti jako soudce
v Izraeli.

77 A rozhodnutí kaÏdé z tûchto
rad bude v souladu s pfiikázá-
ním, které fiíká:

78 Opût, vpravdû, pravím
vám, nejdÛleÏitûj‰í záleÏitosti
církve a anejobtíÏnûj‰í pfiípady
církve, nakolik není dosaÏeno
uspokojení s rozhodnutím bis-
kupa nebo soudcÛ, bude to
pfiedáno a postoupeno radû
církve, bpfiedsednictvu vysoké-
ho knûÏství.

79 A pfiedsednictvo rady vy-
sokého knûÏství bude míti moc
povolati dal‰í vysoké knûze, a
to dvanáct, aby pomáhali jako
rádci; a tak pfiedsednictvo vy-
sokého knûÏství a rádci jeho
budou míti moc rozhodnouti
na základû svûdectví podle
zákonÛ církve.

80 A po tomto rozhodnutí to
nebude více pfiipomínáno pfied
Pánem; neboÈ toto je nejvy‰‰í
rada církve BoÏí a koneãné
rozhodnutí ohlednû sporÛ v du-
chovních záleÏitostech.

81 Îádná osoba patfiící do
církve není vyÀata z této rady
církve.

82 A nakolik president vyso-
kého knûÏství uãiní pfiestupek,
bude v pamûti pfied v‰eobecnou
radou církve, které bude pomá-
hati dvanáct rádcÛ vysokého
knûÏství;

83 A rozhodnutí jejich na hlavu
jeho bude koncem sporÛ ohled-
nû nûho.

84 Tedy nikdo nebude vyÀat ze
aspravedlnosti BoÏí a ze zákonÛ
jeho, aby v‰echny vûci mohly
b˘ti konány v pofiádku a ve
váÏnosti pfied ním, podle prav-
dy a spravedlivosti.

85 A opût, vpravdû pravím
vám, povinností presidenta úfia-
du ajáhna je pfiedsedati dvanácti
jáhnÛm, zasedati s nimi v radû
a buãiti je povinnostem jejich a
vzdûlávati jeden druhého, jak
je to dáno podle smluv.

86 A také povinností presiden-
ta úfiadu auãitelÛ je pfiedsedati
dvaceti ãtyfiem uãitelÛm a zase-
dati s nimi v radû a uãiti je
povinnostem úfiadu jejich, jak
dáno ve smlouvách.

87 Také povinností presidenta
knûÏství Aronova je pfiedsedati
ãtyfiiceti osmi aknûÏím a zasedati
s nimi v radû, uãiti je povinnos-
tem úfiadu jejich, jak je dáno ve
smlouvách –

88 Tímto presidentem má b˘ti
abiskup; neboÈ toto je jedna
z povinností tohoto knûÏství.

76a pp Klíãe knûÏství.
78a NaS 102:13, 28.

b NaS 68:22.
84a pp Spravedlnost.
85a pp Jáhen.

b NaS 38:23;
88:77–79, 118.

86a NaS 20:53–60.
pp Uãitel, Aronovo
knûÏství.

87a pp Knûz, Aronovo
knûÏství.

88a pp Biskup.
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89 Opût, povinností presidenta
úfiadu astar‰ích je pfiedsedati
devadesáti ‰esti star‰ím a zase-
dati s nimi v radû a uãiti je podle
smluv.

90 Toto pfiedsednictvo je odli‰-
né od pfiedsednictva sedmde-
sáti a je zam˘‰leno pro ty, ktefií
anecestují do celého svûta.
91 A opût, povinností presi-

denta úfiadu vysokého knûÏství
je apfiedsedati celé církvi a b˘ti
jako bMojÏí‰ –

92 Vizte, zde je moudrost; ano,
b˘ti avidoucím, bzjevovatelem,
pfiekladatelem a cprorokem,
maje v‰echny ddary BoÏí, které
BÛh udûluje hlavû církve.
93 A je to podle vidûní ukazu-

jícího fiád aSedmdesáti, Ïe mají
míti sedm presidentÛ, aby jim
pfiedsedali, vyvolen˘ch z poãtu
sedmdesáti;

94 A sedm˘ president z tûchto
presidentÛ má pfiedsedati tûm
‰esti;

95 A tûchto sedm presidentÛ
má vyvoliti dal‰ích sedmdesát
kromû tûch prvních sedmdesáti,

k nimÏ náleÏejí, a mají jim
pfiedsedati;

96 A také dal‰ích sedmdesát,
aÏ sedmkrát sedmdesát, jestliÏe
to práce na vinici nutnû vyÏa-
duje.

97 A tûchto sedmdesát má
b˘ti acestujícími sluÏebníky, pro
pohany nejprve a také pro Îidy.

98 KdeÏto ostatní úfiedníci cír-
kve, ktefií nenáleÏejí ke Dvanácti
ani k Sedmdesáti, nepodléhají
zodpovûdnosti cestovati mezi
v‰emi národy, ale mají cestovati
tak, jak jim okolnosti dovolí,
pfiestoÏe mohou zastávati stej-
nû vysoké a zodpovûdné úfiady
v církvi.

99 ProãeÏ, nechÈ kaÏd˘ muÏ se
uãí apovinnostem sv˘m a nechÈ
se uãí jednati v úfiadu, do nûhoÏ
je urãen, ve v‰í bpíli.
100 Ten, kdo je anedbal˘, nebu-

de povaÏován za bhodna toho,
aby obstál, a ten, kdo se neuãí
povinnostem sv˘m a neproka-
zuje, Ïe je hoden uznání, nebude
povaÏován za hodna toho, aby
obstál. Tak jest. Amen.

ODDÍL 108

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státû Ohio
26. prosince 1835 (History of the Church, 2:345). Tento oddíl byl
pfiijat na Ïádost Lymana Shermana, kter˘ byl dfiíve vysvûcen vysok˘m
knûzem a sedmdesátníkem a kter˘ pfii‰el k Prorokovi se Ïádostí o zjevení,
aby poznal své povinnosti.

89a pp Star‰í.
90a NaS 124:137.
91a NaS 107:9, 65–67.

b NaS 28:2; 103:16–21.
92a Mos. 8:13–18.

pp Vidoucí.
b pp Zjevení.

c NaS 21:1.
pp Prorok.

d pp Dary Ducha.
93a NaS 107:38.

pp Sedmdesátník.
97a NaS 124:138–139.
99a pp Povinnost.

b pp Píle.
100a NaS 58:26–29.

pp Lenost, lín˘.
b pp Hoden nûãeho,

zpÛsobilost,
zpÛsobil˘.
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1–3, Lymanu Shermanovi jsou
odpu‰tûny jeho hfiíchy; 4–5, Bude
zapoãítán mezi vedoucí star‰í Cír-
kve; 6–8, Je povolán kázati evan-
gelium a posilovati své bratfií.

VPRAVDù tak praví Pán tobû,
sluÏebníãe mÛj Lymane:

Hfiíchy tvé jsou ti odpu‰tûny,
protoÏe jsi uposlechl hlasu
mého a pfii‰el jsi v toto ráno
sem, abys obdrÏel radu od to-
ho, jehoÏ jsem urãil.

2 TudíÏ, nechÈ se du‰e tvá
ohlednû duchovního stavu tvé-
ho aupokojí a jiÏ neodporuje
hlasu mému.
3 A povstaÀ a buì od nynûj‰ka

peãlivûj‰í v dodrÏování slibÛ
sv˘ch, jeÏ jsi uãinil a ãiní‰, a
bude‰ poÏehnán nesmírnû veli-
k˘mi poÏehnáními.

4 âekej trpûlivû, dokud nebude

svoláno aposvátné shromáÏdûní
sluÏebníkÛ m˘ch, potom bude
na tebe pamatováno a bude‰
mezi prvními ze star‰ích m˘ch
a obdrÏí‰ právo skrze vysvûcení
se zbytkem star‰ích m˘ch, jeÏ
jsem vyvolil.

5 Viz, toto je azaslíbení Otce
pro tebe, bude‰-li pokraãovati
vûrnû.

6 A toto se ti splní v onen
den, kdy bude‰ míti právo
akázati evangelium mé kdekoli,
kam tû od nynûj‰ka, od této
doby, po‰lu.

7 TudíÏ, aposiluj bratfií sv˘ch ve
ve‰ker˘ch rozhovorech sv˘ch,
ve‰ker˘mi modlitbami sv˘mi,
ve‰ker˘m nabádáním sv˘m a
ve‰ker˘m konáním sv˘m.

8 A viz a hleì, já jsem s tebou,
abych ti Ïehnal a aosvobodil tû
na vûky. Amen.

ODDÍL 109

Modlitba pfiednesená pfii zasvûcení chrámu v Kirtlandu ve státû Ohio 27.
bfiezna 1836 (History of the Church, 2:420–426). Podle Prorokova
napsaného prohlá‰ení mu byla tato modlitba dána zjevením.

1–5, Chrám Kirtland byl postaven
jako místo pro nav‰tûvování Synem
MuÏe; 6–21, Má b˘ti domem
modlitby, pÛstu, víry, uãení, slávy
a pofiádku a domem BoÏím; 22–33,
KéÏ jsou nekajícní, ktefií odporují
Pánovu lidu, zahanbeni; 34–42,
KéÏ Svatí vyjdou v moci, aby shro-
máÏdili spravedlivé do Sionu; 43–
53, KéÏ jsou Svatí osvobozeni od
dûsiv˘ch vûcí, jeÏ mají b˘ti vylévá-

ny na zlovolné v posledních dnech;
54–58, KéÏ jsou národy a lidé a
církve pfiipraveny pro evangelium;
59–67, KéÏ jsou Îidé, Lamanité a
cel˘ Izrael vykoupeni; 68–80, KéÏ
jsou Svatí korunováni slávou a ctí
a kéÏ získají vûãné spasení.

aDÍKY budiÏ jménu tvému,
ó Pane BoÏe Izraelsk ,̆

kter˘ zachovává‰ bsmlouvu a

108 2a pp Odpoãinouti,
odpoãinutí,
spoãinouti.

4a NaS 109:6–10.
5a NaS 82:10.

6a pp Misionáfiská
práce.

7a Luká‰ 22:31–32.
8a 2. Nefi 9:19.

109 1a Alma 37:37;

NaS 46:32.
pp DíkÛvzdání, díky.

b Dan. 9:4.
pp Smlouva.
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prokazuje‰ milosrdenství slu-
ÏebníkÛm sv˘m, jiÏ kráãejí
zpfiíma pfied tebou cel˘m srd-
cem sv˘m –
2 Ty, kter˘ jsi pfiikázal sluÏeb-

níkÛm sv˘m, aby apostavili
dÛm jménu tvému na tomto
místû [Kirtland].
3 A nyní ty vidí‰, ó Pane, Ïe

sluÏebníci tvoji uãinili podle
pfiikázání tvého.

4 A nyní tû prosíme, Svat˘
Otãe, ve jménu JeÏí‰e Krista,
Syna lÛna tvého, v jehoÏ jedi-
ném jménu mÛÏe b˘ti poskyt-
nuto spasení dûtem lidsk˘m,
prosíme tû, ó Pane, abys pfiijal
tento adÛm, bdílo rukou nás,
sluÏebníkÛ tv˘ch, kter˘ jsi nám
pfiikázal postaviti.

5 NeboÈ ty ví‰, Ïe jsme uãinili
toto dílo skrze veliké souÏení;
a z chudoby své jsme dávali
jmûní své, abychom postavili
adÛm jménu tvému, aby Syn
MuÏe mohl míti místo, kde by
se projevoval lidu svému.
6 A jak jsi nám pravil ve azje-

vení daném nám, naz˘vaje nás
pfiáteli sv˘mi, fika – Svolejte
posvátné shromáÏdûní své, jak
jsem vám pfiikázal;

7 A jelikoÏ v‰ichni nemají víru,
hledejte pilnû slova moudrosti
a uãte jim jeden druhého; ano,
vyhledávejte slova moudrosti
z nejlep‰ích knih; usilujte o
vûdomosti, dokonce studiem a
také vírou;

8 Zorganisujte se; pfiipravte
kaÏdou nutnou vûc; a zfiiìte
dÛm, a to dÛm modlitby, dÛm

pÛstu, dÛm víry, dÛm uãení,
dÛm slávy, dÛm pofiádku, dÛm
BoÏí;

9 Aby vcházení va‰e mohla
b˘ti ve jménu Pánû; aby vychá-
zení va‰e mohla b˘ti ve jménu
Pánû; aby v‰echna pozdravení
va‰e mohla b˘ti ve jménu
Pánû, s pozvednut˘ma rukama
k Nejvy‰‰ímu –
10 A nyní, Svat˘ Otãe, prosíme

tû, abys pomohl nám, lidu
svému, milostí svou svolati po-
svátné shromáÏdûní na‰e, aby
to mohlo b˘ti uãinûno k poctû
tvé a k boÏskému pfiijetí tvému;

11 A zpÛsobem, kter˘m by-
chom mohli b˘ti v oãích tv˘ch
shledáni hodn˘mi získati spl-
nûní apfiíslibÛ, jeÏ jsi nám, lidu
svému, uãinil ve zjeveních nám
dan˘ch;

12 Aby asláva tvá mohla spo-
ãinouti na lidu tvém a na tomto
domû tvém, kter˘ nyní zasvû-
cujeme tobû, aby mohl b˘ti po-
svûcen a zasvûcen, aby byl svat˘
a aby svatá pfiítomnost tvá moh-
la b˘ti neustále v tomto domû;

13 A aby v‰ichni lidé, ktefií
vstoupí na práh Pánova domu,
mohli pociÈovati moc tvou a
cítili se nuceni pfiiznati, Ïe ty
jsi ho posvûtil a Ïe je domem
tv˘m, místem svatosti tvé.

14 A dej, Svat˘ Otãe, aby
v‰ichni ti, jiÏ budou uctívati
v tomto domû, mohli b˘ti uãeni
slovÛm moudrosti z nejlep‰ích
knih a aby mohli usilovati o
vûdomosti, dokonce studiem a
také vírou, jak jsi pravil;

2a NaS 88:119.
4a 1. Král. 9:3.

pp Chrám, dÛm Pánû.

b 2. Nefi 5:16.
5a NaS 124:27–28.
6a NaS 88:117–120.

11a NaS 38:32;
105:11–12, 18, 33.

12a pp Sláva.
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15 A aby mohli rÛsti v tobû a
obdrÏeti plnost Ducha Svatého
a b˘ti zorganisováni podle zá-
konÛ tv˘ch a b˘ti pfiipraveni,
aby získali kaÏdou nutnou vûc;

16 A aby tento dÛm mohl b˘ti
domem modlitby, domem pÛs-
tu, domem víry, domem slávy a
Boha, vpravdû domem tv˘m;

17 Aby v‰echna vcházení lidu
tvého do tohoto domu mohla
b˘ti ve jménu Pánû;

18 Aby v‰echna vycházení
jejich z tohoto domu mohla b˘ti
ve jménu Pánû;

19 A aby v‰echna pozdravení
jejich mohla b˘ti ve jménu Pánû,
se svat˘ma rukama pozvednu-
t˘ma k Nejvy‰‰ímu;

20 A aby Ïádné aneãisté vûci
nebylo dovoleno pfiijíti do domu
tvého, aby ho nepo‰pinila;
21 A kdyÏ lidé tvoji uãiní

pfiestupek, kdokoli z nich, aby
mohli rychle ãiniti pokání a
vrátiti se k tobû a nalézti pfiízeÀ
v oãích tv˘ch a b˘ti znovuzfií-
zeni k poÏehnáním, která jsi
ustanovil, aby byla vylévána
na ty, jiÏ tû budou auctívati
v domû tvém.

22 A my tû prosíme, Svat˘
Otãe, aby sluÏebníci tvoji mohli
vyjíti z tohoto domu ozbrojeni
mocí tvou a aby jméno tvé
mohlo b˘ti na nich a sláva tvá
byla kolem nich a aandûlé tvoji
o nû peãovali;

23 A z tohoto místa mohli nésti
nesmírnû veliké a slavné zvûsti,
v pravdû, do akonãin zemû, aby

mohly vûdûti, Ïe toto je dílo
tvé a Ïe jsi vztáhl ruku svou,
abys naplnil to, co jsi promlou-
val ústy prorokÛ ohlednû po-
sledních dnÛ.

24 Prosíme tû, Svat˘ Otãe, abys
utvrdil lid, kter˘ bude uctívati
a úctyhodnû uchovávati jméno
a postavení v tomto domû
tvém, ve v‰ech generacích a po
vûãnost;

25 Aby Ïádná zbraÀ azhotove-
ná proti nim neuspûla; aby ten,
kdo kope pro nû bjámu, sám do
ní padl;

26 Aby Ïádné spolãení zlovol-
nosti nemûlo moc povstati a
azvítûziti nad lidem tv˘m, na
nûjÏ bv tomto domû bude vloÏe-
no jméno tvé;

27 A povstane-li nûjak˘ lid
proti tomuto lidu, aby se hnûv
tvÛj proti nim roznítil;

28 A udefií-li na tento lid, abys
ty udefiil na nû; abys bojoval za
lid svÛj, jako jsi to ãinil v den
bitvy, aby mohli b˘ti osvobozeni
z rukou v‰ech nepfiátel sv˘ch.

29 Prosíme tû, Svat˘ Otãe,
abys zahanbil a uvedl v úÏas a
v hanbu a zmatek v‰echny ty,
kdoÏ ‰ífií lÏivé zprávy do ‰iro-
ka, po svûtû, proti sluÏebníkovi
tvému nebo sluÏebníkÛm, ne-
budou-li ãiniti pokání, kdyÏ
bude vûãné evangelium hlásá-
no v u‰i jejich;

30 A aby ve‰kerá díla jejich
mohla b˘ti pfiivedena vniveã
a b˘ti smetena akrupobitím a
soudy, jeÏ na nû se‰le‰ v hnûvu

20a NaS 94:8–9; 97:15–17.
21a pp Úcta.
22a pp Andûlé.
23a NaS 1:2.

25a Iz. 54:17.
b Pfiísl. 26:27;

1. Nefi 14:3; 22:14.
26a NaS 98:22.

b 1. Král. 8:29.
30a Iz. 28:17;

Mos. 12:6;
NaS 29:16.
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svém, aby mohl b˘ti konec blha-
ní a pomluvám proti lidu tvému.

31 NeboÈ ty ví‰, ó Pane, Ïe
sluÏebníci tvoji ve vydávání
svûdectví o jménu tvém byli
nevinní pfied tebou, kvÛli ãemuÏ
vytrpûli tyto vûci.

32 TudíÏ prosíme pfied tebou
za úplné a naprosté osvobození
z tohoto ajha;
33 Rozlom ho, ó Pane; rozlom

ho a sejmi ho ze ‰íje sluÏebníkÛ
sv˘ch, mocí svou, abychom
mohli povstati uprostfied tohoto
pokolení a konati dílo tvé.

34 Ó Jehovo, buì milosrdn˘
k tomuto lidu, a jelikoÏ v‰ichni
lidé ahfie‰í, odpusÈ pfiestupky
lidu svého a nechÈ jsou na vûky
vymazány.

35 NechÈ apomazání sluÏební-
kÛ tv˘ch je na nich zpeãetûno
mocí z v˘sosti.
36 NechÈ je na nich naplnûno,

jako na tûch v den padesát˘;
nechÈ dar ajazykÛ je vylit na lid
tvÛj, a to brozdûlené jazyky jako
oheÀ a vykládání jejich.

37 A nechÈ dÛm tvÛj je naplnûn
aslávou tvou jakoby valícím se
mocn˘m vûtrem.
38 VloÏ na sluÏebníky své

asvûdectví smlouvy, aby, aÏ vy-
jdou a budou hlásati slovo,
mohli bzpeãetiti zákon a pfii-
praviti srdce svat˘ch tv˘ch na
v‰echny ony soudy, které brzy
po‰le‰ v hnûvu svém na obyva-
tele czemû pro pfiestupky jejich,

aby lid tvÛj nemusel umdlévati
v den trápení.

39 A do jakéhokoli mûsta slu-
Ïebníci tvoji vstoupí a lidé toho
mûsta pfiijmou svûdectví jejich,
nechÈ pokoj tvÛj a spasení tvé
je na tomto mûstû; aby z toho
mûsta mohli shromáÏditi spra-
vedlivé, aby mohli vyjíti do
aSionu nebo do kÛlÛ jeho, míst
urãení tvého, s písnûmi vûãné
radosti;

40 A dokud toto nebude usku-
teãnûno, nechÈ soudy tvé ne-
padnou na ono mûsto.

41 A do jakéhokoli mûsta
sluÏebníci tvoji vstoupí a lidé
toho mûsta nepfiijmou svûdectví
sluÏebníkÛ tv˘ch, a sluÏebníci
tvoji je budou varovati, aby se
zachránili z tohoto zvráceného
pokolení, nechÈ se stane tomu
mûstu podle toho, co jsi pro-
mlouval ústy prorokÛ sv˘ch.

42 Ale osvoboì, ó Jehovo,
prosíme tû, sluÏebníky své
z rukou jejich a oãisti je od krve
jejich.

43 Ó Pane, my se netû‰íme
ze zniãení bliÏních sv˘ch; adu‰e
jejich jsou drahocenné pfied
tebou;

44 Ale slovo tvé musí b˘ti
naplnûno. Pomoz sluÏebníkÛm
sv˘m fiíci, s amilostí svou jim
napomáhající: StaÀ se vÛle tvá,
ó Pane, a ne na‰e.

45 My víme, Ïe jsi promlouval
ústy prorokÛ sv˘ch dûsivé

30b 3. Nefi 21:19–21.
32a pp Jho.
34a ¤ím. 3:23; 5:12.

pp Hfie‰iti, hfiích.
35a pp Pomazati.
36a pp Dar jazykÛ.

b Skut. 2:1–3.
37a NaS 84:5; 109:12.

pp Sláva.
38a pp Svûdectví.

b Iz. 8:16;
NaS 1:8.

c pp Zemû – Oãi‰tûní
zemû.

39a Iz. 35:10.
43a pp Du‰e.
44a pp Milost.
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vûci ohlednû zlovoln˘ch, v apo-
sledních dnech – Ïe bezmeznû
vylije‰ soudy své;

46 TudíÏ, ó Pane, osvoboì lid
svÛj z pohromy zlovoln˘ch;
umoÏni sluÏebníkÛm sv˘m, aby
zpeãetili zákon a zavázali svû-
dectví, aby mohli b˘ti pfiipra-
veni na den spálení.

47 Prosíme tû, Svat˘ Otãe,
abys pamatoval na ty, ktefií byli
vyhnáni obyvateli kraje Jack-
son, v Missouri, z pozemkÛ
dûdictví svého, a rozlom, ó
Pane, toto jho strasti, jeÏ bylo
na nû vloÏeno.

48 Ty ví‰, ó Pane, Ïe byli velice
utlaãováni a suÏováni zlovoln˘-
mi lidmi; a srdce na‰e apfietéká
zármutkem pro tûÏká bfiemena
jejich.

49 Ó Pane, ajak dlouho bude‰
trpûti, aby tento lid sná‰el tuto
strast a kfiik nevinn˘ch jejich
stoupal k u‰ím tv˘m a bkrev je-
jich vystupovala jako svûdectví
pfied tebe, a neprojeví‰ svûdec-
tví své v prospûch jejich?

50 Buì amilosrdn˘, ó Pane, ke
zlovolné lÛze, která hnala lid
tvÛj, aby mohli ustati v loupení,
aby mohli ãiniti pokání z hfiíchÛ
sv˘ch, je-li pokání moÏné;
51 Ale jestliÏe nebudou, obnaÏ

rámû své, ó Pane, a avykup to, co
jsi urãil jako Sion pro lid svÛj.

52 A nemÛÏe-li tomu b˘ti jinak,
aby vûc lidu tvého pfied tebou
neselhala, kéÏ je hnûv tvÛj rozní-
cen a rozhofiãení tvé padne na

nû, aby mohli b˘ti pod nebem
zniãeni, kofien i vûtev;

53 Ale nakolik budou ãiniti
pokání, ty jsi milostiv˘ a milo-
srdn˘ a odvrátí‰ hnûv svÛj, kdyÏ
bude‰ hledûti na tváfi Pomaza-
ného svého.

54 Buì milosrdn˘, ó Pane, ke
v‰em národÛm zemû; buì mi-
losrdn˘ k vládcÛm zemû na‰í;
kéÏ jsou ony zásady, jeÏ byly
tak úctyhodnû a u‰lechtile brá-
nûny na‰imi otci, totiÏ aústava
na‰í zemû, ustanoveny na vûky.

55 Pamatuj na krále, kníÏata,
urozené a veliké na zemi a na
v‰echny lidi a církve, na v‰ech-
ny chudé, potfiebné a suÏované
na zemi;

56 Aby srdce jejich mohlo b˘ti
obmûkãeno, aÏ sluÏebníci tvoji
vyjdou z domu tvého, ó Jehovo,
aby vydávali svûdectví o jménu
tvém; aby pfiedsudky jejich
mohly ustoupiti pfied apravdou
a lid tvÛj mohl získati pfiízeÀ
v oãích v‰ech;

57 Aby v‰echny konãiny zemû
mohly vûdûti, Ïe my, sluÏebníci
tvoji, jsme asly‰eli hlas tvÛj a Ïe
ty jsi nás poslal;

58 Aby ze v‰ech tûchto, slu-
Ïebníci tvoji, synové Jákobovi,
mohli shromaÏìovati spra-
vedlivé, aby vybudovali svaté
mûsto jménu tvému, jak jsi jim
pfiikázal.

59 Prosíme tû, abys urãil pro
Sion dal‰í akÛly, kromû tohoto
jednoho, jejÏ jsi urãil, aby se

45a pp Poslední dny.
48a pp Soucit.
49a Îalmy 13:2–3.

b pp Muãednictví,
muãedník.

50a pp Milosrdenství,
milosrdn˘.

51a NaS 100:13; 105:2.
54a 1. Petr. 2:13–15;

NaS 98:5–7; 101:77, 80.

pp Ústava.
56a pp Pravda.
57a NaS 20:16; 76:22–24.
59a Iz. 54:2.
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bshromaÏìování lidu tvého
mohlo valiti ve veliké moci a
majestátnosti, aby dílo tvé
mohlo b˘ti czkráceno ve spra-
vedlivosti.

60 Nyní, tato slova, ó Pane,
jsme pravili pfied tebou ohlednû
zjevení a pfiikázání, jeÏ jsi dal
nám, ktefií jsme ztotoÏÀováni
s apohany.
61 Ale ty ví‰, Ïe má‰ velikou

lásku k dûtem Jákobov˘m, jeÏ
byly dlouh˘ ãas rozpt˘leny po
horách v den oblaku a mrákoty.

62 My tû tudíÏ prosíme, abys
byl milosrdn˘ k dûtem Jákobo-
v˘m, aby aJeruzalém od této
hodiny mohl zaãíti b˘ti vyku-
pován;
63 A mohlo b˘ti zapoãato

s lámáním jha poroby domu
aDavidova;
64 A dûti aJudovy se mohly

zaãíti navraceti do bzemí, které
jsi dal Abrahamovi, otci jejich.

65 A dej, aby azbytky Jákobovy,
které byly proklety a bity pro
pfiestupek svÛj, byly bobráceny
z divokého a necivilisovaného
stavu svého k plnosti vûãného
evangelia;

66 Aby mohly sloÏiti své zbra-
nû krveprolévání a ustati ve
vzpourách sv˘ch.

67 A kéÏ v‰echny rozpt˘lené
zbytky aIzraele, které byly za-
hnány do konãin zemû, dojdou

poznání pravdy, uvûfií v Mesiá‰e
a jsou vykoupeny z útlaku a
radují se pfied tebou.

68 Ó Pane, pamatuj na slu-
Ïebníka svého Josepha Smitha
ml. a na v‰echny strasti jeho
a pronásledování – jak uãinil
asmlouvu s bJehovou a zaslí-
bil se tobû, ó Mocn˘ BoÏe Jáko-
bÛv – a pfiikázání, jeÏ jsi mu
dal, a Ïe se upfiímnû snaÏil ãini-
ti vÛli tvou.

69 Buì milosrdn˘, ó Pane,
k jeho manÏelce a dûtem, aby
mohly b˘ti oslaveny v pfiítom-
nosti tvé a zachovávány peãující
rukou tvou.

70 Buì milosrdn˘ ke v‰em
blízk˘m pfiíbuzn˘m jejich, aby
pfiedsudky jejich mohly b˘ti
zlomeny a smeteny jako po-
vodní; aby mohli b˘ti obráceni
a vykoupeni s Izraelem a vûdûti,
Ïe ty jsi BÛh.

71 Pamatuj, ó Pane, na presi-
denty, vpravdû na v‰echny pre-
sidenty církve své, aby pravice
tvá je mohla oslaviti se v‰emi
rodinami jejich a blízk˘mi pfií-
buzn˘mi jejich, aby jména jejich
mohla b˘ti na vûky udrÏována
a uchovávána ve vûãné pamûti
z pokolení na pokolení.
72 Pamatuj na celou církev

svou, ó Pane, se v‰emi rodina-
mi jejími a v‰emi blízk˘mi
pfiíbuzn˘mi jejich, se v‰emi

59b pp Izrael –
ShromáÏdûní Izraele.

c Mat. 24:22.
60a 1. Nefi 13:1–32;

15:13–18.
62a 3. Nefi 20:29.

pp Jeruzalém.
63a pp David.
64a Zach. 12:6–9;

Mal. 3:4;
NaS 133:13, 35.
pp Juda.

b Gen. 17:1–8.
pp Zaslíbená zemû.

65a 2. Nefi 30:3;
Alma 46:23–24;
3. Nefi 20:15–21;
NaS 19:27.

b 2. Nefi 30:6;
3. Nefi 21:20–22.
pp Obrácení,
obrácen˘.

67a pp Izrael –
ShromáÏdûní Izraele.

68a pp Smlouva.
b pp Jehova.
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nemocn˘mi a suÏovan˘mi je-
jich, se v‰emi chud˘mi a mír-
n˘mi zemû; aby akrálovství, jeÏ
jsi zaloÏil bez rukou, se mohlo
státi velikou horou a zaplniti
celou zemi;

73 Aby církev tvá mohla vyjíti
z pustiny temnoty a svítiti
záfiivá jako amûsíc a jasná jako
slunce a dûsivá jako vojsko
s praporci;

74 A b˘ti zkrá‰lena jako nevûs-
ta pro onen den, kdy odhalí‰
nebesa a zpÛsobí‰, aby hory
v pfiítomnosti tvé astékaly a
búdolí se vyv˘‰ila, nerovná mís-
ta se srovnala; aby sláva tvá
mohla naplniti zemi;
75 Abychom, aÏ zazní pozoun

pro zemfielé, byli auchopeni a
vyzdviÏeni v oblaku, abychom
se setkali s tebou, abychom
mohli b˘ti navÏdy s Pánem;
76 Aby ‰at ná‰ mohl b˘ti ãist˘,

abychom mohli b˘ti odûni arou-
chem spravedlivosti, s palmami
v rukou sv˘ch a s bkorunou
slávy na hlavû své, a sklízeti

vûãnou cradost za v‰echna dutr-
pení svá.

77 Ó Pane BoÏe V‰emohoucí,
sly‰ tyto prosby na‰e a vysly‰
nás z nebe, svatého pfiíbytku
svého, kde sedí‰ na trÛnu se
aslávou, ctí, silou, majestátností,
mocí, panstvím, pravdou, spra-
vedlností, soudem, milosrden-
stvím a s nekoneãností plnosti,
od vûãnosti do vûãnosti.

78 Ó sly‰, ó sly‰, ó sly‰ nás,
ó Pane! A vysly‰ tyto prosby a
pfiijmi zasvûcení tohoto domu
tobû, díla rukou na‰ich, kter˘
jsme postavili jménu tvému;

79 A také tuto církev, abys na
ni vloÏil jméno své. A pomoz
nám mocí Ducha svého, aby-
chom mohli smísiti hlas svÛj
s tûmi jasn˘mi a záfiiv˘mi ase-
rafíny kolem trÛnu tvého s vo-
láním chvály, zpívajíce hosana
Bohu a bBeránkovi!

80 A nechÈ tito, pomazaní tvoji,
jsou aodûni spasením a nechÈ
svatí tvoji s radostí hlasitû jásají.
Amen a amen.

ODDÍL 110

Vidûní projevené Josephu Smithovi, Prorokovi, a Oliveru Cowderymu
v chrámu v Kirtlandu ve státû Ohio 3. dubna 1836 (History of the
Church, 2:435–436). Bylo to pfii pfiíleÏitosti shromáÏdûní v den sabatu.
Prorok uvádí svÛj záznam tûchto projevÛ tûmito slovy: „Odpoledne jsem
pomáhal dal‰ím presidentÛm pfii rozdílení Veãefie Pánû Církvi poté, co jsme
ji obdrÏeli od Dvanácti, jejichÏ v˘sadou bylo tohoto dne úfiadovati u
posvátného stolu. Poté, co jsem vykonal tuto sluÏbu sv˘m bratfiím, poode‰el
jsem ke kazatelnici, pfiiãemÏ závoje byly spu‰tûny, a sklonil jsem se

72a Dan. 2:44–45;
NaS 65:2.

73a PíseÀ. 6:9;
NaS 5:14; 105:31.

74a NaS 133:21–22, 40.
b Iz. 40:4; Luká‰ 3:5;

NaS 49:23.
75a 1. Tes. 4:17.
76a Zjev. 7:13–15;

2. Nefi 9:14.
b pp Koruna; Oslavení.
c pp Radost.

d ÎidÛm 12:1–11;
NaS 58:4.

77a pp Sláva.
79a Iz. 6:1–2.

b pp Beránek BoÏí.
80a Îalmy 132:16.
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s Oliverem Cowderym k váÏné a tiché modlitbû. Poté, co jsme po modlit-
bû povstali, se nám obûma otevfielo následující vidûní.“ (History of the
Church, 2:435.)

1–10, Pán Jehova se ukazuje ve
slávû a pfiijímá chrám Kirtland jako
svÛj dÛm; 11–12, MojÏí‰ a Elias
se jednotlivû ukazují a pfiedávají
své klíãe a dispensace; 13–16, Eliá‰
se navrací a pfiedává klíãe své
dispensace, jak bylo pfiislíbeno
Malachiá‰em.

aZÁVOJ byl sÀat z mysli na‰í
a boãi porozumûní na‰eho

byly otevfieny.
2 Vidûli jsme pfied sebou Pána

stojícího na hrazení kazatelnice;
a pod nohama jeho bylo vydláÏ-
dûné dílo z ryzího zlata v barvû
podobající se jantaru.

3 aOãi jeho byly jako plamen
ohnû; vlasy na hlavû jeho byly
bílé jako ãist˘ sníh; btváfi jeho
záfiila nad jas slunce; a chlas jeho
byl jako zvuk valících se velik˘ch
vod, a to hlas dJehovÛv, fikoucí:
4 Já jsem aprvní i poslední; jsem

ten, kdo bÏije, jsem ten, kdo byl
zabit; jsem cpfiímluvcem va‰ím
u Otce.
5 Vizte, hfiíchy va‰e jsou vám

aodpu‰tûny; jste ãistí pfiede
mnou; tudíÏ, pozdvihnûte hlavu
svou a radujte se.

6 NechÈ se srdce bratfií va‰ich
raduje a nechÈ se raduje srdce
v‰ech lidí m˘ch, ktefií, s ve‰ke-
rou mocí, apostavili tento dÛm
jménu mému.

7 NeboÈ vizte, apfiijal jsem tento
bdÛm a jméno mé zde bude; a
budu se v tomto domû projevo-
vati lidu svému v milosrdenství.

8 Ano, budu se aukazovati slu-
ÏebníkÛm sv˘m a budu k nim
mluviti sv˘m vlastním hlasem,
jestliÏe lid mÛj bude zachová-
vati pfiikázání má a bnepo‰piní
tento csvat˘ dÛm.
9 Ano, srdce tisícÛ a desetiti-

sícÛ se bude velice radovati
v dÛsledku apoÏehnání, jeÏ
budou vylévána, a bobdarování,
kter˘m sluÏebníci moji byli
obdarováni v tomto domû.

10 A vûhlas tohoto domu se
bude ‰ífiiti do cizích zemí; a toto
je poãátek poÏehnání, jeÏ budou
avylévána na hlavu lidu mého.
Tak jest. Amen.

11 KdyÏ toto avidûní skonãilo,
nebesa se nám opût otevfiela;
a pfied námi se ukázal bMojÏí‰
a pfiedal nám cklíãe dshromaÏ-
ìování Izraele ze ãtyfi ãástí zemû

110 1a pp Závoj.
b NaS 76:12, 19; 136:32;

138:11.
3a Zjev. 1:14.

b Zjev. 1:16;
JS–Î 1:17.

c Ezech. 43:2;
Zjev. 1:15;
NaS 133:21–22.

d pp Jehova.
4a pp Prvorozen˘.

b Deut. 5:24.
c pp Pfiímluvce.

5a pp Odpustiti.
6a NaS 109:4–5.
7a 2. Par. 7:16.

b pp Chrám, dÛm Pánû.
8a NaS 50:45.

b NaS 97:15–17.
c pp Svat˘.

9a Gen. 12:1–3;
NaS 39:15;

Abr. 2:8–11.
b NaS 95:8.

pp Obdarování.
10a NaS 105:12.
11a pp Vidûní.

b Mat. 17:3.
c pp Klíãe knûÏství.
d Jákob 6:2;

NaS 29:7.
pp Izrael –
ShromáÏdûní Izraele.
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a pfiivedení deseti kmenÛ ze
zemû eseverní.

12 Po tomto se ukázal aElias a
pfiedal bdispensaci cevangelia
Abrahamova fika, Ïe v nás a
semeni na‰em budou v‰echna
pokolení po nás poÏehnána.

13 KdyÏ toto vidûní skonãilo,
náhle se nám otevfielo dal‰í
veliké a slavné vidûní; neboÈ
aEliá‰, prorok, jenÏ byl bvzat do
nebe, aniÏ okusil smrti, stál pfied
námi a pravil:

14 Vizte, jiÏ nade‰el ãas, o

nûmÏ bylo promlouváno ústy
Malachiá‰e – kter˘ svûdãil, Ïe
on [Eliá‰] bude poslán, dfiíve
neÏ pfiijde velik˘ a hrozn˘ den
Pánû –

15 Aby aobrátil srdce otcÛ
k dûtem a dûtí k otcÛm, aby celá
zemû nebyla stiÏena prokletím –

16 TudíÏ, klíãe této dispensace
jsou pfiedány do rukou va‰ich;
a tím mÛÏete vûdûti, Ïe velik˘
a hrozn˘ aden Pánû je blízko,
dokonce ve dvefiích.

ODDÍL 111

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Salemu ve státû Massachu-
setts 6. srpna 1836 (History of the Church, 2:465–466). V této dobû
byli vedoucí Církve kvÛli své práci ve sluÏbû velmi zadluÏeni. ProtoÏe
zaslechli, Ïe v Salemu budou moci dosáhnouti velikého mnoÏství penûz,
Prorok, Sidney Rigdon, Hyrum Smith a Oliver Cowdery tam z Kirtlandu
ze státu Ohio cestovali, aby prozkoumali toto tvrzení a souãasnû kázali
evangelium. Bratfií vyfiídili nûkolik vûcí ohlednû církevních záleÏitostí
a mûli nûkolik kázání. KdyÏ se ukázalo, Ïe Ïádné peníze neobdrÏí, vrátili
se do Kirtlandu. Nûkolik faktorÛ, které vystupují na pozadí, se odráÏí
ve slovech tohoto zjevení.

1–5, Pán se stará o ãasné potfieby
sv˘ch sluÏebníkÛ; 6–11, Bude jed-
nati se Sionem milosrdnû a uspo-
fiádá v‰echny vûci pro dobro sv˘ch
sluÏebníkÛ.

JÁ, Pán, vá‰ BÛh, nenesu neli-
bû, Ïe jste se vydali na tuto

cestu, nehledû na po‰etilosti
va‰e.
2 Mám pro vás v tomto mûstû

mnoh˘ poklad, ku prospûchu

Sionu, a mnoho lidí v tomto
mûstû, které v pfiíhodném ãase
shromáÏdím ku prospûchu Sio-
nu, skrze pÛsobení va‰e.

3 TudíÏ, je Ïádoucí, abyste si
vytvofiili známost s lidmi v tom-
to mûstû, jak budete vedeni a
jak vám bude dáno.

4 A stane se v pfiíhodném ãase,
Ïe dám toto mûsto do rukou
va‰ich, takÏe nad ním budete
míti moc natolik, Ïe neodhalí

11e NaS 133:26–32.
pp Izrael – Deset
ztracen˘ch kmenÛ
Izraele.

12a pp Elias.

b pp Dispensace.
c Gal. 3:6–29.

pp Abrahamova
smlouva.

13a pp Eliá‰.

b pp Pfienesené bytosti.
15a JS–Î 1:38–39.

pp Rodokmen;
Spasení pro mrtvé.

16a pp Poslední dny.
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skryté zámûry va‰e; a bohatství
jeho t˘kající se zlata a stfiíbra
bude va‰e.
5 Neznepokojujte se ohlednû

adluhÛ sv˘ch, neboÈ vám dám
moc je zaplatiti.
6 Neznepokojujte se ohlednû

Sionu, neboÈ s ním budu jednati
milosrdnû.

7 ZÛstaÀte na tomto místû a
v okolních krajinách;

8 A to místo, kde je mou vÛlí,
abyste pfiedev‰ím zÛstali, vám
bude oznaãeno apokojem a mocí

Ducha mého, jenÏ na vás bude
prouditi.

9 Toto místo mÛÏete získati za
nájemné. A dotazujte se pilnû
ohlednû star‰ích obyvatel a za-
kladatelÛ tohoto mûsta;

10 NeboÈ v tomto mûstû je pro
vás více neÏ jeden poklad.

11 TudíÏ, buìte achytfií jako
hadi, a pfiece bez hfiíchu; a já
uspofiádám v‰echny vûci pro
bdobro va‰e, tak rychle, jak
budete schopni je pfiijmouti.
Amen.

ODDÍL 112

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Thomasu B. Marshovi
v Kirtlandu ve státû Ohio 23. ãervence 1837 (History of the Church,
2:499–501). Toto zjevení obsahuje slovo Pánû Thomasu B. Marshovi
ohlednû dvanácti apo‰tolÛ Beránkov˘ch. Prorok zaznamenává, Ïe toto
zjevení bylo pfiijato v den, kdy bylo poprvé kázáno v Anglii evangelium.
Thomas B. Marsh byl v té dobû presidentem Kvora dvanácti apo‰tolÛ.

1–10, Dvanáct má vyslati evange-
lium a pozdvihnouti varovn˘ hlas
ke v‰em národÛm a lidem; 11–15,
Mají vzíti svÛj kfiíÏ, následovati
JeÏí‰e a pásti jeho ovce; 16–20, Ti,
kdo pfiijímají První pfiedsednictvo,
pfiijímají Pána; 21–29, Temnota po-
kr˘vá zemi a pouze ti, ktefií uvûfií a
budou pokfitûni, budou spaseni; 30–
34, První pfiedsednictvo a Dvanáct
drÏí klíãe dispensace plnosti ãasÛ.

VPRAVDù tak praví Pán tobû,
sluÏebníãe mÛj Thomasi:

Sly‰el jsem modlitby tvé; a
almuÏny tvé vystoupily jako
apfiipomínka pfiede mne, ve

prospûch tûch, bratfií tv˘ch, jiÏ
byli vyvoleni, aby vydávali svû-
dectví o jménu mém a bvysílali
ho do ‰iroka mezi v‰echny
národy, pokolení, jazyky a lidi,
a vysvûceni skrze pÛsobení
sluÏebníkÛ m˘ch.

2 Vpravdû pravím tobû, v srdci
tvém a pfii tobû bylo nûkolik
málo vûcí, kter˘mi jsem já, Pán,
nebyl velmi potû‰en.

3 Nicménû, ponûvadÏ ses
aponíÏil, bude‰ oslaven; tudíÏ,
v‰echny hfiíchy tvé jsou ti od-
pu‰tûny.

4 NechÈ je srdce tvé aveselé
pfied tváfií mou; a bude‰

111 5a NaS 64:27–29.
8a NaS 27:16.

pp Pokoj.
11a Mat. 10:16.

b ¤ím. 8:28;
NaS 90:24; 100:15.

112 1a Skut. 10:4.
b NaS 18:28.

3a Mat. 23:12;
Luká‰ 14:11.

4a Mat. 9:2;
Jan 16:33.



Nauka a smlouvy 112:5–17 248

vydávati svûdectví o jménu mém
nejenom bpohanÛm, ale také
cÎidÛm; a bude‰ vysílati slovo
mé ke konãinám zemû.
5 aPfii se, tudíÏ, jitro za jitrem;

a den co den nechÈ bvarovn˘
hlas tvÛj vychází; a kdyÏ pfii-
chází noc, nenechej obyvatele
zemû pro fieã svou dfiímati.

6 NechÈ pfiíbytek tvÛj je v Sio-
nu znám a anestûhuj dÛm svÛj;
neboÈ já, Pán, mám pro tebe
k vykonání veliké dílo ohlednû
zvûstování jména mého mezi
dûtmi lidsk˘mi.

7 TudíÏ, aopásej pro toto dílo
bedra svá. NechÈ nohy tvé jsou
také obuty, neboÈ ty jsi vyvolen
a cesta tvá leÏí mezi horami a
mezi mnoha národy.
8 A slovem tv˘m mnozí vysocí

budou aponíÏeni a slovem tv˘m
mnozí nízcí budou oslaveni.

9 Hlas tvÛj bude pokáráním
pro pfiestupníka; a nechÈ pfii
pokárání tvém jazyk pomlou-
vaãe ustane ve zvrácenosti své.

10 Buì apokorn˘; a Pán tvÛj
BÛh tû povede za ruku a dá ti
odpovûì na modlitby tvé.

11 Znám srdce tvé a znám
modlitby tvé ohlednû bratfií
tv˘ch. Buì nestrann˘ vÛãi nim
v alásce, aby nepfievy‰ovala lás-
ku k mnoh˘m jin˘m, ale nechÈ
láska tvá k nim je jako k tobû

samému a nechÈ láska tvá se
rozhojÀuje ke v‰em lidem a ke
v‰em, ktefií milují jméno mé.

12 A modli se za bratfií své
z Dvanácti. Napomínej je ostfie
pro jméno mé a nechÈ jsou na-
pomínáni pro v‰echny hfiíchy
své a buì pfiede mnou vûrn˘
ajménu mému.
13 A po jejich apoku‰eních a

mnohém bsouÏení, viz, já, Pán,
je vyhledám, a nebudou-li zatvr-
zovati srdce své a nebudou-li
zatvrzovati ‰í j i svou proti
mnû, budou cobráceni a já je
uzdravím.

14 Nyní, pravím ti, a co pravím
tobû, pravím v‰em Dvanácti:
PovstaÀte a opásejte bedra svá,
vezmûte akfiíÏ svÛj, následujte
mne a bpaste ovce mé.

15 Neoslavujte sebe; anebufite
se proti sluÏebníku mému
Josephovi; neboÈ vpravdû pra-
vím vám, já jsem s ním a ruka
má bude nad ním; a bklíãe, které
jsem dal jemu, a také vám,
mu nebudou odÀaty, dokud
nepfiijdu.

16 Vpravdû pravím tobû,
sluÏebníãe mÛj Thomasi, ty jsi
ten muÏ, jehoÏ jsem vyvolil,
aby drÏel klíãe království mého,
jeÏ se t˘kají Dvanácti, do ‰iroka
mezi v‰emi národy –

17 Abys mohl b˘ti sluÏební-

4b NaS 18:6; 90:8–9.
c NaS 19:27.

5a Judas 1:3.
b NaS 1:4–5.

6a Îalmy 125:1.
7a Efez. 6:13–17.
8a pp Pokora, pokorn˘,

pokofiiti se.
10a Pfiísl. 18:12.
11a Mat. 5:43–48.

pp Láska; Pravá
láska.

12a pp JeÏí‰ Kristus –
Vzíti jméno JeÏí‰e
Krista na sebe.

13a pp Pokou‰eti,
poku‰ení.

b Jan 16:33;
Zjev. 7:13–14;
NaS 58:3–4.

c 3. Nefi 18:32.
pp Obrácení,
obrácen˘.

14a Mat. 16:24.
pjs, Mat. 16:25–26;
Luká‰ 9:23.

b Jan 21:15–17.
15a pp Vzpoura.

b NaS 28:7.
pp Klíãe knûÏství.
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kem m˘m, abys odemykal dve-
fie království na v‰ech místech,
kam sluÏebník mÛj Joseph a slu-
Ïebník mÛj aSidney a sluÏebník
mÛj bHyrum nemohou pfiijíti;
18 NeboÈ na nû jsem na krátk˘

ãas vloÏil bfiemeno v‰ech církví.
19 ProãeÏ, kamkoli tû po‰lou,

tam jdi, a já budu s tebou; a na
jakémkoli místû bude‰ hlásati
jméno mé, tam ti budou otevfie-
ny amocné dvefie, aby mohli
pfiijmouti slovo mé.
20 Kdokoli apfiijímá slovo mé,

pfiijímá mne, a kdokoli pfiijímá
mne, pfiijímá ty, První pfiedsed-
nictvo, které jsem poslal, které
jsem uãinil rádci, pro jméno své,
pro vás.
21 A opût, pravím vám, Ïe kte-

rékoli po‰lete ve jménu mém,
hlasem bratfií sv˘ch, aDvanácti,
náleÏitû doporuãené a bzplno-
mocnûné vámi, budou míti
moc otevírati dvefie království
mého pro jak˘koli národ, kam-
koli je po‰lete –
22 Nakolik se pokofií pfiede

mnou a setrvají ve slovu mém a
budou aposlouchati hlas Ducha
mého.
23 Vpravdû, vpravdû, pravím

vám, atemnota pokr˘vá zemi
a hustá temnota mysl lidí a ve‰-

keré tûlo je bzkaÏeno pfied tváfií
mou.

24 Vizte, aodplata pfiichází
rychle na obyvatele zemû, den
hnûvu, den spálení, den pusto-
‰ení, bpláãe, truchlení a bûdová-
ní; a jako vichfiice to pfiijde na
ve‰kerou tváfi zemû, praví Pán.

25 A na domû mém to azaãne
a z domu mého to vyjde, praví
Pán;

26 Nejprve mezi tûmi mezi
vámi, praví Pán, ktefií atvrdili,
Ïe znají jméno mé, a bneznali
mne a crouhali se mi uprostfied
domu mého, praví Pán.

27 TudíÏ, hleìte na to, abyste
se na tomto místû neznepoko-
jovali ohlednû záleÏitostí církve
mé, praví Pán.

28 Ale aoãistûte srdce své pfiede
mnou; a potom bjdûte do celého
svûta a kaÏte evangelium mé
kaÏdému stvofiení, které ho ne-
obdrÏelo;

29 A ten, kdo auvûfií a bude
bpokfitûn, bude spasen, a ten,
kdo neuvûfií a nebude pokfitûn,
bude czatracen.

30 NeboÈ vám, aDvanácti, a
onûm, bPrvnímu pfiedsednictvu,
ktefií jsou urãeni s vámi, aby byli
rádci va‰imi a vÛdci va‰imi, je
dána moc knûÏství, pro poslední

17a pp Rigdon, Sidney.
b pp Smith, Hyrum.

19a 1. Kor. 16:9;
NaS 118:3.

20a NaS 84:35–38.
21a NaS 107:34–35.

b pp Pravomoc.
22a pp Poslouchati,

poslu‰nost,
poslu‰n .̆

23a Iz. 60:2; Mich. 3:6;
NaS 38:11.

pp Odpadlictví –
Odpadlictví v prvotní
kfiesÈanské církvi.

b NaS 10:20–23.
24a pp Odplata.

b NaS 124:8.
25a 1. Petr. 4:17–18.
26a Mat. 7:21–23;

NaS 41:1; 56:1.
b Luká‰ 6:46;

Mos. 26:24–27;
3. Nefi 14:21–23.

c pp Rouhání,
rouhati se.

28a pp âistota, ãist˘,
neãist˘.

b Marek 16:15–16.
29a Morm. 9:22–23;

NaS 20:25–26.
b pp Kfiest, kfitíti.
c pp Zatracení.

30a pp Apo‰tol.
b pp První

pfiedsednictvo.
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dny a pro poslední ãas, v nichÏ
je cdispensace plnosti ãasÛ.
31 KterouÏto moc drÏíte ve

spojení se v‰emi tûmi, jiÏ obdr-
Ïeli dispensaci ve kterékoli dobû
od poãátku stvofiení;

32 NeboÈ vpravdû pravím
vám, aklíãe dispensace, které jste
obdrÏeli, bpfiecházely z otcÛ a
naposledy ze v‰eho byly z nebe
seslány vám.

33 Vpravdû pravím vám, vizte,
jak veliké je povolání va‰e.
aOãistûte srdce své a ‰at svÛj,
aby krev tohoto pokolení nebyla
bpoÏadována z rukou va‰ich.

34 Buìte vûrní, dokud nepfii-
jdu, neboÈ já apfiijdu rychle; a
odmûna má je se mnou, abych
odplatil kaÏdému ãlovûku podle
toho, jaké bude bdílo jeho. Já
jsem Alfa i Oméga. Amen.

ODDÍL 113

Odpovûdi na urãité otázky t˘kající se záznamÛ Izaiá‰ov˘ch dané pro-
stfiednictvím Josepha Smitha, Proroka, v bfieznu 1838 (History of the
Church, 3:9–10).

1–6, Kmen IzaiÛv, proutek vychá-
zející z nûho a kofien IzaiÛv jsou
rozpoznány; 7–10, Rozpt˘lené
zbytky Sionu mají právo na knûÏ-
ství a jsou svolávány, aby se vrátily
k Pánu.

KDO je kmen aIzaiÛv, o kte-
rém se mluví v 1., 2., 3., 4. a

5. ver‰i 11. kapitoly Izaiá‰ovy?
2 Vpravdû tak praví Pán: Je to

Kristus.
3 Co je proutek, o kterém se

hovofií v prvním ver‰i 11. kapi-
toly Izaiá‰ovy, jenÏ má vyjíti
z kmene Izaiova?

4 Viz, tak praví Pán: Je to
sluÏebník v rukou Kristov˘ch,
jenÏ je ãásteãnû potomkem Izai-
ov˘m, stejnû jako aEfraimov˘m,

neboli z domu Jozefova, na
nûhoÏ je vloÏena veliká bmoc.
5 Co je kofien IzaiÛv, o kterém

se hovofií v 10. ver‰i 11. kapitoly?
6 Viz, tak praví Pán, je to poto-

mek IzaiÛv, stejnû jako JozefÛv,
jemuÏ po právu náleÏí knûÏství
a aklíãe království, jako bkorou-
hev a pro cshromaÏìování lidu
mého v posledních dnech.

7 Otázky Eliase Higbeeho: Co
se míní pfiíkazem v Izaiá‰ovi,
52. kapitola, 1. ver‰, kter˘ fiíká:
Oblec se v sílu svou, ó Sione – a
na jak˘ lid Izaiá‰ poukazoval?

8 Poukazoval na ty, jeÏ BÛh po-
volá v posledních dnech, ktefií
budou drÏeti moc knûÏství, aby
opût pfiivedli aSion, a pro vy-
koupení Izraele; a obléci si bsílu

30c Efez. 1:10;
NaS 27:13; 124:40–42.
pp Dispensace.

32a NaS 110:11–16.
pp Klíãe knûÏství.

b Abr. 1:2–3.
33a Jákob 1:19.

b NaS 72:3.

34a Zjev. 22:7, 12;
NaS 49:28; 54:10.

b pp Skutky.
113 1a pp Izai.
4a Gen. 41:50–52;

NaS 133:30–34.
pp Efraim.

b pp Moc.

6a pp Klíãe knûÏství.
b NaS 45:9.

pp Korouhev.
c pp Izrael –

ShromáÏdûní Izraele.
8a pp Sion.

b NaS 82:14.
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svou znamená obléci si pravo-
moc knûÏství, na nûÏ on, Sion,
má cprávo skrze rod; také navrá-
titi se k té moci, kterou ztratil.
9 Jak máme rozumûti Sionu

uvolÀujícímu se z okovÛ hrdla
svého; 2. ver‰?

10 Máme tomu rozumûti tak,
Ïe arozpt˘lené zbytky jsou nabá-

dány, aby se bvrátily k Pánovi,
odkud odpadly; coÏ kdyÏ uãiní,
zaslíbením Pánû je, Ïe k nim
bude promlouvati nebo jim
bude dávati zjevení. Viz 6., 7. a 8.
ver‰. Okovy hrdla jeho jsou
prokletí BoÏí na nûm neboli na
zbytcích Izraele v rozpt˘leném
stavu jejich mezi pohany.

ODDÍL 114

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, ve Far Westu ve státû
Missouri 17. dubna 1838 (History of the Church, 3:23).

1–2, Církevní postavení zastáva-
ná tûmi, ktefií nejsou vûrní, budou
dána jin˘m.

VPRAVDù tak praví Pán: Je
to moudrost v sluÏebníkovi

mém Davidu W. Pattenovi, aby
urovnal ve‰keré obchodování
své tak brzy, jak jen mÛÏe, a
zbavil se zboÏí svého, aby pro

mne mohl pfií‰tí jaro vykonati
misii, spoleãnû s dal‰ími, do-
konce s dvanácti vãetnû sebe,
aby svûdãil o jménu mém a nesl
radostné zvûsti celému svûtu.

2 NeboÈ vpravdû tak praví
Pán, Ïe nakolik jsou mezi vámi
ti, jiÏ zapírají jméno mé, budou
jiní adosazeni na jejich bmísto a
obdrÏí jejich biskupství. Amen.

ODDÍL 115

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, ve Far Westu ve státû
Missouri 26. dubna 1838, oznamující vÛli BoÏí ohlednû vybudování
tohoto místa a Pánova domu (History of the Church, 3:23–25). Toto
zjevení je adresováno pfiedsedajícím úfiedníkÛm Církve.

1–4, Pán naz˘vá svou církev Církví
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních
dnÛ; 5–6, Sion a jeho kÛly jsou pro
Svaté místem ochrany a útoãi‰tû;
7–16, Svat˘m je pfiikázáno vybu-
dovati ve Far Westu dÛm Pánû;
17–19, Joseph Smith drÏí klíãe
království BoÏího na zemi.

VPRAVDù tak praví Pán tobû,
sluÏebníãe mÛj aJosephe

Smithe ml. a také sluÏebníãe mÛj
bSidney Rigdone a také sluÏeb-
níãe mÛj cHyrume Smithe, a
rádcÛm tv˘m, ktefií jsou urãeni
i ktefií budou urãeni pozdûji;

2 A také tobû, sluÏebníãe mÛj

8c pp Prvorozenství.
10a pp Izrael –

Rozpt˘lení Izraele.
b Ozeá‰ 3:4–5;

2. Nefi 6:11.
114 2a NaS 118:1, 6.

b NaS 64:40.
115 1a pp Smith,

Joseph, ml.
b pp Rigdon, Sidney.
c pp Smith, Hyrum.
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aEdwarde Partridgi, a rádcÛm
jeho;
3 A také vûrn˘m sluÏebníkÛm

sv˘m, ktefií jsou z vysoké rady
církve mé v Sionu, neboÈ tak
bude naz˘vána, a v‰em star‰ím
a lidem z mé Církve JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ, rozpt˘-
len˘m do ‰iroka v celém svûtû;

4 NeboÈ tak bude acírkev má
naz˘vána v tûchto posledních
dnech, a to bCírkev JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ.
5 Vpravdû pravím vám v‰em:

aPovstaÀ a sviÈ, aby svûtlo
tvé mohlo b˘ti bkorouhví pro
národy;
6 A aby ashromáÏdûní v zemi

bSion a v ckÛlech jeho mohlo b˘ti
jako ochrana a jako dútoãi‰tû pfied
boufií a pfied hnûvem, aÏ bude
evylit bez zfiedûní na celou zem.
7 NechÈ mûsto Far West je

svatou a zasvûcenou zemí pro
mne; a bude naz˘váno nejsva-
tûj‰ím, neboÈ zemû, na níÏ stojí‰,
je asvatá.
8 TudíÏ, pfiikazuji vám, abyste

pro mne apostavili dÛm, pro
shromaÏìování svat˘ch m˘ch,
aby mne mohli buctívati.

9 A nechÈ je poãátek tohoto
díla a základ a pfiípravné dílo
v tomto nadcházejícím létû;

10 A nechÈ poãátek je uãinûn
ãtvrtého dne mûsíce ãervence;
a od toho ãasu nadále nechÈ lid

mÛj pracuje pilnû, aby postavil
dÛm jménu mému;

11 A za ajeden rok od tohoto dne
nechÈ zapoãnou znovu v poklá-
dání základÛ bdomu mého.

12 Tedy nechÈ od toho ãasu
nadále pracují pilnû, dokud ne-
bude dokonãen, od úhelného
kamene jeho aÏ k vrcholku jeho,
dokud nezbude nic, co není
dokonãeno.

13 Vpravdû pravím vám, nechÈ
se sluÏebník mÛj Joseph ani slu-
Ïebník mÛj Sidney ani sluÏebník
mÛj Hyrum jiÏ více nezadluÏí
pro stavûní domu jménu mému;

14 Ale nechÈ je dÛm stavûn
jménu mému podle avzoru,
kter˘ jim ukáÏi.

15 A nepostaví-li jej lid mÛj
podle vzoru, kter˘ ukáÏi pfied-
sednictvu jejich, nepfiijmu jej
z rukou jejich.
16 Ale postaví-li jej lid mÛj po-

dle vzoru, kter˘ ukáÏi pfied-
sednictvu jejich, a to sluÏební-
ku svému Josephovi a rádcÛm
jeho, potom jej pfiijmu z rukou
lidu svého.

17 A opût, vpravdû pravím
vám, mou vÛlí je, aby mûsto
Far West bylo postaveno rychle
skrze shromáÏdûní svat˘ch
m˘ch;

18 A také aby byla v okolních
krajinách urãena pro akÛly dal‰í
místa, jak budou ãas od ãasu

2a pp Partridge, Edward.
4a 3. Nefi 27:4–8.

b pp Církev JeÏí‰e
Krista Svat˘ch
posledních dnÛ.

5a Iz. 60:1–3.
b Iz. 11:12.

pp Korouhev.
6a pp Izrael –

ShromáÏdûní Izraele.
b pp Sion.
c NaS 101:21.

pp KÛl.
d Iz. 25:1, 4;

NaS 45:66–71.
e Zjev. 14:10;

NaS 1:13–14.
7a pp Svat˘.

8a NaS 88:119; 95:8.
b pp Uctívání, uctívati.

11a NaS 118:5.
b NaS 124:45–54.

14a ÎidÛm 8:5;
NaS 97:10.

18a NaS 101:21.
pp KÛl.
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projevena sluÏebníku mému
Josephovi.
19 NeboÈ vizte, já budu s ním

a já ho posvûtím pfied lidem;

neboÈ jemu jsem dal aklíãe toho-
to království a sluÏby. Tak jest.
Amen.

ODDÍL 116

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, poblíÏ Wightova pfiívozu, na
místû zvaném Spring Hill v kraji Daviess ve státû Missouri 19. kvûtna
1838 (History of the Church, 3:35).

SPRING Hill je pojmenován
Pánem aAdam-ondi-Ahman,

protoÏe, pravil, to je místo, kam
bAdam pfiijde, aby nav‰tívil lid

svÛj, neboli kde cStar˘ DnÛ
bude sedûti, jak promlouval
Daniel, prorok.

ODDÍL 117

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, ve Far Westu ve státû
Missouri 8. ãervence 1838, ohlednû okamÏit˘ch povinností Williama
Markse, Newela K. Whitneyho a Olivera Grangera (History of the
Church, 3:45–46).

1–9, Pánovi sluÏebníci nemají b˘ti
Ïádostivi ãasn˘ch vûcí, neboÈ „co je
majetek pro Pána?“; 10–16, Mají
opustiti malost du‰e a jejich obûti
budou Pánovi posvátné.

VPRAVDù tak praví Pán
sluÏebníku svému Williamu

Marksovi a také sluÏebníku
svému Newelu K. Whitneymu,
nechÈ urovnají rychle obcho-
dování své a putují ze zemû
Kirtland dfiíve, neÏ já, Pán, se‰lu
opût snûhy na zem.
2 NechÈ se probudí a povsta-

nou a vyjdou a neotálejí, neboÈ
já, Pán, to pfiikazuji.
3 TudíÏ, budou-li otáleti, ne-

povede se jim dobfie.

4 NechÈ ãiní pfiede mnou
pokání ze v‰ech hfiíchÛ sv˘ch
a ze v‰ech Ïádostiv˘ch pfiání
sv˘ch, praví Pán; neboÈ co je
amajetek pro mne? praví Pán.
5 NechÈ majetek Kirtlandu je

pouÏit na adluh, praví Pán.
NechÈ se ho vzdají, praví Pán, a
cokoli zÛstává, nechÈ to zÛstává
v rukou va‰ich, praví Pán.

6 NeboÈ nemám ptactvo nebes-
ké a také ryby mofiské a zvífiata
hor? Neuãinil jsem zem? Nedr-
Ïím aosudy v‰ech armád národÛ
zemû?

7 TudíÏ, neuãiním, aby aopu‰-
tûná místa rozpuãela a rozkvetla
a vydávala v hojnosti? praví Pán.

8 Není dosti místa na horách

19a pp Klíãe knûÏství.
116 1a NaS 78:15.

pp Adam-ondi-
-Ahman.

b pp Adam.
c Dan. 7:13–14, 22.

117 4a NaS 104:14.
5a NaS 104:78.

6a Skut. 17:26;
1. Nefi 17:36–39.

7a Iz. 35:1;
NaS 49:24–25.
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aAdam-ondi-Ahman a na pla-
ninách Olaha b·inea neboli
v czemi, kde pfieb˘val Adam, Ïe
vy jste Ïádostivi toho, co je jen
kapka, a zanedbáváte závaÏnûj‰í
záleÏitosti?

9 TudíÏ, pojìte sem vzhÛru do
zemû lidu mého, a to do Sionu.

1 0 N e c h È s l u Ï e b n í k m Û j
William Marks je avûrn˘ nad
málo vûcmi a bude vládcem
nad mnoh˘mi. NechÈ pfiedsedá
uprostfied lidu mého ve mûstû
Far West a nechÈ je poÏehnán
poÏehnáními lidu mého.

11 NechÈ sluÏebník mÛj Newel
K. Whitney se stydí za skupinu
amikulá‰encÛ a za v‰echny
btajné ohavnosti jejich a za ve‰-
kerou svou malost du‰e pfiede
mnou, praví Pán, a jde vzhÛru
do zemû Adam-ondi-Ahman a
je cbiskupem pro lid mÛj, praví
Pán, ne podle jména, ale ve
skutcích, praví Pán.
1 2 A o p û t , p r a v í m v á m ,

pamatuji na sluÏebníka svého
aOlivera Grangera; vizte, vprav-
dû mu pravím, Ïe jméno jeho

bude uchováváno v posvátné
pamûti z pokolení na pokolení,
na vûky vûkÛ, praví Pán.

13 TudíÏ, nechÈ bojuje horlivû
za vykoupení Prvního pfiedsed-
nictva Církve mé, praví Pán; a
kdyÏ padne, opût povstane,
neboÈ aobûÈ jeho bude pro mne
posvátnûj‰í neÏ vzestup jeho,
praví Pán.

14 TudíÏ, nechÈ pfiijde rychle
sem vzhÛru, do zemû Sion; a
v pfiíhodném ãase bude uãinûn
kupcem pro jméno mé, praví
Pán, pro dobro lidu mého.

15 TudíÏ nechÈ Ïádn˘ nepohr-
dá sluÏebníkem m˘m Oliverem
Grangerem, ale nechÈ poÏeh-
nání lidu mého jsou na nûm na
vûky vûkÛ.

16 A opût, vpravdû pravím
vám, nechÈ v‰ichni sluÏebníci
moji v zemi Kirtland pamatují
na Pána Boha svého, a také na
dÛm mÛj, aby ho udrÏovali a za-
chovávali svat˘m, a na svrÏení
penûzomûncÛ v mém vlastním
pfiíhodném ãase, praví Pán.
Tak jest. Amen.

ODDÍL 118

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, ve Far Westu ve státû
Missouri 8. ãervence 1838 jako odpovûì na úpûnlivou prosbu: „UkaÏ nám
svou vÛli, Ó Pane, ohlednû Dvanácti.“ (History of the Church, 3:46.)

1–3, Pán se postará o rodiny Dva-
nácti; 4–6, Uprázdnûná místa mezi
Dvanácti jsou zaplnûna.

VPRAVDù tak praví Pán:
NechÈ se ihned koná kon-

ference; nechÈ Dvanáct je zorga-
nisováno; a nechÈ jsou urãeni

8a NaS 116:1.
pp Adam-ondi-
-Ahman.

b Abr. 3:13.
c pp Eden.

10a Mat. 25:23.
11a Zjev. 2:6, 15.

b pp Tajná spolãení.
c pp Biskup.

12a tj. zmocnûnec, jehoÏ

Prorok povûfiil
vyfiízením sv˘ch
záleÏitostí
v Kirtlandu.

13a pp ObûÈ.
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muÏi, aby adoplnili místo tûch,
ktefií odpadli.

2 N e c h È s l u Ï e b n í k m Û j
aThomas zÛstane po nûjak˘ ãas
v zemi Sion, aby vydal slovo mé.
3 NechÈ zbytek pokraãuje od

té hodiny v kázání, a budou-li
to ãiniti ve v‰í pokofie srdce,
v mírnosti a apokofie a btrpûli-
vosti, já, Pán, jim dávám pfiíslib,
Ïe se postarám o rodiny jejich;
a mocné dvefie jim budou ote-
vfieny od nynûj‰ka.

4 A pfií‰tí jaro nechÈ odejdou,
aby pfiepluli veliké vody a tam
roz‰ifiovali evangelium mé,

plnost jeho, a vydávali svûdec-
tví o jménu mém.

5 NechÈ se rozlouãí se svat˘mi
m˘mi ve mûstû Far West dvacá-
tého ‰estého dne pfií‰tího dubna
na stavebním místû domu
mého, praví Pán.

6 NechÈ sluÏebník mÛj John
Taylor a také sluÏebník mÛj
John E. Page a také sluÏebník
mÛj Wilford Woodruff a také
sluÏebník mÛj Willard Richards
jsou urãeni, aby zaplnili místa
tûch, ktefií odpadli, a nechÈ
jsou oficiálnû zpraveni o urãení
svém.

ODDÍL 119

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, ve Far Westu ve státû
Missouri 8. ãervence 1838 v odpovûì na jeho úpûnlivou prosbu: „Ó
Pane! UkaÏ svému sluÏebníkovi, jak mnoho poÏaduje‰ z majetku svého
lidu jako desátek.“ (History of the Church, 3:44.) Zákon desátku, jak je
chápán dnes, nebyl dán Církvi pfied tímto zjevením. Pojem desátek
v modlitbû právû citované a v pfiedcházejících zjeveních (64:23; 85:3;
97:11) neznamenal pouze jednu desetinu, ale ve‰keré dobrovolné obûti
nebo pfiíspûvky do církevních fondÛ. Pán dal dfiíve Církvi zákon zasvûcení a
správcovství majetku, k nûmuÏ ãlenové (hlavnû vedoucí star‰í) pfiistoupili
skrze smlouvu, která mûla b˘ti vûãnou. ProtoÏe se mnozí touto smlouvou
nefiídili, Pán ho na ãas odÀal a dal namísto nûho celé Církvi zákon
desátku. Prorok se tázal Pána, jak mnoho z jejich majetku poÏaduje pro
posvátné úãely. Odpovûdí bylo toto zjevení.

1–5, Svatí mají pfiedávati svÛj
pfiebyteãn˘ majetek a potom dávati,
jako desátek, jednu desetinu svého
pfiíjmu roãnû; 6–7, Tento postup
posvûtí zemi Sion.

VPRAVDù, tak praví Pán,
já poÏaduji, aby ve‰ker˘

apfiebyteãn˘ majetek jejich byl

vloÏen do rukou biskupa církve
mé v Sionu,

2 Pro stavbu adomu mého a
pro poloÏení základu Sionu
a pro knûÏství a pro dluhy
pfiedsednictva Církve mé.

3 A toto bude poãátek adesátku
lidu mého.

4 A poté, ti, jiÏ takto pfiedali

118 1a Skut. 1:13,
16–17, 22–26.

2a pp Marsh, Thomas B.
3a pp Pokora, pokorn˘,

pokofiiti se.
b pp Vytrvati.

119 1a NaS 42:33–34, 55;
51:13; 82:17–19.

2a NaS 115:8.
3a NaS 64:23;

Mal. 3:8–12.
pp Desátek.
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desátek, budou platiti jednu de-
setinu ve‰kerého pfiíjmu svého
roãnû; a toto bude pro nû na
vûky stál˘m zákonem, pro svaté
knûÏství mé, praví Pán.
5 Vpravdû pravím vám, stane

se, Ïe v‰ichni ti, jiÏ se shromaÏ-
ìují v zemi aSion, budou pfiedá-
vati desátek t˘kající se pfiebyteã-
ného majetku svého a budou
dodrÏovati tento zákon, jinak
nebudou shledáni hodn˘mi,
aby pfieb˘vali mezi vámi.

6 A pravím vám, nebude-li lid
mÛj dodrÏovati tento zákon,
aby ho svûtil, a tímto zákonem
posvûcovati zemi aSion pro
mne, aby ustanovení má a
soudy mé mohly b˘ti na ní za-
chovávány, aby mohla b˘ti
nanejv˘‰e svatá, vizte, vpravdû
pravím vám, nebude to pro vás
zemû Sion.

7 A toto bude pfiíklad pro
v‰echny akÛly Sionu. Tak jest.
Amen.

ODDÍL 120

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, ve Far Westu ve státû
Missouri 8. ãervence 1838, oznamující, jak naloÏiti s majetkem, kter˘
byl pfiedán jako desátek, o nûmÏ se mluví v pfiedcházejícím zjevení, oddíl
119 (History of the Church, 3:44).

VPRAVDù, tak praví Pán,
nyní pfii‰el ãas, kdy s aním

naloÏí rada tvofiená Prvním
pfiedsednictvem Církve mé a

biskupem a radou jeho a vyso-
kou radou mou; a m˘m vlast-
ním hlasem pro nû, praví Pán.
Tak jest. Amen.

ODDÍL 121

Modlitba a proroctví zapsané Josephem Smithem, Prorokem, zatímco byl
vûznûm v Ïaláfii v Liberty ve státû Missouri, datované 20. bfieznem 1839
(History of the Church, 3:289 – 300). Prorok s nûkolika spoleãníky byl
mûsíce ve vûzení. Jejich Ïádosti a dovolávání se smûrované k v˘konn˘m
úfiedníkÛm a soudní moci jim nepfiinesly pomoc.

1–6, Prorok prosí Pána za trpící
Svaté; 7–10, Pán mu pfiiná‰í pokoj;
11–17, Prokleti jsou v‰ichni ti, ktefií
‰ífií fale‰n˘ kfiik o pfiestupku proti
Pánovu lidu; 18–25, Nebudou míti
právo na knûÏství a budou zatrace-

ni; 26–32, Slavná zjevení zaslíbená
tûm, ktefií vytrvají udatnû; 33–40,
Proã mnozí jsou povoláni a málo
je vyvolen˘ch; 41–46, KnûÏství
má b˘ti pouÏíváno pouze ve spra-
vedlivosti.

5a NaS 57:2–3.
6a pp Sion.

7a pp KÛl.
120 1a tj. desátek.
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Ó BOÎE, kde jsi? A kde
je stánek, kter˘ zakr˘vá

místo aúkrytu tvého?
2 aJak dlouho bude ruka tvá

zadrÏována a oko tvé, ano ãisté
oko tvé, hledûti z vûãn˘ch nebes
na bezpráví na lidu tvém a na
sluÏebnících tv˘ch a uchem tv˘m
bude pronikati volání jejich?

3 Ano, ó Pane, ajak dlouho bu-
dou trpûti tímto bezprávím a
nezákonn˘m útlakem, neÏ srdce
tvé bude vÛãi nim obmûkãeno a
nitro tvé bude vÛãi nim pohnuto
soucitem?
4 Ó Pane BoÏe aV‰emohoucí,

tvÛrce nebe, zemû a mofií a
v‰ech vûcí, které v nich jsou,
a kter˘ ovládá‰ a podrobuje‰ si
ìábla a temné a setmûlé pan-
ství ·eolu – vztáhni ruku svou;
nechÈ oko tvé proniká; nechÈ
stánek tvÛj je pozvednut; nechÈ
bskryté místo tvé není nadále
zakryto; nechÈ ucho tvé je
naklonûno; nechÈ srdce tvé je
obmûkãeno a nitro tvé pohnuto
soucitem vÛãi nám.
5 NechÈ hnûv tvÛj je rozní-

cen proti nepfiátelÛm na‰im; a,
v prchlivosti srdce svého, meãem
sv˘m aodplaÈ za bezpráví na‰e.
6 Pamatuj na trpící svaté své,

ó BoÏe ná‰; a sluÏebníci tvoji se
budou radovati ve jménu tvém
na vûky.

7 Synu mÛj, pokoj buì du‰i
tvé; aprotivenství tvé a strasti
tvé potrvají jen malou chvilku;

8 A potom, jestliÏe v tom avy-
trvá‰ dobfie, BÛh tû oslaví na
v˘sosti; zvítûzí‰ nad v‰emi
nepfiáteli sv˘mi.

9 aPfiátelé tvoji stojí pfii tobû a
budou tû opût zdraviti s vfiel˘m
srdcem a pfiátelsk˘ma rukama.

10 Nejsi je‰tû jako aJob; Pfiátelé
tvoji se s tebou nepfiou ani
tû neobviÀují z pfiestupku, jak to
ãinili Jobovi.

11 A ti, jiÏ tû obviÀují z pfie-
stupku, nadûje jejich bude
seÏehnuta a vyhlídky jejich se
rozpustí jako se rozpou‰tí ajíní
pfied spalujícími paprsky vychá-
zejícího slunce;

12 A také Ïe BÛh pfiiloÏil svou
ruku a peãeÈ, aby zmûnil aãasy
a období a zaslepil mysl jejich,
aby nemohli porozumûti podi-
vuhodn˘m dílÛm jeho; aby je
také mohl vyzkou‰eti a pfiistih-
nouti je v jejich vlastní vychy-
tralosti;

13 Také protoÏe srdce jejich
je zkaÏené, a vûci, které jsou
ochotni pfiivoditi na druhé a
které s potû‰ením chtûjí, aby
jimi druzí trpûli, mohly pfiijíti
na nû asamotné aÏ do krajnosti;
14 Aby také mohli b˘ti zkla-

máni a nadûje jejich mohly b˘ti
odfiíznuty;

15 A za nemnoho let, aby oni a
potomstvo jejich bylo smeteno
pod nebesy, praví BÛh, takÏe
ani jeden z nich nebude pone-
chán, aby se postavil u stûny.

121 1a Îalmy 13:2–3;
102:2–3.

2a Abak. 1:2.
3a NaS 109:49.
4a pp V‰emocn˘.

b NaS 123:6.

5a Luká‰ 18:7–8.
7a pp Protivenství.
8a 1. Petr. 2:19–23.

pp Vytrvati.
9a NaS 122:3.

10a pp Job.

11a Ex. 16:14.
12a Dan. 2:21.
13a Pfiísl. 28:10;

1. Nefi 14:3.
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16 Prokletí jsou v‰ichni ti, jiÏ
pozdvihnou paty proti apoma-
zan˘m m˘m, praví Pán, a vola-
jí: oni bzhfie‰ili, kdeÏto oni
nezhfie‰ili pfiede mnou, praví
Pán, ale ãinili to, co bylo vhod-
né v oãích m˘ch a co jsem jim
pfiikázal.

17 Ale ti, jiÏ volají: pfiestupek,
to ãiní, protoÏe jsou sluÏebníky
hfiíchu a jsou sami adûtmi nepo-
slu‰nosti.

18 A ti, jiÏ pfiísahají fale‰nû
proti sluÏebníkÛm m˘m, aby
je mohli uvésti do poroby a
k smrti –

19 Bûda jim; protoÏe oni se
aprohfie‰ili proti maliãk˘m m˘m,
budou oddûleni od bobfiadÛ
domu mého.
20 aKo‰ jejich nebude pln˘,

domy jejich a stodoly jejich
budou zniãeny a jimi sam˘mi
budou pohrdati ti, ktefií jim
lichotili.

21 Nebudou míti právo na
aknûÏství, ani potomstvo jejich
po nich z pokolení na pokolení.
22 Bylo by pro nû alépe, aby jim

byl zavû‰en ml˘nsk˘ kámen
na ‰íji a byli utopeni v hlubinû
mofiské.
23 Bûda v‰em tûm, jiÏ obtûÏují

lid mÛj a vyhánûjí a vraÏdí ho
a svûdãí proti nûmu, praví Pán

zástupÛ; apokolení zmijí neuni-
kne zatracení pekla.

24 Vizte, oãi mé avidí a znají
v‰echna díla jejich a já mám
v záloze rychl˘ bsoud v období
jeho, pro nû v‰echny;

25 NeboÈ pro kaÏdého ãlovûka
je urãen aãas, podle toho, jaké
bude bdílo jeho.

26 BÛh vám dá a Svat˘m
Duchem sv˘m bpoznání, ano
nevysloviteln˘m cdarem Du-
cha Svatého, které nebylo
zjeveno, co byl svût, aÏ do
nynûj‰ka;

27 Které pfiedkové na‰i oãeká-
vali s dychtiv˘m oãekáváním,
aby bylo zjeveno v posledních
ãasech, k nûmuÏ mysl jejich byla
smûrována andûly, jak bylo
drÏeno v záloze pro plnost slávy
jejich;

28 Pfiijde ãas, v nûmÏ nebude
anic zadrÏeno, zda je jeden BÛh
nebo mnoho bbohÛ, oni budou
projeveni.

29 V‰echny trÛny a panství,
kníÏectví a moci budou azjeveny
a udûleny v‰em, kdo vytrvali
udatnû pro evangelium JeÏí‰e
Krista.

30 A také, zda jsou astanoveny
meze nebesÛm nebo mofiím
nebo sou‰i nebo slunci, mûsíci
nebo hvûzdám –

16a 1. Sam. 26:9;
Îalmy 105:15.

b 2. Nefi 15:20;
Moroni 7:14, 18.

17a Efez. 5:6.
19a Mat. 18:6.

pp UblíÏiti, uraziti.
b pp Obfiady.

20a Deut. 28:15–20.
21a pp KnûÏství.
22a Mat. 18:6;

NaS 54:5.

23a Mat. 12:34.
24a pp V‰evûdoucí.

b Hel. 8:25.
pp Soud, souditi.

25a Job 7:1;
NaS 122:9.

b pp Skutky.
26a NaS 8:2–3.

b Dan. 2:20–22;
âl. v. 1:9.
pp Zjevení.

c pp Dar Ducha Svatého.

28a NaS 42:61;
76:7–8; 98:12.

b Îalmy 82:1, 6;
Jan 10:34–36;
1. Kor. 8:5–6;
NaS 76:58; 132:20;
Abr. 4:1; 5:1–2.

29a NaS 101:32.
30a Job 26:7–14;

Îalmy 104:5–9;
Skut. 17:26.
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31 V‰echny ãasy jejich rotací
a obûhÛ, v‰echny urãené dny,
mûsíce a roky a v‰echny dny
jejich dnÛ, mûsícÛ a rokÛ a
v‰echny jejich slávy, zákony a
stanovené ãasy budou zjeveny
ve dnech adispensace plnosti
ãasÛ –

32 Podle toho, co bylo ustano-
veno uprostfied aRady Vûãného
bBoha v‰ech ostatních bohÛ,
dfiíve neÏ byl tento svût, coÏ má
b˘ti uschováno do jeho skonãení
a konce, kdy kaÏd˘ ãlovûk vejde
do vûãné cpfiítomnosti jeho a do
nesmrtelného dodpoãinutí jeho.

33 Jak dlouho mohou zÛstati
valící se vody neãisté? Jaká moc
zadrÏí nebesa? Stejnû jako mÛÏe
ãlovûk vztáhnouti drobné rámû
své, aby zastavil fieku Missouri
ve stanoveném toku jejím nebo
aby obrátil proud její vzhÛru,
stejnû tak mÛÏe zabrániti V‰e-
mohoucímu vylíti dolÛ z nebe
apoznání na hlavu Svat˘ch po-
sledních dnÛ.
34 Vizte, mnozí jsou apovoláni,

ale málo je bvyvolen˘ch. A proã
nejsou vyvoleni?

35 ProtoÏe srdce jejich tolik
ulpívá na vûcech tohoto asvûta
a usilují o bpocty lidí, Ïe se nena-
uãí tomuto jedinému pouãení –

36 Îe apráva knûÏství jsou

neoddûlitelnû spojena s mocemi
nebesk˘mi a Ïe bmoci nebeské
nemohou b˘ti ovládány ani
pouÏívány, pouze podle zásad
cspravedlivosti.
37 Îe nám mohou b˘ti pfiedá-

na, je pravda; ale kdyÏ se snaÏí-
me azakr˘vati bhfiíchy své nebo
uspokojovati cp˘chu svou, mar-
nivou ctiÏádost svou nebo
uplatÀovati moc nebo panství
nebo donucování na du‰i dûtí
lidsk˘ch v jakékoli mífie ne-
spravedlivosti, vizte, nebesa se
dstáhnou; Duch Pánû je zarmou-
cen; a kdyÏ se stáhne, amen
s knûÏstvím neboli s pravomocí
onoho muÏe.

38 Vizte, dfiíve neÏ si to uvû-
domí, je ponechán sám sobû,
aby se aostnÛm zpûãoval, aby
bpronásledoval svaté a aby
bojoval proti Bohu.

39 Pouãili jsme se skrze smut-
nou zku‰enost, Ïe je v apovaze
a je sklonem témûfi v‰ech lidí,
jakmile získají trochu pravo-
moci, jak se domnívají, zaãnou
ihned uplatÀovati nespravedli-
vé panství.

40 TudíÏ mnozí jsou povoláni,
ale málo je vyvolen˘ch.

41 Îádná moc nebo vliv nemo-
hou ani nemají b˘ti udrÏovány
pÛsobením knûÏství, pouze

31a pp Dispensace.
32a pp Rada v nebi.

b Deut. 10:17.
c pp âlovûk, lidé –

âlovûk, moÏnost
státi se podobn˘m
Nebeskému Otci.

d pp Odpoãinouti,
odpoãinutí,
spoãinouti.

33a NaS 128:19.
pp Poznání, znalost.

34a Mat. 20:16; 22:1–14;
NaS 95:5–6.
pp Povolání,
povolan˘ Bohem,
povolati.

b pp Vyvolení,
vyvolen˘, vyvoliti.

35a pp Svûtskost.
b Mat. 6:2;

2. Nefi 26:29.
36a pp KnûÏství;

Pravomoc.

b pp Moc.
c pp Spravedlivost,

spravedliv˘.
37a Pfiísl. 28:13.

b pp Hfie‰iti, hfiích.
c pp Dom˘‰livost,

marnivost, p˘cha.
d NaS 1:33.

38a Skut. 9:5.
b pp Pronásledování,

pronásledovati.
39a pp Pfiirozen˘ ãlovûk.
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apfiesvûdãováním, bshovívavos-
tí, jemností a mírností a láskou
nepfiedstíranou;
42 Laskavostí a ryzím pozná-

ním, které budou velice roz‰i-
fiovati du‰i bez apokrytectví a
beze blsti –

43 aPokáráním v prav˘ ãas
s ostrostí, kdyÏ jsi pohnut Du-
chem Svat˘m; a pak, následnû,
projevením vût‰í blásky vÛãi
tomu, jehoÏ jsi pokáral, aby tû
nepovaÏoval za nepfiítele svého;
44 Aby mohl vûdûti, Ïe vûrnost

tvá je silnûj‰í neÏ pouta smrti.

45 NechÈ nitro tvé je také plné
pravé lásky vÛãi v‰em lidem
a k domácím ve vífie a nechÈ
actnost zdobí bmy‰lenky tvé ne-
ustále; potom bude rÛsti sebe-
dÛvûra tvá v pfiítomnosti BoÏí;
a nauka knûÏství bude skrápûti
du‰i tvou jako crosa z nebe.
46 aDuch Svat˘ bude stál˘m

spoleãníkem tv˘m a Ïezlo tvé
nemûnn˘m Ïezlem spravedli-
vosti a pravdy; a bpanství tvé
bude vûãn˘m panstvím a bez
donucovacích prostfiedkÛ bude
k tobû plynouti na vûky vûkÛ.

ODDÍL 122

Slovo Pánû Josephu Smithovi, Prorokovi, zatímco byl vûznûm v Ïaláfii
v Liberty ve státû Missouri v bfieznu 1839 (History of the Church,
3:300–301).

1–4, Konãiny zemû se budou tázati
po jménu Josepha Smitha; 5–7,
V‰echna jeho nebezpeãenství a
utrpení mu dají zku‰enosti a budou
pro jeho dobro; 8–9, Syn MuÏe
sestoupil pod toto v‰echno.

KONâINY zemû se budou
tázati po ajménu tvém a

blázni tû budou míti v posmû-
chu a peklo bude zufiiti proti
tobû;
2 Zatímco ãistí v srdci a moudfií

a u‰lechtilí a ctnostní budou
neustále usilovati o aradu a pra-
vomoc a poÏehnání pod rukou
tvou.
3 A lid tvÛj se nikdy neobrátí

proti tobû skrze svûdectví
zrádcÛ.

4 A i kdyÏ tû vliv jejich uvrhne
do trápení a za mfiíÏe a zdi,
bude‰ chován se ctí; a pouze
malá achvilka a hlas tvÛj bude
dûsivûj‰í uprostfied nepfiátel
tv˘ch neÏ zufiiv˘ blev, pro spra-
vedlivost tvou; a tvÛj BÛh bude
státi pfii tobû na vûky vûkÛ.

5 JestliÏe bude‰ povolán, abys
pro‰el skrze souÏení; jestliÏe
bude‰ v nebezpeãenstvích mezi
fale‰n˘mi bratfiími; jestliÏe
bude‰ v nebezpeãenstvích mezi
lupiãi; jestliÏe bude‰ v nebezpe-
ãenstvích na zemi nebo na mofii;

6 JestliÏe bude‰ obviÀován

41a 1. Petr. 5:1–3.
b 2. Kor. 6:4–6.

42a Jakub 3:17.
b pp Lest.

43a pp UkázÀování,
ukázÀovati.

b pp Láska; Pravá láska.
45a pp Ctnost.

b pp My‰lenky.
c Deut. 32:1–2;

NaS 128:19.
46a pp Duch Svat˘.

b Dan. 7:13–14.
122 1a JS–Î 1:33.
2a pp Rada.
4a NaS 121:7–8.

b 3. Nefi 20:16–21;
21:12.



261 Nauka a smlouvy 122:7–123:2

v‰elik˘mi druhy fale‰n˘ch ob-
vinûní; jestliÏe tû nepfiátelé
tvoji napadnou; jestliÏe tû od-
trhnou ze spoleãenství tvého
otce a matky a bratfií a sester; a
jestliÏe tû nepfiátelé tvoji s tase-
n˘m meãem odtrhnou od srdce
manÏelky tvé a potomstva
tvého a star‰í syn tvÛj, i kdyÏ
teprve ve vûku ‰esti let, se chyt-
ne ‰atu tvého a fiekne: Otãe
mÛj, otãe mÛj, proã nemÛÏe‰
zÛstati s námi? Ó otãe mÛj, co
se chystají tito muÏi s tebou
uãiniti? A jestliÏe potom bude
od tebe odstrãen meãem a ty
bude‰ odvleãen do vûzení a
nepfiátelé tvoji se budou krásti
kolem tebe jako avlci dychtící
po krvi beránkovû;

7 A jestliÏe bys byl uvrÏen
do jámy nebo do rukou vraÏed-
níkÛ a byl by nad tebou vyne-
sen rozsudek smrti; jestliÏe

bude‰ uvrÏen do ahlubiny;
jestliÏe se vzdouvající vlny
spiknou proti tobû; jestliÏe
se prudké vûtry stanou nepfií-
telem tv˘m; jestliÏe nebesa
shromáÏdí temnotu a v‰echny
prvky se spolãí, aby zatarasily
cestu; a nade v‰e, jestliÏe by
samotn˘ jícen bpekla rozevfiel
chfitán dokofián proti tobû, vûz,
synu mÛj, Ïe v‰echny tyto vûci
ti dají czku‰enosti a budou pro
dobro tvé.

8 aSyn MuÏe bsestoupil pod
toto v‰echno. Jsi vût‰í neÏ on?

9 TudíÏ, drÏ se cesty své a
knûÏství azÛstane s tebou; neboÈ
bmeze jejich jsou stanoveny,
které nemohou pfiekroãiti. cDny
tvé jsou známy a rokÛ tv˘ch
nebude napoãítáno ménû; tudíÏ,
dneboj se toho, co ãlovûk mÛÏe
uãiniti, neboÈ BÛh bude s tebou
na vûky vûkÛ.

ODDÍL 123

Povinnosti Svat˘ch ve vztahu k jejich pronásledovatelÛm, jak byly pfiedlo-
Ïeny Josephem Smithem, Prorokem, zatímco byl vûznûm v Ïaláfii v Liberty
ve státû Missouri v bfieznu 1839 (History of the Church, 3:302–303).

1–6, Svatí mají sebrati a vydati
zprávu o sv˘ch utrpeních a pro-
následováních; 7–10, Tent˘Ï
duch, kter˘ stanovil fale‰ná kré-
da, vede také k pronásledování
Svat˘ch; 11–17, Mnozí mezi ve‰-
ker˘mi sektami je‰tû pfiijmou
pravdu.

AOPùT, chtûli bychom vám
navrhnouti, abyste zváÏili

vhodnost toho, aby v‰ichni
svatí shromáÏdili vûdomosti o
v‰ech skuteãnostech a utrpeních
a ublíÏeních, kter˘ch se na nich
dopustil lid tohoto státu;

2 A také o ve‰kerém majetku

6a Luká‰ 10:3.
7a Joná‰ 2:3–6.

b 2. Sam. 22:5–7;
JS–Î 1:15–16.

c 2. Kor. 4:17;
ÎidÛm 12:10–11;
2. Nefi 2:11.

8a pp Syn MuÏe.
b ÎidÛm 2:9, 17–18;

NaS 76:107; 88:6.
9a NaS 90:3.

b Skut. 17:26.
c NaS 121:25.
d Neh. 4:14;

Îalmy 56:5; 118:6;
Pfiísl. 3:5–6;
Iz. 51:7;
Luká‰ 12:4–5;
2. Nefi 8:7;
NaS 3:7; 98:14.
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a mnoÏství ‰kod, které utrpûli,
jak ohlednû povûsti a osobních
ublíÏení, tak nemovitostí;
3 A také o jménech v‰ech osob,

které se podílely na útlaku
jejich, pokud je mohou získati
a vyhledati je.

4 A snad mÛÏe b˘ti urãen
v˘bor, aby vyhledal tyto vûci a
aby zapsal zprávy a pfiíseÏná
prohlá‰ení; a také aby shromaÏ-
ìoval hanlivé spisy, které jsou
v obûhu;

5 A v‰e, co je v ãasopisech
a v encyklopediích, a v‰echny
hanlivé pfiíbûhy, které jsou vy-
dávány a které jsou psány, a
k˘m, a pfiedloÏil cel˘ tento
fietûzec ìábelského lotrovství
a ohavn˘ch a vraÏedn˘ch násil-
ností, které byly páchány na
tomto lidu –
6 Abychom je mohli nejenom

zvefiejniti pro cel˘ svût, ale i
pfiedloÏiti je hlavám vlád v celé
temné a pekelné barvû jejich,
jako poslední pokus, jenÏ je
nám nakázán Nebesk˘m Otcem
na‰ím, neÏli si mÛÏeme plnû a
naprosto ãiniti nárok na onen
pfiíslib, jenÏ ho vyvolá ze askry-
tého místa jeho; a také aby cel˘
národ mohl b˘ti ponechán bez
v˘mluvy, neÏli on mÛÏe vyslati
moc mocného ramene svého.

7 Je naléhavou povinností,
kterou dluÏíme Bohu, andûlÛm,
s nimiÏ budeme pfiivedeni, aby-
chom stáli, a také sobû, sv˘m
manÏelkám a dûtem, které byly
pfiinuceny sehnouti se se zá-
rmutkem, Ïalem a starostí pod

nanejv˘‰ zatratitelnou rukou
vraÏdy, tyranie a útlaku pod-
porovanou a podnûcovanou a
povzbuzovanou vlivem toho
ducha, kter˘ tak silnû pfiikoval
kréda otcÛ, ktefií zdûdili lÏi,
k srdci dûtí a naplnil svût zmat-
kem a stával se silnûj‰ím a sil-
nûj‰ím a nyní je skuteãnou hnací
silou ve‰keré zkaÏenosti, a celá
azemû sténá pod bfiemenem
nepravosti jeho.

8 On je Ïelezn˘m ajhem, on je
siln˘m poutem; je skuteãn˘mi
Ïelezy a fietûzy a okovy a pouty
pekla.

9 TudíÏ, je naléhavou povin-
ností, kterou dluÏíme nejen
sv˘m vlastním manÏelkám a
dûtem, ale vdovám a dûtem bez
otce, jejichÏ manÏelé a otcové
byli azavraÏdûni pod Ïeleznou
rukou jeho;

10 KteréÏto temné a oãerÀující
skutky jsou dosti k tomu, aby
peklo samotné se zachvûlo a aby
stálo zdû‰ené a zbledlo a aby se
ruce samotného ìábla roztfiásly
a rozklepaly.
11 A také je naléhavou povin-

ností, kterou dluÏíme ve‰keré-
mu dorÛstajícímu pokolení a
v‰em ãist˘m v srdci –

12 NeboÈ jsou mnozí je‰tû
na zemi mezi v‰emi sektami,
spoleãnostmi a denominacemi,
ktefií jsou azaslepeni lstivou vy-
chytralostí lidí, skrze niÏ ãekají
v záloze, aby klamali, a ktefií
jsou zadrÏováni pfied pravdou
pouze proto, Ïe bnevûdí, kde ji
nalézti –

123 6a NaS 101:89; 121:1, 4.
7a MojÏ. 7:48–49.

8a pp Jho.
9a NaS 98:13; 124:54.

12a Kol. 2:8; NaS 76:75.
b 1. Nefi 8:21–23.
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13 TudíÏ, abychom strávili a
vyuÏili Ïivot svÛj pfiiná‰ením
na svûtlo v‰ech askryt˘ch vûcí
temnoty, nakolik je známe; a
ony jsou skuteãnû vyjevovány
z nebes –

14 Toto má tedy b˘ti konáno
s velikou horlivostí.

15 NechÈ to Ïádn˘ ãlovûk
nepovaÏuje za malé vûci; neboÈ
je mnohé, co leÏí v budoucnu,
co se t˘ká svat˘ch a co závisí na
tûchto vûcech.

16 Vy víte, bratfií, Ïe velmi
veliká loì je velmi mnoho apo-
Ïehnána v dobû boufie velmi
mal˘m kormidlem, jsouc udrÏo-
vána v kursu podle vûtru a vln.

17 TudíÏ, vroucnû milovaní
bratfií, avesele ãiÀme v‰echny
vûci, jeÏ leÏí v na‰í moci; a po-
tom, kéÏ mÛÏeme v klidu státi,
s naprostou jistotou, abychom
vidûli bspasení BoÏí, a jak rámû
jeho bude zjeveno.

ODDÍL 124

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Nauvoo ve státû Illinois 19.
ledna 1841 (History of the Church, 4:274–286). Svatí byli pfiinuceni
opustiti stát Missouri kvÛli pronásledováním a nezákonn˘m postupÛm
vefiejn˘ch úfiedníkÛ proti nim. Vyhlazovací nafiízení vydané Lilburnem
W. Boggsem, guvernérem státu Missouri, datované 27. fiíjnem 1838,
jim neponechalo Ïádnou alternativu (History of the Church, 3:175).
V roce 1841, kdy toto zjevení bylo dáno, mûsto Nauvoo, zaujímající
místo dfiívûj‰í vesnice Commerce ve státû Illinois, bylo vybudováno
Svat˘mi a bylo zde zfiízeno ústfiedí Církve.

1–14, Josephu Smithovi je pfiiká-
záno, aby uãinil váÏné prohlá‰ení
o evangeliu presidentovi Spojen˘ch
státÛ, guvernérÛm a vládcÛm v‰ech
národÛ; 15–21, Hyrum Smith,
David W. Patten, Joseph Smith st.
a dal‰í mezi Ïijícími a zemfiel˘mi
jsou poÏehnáni pro svou bezúhon-
nost a ctnosti; 22–28, Svat˘m je
pfiikázáno postaviti v Nauvoo jak
dÛm pohostinnosti pro cizince, tak
chrám; 29–36, Kfity za mrtvé mají
b˘ti vykonávány v chrámech; 37–
44, PánÛv lid vÏdy staví chrámy
pro vykonávání svat˘ch obfiadÛ;
45–55, Svatí jsou zpro‰tûni závaz-
ku stavûti chrám v kraji Jackson

kvÛli útlaku od sv˘ch nepfiátel;
56–83, Jsou dány pokyny pro stavû-
ní Domu Nauvoo; 84–96, Hyrum
Smith je povolán, aby byl patriar-
chou, aby obdrÏel klíãe a aby stál na
místû Olivera Cowderyho; 97–122,
William Law a dal‰í dostávají radu
ohlednû své práce; 123–145, Jsou
jmenováni generální a místní
úfiedníci i se sv˘mi povinnostmi a
zaãlenûním do kvora.

VPRAVDù tak praví Pán tobû,
sluÏebníãe mÛj Josephe

Smithe, dobfie se mi zalíbilo
v obûti tvé a vyznáních tv˘ch,
která jsi uãinil; neboÈ k tomuto

13a 1. Kor. 4:5.
16a Jakub 3:4;

Alma 37:6–7;
NaS 64:33.

17a NaS 59:15.
b Ex. 14:13.
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úãelu jsem tû vzbudil, abych
mohl ukázati moudrost svou
skrze aslabé vûci zemû.

2 Modlitby tvé jsou pfiijatelné
pfiede mnou; a v odpovûì na
nû ti pravím, Ïe jsi nyní povo-
lán ihned uãiniti váÏné prohlá-
‰ení o evangeliu mém a o tomto
akÛlu, kter˘ jsem zasadil, aby
byl úheln˘m kamenem Sionu,
kter˘ bude vyle‰tûn s vytfiíbe-
ností, která je ku podobenství
paláce.
3 Toto prohlá‰ení bude uãinû-

no ke v‰em akrálÛm svûta, ke
ãtyfiem koutÛm jeho, ke ctihod-
nému novû zvolenému presi-
dentovi a velkomysln˘m guver-
nérÛm národa, ve kterém Ïije‰,
a ke v‰em národÛm zemû do
‰iroka rozpt˘len˘m.
4 NechÈ je napsáno v duchu

amírnosti a mocí Ducha Svatého,
kter˘ bude v tobû v ãase psaní
jeho;
5 NeboÈ t i bude Duchem

Svat˘m dáno znáti vÛli moji
ohlednû onûch králÛ a autorit,
dokonce co se jim pfiihodí
v ãase, kter˘ pfiijde.

6 NeboÈ viz, brzy na nû zavo-
lám, aby dbali na svûtlo a slávu
Sionu, neboÈ pfii‰el stanoven˘
ãas projevovati mu pfiízeÀ.

7 Zavolej, tudíÏ, na nû hlasi-
t˘m prohlá‰ením a svûdectvím
sv˘m, neboje se jich, neboÈ jsou
jako atráva a ve‰kerá sláva jejich
jako kvût její, kter˘ brzo spadne,

aby mohli b˘ti ponecháni také
bez v˘mluvy –

8 A abych je mohl nav‰tíviti
v den nav‰tívení, kdy odhalím
tváfi ze zakrytí svého, abych
urãil díl utlaãitele mezi pokrytci,
kde je askfiípûní zubÛ, jestliÏe
budou zavrhovati sluÏebníky
mé a svûdectví mé, které jsem
jim zjevil.

9 A opût, já je nav‰tívím a ob-
mûkãím srdce jejich, mnoh˘m
z nich, pro dobro va‰e, abyste
mohli nalézti milost v oãích
jejich, aby mohli pfiijíti ke asvûtlu
pravdy a pohané k vyv˘‰ení
neboli pozvednutí Sionu.

10 NeboÈ den nav‰tívení mého
pfiichází rychle, v ahodinû, kdy
na to nepomyslíte, a kde bude
bezpeãí lidu mého a útoãi‰tû pro
ty, ktefií z nich zbudou?

11 Probuìte se, ó králové
zemû! Pojìte, ó pojìte se zlatem
sv˘m a se stfiíbrem sv˘m ku
pomoci lidu mému, k domu
dcer Sionu.

12 A opût, vpravdû pravím
tobû, nechÈ ti sluÏebník mÛj
Robert B. Thompson pomÛÏe
napsati toto prohlá‰ení, neboÈ
se mnû v nûm dobfie zalíbilo, a
Ïe má b˘ti s tebou;

13 NechÈ, tudíÏ, poslouchá
rady tvé, a já mu poÏehnám
mnoÏstvím poÏehnání; nechÈ je
vûrn˘ a pravdiv˘ ve v‰ech
vûcech od nynûj‰ka nadále, a
bude velik˘m v oãích m˘ch;

124 1a 1. Kor. 1:26–28;
NaS 1:19; 35:13.

2a pp KÛl.
3a Îalmy 119:46;

Mat. 10:18;
NaS 1:23.

4a pp Mírnost, mírn˘.
7a Îalmy 103:15–16;

Iz. 40:6–8;
1. Petr. 1:24–25.

8a Mat. 8:12;
Alma 40:13;

NaS 101:91; 112:24.
9a Iz. 60:1–4.

pp Svûtlo, svûtlo
Kristovo.

10a Mat. 24:44;
JS–M 1:48.
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14 Ale nechÈ pamatuje na
to, Ïe jeho asprávcovství budu
poÏadovati z rukou jeho.

15 A opût, vpravdû pravím
tobû, poÏehnan˘ je sluÏebník
mÛj aHyrum Smith; neboÈ já,
Pán, ho miluji pro bbezúhonnost
srdce jeho, a protoÏe miluje
to, co je správné pfiede mnou,
praví Pán.

16 Opût, nechÈ ti sluÏebník mÛj
John C. Bennett pomáhá v práci
tvé ohlednû posílání slova mého
králÛm a lidem zemû a stojí pfii
tobû, dokonce pfii tobû, sluÏební-
ãe mÛj Josephe Smithe, v hodinû
strasti; a jeho odmûna ho nemi-
ne, bude-li pfiijímati arady.

17 A pro lásku svou bude veli-
k˘m, neboÈ bude mÛj, bude-li
toto ãiniti, praví Pán. Vidûl jsem
dílo, které uãinil, které pfiijí-
mám, jestliÏe bude pokraãovati,
a budu ho korunovati poÏeh-
náními a velikou slávou.

18 A opût, pravím tobû, Ïe
mou vÛlí je, aby sluÏebník
mÛj Lyman Wight pokraãoval
v kázání pro Sion, v duchu
mírnosti, vyznávaje mne pfied
svûtem; a já ho ponesu jakoby
na kfiídlech aorlích; a on bude
ploditi slávu a ãest sobû a jmé-
nu mému.

19 Abych, aÏ dokonãí dílo
své, ho mohl pfiijmouti k sobû
samotnému, tak jak jsem pfiijal
sluÏebníka svého aDavida Pat-
tena, jenÏ je se mnou v tomto

ãase, a také sluÏebníka svého
bEdwarda Partridge a také leti-
tého sluÏebníka svého cJosepha
Smitha st., jenÏ sedí ds Abraha-
mem na pravici jeho, a je poÏeh-
nan˘ a svat˘, neboÈ je mÛj.

20 A opût, vpravdû pravím
tobû, sluÏebník mÛj George
Miller je beze alsti; mÛÏe mu
b˘ti dÛvûfiováno pro bezúhon-
nost srdce jeho; a pro lásku,
kterou má k svûdectví mému,
ho já, Pán, miluji.

21 TudíÏ pravím tobû, peãetím
na hlavu jeho úfiad abiskup-
ství, jako na sluÏebníka svého
Edwarda Partridge, aby mohl
pfiijímati zasvûcení pro dÛm
mÛj, aby mohl poskytovati
poÏehnání na hlavu chud˘ch
z lidu mého, praví Pán. NechÈ
Ïádn˘ nepohrdá sluÏebníkem
m˘m Georgem, neboÈ on mne
bude ctíti.

22 NechÈ s luÏebník mÛj
George a sluÏebník mÛj Lyman
a sluÏebník mÛj John Snider
a dal‰í postaví jménu mému
adÛm, takov˘, jak˘ jim ukáÏe
sluÏebník mÛj Joseph, na místû,
které jim ukáÏe také.

23 A bude domem pohostin-
n˘m, domem, kam mohou
cizinci zdaleka pfiijíti, aby se
v nûm ubytovali; tudíÏ nechÈ je
to dobr˘ dÛm, hodn˘ ve‰kerého
pfiijetí, aby unaven˘ apoutník
mohl najíti zdraví a bezpeãí,
zatímco bude hloubati o slovu

14a pp Správce,
správcovství.

15a pp Smith, Hyrum.
b pp Bezúhonnost.

16a pp Rada.
18a Ex. 19:4; Iz. 40:31.

19a NaS 124:130.
pp Patten, David W.

b pp Partridge, Edward.
c pp Smith, Joseph, st.
d NaS 137:5.

20a pp Lest.

21a NaS 41:9.
pp Biskup.

22a NaS 124:56–60.
23a Deut. 31:12;

Mat. 25:35, 38.
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Pánû; a o búhelném kameni,
kter˘ jsem urãil pro Sion.
24 Tento dÛm bude zdrav˘m

pfiíbytkem, jestliÏe bude posta-
ven jménu mému a jestliÏe
správce, kter˘ bude pro nûj
urãen, nestrpí, aby na nûj pfii‰lo
jakékoli po‰pinûní. Bude sva-
t˘m, nebo Pán, vá‰ BÛh, v nûm
nebude pfieb˘vati.

25 A opût, vpravdû pravím
tobû, nechÈ v‰ichni svatí moji
pfiicházejí zdaleka.

26 A po‰lete rychlé posly, ano,
vyvolené posly, a fieknûte jim:
Pfiijìte, s ve‰ker˘m zlatem sv˘m
a stfiíbrem sv˘m a drah˘mi
kameny sv˘mi a s ve‰ker˘mi
staroÏitnostmi sv˘mi; a se v‰e-
mi, ktefií mají znalost o staro-
Ïitnostech, ktefií chtûjí pfiijíti,
smûjí pfiijíti, a pfiineste pu‰pan
a jedli a borovici spoleãnû se
v‰emi vzácn˘mi stromy zemû;

27 A s Ïelezem, s mûdí a s mo-
sazí a se zinkem a se v‰emi
sv˘mi vzácn˘mi vûcmi zemû; a
postavte adÛm jménu mému,
pro Nejvy‰‰ího, aby v nûm
bpfieb˘val.

28 NeboÈ se na zemi nenachází
místo, do nûhoÏ by mohl pfiijíti
a aznovuzfiíditi opût to, co se
vám ztratilo, nebo co on odÀal,
a to plnost knûÏství.
29 NeboÈ akfiticí nádrÏ není na

zemi, aby oni, svatí moji, mohli
b˘ti bkfitûni za ty, jiÏ jsou mrtvi –
30 NeboÈ tento obfiad náleÏí

domu mému a nemÛÏe b˘ti pro
mne pfiijateln˘, leda ve dnech
chudoby va‰í, v nichÏ nejste
schopni postaviti pro mne dÛm.

31 Ale pfiikazuji vám, vy v‰ich-
ni svatí moji, abyste pro mne
apostavili dÛm; a dávám vám
dostateãn˘ ãas, abyste pro mne
postavili dÛm; a bûhem tohoto
ãasu budou pro mne va‰e kfity
pfiijatelné.

32 Ale vizte, na konci tohoto
urãení nebudou pro mne va‰e
kfity za va‰e mrtvé pfiijatelné; a
neuãiníte-li tyto vûci na konci
tohoto urãení, budete zavrÏeni
jako církev, s mrtv˘mi sv˘mi,
praví Pán, vá‰ BÛh.

33 NeboÈ vpravdû pravím
vám, Ïe poté, co jste mûli posta-
ãující ãas postaviti pro mne
dÛm, do nûhoÏ obfiad kfitûní za
mrtvé náleÏí a pro nûjÏ byl tento
obfiad ustanoven pfied zaloÏe-
ním svûta, va‰e kfity za mrtvé
va‰e nemohou b˘ti pro mne
pfiijatelné;

34 NeboÈ v nûm jsou ustano-
vovány aklíãe svatého knûÏství,
abyste mohli obdrÏeti ãest a
slávu.

35 A po tomto ãase va‰e kfity
za mrtvé skrze ty, jiÏ jsou ‰iroce
rozpt˘leni, nebudou pro mne
pfiijatelné, praví Pán.

36 NeboÈ je ustanoveno, Ïe
v Sionu a v kÛlech jeho a v Jeru-
zalémû, v tûch místech, která
jsem urãil jako aútoãi‰tû, budou

23b NaS 124:2.
27a NaS 109:5.

pp Chrám, dÛm Pánû.
b Ex. 25:8;

NaS 97:15–17.
28a pp Znovuzfiízení

evangelia.
29a NaS 128:13.

b 1. Kor. 15:29;
NaS 127:6; 138:33.
pp Kfiest, kfitíti –
Kfiest za mrtvé;

Spasení pro mrtvé.
31a NaS 97:10.
34a NaS 110:14–16.

pp Klíãe knûÏství.
36a Iz. 4:5–6.
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místa pro va‰e kfity za va‰e
mrtvé.
37 A opût, vpravdû pravím

vám, jak budou aom˘vání va‰e
pro mne pfiijatelná, ledaÏe je bu-
dete vykonávati v domû, kter˘
jste postavili jménu mému?

38 NeboÈ, pro tuto pfiíãinu
jsem pfiikázal MojÏí‰ovi, aby
postavil astánek, aby ho nosili
s sebou v pustinû, a aby posta-
vili bdÛm v zemi zaslíbení, aby
mohly b˘ti zjeveny ony obfiady,
které byly skryty od ãasu, dfiíve
neÏ byl svût.

39 TudíÏ, vpravdû pravím
vám, Ïe apomazávání va‰e a
om˘vání va‰e a va‰e bkfity za
mrtvé a cposvátná shromáÏdûní
va‰e a pfiipomínky va‰e pro
dobûti va‰e skrze syny Lévíovy
a pro zjevení va‰e na enejsvatûj-
‰ích místech va‰ich, v nichÏ
pfiijímáte rozhovory, a va‰e
ustanovení a soudy pro poãátek
zjevení a zaloÏení Sionu a pro
slávu, ãest a obdarování v‰ech
mû‰ÈanÛ jeho jsou ustanoveny
obfiadem svatého domu mého,
kter˘Ïto dÛm je lidu mému
vÏdy pfiikazováno postaviti.

40 A vpravdû pravím vám,
nechÈ je tento dÛm postaven
mému jménu, abych v nûm
mohl lidu svému zjevovati ob-
fiady své;

41 NeboÈ povaÏuji za vhodné
azjeviti své církvi vûci, které

byly udrÏovány bskryté od
ãasu pfied zaloÏením svûta, vûci,
které se t˘kaj í dispensace
cplnosti ãasÛ.
42 A aukáÏi sluÏebníku svému

Josephovi v‰echny vûci t˘kající
se tohoto domu a knûÏství jeho a
místo, na nûmÏ bude postaven.

43 A postavíte ho na místû,
kde jste jej zam˘‰leli postaviti,
neboÈ to je to místo, jeÏ jsem
vyvolil, abyste ho na nûm po-
stavili.

44 Budete-li pracovati s ve‰ke-
rou mocí svou, posvûtím ono
místo, takÏe bude uãinûno
asvat˘m.
45 A bude-li lid mÛj posloucha-

ti hlas mÛj a hlas asluÏebníkÛ
m˘ch, jeÏ jsem urãil, aby vedli
lid mÛj, vizte, vpravdû pravím
vám, nepohne se z místa svého.

46 Ale nebudou-li poslouchati
hlas mÛj ani hlas tûchto muÏÛ,
jeÏ jsem urãil, nebudou poÏeh-
naní, protoÏe po‰piÀují svatou
pÛdu mou a svaté obfiady mé a
charty a svatá slova má, která
jim dávám.

47 A stane-li se, Ïe postavíte
dÛm jménu mému, a nebudete
ãiniti vûci, jeÏ pravím, nebudu
plniti apfiísahu, kterou vám
dávám, ani nebudu plniti zaslí-
bení, která oãekáváte z rukou
m˘ch, praví Pán.

48 NeboÈ anamísto poÏehnání
uvedete vy, skrze svá vlastní

37a pp Um˘ti, umyt˘,
um˘vání.

38a Ex. 25:1–9; 33:7.
pp Stánek.

b pp Chrám, dÛm Pánû.
39a Ex. 29:7.

pp Pomazati.
b pp Obfiady –

Zástupn˘ obfiad.
c NaS 88:117.
d NaS 13:1; 84:31; 128:24;

JS–Î 1:69.
e Ezech. 41:4;

NaS 45:32; 87:8; 101:22.
41a âl. v. 1:9.

b NaS 121:26–32.

c Efez. 1:9–10;
NaS 27:13; 112:30.

42a NaS 95:14–17.
44a pp Svat˘.
45a NaS 1:38.

pp Prorok.
47a pp Pfiísaha.
48a Deut. 28:15.
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díla, prokletí, hnûv, rozhofiãení
a soudy na svou vlastní hlavu,
skrze po‰etilosti své a skrze
v‰echny ohavnosti své, které
provozujete pfiede mnou, praví
Pán.

49 Vpravdû, vpravdû, pravím
vám, Ïe kdyÏ dám pfiikázání
kterémukoli ze synÛ lidsk˘ch
uãiniti dílo jménu mému a ti
synové lid‰tí jdou s ve‰kerou
mocí svou a se v‰ím, co mají,
aby vykonali ono dílo, a neu-
stanou v apíli své a nepfiátelé
jejich pfiijdou na nû a budou jim
brániti ve vykonávání onoho
díla, vizte, je to má vÛle bnepo-
Ïadovati jiÏ ono dílo z rukou
onûch synÛ lidsk˘ch, ale pfii-
jmouti obûti jejich.
50 A nepravost a pfiestupek

proti sv˘m svat˘m zákonÛm
a pfiikázáním anav‰tívím na
hlavách tûch, kdoÏ brání dílu
mému, do tfietího a ãtvrtého bpo-
kolení, dokud nebudou ãiniti
cpokání a dokud mne budou
nenávidûti, praví Pán BÛh.

51 TudíÏ, pro tuto pfiíãinu
jsem pfiijal obûti tûch, jimÏ jsem
pfiikázal postaviti mûsto a adÛm
jménu mému v kraji bJackson
v Missouri a jimÏ v tom bylo
zabránûno nepfiáteli jejich, praví
Pán, vá‰ BÛh.

52 A budu odpovídati asou-
dem, hnûvem a rozhofiãením,
náfikem a úzkostí a skfiípûním
zubÛ na hlavu jejich, do tfietího

a ãtvrtého pokolení, dokud
nebudou ãiniti pokání a dokud
mne budou nenávidûti, praví
Pán, vá‰ BÛh.

53 A toto ãiním pfiíkladem pro
vás, pro útûchu va‰i ohlednû
v‰ech tûch, jimÏ bylo pfiikázáno
uãiniti dílo a jimÏ v tom bylo
zabránûno rukama nepfiátel
jejich a útlakem, praví Pán,
vá‰ BÛh.

54 NeboÈ já jsem Pán, vá‰ BÛh,
a spasím v‰echny ty bratfií va‰e,
jiÏ byli aãistí v srdci a byli bzabiti
v zemi Missouri, praví Pán.

55 A opût, vpravdû pravím
vám, pfiikazuji vám opût, abyste
postavili adÛm jménu mému,
vpravdû na tomto místû, abyste
mi mohli bprokázati, Ïe jste vûr-
ni ve v‰ech vûcech, v ãemkoli,
co vám pfiikazuji, abych vám
mohl Ïehnati a mohl vás koru-
novati ctí, nesmrtelností a vûã-
n˘m Ïivotem.

56 A nyní pravím vám, co
se t˘ká pohostinného adomu
mého, kter˘ jsem vám pfiikázal
postaviti pro ubytování a stra-
vování cizincÛ, nechÈ je posta-
ven jménu mému a nechÈ je
pojmenován jménem m˘m a
nechÈ sluÏebník mÛj Joseph
a dÛm jeho má v nûm místo,
z pokolení na pokolení.
57 NeboÈ toto pomazání jsem

vloÏil na hlavu jeho, aby poÏeh-
nání jeho bylo také vloÏeno na
hlavu potomstva jeho po nûm.

49a pp Píle.
b NaS 56:4; 137:9.

50a Mos. 12:1.
b Deut. 5:9;

NaS 98:46–47.
c pp Pokání.

51a NaS 115:11.
b pp Jackson, kraj, stát

Missouri (USA).
52a NaS 121:11–23.
54a pp âistota, ãist˘,

neãist˘.

b NaS 98:13; 103:27–28.
55a NaS 127:4.

b Abr. 3:25.
56a NaS 124:22–24.
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58 A jak jsem pravil aAbraha-
movi ohlednû pokolení zemû,
právû tak pravím sluÏebníku
svému Josephovi: V tobû a
v bsemeni tvém budou pokolení
zemû poÏehnána.
59 TudíÏ, nechÈ sluÏebník mÛj

Joseph a símû jeho po nûm má
místo v onom domû, z pokolení
na pokolení, na vûky vûkÛ,
praví Pán.

60 A nechÈ je onen dÛm pojme-
nován DÛm Nauvoo; a nechÈ je
pfiíjemn˘m pfiíbytkem pro ãlo-
vûka a místem odpoãinku pro
unaveného poutníka, aby mohl
hloubati o slávû Sionu a o slávû
tohoto úhelného kamene jeho.

61 Aby také mohl obdrÏeti
radu od tûch, jeÏ jsem ustanovil,
aby byli jako arostliny k slávû a
jako bstráÏní na zdech jeho.

62 Vizte, vpravdû pravím vám,
nechÈ se sluÏebník mÛj George
Miller a sluÏebník mÛj Lyman
Wight a sluÏebník mÛj John
Snider a sluÏebník mÛj Peter
Haws zorganisují a urãí mezi
sebou jednoho, aby byl presi-
dentem kvora jejich pro úãel
stavby onoho domu.

63 A vytvofií stanovy, skrze
nûÏ budou moci pfiijímati peníze
za podíl na stavbu onoho domu.

64 A nebudou pfiijímati ménû
neÏ padesát dolarÛ za podíln˘
list na onom domû a bude jim
dovoleno pfiijímati patnáct tisíc
dolarÛ od kteréhokoli jednotli-
vého ãlovûka za podíl na onom
domû.

65 Ale nebude jim dovoleno

pfiijímati nad patnáct tisíc dola-
rÛ za podíl od kteréhokoli jed-
notlivého ãlovûka.

66 A nebude jim dovoleno
pfiijímati pod padesát dolarÛ od
kteréhokoli jednotlivého ãlovûka
za podíln˘ list na onom domû.

67 A nebude jim dovoleno
pfiijmouti Ïádného ãlovûka jako
podílníka na tomto domû, le-
daÏe on zaplatí podíl svÛj do
rukou jejich v ãase, kdy pfiijímá
podíl;

68 A v pomûru k v˘‰i podílu,
kter˘ zaplatí do rukou jejich,
obdrÏí podíl na onom domû;
ale nezaplatí-li nic do rukou
jejich, neobdrÏí Ïádn˘ podíl na
onom domû.

69 A zaplatí-li kdokoli podíl
do rukou jejich, bude to za podíl
na onom domû, pro sebe a pro
pokolení své po sobû, z pokolení
na pokolení, dokud on a dûdi-
cové jeho budou drÏeti onen
podíl a podíl neprodají nebo
nepfievedou z rukou sv˘ch skr-
ze svou vlastní svobodnou vÛli
a ãin, chcete-li ãiniti vÛli mou,
praví Pán, vá‰ BÛh.

70 A opût, vpravdû pravím
vám, jestliÏe sluÏebník mÛj
George Miller a sluÏebník mÛj
Lyman Wight a sluÏebník mÛj
John Snider a sluÏebník mÛj
Peter Haws obdrÏí jak˘koli po-
díl do rukou sv˘ch, v penûzích
nebo v majetku, skrze nûjÏ ob-
drÏí skuteãnou hodnotu penûz,
nepouÏijí Ïádnou ãást onoho
podílu k Ïádnému jinému úãelu
neÏ na onen dÛm.

58a Gen. 12:3; 22:18;
Abr. 2:11.
pp Abraham.

b NaS 110:12.
pp Abrahamova
smlouva.

61a Iz. 61:3;
Ezech. 34:29.

b pp Bdíti, stráÏní.
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71 A pouÏijí-li jakoukoli ãást
onoho podílu kdekoli jinde neÏ
na onen dÛm, bez souhlasu po-
dílníka, a nesplatí-li ãtyfinásobnû
za podíl, kter˘ pouÏili kdekoli
jinde neÏ na onen dÛm, budou
prokleti a budou odstranûni
z místa svého, praví Pán BÛh;
neboÈ já, Pán, jsem BÛh a ne-
mohu b˘ti aposmíván v Ïádné
z tûchto vûcí.

72 Vpravdû pravím vám, nechÈ
sluÏebník mÛj Joseph zaplatí
podíl na stavbu onoho domu
do rukou jejich, jak se mu zdá
dobré; ale sluÏebník mÛj Joseph
nemÛÏe zaplatiti nad patnáct
tisíc dolarÛ za podíl na tomto
domû, ani pod padesát dolarÛ;
ani Ïádn˘ jin˘ ãlovûk, praví Pán.

73 A jsou také dal‰í, kdoÏ si
pfiejí znáti vÛli mou ohlednû
sebe, neboÈ o to Ïádali z rukou
m˘ch.

74 TudíÏ, pravím vám ohled-
nû sluÏebníka svého Vinsona
Knighta, chce-li ãiniti vÛli mou,
nechÈ vloÏí podíl na onen dÛm
pro sebe a pro pokolení své po
sobû, z pokolení na pokolení.

75 A nechÈ pozdvihne hlas
svÛj dlouze a hlasitû uprostfied
lidu, aby ahájil vûc chud˘ch a
potfiebn˘ch; a nechÈ neselÏe,
ani srdce jeho nechÈ neumdlévá;
a já bpfiijmu obûti jeho, neboÈ
nebudou pro mne jako obûti
Kainovy, neboÈ on bude mÛj,
praví Pán.

76 NechÈ se rodina jeho raduje
a odvrátí srdce své od strasti;
neboÈ já jsem ho vyvolil a po-
mazal jsem ho a on bude ctûn

uprostfied domu svého, neboÈ
já mu odpustím v‰echny hfiíchy,
praví Pán. Amen.

77 Vpravdû pravím vám, nechÈ
sluÏebník mÛj Hyrum vloÏí
podíl do onoho domu, jak se mu
zdá dobré, pro sebe a pokolení
své po sobû, z pokolení na
pokolení.

78 NechÈ sluÏebník mÛj Isaac
Galland vloÏí podíl do onoho
domu; neboÈ já, Pán, ho miluji
pro dílo, které uãinil, a odpus-
tím mu v‰echny hfiíchy; tudíÏ,
nechÈ je na nûj pamatováno pro
úãast na onom domû z pokolení
na pokolení.

79 NechÈ je z vás urãen sluÏeb-
ník mÛj Isaac Galland a nechÈ
je vysvûcen sluÏebníkem m˘m
Williamem Marksem a nechÈ je
jím poÏehnán, aby ‰el se sluÏeb-
níkem m˘m Hyrumem uskuteã-
niti dílo, jeÏ jim ukáÏe sluÏebník
mÛj Joseph, a oni budou velice
poÏehnaní.

8 0 N e c h È s l u Ï e b n í k m Û j
William Marks zaplatí podíl na
onom domû, jak se mu zdá
dobré, pro sebe a pokolení své,
z pokolení na pokolení.
81 NechÈ sluÏebník mÛj Henry

G. Sherwood zaplatí podíl na
onom domû, jak se mu zdá
dobré, pro sebe a símû své po
sobû, z pokolení na pokolení.

8 2 N e c h È s l u Ï e b n í k m Û j
William Law zaplatí podíl na
onom domû, pro sebe a símû své
po sobû, z pokolení na pokolení.

83 Chce-li ãiniti vÛli mou,
nechÈ nebere rodinu svou do
v˘chodních zemí , a to do

71a Gal. 6:7.
75a Pfiísl. 31:9.

b Gen. 4:4–5;
MojÏ. 5:18–28.
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Kirtlandu; nicménû, já, Pán,
zbuduji Kirtland, ale já, Pán,
mám pro obyvatele jeho pfiipra-
venou metlu.
84 A se sluÏebníkem m˘m

Almonem Babbittem, je mnoho
vûcí, jimiÏ nejsem potû‰en; vizte,
usiluje o to, aby utvrdil radu
svou namísto rady, kterou jsem
já ustanovil, a to té z pfiedsed-
nictva Církve mé; a vyzdvihuje
azlaté tele pro uctívání lidu
mého.

85 NechÈ aneodchází z tohoto
místa Ïádn˘ ãlovûk, jenÏ sem
pfii‰el snaÏe se zachovávati pfii-
kázání má.
86 Budou-li zde Ïíti, nechÈ Ïijí

pro mne; a zemfiou-li, nechÈ
zemfiou pro mne; neboÈ budou
aodpoãívati od v‰ech prací
sv˘ch zde a budou pokraãovati
v dílech sv˘ch.

87 TudíÏ, nechÈ sluÏebník mÛj
William vloÏí dÛvûru svou ve
mne a ustane se báti ohlednû
rodiny své pro nemoc zemû.
aMilujete-li mne, zachovávejte
pfiikázání má; a nemoc zemû se
bobrátí k slávû va‰í.

8 8 N e c h È s l u Ï e b n í k m Û j
William jde a hlásá mé vûãné
evangelium siln˘m hlasem a
s velikou radostí, tak jak bude
pohnut aDuchem m˘m, obyvate-
lÛm Warsaw a také obyvatelÛm
Carthage a také obyvatelÛm

Burlingtonu a také obyvatelÛm
Madisonu a ãeká trpûlivû a pilnû
na dal‰í pokyny na generální
konferenci mé, praví Pán.

89 Chce-li ãiniti vÛli mou,
nechÈ od nynûj‰ka nadále po-
slouchá rady sluÏebníka mého
Josepha a hfiivnami sv˘mi pod-
poruje avûc chud˘ch a vydá
bnov˘ pfieklad svatého slova
mého pro obyvatele zemû.

90 A bude-li to ãiniti, apoÏeh-
nám mu mnoÏstvím poÏehnání,
takÏe nebude opu‰tûn, ani símû
jeho nebude zastiÏeno bÏebrajíc
o chléb.

91 A opût, vpravdû pravím
vám, nechÈ sluÏebník mÛj
William je urãen, vysvûcen a
pomazán jako rádce pro slu-
Ïebníka mého Josepha, namís-
to sluÏebníka mého Hyruma,
aby sluÏebník mÛj Hyrum mohl
pfievzíti úfiad knûÏství a apatri-
archy, kter˘ mu byl urãen otcem
jeho, skrze poÏehnání a také
skrze právo;

92 Aby od nynûj‰ka nadále
drÏel klíãe apatriarchálních
poÏehnání na hlavy ve‰kerého
lidu mého,

93 Aby kohokoli poÏehná, byl
poÏehnán, a kohokoli aprokleje,
byl proklet; aby cokoli bsváÏe
na zemi, bylo svázáno v nebi;
a cokoli rozváÏe na zemi, bylo
rozvázáno v nebi.

84a Ex. 32:2–4.
85a Luká‰ 9:62.
86a Zjev. 14:13.

pp Odpoãinouti,
odpoãinutí,
spoãinouti; Ráj.

87a Jan 14:15.
b NaS 121:8; 122:7.

88a pp BÛh, BoÏstvo –

BÛh Duch Svat˘.
89a NaS 78:3.

b tj. Pfieklad Bible od
Josepha Smitha.

90a pp PoÏehnání,
poÏehnan˘,
poÏehnati.

b Îalmy 37:25.
91a NaS 107:39–40.

pp Patriarcha,
patriarchální.

92a pp Patriarchální
poÏehnání.

93a NaS 132:45–47.
b Mat. 16:19.

pp Peãetûní, peãetiti.
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94 A od tohoto ãasu nadále ho
urãuji, aby mohl b˘ti prorokem
a avidoucím a zjevovatelem pro
církev mou stejnû jako sluÏebník
mÛj Joseph;

9 5 A b y m o h l j e d n a t i v e
shodû také se sluÏebníkem m˘m
Josephem; a aby pfiijímal rady
od sluÏebníka mého Josepha,
jenÏ mu ukáÏe aklíãe, skrze nûÏ
mÛÏe prositi a obdrÏeti a b˘ti
korunován stejn˘m poÏehná-
ním a slávou a ctí a knûÏstvím a
dary knûÏství, jeÏ byly kdysi
vloÏeny na toho, jenÏ b˘val
sluÏebníkem m˘m bOliverem
Cowderym;
96 Aby sluÏebník mÛj Hyrum

mohl vydávati svûdectví o vû-
cech, které mu ukáÏi, aby jméno
jeho mohlo b˘ti uchováváno
v úctyhodné pamûti z pokolení
na pokolení, na vûky vûkÛ.

9 7 N e c h È s l u Ï e b n í k m Û j
William Law také obdrÏí klíãe,
skrze nûÏ mÛÏe prositi o poÏeh-
nání a obdrÏeti je; nechÈ je apo-
korn˘ pfiede mnou a bez blsti, a
obdrÏí Ducha mého, a to cUtû‰i-
tele, kter˘ mu bude projevovati
pravdu v‰ech vûcí a dá mu,
v pravou hodinu, co bude fiíkati.
98 A tato aznamení ho budou

následovati – bude buzdravova-
ti nemocné, bude vymítati ìábly
a bude zachránûn pfied tûmi,
kdoÏ by mu dali smrteln˘ jed;
99 A bude veden po stezkách,

kde se ajedovat˘ had nemÛÏe

chopiti paty jeho, a vznese se
na bobrazotvornosti my‰lenek
sv˘ch jako na kfiídlech orlích.

100 A co kdyÏ budu chtíti,
aby vzkfiísil mrtvého, nechÈ
nezadrÏuje hlasu svého.

101 TudíÏ, nechÈ sluÏebník mÛj
William volá zvuãnû a ne‰etfií,
s radostí a radováním a s hosana
tomu, jenÏ sedí na trÛnu na vûky
vûkÛ, praví Pán, vá‰ BÛh.

102 Vizte, pravím vám, mám
v zásobû poslání pro sluÏebníka
svého Williama a sluÏebníka
svého Hyruma a pro nû sa-
motné; a nechÈ sluÏebník mÛj
Joseph zÛstane doma, neboÈ je
ho zapotfiebí. Zbytek vám ukáÏi
pozdûji. Tak jest. Amen.

103 A opût, vpravdû pravím
vám, bude-li mi sluÏebník mÛj
aSidney slouÏiti a bude-li rád-
cem pro sluÏebníka mého
Josepha, nechÈ povstane a vy-
stoupí a zastává úfiad povolání
svého a pokofií se pfiede mnou.

104 A obûtuje-li pro mne pfiija-
telnou obûÈ a vyznání a zÛsta-
ne-li s lidem m˘m, vizte, já,
Pán, vá‰ BÛh, jej uzdravím,
takÏe bude uzdraven; a opût
pozdvihne hlas svÛj na horách a
bude amluvãím pfied tváfií mou.
105 NechÈ pfiijde a usadí rodi-

nu svou v sousedství, v nûmÏ
pfieb˘vá sluÏebník mÛj Joseph.

106 A nechÈ pfii ve‰kerém
putování svém pozdvihuje hlas
svÛj jakoby zvukem pozounu

94a NaS 107:91–92.
pp Vidoucí.

95a NaS 6:28.
b pp Cowdery, Oliver.

97a pp Pokora, pokorn˘,
pokofiiti se.

b pp Lest.
c pp Utû‰itel.

98a Marek 16:17–18.
pp Dary Ducha.

b pp Uzdravování,
uzdravovati.

99 a NaS 84:71–73.
b Ex. 19:4; Iz. 40:31.

103 a pp Rigdon, Sidney.
104 a Ex. 4:14–16;

2. Nefi 3:17–18;
NaS 100:9–11.
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a varuje obyvatele zemû, aby
uprchli pfied hnûvem, jenÏ
pfiijde.
107 NechÈ pomáhá sluÏebníku

mému Josephovi, a také nechÈ
sluÏebník mÛj William Law
pomáhá sluÏebníku mému
Josephovi uãiniti váÏné apro-
hlá‰ení králÛm zemû, tak jak
jsem vám fiekl dfiíve.

108 Chce-li sluÏebník mÛj
Sidney ãiniti vÛli mou, nechÈ
nestûhuje rodinu svou do
av˘chodních zemí, ale nechÈ
zmûní pfiíbytek jejich, tak jak
jsem fiekl.
109 Vizte, není vÛlí mou, aby

se snaÏil najíti bezpeãí a útoãi‰tû
mimo mûsto, které jsem vám
urãil, a to mûsto aNauvoo.
110 Vpravdû pravím vám,

dokonce nyní, bude-li poslou-
chati hlas mÛj, dobfie se mu
povede. Tak jest. Amen.
111 A opût, vpravdû pravím

vám, nechÈ sluÏebník mÛj Amos
Davies zaplatí podíl do rukou
tûch, jeÏ jsem urãil, aby posta-
vili pohostinn˘ dÛm, a to DÛm
Nauvoo.

112 Toto nechÈ uãiní, chce-li
míti úãast; a nechÈ poslouchá
rady sluÏebníka mého Josepha
a pracuje sv˘ma vlastníma
rukama, aby mohl získati dÛ-
vûru lidí.

113 A kdyÏ prokáÏe, Ïe je vûr-
n˘ ve v‰ech vûcech, jeÏ budou
svûfieny do péãe jeho, ano, a to
v málo vûcech, bude uãinûn
avládcem nad mnoh˘mi;

114 NechÈ se tudíÏ aponíÏí,
aby mohl b˘ti oslaven. Tak jest.
Amen.

115 A opût, vpravdû pravím
vám, chce-li sluÏebník mÛj
Robert D. Foster b˘ti poslu‰en
hlasu mého, nechÈ staví dÛm
pro sluÏebníka mého Josepha,
podle dohody, kterou s ním
uãinil, jak mu budou ãas od ãasu
otevírány dvefie.

116 A nechÈ ãiní pokání z ve‰-
keré po‰etilosti své a odûje se
apravou láskou; a ustane ãiniti
zlo a odloÏí ve‰keré tvrdé
fieãi své;

117 A také zaplatí podíl do
rukou kvora Domu Nauvoo
pro sebe a pro pokolení své po
sobû, z pokolení na pokolení;

118 A poslouchá rady sluÏeb-
níkÛ m˘ch Josepha a Hyruma a
Williama Lawa a autorit, které
jsem povolal, aby poloÏily
základ Sionu; a dobfie se mu
povede na vûky vûkÛ. Tak jest.
Amen.

119 A opût, vpravdû pravím
vám, nechÈ Ïádn˘ ãlovûk neplatí
podíl kvoru Domu Nauvoo,
pokud nebude vûfiícím v Knihu
Mormonovu a zjevení, jeÏ jsem
vám dal, praví Pán, vá‰ BÛh;

120 NeboÈ to, co je avíce nebo
ménû neÏ toto, pfiichází od zlého
a bude provázeno prokletím, a
ne poÏehnáním, praví Pán, vá‰
BÛh. Tak jest. Amen.

121 A opût, vpravdû pravím
vám, nechÈ kvorum Domu
Nauvoo má spravedlnou odpla-

107 a NaS 124:2–4.
108 a NaS 124:82–83.
109 a pp Nauvoo, stát

Illinois (USA).

113 a Mat. 25:14–30.
114 a Mat. 23:12;

NaS 101:42.
116 a Kol. 3:14.

pp Pravá láska.
120 a Mat. 5:37;

NaS 98:7.
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tu ve mzdû za ve‰keré práce
své, které ãiní pro stavbu Domu
Nauvoo; a nechÈ mzda jejich je
taková, jak se domluví mezi
sebou, co se t˘ká ceny její.
122 A nechÈ kaÏd˘ ãlovûk,

jenÏ platí podíl, nese díl svÛj
mzdy jejich, musí-li to nezbytnû
b˘ti, pro podporu jejich, praví
Pán; jinak bude pro nû práce
jejich povaÏována za podíl na
onom domû. Tak jest. Amen.

123 Vpravdû pravím vám,
dávám vám nyní aúfiedníky ná-
leÏející KnûÏství mému, abyste
mohli drÏeti bklíãe jeho, a to
KnûÏství, které je podle fiádu
cMelchisedechova, které je po-
dle fiádu Jednorozeného Syna
mého.
1 2 4 N e j p r v e v á m d á v á m

Hyruma Smitha, aby byl pro
vás apatriarchou, aby drÏel bpe-
ãeticí poÏehnání církve mé, a
to Svatého Ducha czaslíbení,
kter˘mÏ jste dzpeãetûni ke dni
vykoupení, abyste nemuseli
padnouti, nehledû na ehodinu
poku‰ení, jeÏ na vás mÛÏe pfiijíti.

125 Dávám vám sluÏebníka
svého Josepha, aby byl pfiedse-
dajícím star‰ím pro celou církev
mou, aby byl pfiekladatelem,
zjevovatelem, avidoucím a pro-
rokem.

126 Dávám mu jako rádce
sluÏebníka svého Sidneyho
Rigdona a sluÏebníka svého
Williama Lawa, aby oni mohli

utvofiiti kvorum a První pfied-
sednictvo, aby pfiijímali azjevení
pro celou církev.

127 Dávám vám sluÏebníka
svého aBrighama Younga, aby
byl presidentem cestující rady
Dvanácti;

128 Kter˘chÏto aDvanáct drÏí
klíãe, aby otevírali pravomoc
království mého ve ãtyfiech
koutech zemû, a poté aby bposí-
lali slovo mé kaÏdému stvofiení.

129 Jsou to Heber C. Kimball,
Parley P. Pratt, Orson Pratt,
Orson Hyde, William Smith,
John Taylor, John E. Page,
Wilford Woodruff, Willard
Richards, George A. Smith;

130 aDavida Pattena jsem bvzal
k sobû, vizte, knûÏství jeho od
nûj Ïádn˘ ãlovûk neodnímá; ale,
vpravdû pravím vám, jin˘ mÛÏe
b˘ti urãen ke stejnému povolání.

131 A opût, pravím vám, dá-
vám vám avysokou radu jako
úheln˘ kámen Sionu –

132 TotiÏ, Samuela Benta,
Henryho G. Sherwooda, George
W. Harrise, Charlese C. Riche,
Thomase Grovera, Newela
Knighta, Davida Dorta, Dunbara
Wilsona – Seymoura Brunsona
jsem vzal k sobû; Ïádn˘ ãlovûk
neodnímá knûÏství jeho, ale jin˘
mÛÏe b˘ti urãen ke stejnému
knûÏství na jeho místo; a vprav-
dû pravím vám, nechÈ sluÏebník
mÛj Aaron Johnson je vysvûcen
k tomuto povolání na jeho

123 a pp Úfiad, úfiedník.
b pp Klíãe knûÏství.
c pp Melchisede-

chovo knûÏství.
124 a pp Patriarcha,

patriarchální.
b pp Peãetûní, peãetiti.

c NaS 76:53; 88:3–4.
pp Svat˘ Duch
zaslíbení.

d Efez. 4:30.
e Zjev. 3:10.

125 a NaS 21:1.
pp Vidoucí.

126 a NaS 90:4–5.
127 a pp Young, Brigham.
128 a pp Apo‰tol.

b Marek 16:15.
130 a pp Patten, David W.

b NaS 124:19.
131 a pp Vysoká rada.
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místo – Davida Fullmera, Alphea
Cutlera, Williama Huntingtona.
133 A opût, dávám vám Dona

C. Smitha, aby byl presidentem
kvora vysok˘ch knûÏí;

134 Kter˘Ïto obfiad je ustano-
ven k uschopÀování tûch, jiÏ
budou urãeni stál˘mi presiden-
ty neboli sluÏebníky rÛzn˘ch
akÛlÛ do ‰iroka rozpt˘len˘ch;
135 A mohou také cestovati,

dají-li tomu pfiednost, ale spí‰e
jsou vysvûceni jako stálí presi-
denti; toto je úfiad povolání
jejich, praví Pán, vá‰ BÛh.

136 Dávám mu Amasu Lymana
a Noaha Packarda jako rádce,
aby mohli pfiedsedati kvoru
vysok˘ch knûÏí církve mé, praví
Pán.

137 A opût , pravím vám,
dávám vám Johna A. Hickse,
Samuela Williamse a Jesseho
Bakera, jejichÏ knûÏstvím je
pfiedsedati kvoru astar‰ích, kte-
réÏto kvorum je ustanoveno
pro stálé sluÏebníky; nicménû,
mohou cestovati, av‰ak jsou
vysvûceni, aby byli stál˘mi slu-
Ïebníky církve mé, praví Pán.

138 A opût, dávám vám Josepha
Younga, Josiaha Butterfielda,
Danie la Mi lese , Henryho
Herrimana, Zeru Pulsiphera,
Leviho Hancocka, Jamese
Fostera, aby pfiedsedali kvoru
asedmdesátníkÛ;
139 KteréÏto kvorum je usta-

noveno pro cestující star‰í,
aby vydávali svûdectví o jménu
mém v celém svûtû, kamkoli je

cestující vysoká rada, apo‰tolo-
vé moji, po‰lou, aby pfiipravo-
vali cestu pfied tváfií mou.

140 Rozdíl mezi tímto kvorem
a kvorem star‰ích je, Ïe jedno
má neustále cestovati, a to dru-
hé má ãas od ãasu pfiedsedati
církvím; jedno má zodpovûd-
nost pfiedsedání ãas od ãasu, a
to druhé nemá Ïádnou zodpo-
vûdnost pfiedsedání, praví Pán,
vá‰ BÛh.

141 A opût , pravím vám,
dávám vám Vinsona Knighta,
Samuela H. Smitha a Shadracha
Roundyho, pfiijme-li to, pfiedse-
dati abiskupstvu; vûdomost o fie-
ãeném biskupstvu je vám dána
v knize bNauka a smlouvy.

142 A opût , pravím vám,
Samuela Rolfa a rádce jeho pro
knûze, a presidenta uãitelÛ a
rádce jeho, a také presidenta
jáhnÛ a rádce jeho, a také presi-
denta kÛlu a rádce jeho.

143 V˘‰e uvedené úfiady jsem
vám dal, a klíãe jejich, jako
pomoc a pro fiízení, pro dílo
sluÏby a azdokonalování sv˘ch
svat˘ch.

144 A pfiikázání dávám vám,
abyste zaplnili v‰echny tyto
úfiady a aschválili ona jména,
která jsem uvedl, anebo je
neschválili na generální konfe-
renci mé;

145 A abyste pfiipravili míst-
nosti pro v‰echny tyto úfiady
v domû mém, aÏ ho budete sta-
vûti jménu mému, praví Pán,
vá‰ BÛh. Tak jest. Amen.

134 a pp KÛl.
137 a NaS 107:11–12,

89–90.
pp Kvorum; Star‰í.

138 a pp Sedmdesátník.
141 a NaS 68:14; 107:15.

b pp Nauka a
smlouvy.

143 a Efez. 4:11–14.
144 a NaS 26:2.

pp V‰eobecn˘
souhlas.
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ODDÍL 125

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Nauvoo ve státû Illinois
v bfieznu 1841 ohlednû Svat˘ch na teritoriu Iowa (History of the
Church, 4:311–312).

1–4, Svatí mají stavûti mûsta a
shromaÏìovati se v kÛlech Sionu.

JAKÁ je vÛle Pánû ohlednû
svat˘ch na teritoriu Iowa?
2 Vpravdû, tak praví Pán,

pravím vám, jestliÏe ti, kdoÏ se
anaz˘vají jménem m˘m a snaÏí
se, aby byli svat˘mi m˘mi,
jestliÏe chtûjí ãiniti vÛli mou
a zachovávati pfiikázání má
ohlednû sebe, nechÈ se shro-
máÏdí na místech, která jim
ukáÏi skrze sluÏebníka svého
Josepha, a stavûjí mûsta jménu
mému, aby mohli b˘ti pfiipra-

veni na to, co je v zásobû pro
ãas, jenÏ pfiijde.

3 NechÈ postaví mûsto jménu
mému na území naproti mûstu
Nauvoo a nechÈ je pojmenováno
jménem aZarahemla.
4 A nechÈ v‰ichni ti, kdoÏ

pfiicházejí z v˘chodu a zápa-
du a severu a jihu, jiÏ mají
pfiání v nûm pfieb˘vati , se
v nûm ujmou dûdictví svého,
a také ve mûstû aNashville
nebo ve mûstû Nauvoo a ve
v‰ech bkÛlech, které jsem urãil,
praví Pán.

ODDÍL 126

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v domû Brighama Younga,
v Nauvoo ve státû Illinois 9. ãervence 1841 (History of the Church,
4:382). V této dobû byl Brigham Young presidentem Kvora dvanácti
apo‰tolÛ.

1–3, Brigham Young je chválen za
svou práci a je uvolnûn z budoucích
cest za hranice.

DRAH¯ a milovan˘ bratfie
aBrighame Youngu, vpravdû

tak praví Pán tobû: SluÏebníãe
mÛj Brighame, není jiÏ poÏado-
váno z ruky tvé, abys opou‰tûl
rodinu svou jako v ãasech minu-

l˘ch, neboÈ obûÈ tvá je pro mne
pfiijatelná.

2 Vidûl jsem tvou apráci a
námahu pfii putováních pro
jméno mé.

3 TudíÏ pfiikazuji ti, abys posí-
lal slovo mé za hranice a vûno-
val zvlá‰tní péãi arodinû své od
této doby nadále a na vûky.
Amen.

125 2a pp JeÏí‰ Kristus –
Vzíti jméno JeÏí‰e
Krista na sebe.

3a pp Zarahemla.

4a tj. Nashville v kraji
Lee ve státû Iowa.

b pp KÛl.
126 1a pp Young, Brigham.

2a pp Skutky.
3a pp Rodina.
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ODDÍL 127

List Josepha Smitha, Proroka, Svat˘m posledních dnÛ v Nauvoo ve státû
Illinois obsahující pokyny ohlednû kfitu za mrtvé, datovan˘ v Nauvoo 1.
záfií 1842 (History of the Church, 5:142–144).

1–4, Joseph Smith jásá v pronásle-
dování a souÏení; 5–12, Musejí
b˘ti vedeny záznamy t˘kající se
kfitÛ za mrtvé.

PONùVADÎ mi Pán zjevil,
Ïe moj i nepfiáte lé, jak

v Missouri, tak v tomto státû,
mne opût pronásledují; a ponû-
vadÏ mne pronásledují bez
apfiíãiny a nemají na své stranû
ani nejmen‰í nástin nebo zdání
spravedlnosti neboli práva
ohlednû pfiipravení prosazování
sv˘ch obÏalob proti mnû; a po-
nûvadÏ v‰echny jejich nároky
jsou zaloÏeny na fal‰i nejãernûj-
‰ího zabarvení, pokládal jsem za
nutné a za moudrost v sobû,
abych opustil toto místo na
krátké období, pro své vlastní
bezpeãí a bezpeãí tohoto lidu.
Chtûl bych fiíci v‰em tûm, se
kter˘mi mám obchodní vztahy,
Ïe jsem pfiedal své záleÏitosti
zmocnûncÛm a referentÛm, jiÏ
budou vyfiizovati ve‰keré ob-
chodní záleÏitosti pohotov˘m
a správn˘m zpÛsobem a budou
hledûti, aby ve‰keré mé dluhy
byly smazávány v patfiiãném
ãase pouÏitím majetku nebo
jinak, jak pfiípad mÛÏe vyÏado-
vati nebo jak okolnosti mohou
dovoliti. AÏ se dovím, Ïe se

boufie zcela pfiehnala, potom se
k vám opût vrátím.
2 A co se t˘ãe anebezpeãen-

ství, jimiÏ jsem povolán projíti,
zdají se mi jako maliãkost, po-
nûvadÏ bzávist a hnûv ãlovûka
byly m˘m stál˘m údûlem po
v‰echny dny mého Ïivota; a
z jakého dÛvodu, to se zdá zá-
hadné, pokud jsem nebyl custa-
noven pfied zaloÏením svûta pro
nûjak˘ dobr˘ úãel nebo zl˘, vy
si mÛÏete zvoliti, jak to naz˘-
vati. Posuìte sami. BÛh zná
v‰echny tyto vûci, zda je dobr˘
nebo zl˘. Ale nicménû, hluboká
voda je to, v ãem jsem zvykl˘
plavati. To v‰e se mi stalo dru-
hou pfiirozeností; a cítím jako
Pavel, jásati v dsouÏení; neboÈ
k tomuto dni mne BÛh m˘ch
otcÛ z nich v‰ech vysvobozoval
a bude mne vysvobozovati od
nynûj‰ka nadále; neboÈ vizte a
hleìte, zvítûzím nad v‰emi sv˘-
mi nepfiáteli, neboÈ Pán BÛh to
pravil.

3 NechÈ se v‰ichni svatí radují,
tudíÏ, a jsou nesmírnû veselí;
neboÈ izraelsk˘ aBÛh je jejich
BÛh a on vymûfií na hlavu v‰ech
jejich utlaãitelÛ spravedlnou
odmûnu odplaty.

4 A opût, vpravdû tak praví
Pán: NechÈ práce na achrámu

127 1a Job 2:3;
Mat. 5:10–12;
1. Petr. 2:20–23.

2a Îalmy 23:1–6.

pp Pronásledování,
pronásledovati.

b pp Závidûti, závist.
c pp Pfiedustanovení.

d 2. Kor. 6:4–5.
3a 3. Nefi 11:12–14.

pp Protivenství.
4a NaS 124:55.
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mém a ve‰keré práce, které
jsem vám urãil, pokraãují a ne-
ustávají; a nechÈ bpíle va‰e a
vytrvalost va‰e a trpûlivost a
práce va‰e jsou zdvojnásobeny,
a neztratíte nikterak odmûnu
svou, praví Pán zástupÛ. A
budou-li vás cpronásledovati,
tak pronásledovali proroky a
spravedlivé muÏe, jiÏ byli pfied
vámi. Za v‰echno toto je odmû-
na v nebi.
5 A opût, dávám vám slovo ve

vztahu ke akfitu za bmrtvé va‰e.
6 Vpravdû tak praví Pán vám

ohlednû mrtv˘ch va‰ich: KdyÏ
je kdokoli z vás akfitûn za mrtvé
va‰e, nechÈ je bzapisovatel a
nechÈ je oãit˘m svûdkem kfitÛ
va‰ich; nechÈ sly‰í u‰ima sv˘ma,
aby mohl svûdãiti v pravdû,
praví Pán;
7 Aby, ohlednû ve‰kerého za-

znamenávání va‰eho, to mohlo
b˘ti azaznamenáno v nebi; aby,
cokoli bsváÏete na zemi, mohlo
b˘ti svázáno v nebi; aby, cokoli
rozváÏete na zemi, mohlo b˘ti
rozvázáno v nebi;
8 NeboÈ brzy na zemi aznovu-

zfiídím mnoho vûcí t˘kajících se
bknûÏství, praví Pán zástupÛ.

9 A opût, nechÈ ve‰keré azá-
znamy jsou vedeny fiádnû, aby
mohly b˘ti uloÏeny do archivÛ
svatého chrámu mého, aby
byly chovány v pamûti z poko-
lení na pokolení, praví Pán
zástupÛ.

10 Chci fiíci v‰em svat˘m, Ïe
jsem si pfiál s nesmírnû velik˘m
pfiáním, abych je o pfií‰tím sa-
batu oslovil ze stupínku ve vûci
kfitu za mrtvé. Ale ponûvadÏ
není v moci mé, abych tak uãi-
nil, budu psáti ãas od ãasu o
oné vûci slovo Pánû a budu
vám ho posílati po‰tou, a také o
mnoha dal‰ích vûcech.

11 Nyní pro tuto chvíli konãím
svÛj dopis, pro nedostatek ãasu;
neboÈ nepfiítel je ve stfiehu, a jak
Spasitel pravil, akníÏe tohoto
svûta pfiichází, ale nemá nic na
mnû.

12 Vizte , mou modli tbou
k Bohu je, abyste vy v‰ichni
mohli b˘ti spaseni. A podepisuji
se jako vá‰ sluÏebník v Pánu,
prorok a avidoucí Církve JeÏí‰e
Krista Svat˘ch posledních dnÛ.

Joseph Smith.

ODDÍL 128

List Josepha Smitha, Proroka, Církvi JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních
dnÛ obsahující dal‰í pokyny ohlednû kfitu za mrtvé, datovan˘ v Nauvoo
ve státû Illinois 6. záfií 1842 (History of the Church, 5:148–153).

4b pp Píle.
c pp Pronásledování,

pronásledovati.
5a pp Kfiest, kfitíti –

Kfiest za mrtvé.
b pp Spasení pro mrtvé.

6a 1. Kor. 15:29;

NaS 128:13, 18.
b NaS 128:2–4, 7.

7a pp Kniha Ïivota.
b pp Peãetûní, peãetiti.

8a pp Znovuzfiízení
evangelia.

b pp Melchisedechovo

knûÏství.
9a NaS 128:24.

11a Jan 14:30;
pjs, Jan 14:30.
pp ëábel.

12a NaS 124:125.
pp Vidoucí.
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1–5, Místní a hlavní zapisovatelé
musejí potvrditi skuteãnost kfitu za
mrtvé; 6–9, Jejich záznamy jsou
závazné a zaznamenané na zemi a
na nebi; 10–14, Kfiticí nádrÏ je
podobenstvím hrobu; 15–17, Eliá‰
znovuzfiídil moc t˘kající se kfitu za
mrtvé; 18–21, V‰echny klíãe, moci
a pravomoci minul˘ch dispensací
byly znovuzfiízeny; 22–25, Radost-
né a slavné zvûsti jsou vyhlá‰eny
pro Ïijící i mrtvé.

JAK jsem vám uvedl v dopise
svém, dfiíve neÏ jsem opustil
místo své, Ïe vám budu ãas od

ãasu psáti a dávati vám infor-
mace ve vztahu k mnoha vûcem,
pokraãuji nyní ve vûci akfitu za
mrtvé, ponûvadÏ ona vûc, zdá
se, zamûstnává mysl mou a do-
t˘ká se pocitÛ m˘ch nejsilnûji,
od doby, kdy jsem pronásledo-
ván nepfiáteli sv˘mi.
2 Napsal jsem vám nûkolik slov

zjevení ohlednû zapisovatele.
Mûl jsem nûkolik dal‰ích my‰le-
nek ve vztahu k této záleÏitosti,
které nyní potvrzuji. To je,
v pfiedchozím dopise mém bylo
oznámeno, Ïe má b˘ti azapiso-
vatel, jenÏ má b˘ti oãit˘m svûd-
kem, a také aby sly‰el u‰ima
sv˘ma, aby mohl uãiniti záznam
v pravdû pfied Pánem.

3 Nyní, ve vztahu k této zále-
Ïitosti, bylo by velmi obtíÏné
pro jednoho zapisovatele, aby
byl pfiítomen v kaÏdém ãase a
aby plnil ve‰keré zodpovûdnos-
ti. Aby se odstranila tato nesnáz,
mÛÏe b˘ti v kaÏdém sboru ve
mûstû urãen zapisovatel, jenÏ

je dobfie schopen zapisovati
pfiesné zápisy; a nechÈ je velmi
svûdomit˘ a pfiesn˘ v zapiso-
vání celého postupu, potvrzuje
v záznamu svém, Ïe vidûl oãima
sv˘ma a sly‰el u‰ima sv˘ma,
udávaje data a jména a tak dále
a prÛbûh celé ãinnosti; jmenuje
také asi tfii jednotlivce, jiÏ jsou
pfiítomni, jsou-li nûjací pfiítomni,
ktefií mohou v kterémkoli ãase,
kdyÏ jsou pfiedvoláni, toto po-
tvrditi, aby ústy dvou nebo tfií
asvûdkÛ kaÏdé slovo mohlo b˘ti
utvrzeno.

4 Dále, nechÈ je hlavní zapiso-
vatel, jemuÏ tyto dal‰í zázna-
my mohou b˘ti pfiedávány,
jsouce doprovázeny potvrzení-
mi nad jejich vlastními podpisy
potvrzujícími, Ïe záznam, jejÏ
uãinili, je pravdiv˘. Potom
hlavní církevní zapisovatel
mÛÏe zanésti tento záznam do
hlavní církevní knihy s potvr-
zeními a v‰emi doprovodn˘mi
svûdectvími, se sv˘m vlastním
prohlá‰ením, Ïe vpravdû vûfií
v˘‰e uvedenému prohlá‰ení a
záznamÛm, Ïe jsou pravdivé,
podle své znalosti celkového
charakteru a ustanovení tûchto
muÏÛ církví. A kdyÏ je toto uãi-
nûno v hlavní církevní knize,
záznam bude právû tak svat˘ a
bude potvrzovati obfiad právû
tak, jako by to byl vidûl oãima
sv˘ma a sly‰el u‰ima sv˘ma
a uãinil o tom záznam v hlavní
církevní knize.

5 MÛÏete si mysleti, Ïe tento
fiád vûcí je velmi podrobn˘; ale
dovolte mi, abych vám fiekl, Ïe

128 1a pp Kfiest, kfitíti –
Kfiest za mrtvé.

2a NaS 127:6.
3a pp Svûdek.
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je to pouze naplnûní vÛle BoÏí
skrze pfiizpÛsobení se obfiadu a
pfiípravû, kterou Pán ustanovil
a pfiipravil pfied zaloÏením
svûta pro aspasení mrtv˘ch, jiÏ
zemfiou bez bpoznání evangelia.

6 A dále, chci vám pfiipome-
nouti, Ïe Jan Zjevovatel hloubal
právû o této vûci ve vztahu
k mrtv˘m, kdyÏ oznamoval to,
co najdete zaznamenáno ve
Zjevení 20:12 – A vidûl jsem mrt-
vé, malé i veliké, státi pfied Bohem;
a knihy byly otevfieny; a dal‰í kniha
byla otevfiena, coÏ je kniha Ïivota;
a mrtví byli souzeni z onûch vûcí,
jeÏ byly zapsány v knihách, podle
skutkÛ sv˘ch.

7 V tomto citátu shledáte, Ïe
knihy byly otevfieny; a dal‰í
kniha byla otevfiena, coÏ byla
akniha Ïivota; ale mrtví byli
souzeni z onûch vûcí, které byly
zapsány v knihách, podle skut-
kÛ sv˘ch; následkem toho
knihy, o nichÏ se mluví, musejí
b˘ti knihy, které obsahovaly
záznam o jejich skutcích a t˘kají
se bzáznamÛ, jeÏ jsou vedeny
na zemi. A kniha, která byla
knihou Ïivota, je záznam, jenÏ
je veden v nebi; zásada, odpo-
vídající pfiesnû nauce, která je
vám pfiikazována ve zjevení
obsaÏeném v dopise, jeÏ jsem
vám napsal pfiedtím, neÏ jsem
opustil místo své – aby, ohlednû
ve‰kerého zaznamenávání va‰e-
ho, to mohlo b˘ti zaznamenáno
v nebi.

8 Nyní, podstata tohoto obfiadu
spoãívá v amoci knûÏství, skrze
zjevení JeÏí‰em Kristem, v níÏ
je dáno, Ïe cokoli sváÏete na
zemi, bude bsvázáno v nebi, a
cokoli rozváÏete na zemi, bude
rozvázáno v nebi. Neboli jin˘mi
slovy uplatníme-li jin˘ pohled
na pfieklad, cokoli zaznamenáte
na zemi, bude zaznamenáno
v nebi, a cokoli nezaznamenáte
na zemi, nebude zaznamenáno
v nebi; neboÈ z tûch knih budou
mrtví va‰i souzeni, podle sv˘ch
vlastních skutkÛ, aÈ se jiÏ oni
sami podrobili cobfiadu ve své
vlastní propria persona , nebo
prostfiednictvím svého vlastního
zástupce, podle obfiadu, kter˘
BÛh pfiipravil pro dspasení jejich
pfied zaloÏením svûta, podle
záznamÛ, jeÏ vedli ohlednû
mrtv˘ch sv˘ch.

9 Nûkter˘m se mÛÏe zdáti, Ïe
to je velmi odváÏná nauka, o níÏ
mluvíme – moc, která zazna-
menává neboli svazuje na zemi
a svazuje na nebi. Nicménû, za
v‰ech vûkÛ svûta, kdykoli Pán
dal adispensaci knûÏství které-
mukoli muÏi skuteãn˘m zje-
vením, nebo jakékoli skupinû
muÏÛ, tato moc byla vÏdy
pfiedána. TudíÏ, cokoli tito muÏi
uãinili v bpravomoci, ve jménu
Pánû, a uãinili to pravdivû a vûr-
nû a vedli o tom správn˘ a vûrn˘
záznam, stalo se to zákonem
na zemi i v nebi a nemohlo to
b˘ti zru‰eno, podle ustanovení

5a pp Spasení pro mrtvé.
b 1. Petr. 4:6.

7a Zjev. 20:12;
NaS 127:6–7.

pp Kniha Ïivota.
b NaS 21:1.

8a pp KnûÏství; Moc.
b pp Peãetûní, peãetiti.

c pp Obfiady.
d pp Spasení pro mrtvé.

9a pp Dispensace.
b pp Pravomoc.
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velikého cJehovy. Toto jsou vûr-
ná slova. Kdo to mÛÏe sly‰eti?
10 A opût, jako pfiíklad, Matou‰

16:18, 19: A já také pravím tobû,
Ïe ty jsi Petr a na této skále zbuduji
církev svou; a brány pekelné ji ne-
pfiemohou. A dám ti klíãe království
nebeského: a cokoli sváÏe‰ na zemi,
bude svázáno v nebi; a cokoli rozvá-
Ïe‰ na zemi, bude rozvázáno v nebi.

11 Nyní veliké a nejvy‰‰í
tajemství celé záleÏitosti a sum-
mum bonum celé vûci, jeÏ leÏí
pfied námi, spoãívá v získání
moci Svatého knûÏství. Pro to-
ho, komu jsou tyto aklíãe dány,
není Ïádná obtíÏ získati pozná-
ní skuteãností ve vztahu ke
bspasení dûtí lidsk˘ch, jak pro
mrtvé, tak také pro Ïijící.
12 V tom je asláva a bãest a

cnesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot –
Obfiad kfitu vodou, b˘ti do ní
dponofien, aby to odpovídalo
podobnosti mrtv˘ch, aby jedna
zásada mohla b˘ti v souladu
s druhou; b˘ti ponofien do vody
a vyjíti z vody je v podobnosti
vzkfií‰ení mrtv˘ch pfii vyjití
z hrobu jejich; tudíÏ, tento obfiad
byl ustanoven, aby tvofiil spoji-
tost s obfiadem kfitu za mrtvé,
jsa v podobnosti mrtv˘ch.

13 Následkem toho byla zfiíze-
na akfiticí nádrÏ jako bpodoben-
ství hrobu a bylo pfiikázáno,
aby byla pod místem, kde jsou
Ïijící zvyklí se shromaÏìovati,
aby se rozli‰ili Ïijící a mrtví a

aby v‰echny vûci mohly míti
podobnost svou a aby mohly
b˘ti v souladu jedna s druhou –
to, co je pozemské, odpovída-
jící tomu, co je nebeské, jak
oznámil Pavel, 1. Korintsk˘m
15:46, 47 a 48:

14 Av‰ak to nebylo první, co je
duchovní, ale to, co je pfiirozené; a
potom to, co je duchovní. První
ãlovûk je ze zemû, zemsk˘; druh˘
ãlovûk je Pán z nebe. Jako je zemsk˘,
takoví jsou také ti, jiÏ jsou zem‰tí;
a jako je nebesk˘, takoví jsou také
ti, jiÏ jsou nebe‰tí. A jako jsou
záznamy na zemi ve vztahu
k mrtv˘m va‰im, které jsou
pravdivû uãinûny, tak také jsou
záznamy v nebi. Toto, tudíÏ,
je ta apeãeticí a svazující moc a,
v jednom smyslu slova, bklíãe
království, které spoãívají v klíãi
cpoznání.
15 A nyní, moji vroucnû milo-

vaní bratfií a sestry, dovolte
mi, abych vás ujistil, Ïe toto
jsou zásady ve vztahu k mrt-
v˘m a Ïijícím, jeÏ se nemohou
lehkováÏnû pfiejíti, co se t˘ká
spasení na‰eho. NeboÈ aspase-
ní jejich je nutné a nezbytné pro
spasení na‰e, jak Pavel praví
ohlednû otcÛ – Ïe oni bez nás
nemohou b˘ti uãinûni bdoko-
nal˘mi – ani my nemÛÏeme
bez mrtv˘ch sv˘ch b˘ti uãinûni
dokonal˘mi.

16 A nyní, ve vztahu ke kfitu
za mrtvé, dám vám dal‰í citát

9c pp Jehova.
11a pp Klíãe knûÏství.

b pp Spasení.
12a pp Sláva.

b pp Ctíti.
c pp Nesmrtelnost,

nesmrteln˘.
d pp Kfiest, kfitíti –

Kfiest ponofiením.
13a NaS 124:29.

b pp Symbolika.
14a pp Peãetûní, peãetiti.

b pp Klíãe knûÏství.
c pjs, Luká‰ 11:53.

15a pp Spasení pro mrtvé.
b ÎidÛm 11:40.

pp Dokonal˘.
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Pavla, 1. Korintsk˘m 15:29: Jinak
co budou ãiniti ti, ktefií jsou kfitûni
za mrtvé, jestliÏe mrtví vÛbec ne-
vstávají? Proã jsou potom kfitûni
za mrtvé?
17 A opût, ve spojení s tímto

citátem vám dám citát od jed-
noho z prorokÛ, jenÏ mûl oãi
své upnuty na aznovuzfiízení
knûÏství, na slávy, jeÏ budou
zjeveny v posledních dnech, a
obzvlá‰tû na tuto nejslavnûj‰í ze
v‰ech vûcí pfiináleÏející k vûãné-
mu evangeliu, totiÏ na kfiest za
mrtvé; neboÈ Malachiá‰ praví,
poslední kapitola, ver‰e 5. a 6.:
Vizte, po‰lu vám bEliá‰e, proroka,
pfied pfiíchodem velikého a hrozného
dne Pánû; A on obrátí srdce otcÛ
k dûtem a srdce dûtí k otcÛm
jejich, abych nepfii‰el a nestihl zemi
prokletím.
18 Mohl jsem k tomuto podati

ajasnûj‰í pfieklad, ale je to do-
stateãnû jasné, aby to vyhovûlo
zámûru mému tak, jak stojí.
Je postaãující vûdûti, v tomto
pfiípadû, Ïe zemû bude stiÏena
prokletím, pokud nebude stme-
lující bãlánek nûjakého druhu
nebo jiného mezi otci a dûtmi,
ohlednû nûjaké vûci nebo jiné –
a vizte, co je onou vûcí? Je to
ckfiest za mrtvé. NeboÈ my bez
nich nemÛÏeme b˘ti uãinûni
dokonal˘mi; ani oni bez nás

nemohou b˘ti uãinûni dokona-
l˘mi. Ani nemohou oni, ani
nemÛÏeme my b˘ti uãinûni
dokonal˘mi také bez tûch, kdoÏ
zemfieli v evangeliu; neboÈ je
nutné pfii uvádûní ddispensace
plnosti ãasÛ, kteráÏto dispensa-
ce nyní poãíná b˘ti uvádûna,
aby úplné a naprosté a dokonalé
spojení a stmelení dispensací
a klíãÛ a mocí a sláv nastalo a
bylo zjeveno ode dnÛ Adamo-
v˘ch aÏ do nynûj‰í doby. A
nejen toto, ale ony vûci, které
nikdy nebyly zjeveny od ezalo-
Ïení svûta, ale byly uchovávány
skryty pfied moudr˘mi a roz-
váÏn˘mi, budou zjeveny fne-
mluvÀatÛm a kojencÛm v této
dispensaci plnosti ãasÛ.

19 Nyní, co sly‰íme v evange-
liu, které jsme obdrÏeli? Hlas ve-
selí! Hlas milosrdenství z nebe;
a hlas apravdy ze zemû; radost-
né zvûsti pro mrtvé; hlas veselí
pro Ïijící a mrtvé; radostné
bzvûsti veliké radosti. Jak krásné
na horách jsou cnohy tûch, jiÏ
pfiiná‰ejí radostné zvûsti o dob-
r˘ch vûcech a jiÏ praví Sionu:
Viz, BÛh tvÛj vládne! Jako drosa
Karmelu, tak na nû bude sestu-
povati poznání BoÏí!

20 A opût, co sly‰íme? Radost-
né zvûsti z aKumory! bMoroni,
andûl z nebe, oznamuj íc í

17a pp Znovuzfiízení
evangelia.

b 3. Nefi 25:5–6;
NaS 2:1–3; 110:13–16.
pp Eliá‰.

18a JS–Î 1:36–39.
b pp Obfiady –

Zástupn˘ obfiad;
Rodokmen.

c NaS 124:28–30;
127:6–7.

d pp Dispensace.
e NaS 35:18.
f Mat. 11:25;

Luká‰ 10:21;
Alma 32:23.

19a Îalmy 85:11–12.
b Luká‰ 2:10.

c Iz. 52:7–10;
Mos. 15:13–18;
3. Nefi 20:40.

d Deut. 32:2;
NaS 121:45.

20a JS–Î 1:51–52.
pp Kumora, pahorek.

b pp Moroni, syn
MormonÛv.
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naplnûní prorokÛ – cknihu, která
bude zjevena. Hlas Pánû v pus-
tinû u dFayette, kraj Seneca,
oznamující tfii svûdky, jiÏ mají
esvûdãiti o knize! Hlas fMichala
na bfiezích Susquehanny odha-
lujícího ìábla, kdyÏ se ukázal
jako andûl gsvûtla! Hlas hPetra,
Jakuba a Jana v pustinû mezi
Harmony, kraj Susquehanna, a
Colesville, kraj Broome, u fieky
Susquehanna, oznamující, Ïe
oni vlastní iklíãe království a
dispensace plnosti ãasÛ!

21 A opût, hlas BoÏí ve svûtnici
starého aotce Whitmera ve Fa-
yette, kraj Seneca, a v rÛzn˘ch
dobách a na rozliãn˘ch místech
pfii ve‰ker˘ch putováních a sou-
Ïeních této Církve JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ! A hlas
Michala , archandûla ; h las
bGabriela a cRafaela a rozliãn˘ch
dandûlÛ, od Michala neboli
eAdama aÏ do nynûj‰í doby, oni
v‰ichni oznamují svou fdispen-
saci, svá práva, své klíãe, své
pocty, svou majestátnost a slávu
a moc svého knûÏství; dávajíce
fiádku za fiádkou, gpfiedpis za
pfiedpisem; tu trochu a tam tro-
chu; dávajíce nám útûchu skrze
prohla‰ování toho, co pfiijde,
utvrzujíce hnadûji na‰i!

22 Bratfií, nepÛjdeme dál v tak
veliké vûci? Jdûte kupfiedu, a ne
zpátky. Odvahu, bratfií; a dál,
dál k vítûzství! NechÈ se srdce
va‰e raduje a je nesmírnû ra-
dostné. NechÈ zemû propukne
v azpûv. NechÈ mrtví proná‰ejí
chorály vûãné chvály Králi
bImmanuelovi, jenÏ ustanovil,
dfiíve neÏ byl svût, to, co nám
umoÏní cvykoupiti je z dvûzení
jejich; neboÈ vûzÀové pÛjdou
svobodní.

23 NechÈ ahory jásají radostí,
a vy, v‰echna údolí, volejte
hlasitû; a vy, v‰echna mofie a
sou‰e, mluvte o divech svého
Vûãného Krále! A vy, fieky a
potoky a pramínky, plyÀte dolÛ
s veselím. NechÈ lesy a v‰echny
stromy polní chválí Pána; a vy,
pevné bskály, plaãte radostí! A
nechÈ slunce, mûsíc a chvûzdy
jitfiní zpívají spoleãnû a nechÈ
v‰ichni synové BoÏí jásají ra-
dostí! A nechÈ vûãná stvofiení
oznamují jméno jeho na vûky
vûkÛ! A opût já pravím, jak
slavn˘ je hlas, jenÏ sly‰íme
z nebe, hlásající do u‰í na‰ich
slávu a spasení a ãest a dnesmr-
telnost a evûãn˘ Ïivot; králov-
ství, kníÏectví a moci!

24 Vizte, velik˘ aden Pánû je

20c Iz. 29:4, 11–14;
2. Nefi 27:6–29.
pp Kniha
Mormonova.

d pp Fayette, stát New
York (USA).

e NaS 17:1–3.
f NaS 27:11.

pp Adam.
g 2. Kor. 11:14.
h NaS 27:12.
i pp Klíãe knûÏství.

21a tj. Peter Whitmer st.
b pp Gabriel.
c pp Rafael.
d pp Andûlé.
e NaS 107:53–56.
f pp Dispensace.
g Iz. 28:10.
h pp Doufati, nadûje.

22a Iz. 49:13.
b Iz. 7:14; Alma 5:50.

pp Immanuel.
c pp Vykoupení,

vykoupen˘,
vykoupiti.

d Iz. 24:22;
NaS 76:72–74.

23a Iz. 44:23.
b Luká‰ 19:40.
c Job 38:7.
d pp Nesmrtelnost,

nesmrteln˘.
e pp Vûãn˘ Ïivot.

24a pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.



Nauka a smlouvy 128:25–129:8 284

na dosah; a kdo mÛÏe bsnésti
den pfiíchodu jeho, a kdo mÛÏe
obstáti, aÏ se ukáÏe? NeboÈ on je
jako coheÀ taviãÛv a jako m˘dlo
bûliãovo; a usedne jako dtaviã
a ãistiã stfiíbra a pfieãistí syny
eLévíovy a vyãistí je jako zlato
a stfiíbro, aby mohli Pánovi obû-
tovati fobûÈ ve spravedlivosti.
Obûtujme, tudíÏ, jako církev a
lid, a jako Svatí posledních
dnÛ, Pánovi obûÈ ve spravedli-
vosti; a pfiedloÏme v svatém

chrámu jeho, aÏ bude dokonãen,
knihu obsahující gzáznamy o
mrtv˘ch sv˘ch, která bude
hodna ve‰kerého pfiijetí.

25 Bratfií, mám vám toho mno-
ho co fiíci ohlednû této vûci, ale
nyní pro tuto chvíli skonãím a
budu pokraãovati v této vûci
jindy. Jsem, jako vÏdy, pokor-
n˘m sluÏebníkem va‰ím a nikdy
se neodklánûjícím pfiítelem,

Joseph Smith.

ODDÍL 129

Pokyny dané Josephem Smithem, Prorokem, v Nauvoo ve státû Illinois 9.
února 1843, oznamující tfii hlavní klíãe, kter˘mi mÛÏe b˘ti rozpoznána
správná povaha slouÏících andûlÛ a duchÛ (History of the Church, 5:267).

1–3, V nebi jsou jak vzkfií‰ená, tak
duchovní tûla; 4–9, Jsou dány klíãe,
jimiÏ mohou b˘ti rozpoznáni po-
slové zpoza závoje.

V aNEBI jsou dva druhy
bytostí, totiÏ: bAndûlé, ktefií

jsou cvzkfií‰en˘mi bytostmi, ma-
jícími tûlo z masa a kostí –

2 Na pfiíklad JeÏí‰ fiekl: Dot˘-
kejte se mne a vizte, neboÈ duch
amasa a kostí nemá, jako vidíte, Ïe
já mám.
3 Za druhé: aduchové bsprave-

dln˘ch lidí uãinûní dokonal˘mi,
ti, kdoÏ nejsou vzkfií‰eni, ale
dûdí stejnou slávu.
4 KdyÏ pfiichází posel fika, Ïe

má poselství od Boha, nabídni
mu ruku svou a poÏádej ho,
aby si s tebou potfiásl rukou.

5 Je-li andûlem, uãiní tak a ty
bude‰ cítiti ruku jeho.

6 Je-li duchem spravedlného
ãlovûka uãinûného dokonal˘m,
pfiijde ve slávû své; neboÈ to je
jedin˘ zpÛsob, jak˘m se mÛÏe
ukázati –

7 PoÏádej ho, aby si s tebou
potfiásl rukou, ale on se nepo-
hne, protoÏe to je v rozporu
s fiádem nebe, aby spravedln˘
ãlovûk klamal; ale pfiesto posel-
ství své pfiedá.

8 Je-li to aìábel jako andûl
svûtla, kdyÏ ho poÏádá‰, aby ti

24b Mal. 3:1–3.
c 3. Nefi 24:2–3.

pp Zemû – Oãi‰tûní
zemû.

d Zach. 13:9.
e Deut. 10:8;

NaS 13:1; 124:39.

f NaS 84:31.
pp ObûÈ.

g NaS 127:9.
pp Rodokmen.

129 1a pp Nebe.
b pp Andûlé.
c pp Vzkfií‰ení.

2a Luká‰ 24:39.
3a pp Duch.

b ÎidÛm 12:23;
NaS 76:69.

8a 2. Kor. 11:14;
2. Nefi 9:9.
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potfiásl rukou, nabídne ti ruku
svou a ty nebude‰ cítiti nic;
mÛÏe‰ ho tudíÏ odhaliti.

9 Toto jsou tfii hlavní klíãe,
jimiÏ mÛÏe‰ rozeznávati, zda je
jakékoli pfiisluhování od Boha.

ODDÍL 130

RÛzné pokyny dané Josephem Smithem, Prorokem, v Ramusu ve státû
Illinois 2. dubna 1843 (History of the Church, 5:323–325).

1–3, Otec a Syn se mohou lidem
osobnû ukázati; 4–7, Andûlé pfieb˘-
vají v celestiální sféfie; 8–9, Celes-
tiální zemû bude velik˘m Urimem
a Thumimem; 10–11, Bíl˘ kámen
je dán v‰em, kdoÏ vstupují do ce-
lestiálního svûta; 12–17, Znalost
ãasu druhého pfiíchodu je pfied Pro-
rokem zadrÏena; 18–19, Inteligence
získaná v tomto Ïivotû povstává
s námi pfii vzkfií‰ení; 20–21, Ve‰-
kerá poÏehnání pfiicházejí poslu‰-
ností zákona; 22–23, Otec a Syn
mají tûlo z masa a kostí.

AÎ se Spasitel aukáÏe, bude-
me ho vidûti takového,

jak˘ je. Uvidíme, Ïe je bãlovûk
jako my.

2 A totéÏ spoleãenství, které
existuje mezi námi zde, bude
existovati mezi námi tam, pou-
ze bude spojeno s avûãnou
slávou, z kteréÏto slávy se nyní
netû‰íme.

3 Jan 14:23 – Projevení se
aOtce a bSyna v onom ver‰i je
osobní cprojevení; a pfiedstava,

Ïe Otec a Syn ddlí v lidském
srdci, je star˘ sektáfisk˘ názor a
je fale‰n˘.

4 V odpovûì na otázku – Není
poãítání aãasu BoÏího, ãasu
andûlÛ, ãasu prorokÛ a ãasu
ãlovûka podle planety, na které
pfieb˘vají?

5 Já odpovídám, ano. Ale ne-
jsou Ïádní aandûlé, ktefií slouÏí
této zemi, kromû tûch, jiÏ k ní
náleÏejí nebo náleÏeli.

6 Andûlé nepfieb˘vají na
planetû podobné této zemi;

7 Ale pfieb˘vají v pfiítomnos-
t i BoÏí , na koul i podobné
amofii skla a bohnû, kde jsou
pro jejich slávu projevovány
v‰echny vûci, minulé, pfiítomné
a budoucí, a jsou neustále pfied
Pánem.

8 Místo, kde BÛh pfieb˘vá, je
velik˘ aUrim a Thumim.
9 Tato azemû, ve svém posvûce-

ném a nesmrtelném stavu, bude
uãinûna podobnou kfii‰Èálu a
bude Urimem a Thumimem pro
obyvatele, ktefií na ní dlí, skrze

130 1a 1. Jan. 3:2;
Moroni 7:48.
pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.

b Luká‰ 24:36–40.
2a pp Celestiální sláva.
3a pp BÛh, BoÏstvo –

BÛh Otec.
b pp BÛh, BoÏstvo –

BÛh Syn.
c NaS 93:1.
d NaS 130:22.

pp BÛh, BoÏstvo.
4a 2. Petr. 3:8;

Abr. 3:4–10;
viz také faksimile ã.
2, obrázek 1, v knize
Abrahamovû.

5a pp Andûlé.
7a Zjev. 4:6; 15:2.

b Iz. 33:14;
NaS 132:1–3.

8a pp Urim a Thumim.
9a NaS 77:1.

pp Zemû – Koneãn˘
stav zemû.
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niÏ v‰echny vûci t˘kající se
niÏ‰ího království nebo v‰ech
království niÏ‰ího fiádu budou
projeveny tûm, ktefií na ní dlí;
a tato zemû bude Kristova.

1 0 P o t o m s e b í l ˘ k á m e n
zmínûn˘ ve Zjevení 2:17 stane
Urimem a Thumimem pro kaÏ-
dého jednotlivce, jenÏ jej obdrÏí,
skrze nûjÏ vûci t˘kající se vy‰-
‰ího fiádu království budou
oznámeny;

11 A abíl˘ kámen je dán kaÏ-
dému z tûch, kdoÏ pfiicházejí
do celestiálního království, na
nûmÏ je napsáno nové bjméno,
jeÏ Ïádn˘ ãlovûk nezná, leda
ten, kdo ho dostává. Nové
jméno je klíãové slovo.

12 Prorokuji, ve jménu Pána
Boha, Ïe poãátek aobtíÏí, které
zpÛsobí mnoho krveprolití pfied
pfiíchodem Syna MuÏe, bude
v bJiÏní Karolínû.
13 To mÛÏe pravdûpodobnû

povstati skrze otázku otrokÛ.
Toto mi oznámil hlas, zatímco
jsem se v této vûci horlivû mod-
lil, 25. prosince 1832.

14 Jednou jsem se velmi horlivû
modlil, abych poznal ãas apfií-
chodu Syna MuÏe, kdyÏ jsem
usly‰el hlas oznamovati násle-
dující:

15 Josephe, synu mÛj, bude‰-li
Ïíti, dokud ti nebude osmdesát
pût let, uvidí‰ tváfi Syna MuÏe;

tudíÏ, nechÈ toto postaãí a
neobtûÏuj mne více v této zále-
Ïitosti.

16 Byl jsem takto ponechán,
jsa neschopen rozhodnouti, zda
se tento pfiíchod t˘ká poãátku
milénia, nebo nûjakého dfiívûj-
‰ího projevení, nebo zda zemfiu,
a tak uvidím jeho tváfi.
17 Vûfiím, Ïe pfiíchod Syna

MuÏe nebude o nic dfiíve neÏ
v onom ãase.

18 Jakéhokoli základu ainteli-
gence dosáhneme v tomto Ïi-
votû, ten povstane s námi pfii
bvzkfií‰ení.

19 A získá-li nûjaká osoba více
apoznání a inteligence v tomto
Ïivotû skrze svou bpíli a cposlu‰-
nost neÏ jiná, bude míti právû
tak velikou dv˘hodu ve svûtû,
kter˘ pfiijde.

20 Je azákon, neodvolatelnû
ustanoven˘ v nebi bpfied zaloÏe-
ním tohoto svûta, na nûmÏ jsou
v‰echna cpoÏehnání zaloÏena –

21 A kdyÏ získáme jakékoli
poÏehnání od Boha, je to skrze
poslu‰nost onoho zákona, na
nûmÏ je zaloÏeno.

22 aOtec má btûlo z masa a kos-
tí tak hmatatelné jako lidské;
Syn také; ale cDuch Svat˘ nemá
tûlo z masa a kostí, ale je bytostí
Ducha. Kdyby tomu tak nebylo,
Duch Svat˘ by v nás nemohl
dlíti.

11a Zjev. 2:17.
b Iz. 62:2.

12a NaS 38:29; 45:63.
b NaS 87:1–5.

14a pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.

18a pp Inteligence.
b pp Vzkfií‰ení.

19a pp Poznání, znalost.
b pp Píle.
c pp Poslouchati,

poslu‰nost, poslu‰n .̆
d Alma 12:9–11.

20a NaS 82:10.
b pp Pfiedsmrteln˘

Ïivot.

c Deut. 11:26–28;
NaS 132:5.
pp PoÏehnání,
poÏehnan ,̆
poÏehnati.

22a pp BÛh, BoÏstvo.
b Skut. 17:29.
c pp Duch Svat˘.
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23 âlovûk mÛÏe a Ducha
Svatého pfiijmouti a on mÛÏe

na nûj sestoupiti, a nezÛstati
s ním.

ODDÍL 131

Pokyny od Josepha Smitha, Proroka, dané v Ramusu ve státû Illinois 16.
a 17. kvûtna 1843 (History of the Church, 5:392–393).

1–4, Celestiální manÏelství je ne-
zbytné pro oslavení v nejvy‰‰ím
nebi; 5–6, Je vysvûtleno, jak jsou
lidé zpeãetûni k vûãnému Ïivotu;
7–8, Ve‰ker˘ duch je hmota.

V aCELESTIÁLNÍ slávû jsou
tfii nebesa neboli stupnû;

2 A aby ãlovûk získal anejvy‰‰í,
musí vstoupiti do tohoto fiádu
knûÏství [znamenajícího novou
a vûãnou smlouvu bmanÏelství];
3 A jestliÏe tak neuãiní, nemÛÏe

ho získati.
4 MÛÏe vstoupiti do jiného,

ale to je konec jeho království;
nemÛÏe míti arozrÛstání.

5 (17. kvûtna 1843.) Jistûj‰í slovo
aproroctví znamená poznání
ãlovûka, Ïe je bzpeãetûn k cvûã-
nému Ïivotu skrze zjevení a
ducha proroctví, skrze moc
Svatého knûÏství.

6 Pro ãlovûka je nemoÏné, aby
byl aspasen v bnevûdomosti.

7 Není Ïádná taková vûc jako
nehmotná hmota. Ve‰ker˘ aduch
je hmota, ale je jemnûj‰í neboli
ãist‰í a mÛÏe b˘ti rozeznán
pouze bãist‰íma oãima;

8 NemÛÏeme ho vidûti; ale
aÏ bude na‰e tûlo oãi‰tûno,
uvidíme, Ïe on je zcela hmota.

ODDÍL 132

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Nauvoo ve státû Illinois
zaznamenané 12. ãervence 1843, t˘kající se nové a vûãné smlouvy, zahr-
nující vûãnost manÏelské smlouvy a také pluralitu manÏelek (History of
the Church, 5:501–507). I kdyÏ zjevení bylo zaznamenáno v roce 1843,
z dûjepisn˘ch záznamÛ je zfiejmé, Ïe nauky a zásady obsaÏené v tomto
zjevení byly Prorokovi známy od roku 1831.

1–6, Oslavení je získáno skrze no-
vou a vûãnou smlouvu; 7–14, Jsou
uvedeny poÏadavky a podmínky
oné smlouvy; 15–20, Celestiální

manÏelství a pokraãování rodinné
jednotky umoÏÀuje lidem, aby se
stali bohy; 21–25, Tûsná a úzká
cesta vede k vûãn˘m ÏivotÛm;

23a pp Dar Ducha Svatého.
131 1a NaS 76:70.

pp Celestiální sláva.
2a NaS 132:5–21.

pp Oslavení.
b pp ManÏelství,

vdávati se, Ïeniti se –

Nová a vûãná
smlouva manÏelství.

4a NaS 132:16–17.
5a 2. Petr. 1:19.

pp Povolání a
vyvolení.

b NaS 68:12; 88:4.

pp Peãetûní, peãetiti.
c pp Vûãn˘ Ïivot.

6a pp Spasení.
b NaS 107:99–100.

7a pp Duch.
b NaS 76:12; 97:16;

MojÏ. 1:11.
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26–27, Je dán zákon ohlednû rouhá-
ní proti Duchu Svatému; 28–39,
Zaslíbení vûãného rozrÛstání a
oslavení jsou ãinûna prorokÛm a
Svat˘m za v‰ech vûkÛ; 40–47,
Josephu Smithovi je dána moc sva-
zovati a peãetiti na zemi a v nebi;
48–50, Pán na nûj peãetí jeho osla-
vení; 51–57, Emma Smithová
dostává radu, aby byla vûrná a
pravdivá; 58–66, Jsou uvedeny
zákony fiídící pluralitu manÏelek.

VPRAVDù, tak praví Pán tobû,
sluÏebníãe mÛj Josephe, Ïe

ponûvadÏ ses dotazoval z ruky
mé, abys vûdûl to a porozumûl
tomu, jak jsem já, Pán, osprave-
dlnil sluÏebníky své Abrahama,
Izáka a Jákoba, podobnû jako
MojÏí‰e, Davida a ·alomouna,
sluÏebníky své, ohlednû zása-
dy a nauky t˘kající se toho,
Ïe mûli mnoho amanÏelek a
souloÏnic –

2 Viz a hleì, já jsem Pán, tvÛj
BÛh, a odpovím ti ohlednû této
záleÏitosti.

3 TudíÏ, apfiiprav srdce své,
abys pfiijal pokyny, které ti brzo
dám, a byl jich poslu‰en; neboÈ
v‰ichni ti, jimÏ byl tento zákon
zjeven, ho musejí b˘ti poslu‰ni.

4 NeboÈ viz, zjevuji vám novou
a vûãnou asmlouvu; a nebude-
te-li se fiíditi touto smlouvou,
potom jste bzatraceni; neboÈ
nikdo nemÛÏe czavrhnouti tuto

smlouvu a míti dovoleno vstou-
piti do slávy mé.

5 NeboÈ v‰ichni, ktefií chtûjí
míti apoÏehnání z rukou m˘ch,
se budou fiíditi bzákonem, jenÏ
byl urãen pro ona poÏehnání, a
podmínkami jeho, jak byly usta-
noveny pfied zaloÏením svûta.

6 A co se t˘ká nové a avûãné
smlouvy, ta byla ustanovena
pro plnost bslávy mé; a ten, kdo
obdrÏí její plnost, musí a bude
se fiíditi tímto zákonem, nebo
bude zatracen, praví Pán BÛh.

7 A vpravdû pravím vám, Ïe
apodmínky tohoto zákona jsou
tyto: V‰echny smlouvy, dohody,
pouta, závazky, bpfiísahy, sliby,
úkony, spojení, sdruÏení nebo
oãekávání, jeÏ nejsou uãinûna a
uzavfiena a czpeãetûna dSvat˘m
Duchem zaslíbení, skrze toho,
kdo je pomazán, jak na ãas, tak
na celou vûãnost, a je to také
nanejv˘‰e svaté, skrze ezjevení
a pfiikázání prostfiednictvím po-
mazaného mého, jehoÏ jsem
urãil na zemi, aby mûl tuto moc
(a já jsem urãil, aby sluÏebník
m Û j J o s e p h m û l t u t o m o c
v posledních dnech, a na zemi
v urãitém ãase je vÏdy jen jeden,
jemuÏ jsou tato moc a fklíãe to-
hoto knûÏství pfiedány), nemají
Ïádnou úãinnost, pÛsobnost
nebo platnost pfii vzkfií‰ení
z mrtv˘ch a po nûm; neboÈ
v‰echny dohody, které nejsou

132 1a NaS 132:34, 37–39.
pp ManÏelství,
vdávati se, Ïeniti se –
Plurální manÏelství.

3a NaS 29:8; 58:6; 78:7.
4a pp Smlouva.

b pp Zatracení.
c NaS 131:1–4.

5a NaS 130:20–21.
b pp Zákon.

6a NaS 66:2.
pp Nová a vûãná
smlouva.

b NaS 76:70, 92–96.
pp Celestiální sláva.

7a NaS 88:38–39.

b pp Pfiísaha.
c pp Peãetûní, peãetiti.
d pp Svat˘ Duch

zaslíbení.
e pp Zjevení.
f pp Klíãe knûÏství.
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uãinûny za tímto úãelem, mají
konec, kdyÏ lidé zemfiou.
8 Vizte, mÛj dÛm je domem

pofiádku, praví Pán BÛh, a ne
domem zmatku.
9 Pfiijmu aobûÈ, praví Pán, jeÏ

není uãinûna ve jménu mém?
10 Nebo pfiijmu z rukou va‰ich

to, co jsem aneurãil?
11 A urãím vám nûco, praví

Pán, aniÏ je to skrze zákon, tak
jak jsme vám já a Otec mÛj
austanovili, dfiíve neÏ byl svût?
12 Já jsem Pán, tvÛj BÛh; a dá-

vám vám toto pfiikázání – Ïe
Ïádn˘ ãlovûk anepfiijde k Otci,
leda skrze mne nebo skrze slovo
mé, coÏ je zákon mÛj, praví Pán.
13 A v‰echno, co je ve svûtû,

aÈ je to ustanoveno lidmi skrze
trÛny nebo kníÏectví nebo moci
nebo vûci mající jméno, aÈ jsou
jakékoli, co není skrze mne nebo
skrze slovo mé, praví Pán, bude
sraÏeno a anezÛstane potom, co
lidé zemfiou, ani pfii vzkfií‰ení,
ani po nûm, praví Pán, vá‰ BÛh.

14 NeboÈ jakékoli vûci, jeÏ
zÛstávají, jsou skrze mne; a
jakékoli vûci, jeÏ nejsou skrze
mne, se budou tfiásti a budou
zniãeny.

15 TudíÏ, jestliÏe se muÏ aoÏe-
ní s manÏelkou ve svûtû, a neo-
Ïení se s ní skrze mne ani skrze
slovo mé a uãiní s ní smlouvu,
dokud je ve svûtû, a ona s ním,
jejich smlouva a manÏelství
nemají platnost, kdyÏ zemfiou
a kdyÏ jsou mimo svût; tudíÏ,

nejsou vázáni Ïádn˘m záko-
nem, kdyÏ jsou mimo svût.

16 TudíÏ, kdyÏ jsou mimo
svût, ani se neÏení, ani nejsou
vydávány do amanÏelství; ale
jsou urãeni jako bandûlé v nebi,
ktefiíÏto andûlé jsou slouÏící
sluÏebníci, aby slouÏili tûm,
kdoÏ jsou hodni daleko vût‰ího
a nesmírného a vûãného bfieme-
ne slávy.

17 NeboÈ tito andûlé se nefiídili
m˘m zákonem; tudíÏ, nemohou
b˘ti roz‰ífieni, ale zÛstávají od-
dûlenû a osamocenû, bez osla-
vení, ve svém spaseném stavu
po celou vûãnost; a od nynûj‰ka
nadále nejsou bohy, ale jsou
andûly BoÏími na vûky vûkÛ.

18 A opût, vpravdû pravím
vám, jestliÏe se muÏ oÏení
s manÏelkou a uãiní s ní smlou-
vu na ãas a na celou vûãnost,
jestliÏe ona smlouva není skrze
mne nebo skrze slovo mé, coÏ
je zákon mÛj, a není zpeãetûna
Svat˘m Duchem zaslíbení skrze
toho, koho jsem pomazal a urãil
k této moci, potom není platná
ani nemá sílu, kdyÏ jsou mimo
svût, protoÏe nejsou spojeni
skrze mne, praví Pán, ani skrze
slovo mé; kdyÏ jsou mimo svût,
tam nemÛÏe b˘ti pfiijata, protoÏe
tam jsou urãeni andûlé a bozi,
kolem nichÏ nemohou projíti;
nemohou, tudíÏ, zdûditi slávu
mou; neboÈ mÛj dÛm je domem
pofiádku, praví Pán BÛh.

19 A opût, vpravdû pravím

9a Moroni 7:5–6.
pp ObûÈ.

10a Lev. 22:20–25;
MojÏ. 5:19–23.

11a NaS 132:5.

12a Jan 14:6.
13a 3. Nefi 27:10–11.
15a pp ManÏelství,

vdávati se, Ïeniti se.
16a Mat. 22:23–33;

Marek 12:18–25;
Luká‰ 20:27–36.

b pp Andûlé.
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vám, jestliÏe se muÏ oÏení
s manÏelkou skrze slovo mé, coÏ
je zákon mÛj, a skrze anovou a
vûãnou smlouvu, a je to na nû
bzpeãetûno Svat˘m Duchem cza-
slíbení skrze toho, kdo je poma-
zán, jemuÏ jsem urãil tuto moc
a dklíãe tohoto knûÏství; a bude
jim fieãeno – Vyjdete v prvním
vzkfií‰ení; a bude-li to po prvním
vzkfií‰ení, v pfií‰tím vzkfií‰ení; a
zdûdíte etrÛny, království, kní-
Ïectví a moci, panství, ve‰keré
v˘‰iny a hlubiny – potom bude
zapsáno v Beránkovû fKnize
Ïivota, Ïe se nedopustí Ïádné
vraÏdy, ãímÏ by prolil nevinnou
krev, a jestliÏe setrváte ve
smlouvû mé a nedopustíte se
Ïádné vraÏdy, ãímÏ byste prolili
nevinnou krev, bude se jim
naplÀovati ve v‰ech vûcech
v‰echno, co sluÏebník mÛj na
nû vloÏil, v ãase a po celou vûã-
nost; a bude to míti plnou plat-
nost, aÏ budou mimo svût; a
projdou kolem andûlÛ a bohÛ,
ktefií tam jsou rozmístûni, ke
svému goslavení a slávû ve v‰ech
vûcech, jak bylo zpeãetûno na
hlavu jejich, kteráÏto sláva bude
plností a pokraãováním semene
na vûky vûkÛ.

20 Potom budou bohy, protoÏe

nemají Ïádného konce; tudíÏ
budou od vûãnosti do vûãnosti,
protoÏe pokraãují; potom budou
nade v‰ím, protoÏe jsou jim
poddány v‰echny vûci. Potom
budou abohy, protoÏe mají
bve‰kerou moc, a andûlé jim jsou
poddáni.

21 Vpravdû, vpravdû, pravím
vám, pokud se nefiídíte azáko-
nem m˘m, nemÛÏete dosáh-
nouti této slávy.

22 NeboÈ atûsná je brána a úzká
je bcesta, která vede k oslavení
a pokraãování cÏivotÛ, a málo
je tûch, jiÏ ji nalézají, protoÏe
mne ve svûtû nepfiijímáte ani
mne neznáte.

23 Ale jestliÏe mne ve svûtû
pfiijmete, potom mne budete
znáti a obdrÏíte oslavení své;
takÏe akde jsem já, vy budete
také.

24 Toto jsou avûãné Ïivoty –
poznati jediného moudrého a
pravého Boha a JeÏí‰e Krista,
jehoÏ bposlal. Já jsem on. Pfii-
jmûte, tudíÏ, mÛj zákon.

25 a·iroká je brána a prostorná
je cesta, jeÏ vede ke bsmrtím; a
jsou mnozí, jiÏ tudy vcházejí,
protoÏe mne cnepfiijímají, ani
nesetrvávají v zákonu mém.

26 Vpravdû, vpravdû, pravím

19a pp ManÏelství,
vdávati se, Ïeniti se –
Nová a vûãná
smlouva manÏelství.

b pp Peãetûní, peãetiti.
c NaS 76:52–53; 88:3–4.
d pp Klíãe knûÏství.
e Ex. 19:5–6;

Zjev. 5:10; 20:6;
NaS 76:56; 78:15, 18.

f pp Kniha Ïivota.
g pp Oslavení.

20a Mat. 25:21;

NaS 29:12–13; 132:37.
pp âlovûk, lidé –
âlovûk, moÏnost státi
se podobn˘m
Nebeskému Otci.

b NaS 50:26–29;
76:94–95; 84:35–39.

21a pp Zákon.
22a Luká‰ 13:24;

2. Nefi 33:9;
Hel. 3:29–30.

b Mat. 7:13–14, 23;
2. Nefi 9:41;

31:17–21.
c NaS 132:30–31.

23a Jan 14:2–3.
24a Jan 17:3.

pp Vûãn˘ Ïivot.
b Jan 3:16–17;

NaS 49:5.
25a Mat. 7:13–14;

3. Nefi 14:13–15.
b pp Smrt, duchovní.
c Jan 5:43.
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vám, jestliÏe se muÏ oÏení
s manÏelkou podle slova mého
a jsou zpeãetûni aSvat˘m Du-
chem zaslíbení, podle urãení
mého, a on nebo ona se dopustí
jakéhokoli hfiíchu nebo pfiestup-
ku proti nové a vûãné smlouvû,
ãehokoli, a v‰elik˘ch druhÛ
rouhání, a jestliÏe se bnedopustí
Ïádné vraÏdy, v níÏ by prolili
nevinnou krev, pfiec vyjdou
v prvním vzkfií‰ení a vstoupí
do oslavení svého; ale budou
zniãeni v tûle a budou cvydáni
t˘rání dSatanem do dne vykou-
pení, praví Pán BÛh.

27 aRouhání proti Duchu Sva-
tému, které bnebude odpu‰tûno
ve svûtû ani mimo svût, je v tom,
Ïe se dopustíte vraÏdy, v níÏ
prolijete nevinnou krev, a sou-
hlasíte s mou smrtí poté, co jste
pfiijali mou novou a vûãnou
smlouvu, praví Pán BÛh; a ten,
jenÏ se nefiídí tímto zákonem,
nemÛÏe nikterak vstoupiti do
slávy mé, ale bude czatracen,
praví Pán.
28 Já jsem Pán, tvÛj BÛh, a dám

ti zákon Svatého knûÏství svého,
jak byl ustanoven mnou a
Otcem m˘m, dfiíve neÏ byl svût.

29 aAbraham obdrÏel v‰echny
vûci, kterékoli obdrÏel, skrze
zjevení a pfiikázání, skrze slovo
mé, praví Pán, a vstoupil do

oslavení svého a sedí na trÛnu
svém.

30 Abraham obdrÏel azaslíbení
ohlednû semene svého a plodu
ledví svého – z jehoÏ bledví jsi
ty, totiÏ, sluÏebník mÛj Joseph –
jeÏ budou pokraãovati, dokud
jsou ve svûtû; a ohlednû Abra-
hama a semene jeho, mimo svût
budou pokraãovati; jak ve svûtû,
tak mimo svût budou pokraão-
vati tak nespoãetní jako chvûz-
dy; nebo, kdybyste mûli spoãí-
tati písek na bfiehu mofiském,
nemohli byste je vyãísliti.

31 Toto zaslíbení je va‰e také,
protoÏe vy jste z aAbrahama a
zaslíbení bylo uãinûno Abraha-
movi; a skrze tento zákon po-
kraãují díla Otce mého, skrze
nûÏ oslavuje sebe.

32 Jdûte, tudíÏ, a ãiÀte askutky
Abrahamovy; vstupte do záko-
na mého, a budete spaseni.

33 Ale nevstoupíte-li do záko-
na mého, nemÛÏete obdrÏeti
zaslíbení Otce mého, které uãi-
nil Abrahamovi.

34 BÛh apfiikázal Abrahamovi
a bSára dala cAgar Abrahamovi
za manÏelku. A proã to uãinila?
ProtoÏe to byl zákon; a z Agar
vze‰el mnoh˘ lid. Toto, tudíÏ,
bylo, mezi jin˘mi vûcmi, napl-
nûním zaslíbení.

35 Byl Abraham, tudíÏ, pod

26a pp Svat˘ Duch
zaslíbení.

b Alma 39:5–6.
c NaS 82:21; 104:9–10.
d pp ëábel.

27a pp Neprominuteln˘
hfiích; Rouhání,
rouhati se.

b Mat. 12:31–32;
ÎidÛm 6:4–6;

NaS 76:31–35.
pp Synové zatracení.

c pp Zatracení.
29a pp Abraham.
30a Gen. 12:1–3; 13:16.

pp Abraham – Símû
Abrahamovo;
Abrahamova
smlouva.

b 2. Nefi 3:6–16.

c Gen. 15:5; 22:17.
31a NaS 86:8–11; 110:12.
32a Jan 8:39;

Alma 5:22–24.
34a Gen. 16:1–3.

b pp Sára.
c Gen. 25:12–18.

pp Agar.
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odsouzením? Vpravdû pravím
vám: Ne; neboÈ já, Pán, jsem to
apfiikázal.
36 Abrahamovi bylo apfiikázá-

no, aby obûtoval syna svého
bIzáka; nicménû, bylo psáno:
cNezabije‰. Abraham v‰ak ne-
odmítl a bylo mu to poãítáno
k dspravedlivosti.
37 Abraham obdrÏel asouloÏni-

ce a ty mu porodily dûti; a bylo
mu to poãítáno k spravedlivosti,
protoÏe ony mu byly dány a on
setrval v zákonu mém; jako
Izák také i bJákob neãinili Ïád-
né jiné vûci neÏli to, co jim bylo
pfiikázáno; a protoÏe neãinili
Ïádné jiné vûci neÏli to, co jim
bylo pfiikázáno, vstoupili do
coslavení svého, podle zaslíbení,
a sedí na trÛnu a nejsou andûly,
ale jsou bohy.
38 aDavid také obdrÏel bmnoho

manÏelek a souloÏnic a také
·alomoun a MojÏí‰, sluÏebníci
moji, a také mnozí dal‰í ze slu-
ÏebníkÛ m˘ch, od poãátku stvo-
fiení aÏ do tohoto ãasu; a v niãem
nehfie‰ili kromû v tûch vûcech,
které neobdrÏeli ode mne.

39 Davidovy manÏelky a
souloÏnice mu byly adány ode
mne rukou Nátana, sluÏebníka
mého, a dal‰ích prorokÛ, jiÏ
mûli bklíãe této moci; a v Ïádné

z tûchto vûcí proti mne nehfie‰il,
kromû pfiípadu cUriá‰e a man-
Ïelky jeho; a tudíÏ vypadl z osla-
vení svého a obdrÏel díl svÛj; a
nezdûdí je mimo svût, neboÈ
jsem je ddal jinému, praví Pán.
40 Já jsem Pán, tvÛj BÛh, a

dal jsem tobû, sluÏebníãe mÛj
Josephe, urãení aznovuzfiíditi
v‰echny vûci. Îádej, co chce‰, a
bude ti to dáno podle slova mého.

41 A ponûvadÏ ses tázal ohled-
nû cizoloÏství, vpravdû, vprav-
dû, pravím tobû, jestliÏe muÏ
pfiijme manÏelku v nové a vûãné
smlouvû a jestliÏe ona je s jin˘m
muÏem a já jsem jí ho neurãil
skrze svaté pomazání, zcizolo-
Ïila a bude zniãena.

42 JestliÏe není v nové a vûãné
smlouvû, a je s jin˘m muÏem,
azcizoloÏila.
43 A jestliÏe manÏel její je

s jinou Ïenou a byl pod aslibem,
poru‰il slib svÛj a zcizoloÏil.

44 A jestliÏe ona nezcizoloÏila,
ale je nevinná a neporu‰ila slib
svÛj a ona to ví a já to zjevím
tobû, sluÏebníãe mÛj Josephe,
potom bude‰ míti moc, skrze
moc Svatého knûÏství mého,
vzíti ji a dáti ji tomu, kdo nezci-
zoloÏil, ale byl avûrn˘m; neboÈ
on bude uãinûn vládcem nad
mnoh˘m.

35a Jákob 2:24–30.
36a Gen. 22:2–12.

b pp Izák.
c Ex. 20:13.
d Jákob 4:5.

pp Spravedlivost,
spravedliv˘.

37a tj. dal‰í manÏelky.
Gen. 25:5–6.

b Gen. 30:1–4;
NaS 133:55.
pp Jákob, syn IzákÛv.

c pp âlovûk, lidé –
âlovûk, moÏnost
státi se podobn˘m
Nebeskému Otci;
Oslavení.

38a pp David.
b 1. Sam. 25:42–43;

2. Sam. 5:13;
1. Král. 11:1–3.

39a 2. Sam. 12:7–8.
b pp Klíãe knûÏství.
c 2. Sam. 11:4, 27; 12:9;

1. Král. 15:5.
pp CizoloÏství;
VraÏda, vraÏditi.

d Jer. 8:10.
40a JS–Î 1:33.

pp Znovuzfiízení
evangelia.

42a NaS 42:22–26.
43a pp ManÏelství,

vdávati se, Ïeniti se;
Smlouva.

44a pp Cudnost.
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45 NeboÈ jsem ti pfiedal aklíãe a
moc knûÏství, skrze nûÏ bznovu-
zfiizuji v‰echny vûci a oznamuji ti
v‰echny vûci v pfiíhodném ãase.

46 A vpravdû, vpravdû, pravím
tobû, Ïe cokoli azpeãetí‰ na zemi,
bude zpeãetûno v nebi; a cokoli
sváÏe‰ na zemi, ve jménu mém a
skrze slovo mé, praví Pán, bude
vûãnû svázáno v nebesích; a hfií-
chy kohokoli bodpustí‰ na zemi,
budou odpu‰tûny vûãnû v nebe-
sích; a hfiíchy kohokoli zadrÏí‰
na zemi, budou zadrÏeny v nebi.
47 A opût, vpravdû pravím,

kohokoli poÏehná‰, toho já
poÏehnám, a kohokoli prokleje‰,
toho já aprokleji, praví Pán;
neboÈ já, Pán, jsem tvÛj BÛh.

48 A opût, vpravdû pravím
tobû, sluÏebníãe mÛj Josephe, Ïe
cokoli dá‰ na zemi a komukoli
dá‰ kohokoli na zemi, skrze
slovo mé a podle zákona mého,
to bude nav‰tíveno poÏehnání-
mi, a ne prokletími, a mocí mou,
praví Pán, a bude bez odsouzení
na zemi i v nebi.

49 NeboÈ já jsem Pán, tvÛj BÛh,
a budu s tebou aÏ do akonce
svûta a po ve‰kerou vûãnost;
neboÈ vpravdû bpeãetím na tebe
coslavení tvé a pfiipravuji pro
tebe trÛn v království Otce své-
ho, s Abrahamem, dotcem tv˘m.

50 Viz, vidûl jsem aobûti tvé a
odpustím v‰echny hfiíchy tvé;
vidûl jsem obûti tvé v poslu‰nos-

ti toho, co jsem ti fiekl. Jdi, tudíÏ,
a já uãiním cestu pro únik tvÛj,
jako jsem bpfiijal Abrahamovo
obûtování syna jeho Izáka.

51 Vpravdû, pravím tobû: Pfii-
kázání dávám sluÏebnici své
Emmû Smithové, manÏelce tvé,
jiÏ jsem ti dal, aby se zadrÏela
a nepodílela se na tom, co jsem
ti pfiikázal jí nabídnouti; neboÈ
jsem to uãinil, praví Pán, abych
vás oba vyzkou‰el, tak jako
Abrahama, a abych mohl poÏa-
dovati obûÈ z ruky va‰í, skrze
smlouvu a obûtování.

52 A nechÈ sluÏebnice moje
aEmma Smithová pfiijme v‰ech-
ny ty, jeÏ byly dány sluÏebníku
mému Josephovi a jeÏ jsou
ctnostné a ãisté pfiede mnou; a
ty, jeÏ nejsou ãisté, a pravily, Ïe
ãisté jsou, budou zniãeny, praví
Pán BÛh.

53 NeboÈ já jsem Pán, tvÛj
BÛh, a vy budete poslu‰ni hlasu
mého; a dávám sluÏebníku své-
mu Josephovi, Ïe bude uãinûn
vládcem nad mnoh˘mi vûcmi;
neboÈ byl avûrn˘m nad málo
vûcmi a od nynûj‰ka nadále ho
budu posilovati.

54 A pfiikazuji sluÏebnici své
Emmû Smithové, aby zÛstala
se sluÏebníkem m˘m Josephem
a pfiilnula k nûmu a k nikomu
jinému. Ale nebude-li se fiíditi
tímto pfiikázáním, bude zniãena,
praví Pán; neboÈ já jsem Pán,

45a pp Klíãe knûÏství.
b Skut. 3:21;

NaS 86:10.
pp Znovuzfiízení
evangelia.

46a pp Peãetûní, peãetiti.
b pp Odpu‰tûní

hfiíchÛ.

47a Gen. 12:1–3;
NaS 124:93.

49a Mat. 28:20.
b NaS 68:12.
c NaS 5:22.

pp Povolání a
vyvolení.

d Gen. 17:1–8;

2. Nefi 8:2.
50a pp ObûÈ.

b Gen. 22:10–14;
NaS 97:8.

52a pp Smithová, Emma
Hale.

53a Mat. 25:21;
NaS 52:13.
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tvÛj BÛh, a zniãím ji, nesetrvá-li
v zákonu mém.

55 Ale nebude-li se fiíditi tímto
pfiikázáním, potom bude slu-
Ïebník mÛj Joseph ãiniti pro
ni v‰echny vûci, tak jak fiekl; a
já mu budu Ïehnati a rozmno-
Ïím ho a dám mu astonásobnû
v tomto svûtû, otcÛ a matek,
bratrÛ a sester, domÛ a pozem-
kÛ, manÏelek a dûtí, a koruny
bvûãn˘ch ÏivotÛ ve vûãn˘ch
svûtech.

56 A opût, vpravdû pravím,
nechÈ sluÏebnice moje aodpustí
sluÏebníku mému Josephovi
pfiestupky jeho; a potom jí bu-
dou odpu‰tûny pfiestupky její,
v nichÏ pfiestoupila proti mnû;
a já, Pán, tvÛj BÛh, jí budu Ïeh-
nati a rozmnoÏím ji a uãiním,
aby se srdce její radovalo.
57 A opût, pravím, nechÈ slu-

Ïebník mÛj Joseph nevydává
majetek svÛj z rukou sv˘ch,
aby nepfii‰el nepfiítel a nezniãil
ho; neboÈ Satan ausiluje o to,
aby niãil; neboÈ já jsem Pán,
tvÛj BÛh, a on je sluÏebník mÛj;
a viz a hleì, já jsem s ním, jako
jsem byl s Abrahamem, otcem
tv˘m, aÏ k jeho boslavení a slávû.

58 Nyní , ohlednû zákona
aknûÏství, je mnoho vûcí, které
se ho t˘kají.
59 Vpravdû, jestliÏe je muÏ

povolán Otcem m˘m, jako byl
aAron, m˘m vlastním hlasem a
hlasem toho, jenÏ mne poslal, a

já jsem jej obdaroval bklíãi moci
tohoto knûÏství, jestliÏe uãiní
cokoli ve jménu mém a podle
zákona mého a skrze slovo mé,
nedopustí se hfiíchu a já ho
ospravedlním.

60 NechÈ nikdo, tudíÏ, nenapa-
dá sluÏebníka mého Josepha;
neboÈ já ho ospravedlním; ne-
boÈ on uãiní obûÈ, kterou poÏa-
duji z rukou jeho za pfiestupky
jeho, praví Pán, vá‰ BÛh.

61 A opût, co se t˘ká zákona
knûÏství – jestliÏe se kter˘koli
muÏ oÏení s apannou a pfieje si
oÏeniti se s bdal‰í a ta první jí
dá souhlas, a jestliÏe se oÏení
s druhou a ony jsou panny a
nezaslíbily se Ïádnému jinému
muÏi, potom je ospravedlnûn;
nemÛÏe zcizoloÏiti, neboÈ ony
jsou mu dány; neboÈ nemÛÏe
zcizoloÏiti s tím, co náleÏí jemu
a nikomu jinému.
62 A jestliÏe má deset panen

tímto zákonem jemu dan˘ch,
nemÛÏe zcizoloÏiti, neboÈ ony
patfií jemu a jsou mu dány; tudíÏ
je ospravedlnûn.

63 Ale jestliÏe jedna nebo
kterákoli z deseti panen poté,
co byla provdána, bude s jin˘m
muÏem, zcizoloÏila a bude zni-
ãena; neboÈ ony jsou mu dány,
aby se amnoÏily a naplnily zemi,
podle pfiikázání mého, a aby na-
plnily zaslíbení, které bylo dáno
Otcem m˘m pfied zaloÏením
svûta, a pro oslavení své ve vûã-

55a Marek 10:28–31.
b pp Rodina – Vûãná

rodina; Vûãn˘ Ïivot.
56a pp Odpustiti.
57a Mat. 10:28.

b pp Oslavení.
58a NaS 84:19–26.

pp KnûÏství.
59a ÎidÛm 5:4.

pp Aron, bratr
MojÏí‰Ûv.

b pp Klíãe knûÏství.
61a pp Panic, panna.

b Oficiální

prohlá‰ení–1.
pp ManÏelství,
vdávati se, Ïeniti se –
Plurální manÏelství.

63a Gen. 1:26–28;
Jákob 2:30.
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n˘ch svûtech, aby mohly roditi
du‰e lidské; neboÈ v tom pokra-
ãuje bdílo Otce mého, aby mohl
b˘ti oslaven.
64 A opût, vpravdû, vpravdû,

pravím vám, jestliÏe nûjak˘
muÏ, jenÏ drÏí klíãe této moci,
má manÏelku a uãí ji zákonu
knûÏství mého, co se t˘ká tûchto
vûcí, potom ona bude vûfiiti a
slouÏiti mu, nebo bude zniãena,
praví Pán, vá‰ BÛh; neboÈ já ji
zniãím; neboÈ budu zvelebovati
jméno své na v‰ech tûch, kdoÏ
pfiijímají zákon mÛj a setrvávají
v nûm.

65 TudíÏ, bude to zákonné ve

mnû, jestliÏe ona tento zákon
nepfiijme, aby on obdrÏel v‰ech-
ny vûci, kterékoli mu já, Pán,
jeho BÛh, dám, protoÏe ona ne-
uvûfiila a neslouÏila mu podle
slova mého; a stává se potom
pfiestupnicí; a on je vyÀat ze
zákona Sáry, jeÏ slouÏila Abra-
hamovi podle zákona, kdyÏ
jsem pfiikázal Abrahamovi, aby
si vzal Agar za manÏelku.

66 A nyní, co se t˘ká tohoto
zákona, vpravdû, vpravdû, pra-
vím tobû, zjevím ti více pozdûji;
tudíÏ, nechÈ toto postaãí pro
tuto chvíli. Viz, já jsem Alfa i
Oméga. Amen.

ODDÍL 133

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státû Ohio 3.
listopadu 1831 (History of the Church, 1:229–234). Prorok v úvodu
tohoto zjevení napsal: „V této dobû bylo mnoho vûcí, které si star‰í pfiáli
vûdûti ohlednû kázání evangelia obyvatelÛm zemû a ohlednû shromaÏìo-
vání; a abychom kráãeli v pravém svûtle a byli pouãováni z v˘sosti, 3.
listopadu 1831 jsem se tázal Pána a obdrÏel jsem následující dÛleÏité
zjevení.“ (History of the Church, 1:229.) Tento oddíl byl nejprve
pfiidán ke knize Nauka a smlouvy jako dodatek a následnû mu bylo
urãeno ãíslo oddílu.

1–6, Svat˘m je pfiikázáno, aby se
pfiipravili na druh˘ pfiíchod; 7–16,
V‰em lidem je pfiikázáno, aby
uprchli z Babylona, pfii‰li do Sio-
nu a pfiipravili se na velik˘ den
Pánû; 17–35, On se postaví na
horu Sion, kontinenty se stanou
jednou zemí a ztracené kmeny
Izraele se navrátí; 36–40, Evange-
lium bylo znovuzfiízeno skrze
Josepha Smitha, aby bylo kázáno
po celém svûtû; 41–51, Pán sestou-
pí s odplatou na zlovolné; 52–56,

Bude to rok jeho vykoupen˘ch;
57–74, Evangelium bude vysláno,
aby spasilo Svaté a pro zniãení
zlovoln˘ch.

POSLOUCHEJTE, ó vy lidé
církve mé, praví Pán, vá‰

BÛh, a sly‰te slovo Pánû ohlednû
sebe –

2 Pán, jenÏ apfiijde náhle do
chrámu svého; Pán, jenÏ sestou-
pí na svût s prokletím k bsoudu;
ano, na v‰echny národy, které

63b MojÏ. 1:39.
133 2a Mal. 3:1;

NaS 36:8.
b NaS 1:36.

pp JeÏí‰ Kristus –
Soudce.
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zapomínají na Boha, a na v‰ech-
ny bezboÏné mezi vámi.
3 NeboÈ on aobnaÏí svaté rámû

své v oãích v‰ech národÛ a
v‰echny konãiny zemû uvidí
bspasení Boha svého.

4 ProãeÏ, pfiipravte se, pfiiprav-
te se, ó lide mÛj; posvûÈte se;
shromáÏdûte se, ó vy lidé církve
mé, v zemi Sion, vy v‰ichni,
jimÏ nebylo pfiikázáno zÛstati.

5 Vyjdûte z aBabylona. Buìte
bãistí, vy, jiÏ nosíte nádoby Pánû.

6 Svolejte posvátná shromáÏ-
dûní svá a ãasto spolu arozmlou-
vejte. A nechÈ kaÏd˘ ãlovûk
vz˘vá jméno Pánû.

7 Ano, vpravdû pravím vám
opût, pfii‰el ãas, kdy hlas Pánû
je pro vás: Vyjdûte z Babylona;
ashromáÏdûte se z prostfiedku
národÛ, od bãtyfi vûtrÛ, od jed-
noho konce nebe k druhému.
8 aVy‰lete star‰í církve mé

k národÛm, které jsou daleko,
na bostrovy mofiské; vy‰lete do
cizích zemí; volejte ke v‰em
národÛm, nejprve k cpohanÛm
a potom k dÎidÛm.
9 A vizte a hleìte, toto bude

volání jejich a hlas Pánû pro
v‰echny lidi: Vyjdûte do zemû

Sion, aby hranice lidu mého
mohly b˘ti roz‰ífieny a aby akÛly
jeho mohly b˘ti posíleny a aby
bSion mohl vyjíti do okolních
krajin.

10 Ano, nechÈ volání vyjde
mezi v‰echny lidi: Probuìte se
a povstaÀte a vyjdûte, abyste
se setkali s aÎenichem; vizte a
hleìte, Îenich pfiichází; vyjdûte,
abyste se s ním setkali. Pfiipravte
se na bvelik˘ den Pánû.

11 aBdûte, tudíÏ, neboÈ bnezná-
te dne ani hodiny.

12 NechÈ tudíÏ ti, kdoÏ jsou
amezi pohany, uprchnou do
bSionu.

13 A nechÈ ti, kdoÏ jsou z aJudy,
uprchnou do bJeruzaléma, k cho-
rám Pánova ddomu.

14 Vyjdûte z prostfiedku náro-
dÛ, a to z Babylona, ze stfiedu
zlovolnosti, coÏ jest duchovní
Babylon.

15 Ale vpravdû, tak praví Pán,
nechÈ útûk vá‰ není ve aspûchu,
ale nechÈ jsou v‰echny vûci pfii-
praveny pfied vámi; a ten, kdo
jde, nechÈ se bneohlíÏí zpût, aby
na nûj nepfii‰lo náhlé zniãení.

16 Poslouchejte a sly‰te, ó vy
obyvatelé zemû. aNaslouchejte,

3a Iz. 52:10.
b Iz. 12:2; 52:10.

pp Plán vykoupení;
Spasení.

5a Alma 5:57; NaS 1:16.
pp Bábel, Babylon;
Svûtskost.

b 2. Tim. 2:21;
3. Nefi 20:41;
NaS 38:42.
pp âistota, ãist˘,
neãist˘.

6a Mal. 3:16–18.
7a NaS 29:8.

pp Izrael –

ShromáÏdûní Izraele.
b Zach. 2:6–7;

Marek 13:27.
8a pp Misionáfiská práce.

b Iz. 11:11; 1. Nefi 22:4;
2. Nefi 10:8, 20.

c pp Pohané.
d pp Îidé.

9a Iz. 54:2. pp KÛl.
b pp Sion.

10a Mat. 25:6;
NaS 33:17–18;
45:54–59.
pp Îenich.

b NaS 1:12–14.

11a Marek 13:32–37;
JS–M 1:46, 48.

b NaS 49:7.
12a NaS 38:31, 42.

b pp Sion.
13a pp Juda.

b pp Jeruzalém.
c Iz. 2:1–3;

Ezech. 38:8.
d Îalmy 122:1–9.

15a Iz. 52:10–12;
NaS 58:56.

b Gen. 19:17, 26;
Luká‰ 9:62.

16a NaS 1:1–6.
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vy star‰í církve mé, spoleãnû a
sly‰te hlas Pánû; neboÈ on volá
na v‰echny lidi a pfiikazuje v‰em
lidem v‰ude, aby ãinili bpokání.
17 NeboÈ vizte, Pán BÛh avyslal

andûla volajícího skrze prostfie-
dek nebe, fikoucího: Pfiipravujte
cestu Pánû a bpfiímé ãiÀte stezky
jeho, neboÈ hodina cpfiíchodu
jeho je blízko –
18 Kdy se aBeránek postaví na

bhoru Sion a s ním csto a ãtyfiicet
ãtyfii tisíce, majících jméno Otce
jeho napsané na ãele svém.
19 ProãeÏ, pfiipravte se na

apfiíchod bÎenicha; vyjdûte, vy-
jdûte, abyste se s ním setkali.

20 NeboÈ vizte, apostaví se na
horu Olivetskou a na mohutn˘
oceán, a to na velikou hloubku,
a na ostrovy mofiské a na zem
Sion.

21 A bude amluviti hlasem
sv˘m ze bSionu a bude hovofiiti
z Jeruzaléma a hlas jeho bude
sly‰eti mezi v‰emi lidmi;

22 A bude to hlas jako ahlas
vod mnoh˘ch a jako hlas bhro-
mu velikého, kter˘ czbofií hory,
a údolí nebudou nalezena.

23 On pfiikáÏe hloubce veliké
a ta bude zatlaãena zpût do zemí

severních a aostrovy se stanou
jednou zemí;

24 A zemû aJeruzalém a zemû
Sion se vrátí zpût na své vlastní
místo a zemû bude jako byla
ve dnech pfiedtím, neÏ byla
brozdûlena.

25 A Pán, a to Spasitel, se
postaví uprostfied lidu svého a
bude avládnouti nad ve‰ker˘m
tûlem.

26 A ti, kdoÏ jsou v azemích
severních, pfiijdou na pamûÈ
pfied Pánem; a prorokové jejich
usly‰í hlas jeho a nebudou se
nadále zdrÏovati; a udefií skály
a led bude v pfiítomnosti jejich
stékati.

27 A asilnice bude postavena
uprostfied veliké hloubky.

28 Nepfiátelé jejich se stanou
kofiistí jejich,

29 A na aneúrodn˘ch pou‰tích
vystoupí tÛnû vody Ïivé; a
vyprahlá pÛda nebude nadále
zemí Ïíznivou.

30 A pfiinesou bohaté poklady
své dûtem aEfraimov˘m, sluÏeb-
níkÛm m˘m.

31 A hranice vûãn˘ch apahorkÛ
se budou chvûti v pfiítomnosti
jejich.

16b pp Pokání.
17a NaS 13:1; 27:7–8;

88:92.
b Iz. 40:3–5.
c Mal. 3:1.

18a Zjev. 14:1.
pp Beránek BoÏí.

b NaS 84:2.
c Zjev. 7:1–4.

19a Mat. 25:1–13;
NaS 33:17–18; 88:92.
pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.

b pp Îenich.
20a Zach. 14:4;

NaS 45:48–53.

21a Joel 3:16;
Amos 1:2.

b Iz. 2:2–4.
22a Ezech. 43:2;

Zjev. 1:15; NaS 110:3.
b Îalmy 77:19;

Zjev. 14:2.
c Soud. 5:5;

Iz. 40:4; 64:1;
Zjev. 16:20;
NaS 49:23; 109:74.

23a Zjev. 6:14.
24a pp Jeruzalém.

b Gen. 10:25.
pp Zemû – Rozdûlení
zemû.

25a pp JeÏí‰ Kristus –
Mileniální vláda
Kristova.

26a Jer. 16:14–15;
NaS 110:11.
pp Izrael – Deset
ztracen˘ch kmenÛ
Izraele.

27a Iz. 11:15–16;
2. Nefi 21:16.

29a Iz. 35:6–7.
30a Zach. 10:7–12.

pp Efraim – Kmen
EfraimÛv.

31a Gen. 49:26.
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32 A padnou tam a budou
korunováni slávou, a to v Sionu,
skrze ruce sluÏebníkÛ Pánû, a
to dûtí Efraimov˘ch.

33 A budou naplnûni apísnûmi
vûãné radosti.
34 Vizte, toto je poÏehnání

vûãného Boha pro a kmeny
Izraele a bohatûj‰í poÏehnání na
hlavu bEfraimovu a druhÛ jeho.
35 A také ti z kmene aJudova,

po bolesti své, budou posvûceni
ve bsvatosti pfied Pánem, aby
dleli v pfiítomnosti jeho dnem i
nocí, na vûky vûkÛ.

36 A nyní, vpravdû praví Pán,
aby tyto vûci mohly b˘ti známy
mezi vámi, ó obyvatelé zemû,
vyslal jsem aandûla svého letí-
cího skrze prostfiedek nebe,
majícího bevangelium vûãné,
jenÏ se ukázal nûkter˘m, a svûfiil
ho ãlovûku, jenÏ se ukáÏe mno-
h˘m, ktefií dlejí na zemi.

37 A toto aevangelium bude
bkázáno ckaÏdému národu a
pokolení a jazyku a lidu.

38 A sluÏebníci BoÏí vyjdou,
fikouce siln˘m hlasem: Bojte se
Boha a vzdejte mu slávu, neboÈ
pfii‰la hodina soudu jeho;

39 A auctívejte toho, jenÏ uãinil
nebe a zemi a mofie a prameny
vod –

40 Vz˘vajíce jméno Pánû dnem
i nocí fikouce: Ó kéÏ bys aprotrhl

nebesa, kéÏ bys sestoupil, kéÏ
by hory mohly stékati v pfií-
tomnosti tvé.

41 A to bude zodpovûdûno na
hlavu jejich; neboÈ pfiítomnost
Pánû bude jako tavicí oheÀ,
jenÏ spaluje, a jako oheÀ, jenÏ
zpÛsobuje, aby vody avfiely.
42 Ó Pane , ty ses toupí‰ ,

abys uãinil jméno své znám˘m
protivníkÛm sv˘m, a v‰echny
národy se budou chvûti v pfií-
tomnosti tvé –

43 AÏ uãiní‰ dûsivé vûci, vûci,
které oni nevyhlíÏejí;

44 Ano, aÏ sestoupí‰ a hory
budou stékati v pfiítomnosti
tvé, asetká‰ se s tím, kdo se
raduje a ãiní spravedlivost,
kdo na tebe pamatuje na ces-
tách tv˘ch.

45 NeboÈ od poãátku svûta lidé
nesly‰eli ani uchem nevnímali
ani Ïádné oko nevidûlo, ó
BoÏe, kromû tebe, jak veliké
vûci jsi apfiipravil pro toho, kdo
tû boãekává.
46 A bude se fiíkati: aKdo je ten,

jenÏ bsestupuje od Boha v nebi
v ‰atu obarveném; ano, z krajin,
které nejsou známy, odûn˘
v nádherném odûvu svém, pu-
tující ve velikosti síly své?

47 A on fiekne: Já jsem ten, kdo
promlouval ve spravedlivosti,
mocn˘, abych spasil.

33a Iz. 35:10; 51:11;
NaS 66:11.

34a pp Izrael – Dvanáct
kmenÛ Izraele.

b Gen. 48:14–20;
1. Par. 5:1–2;
Eter 13:7–10.

35a pp Juda – Kmen
JudÛv.

b pp Svatost.

36a Zjev. 14:6–7;
NaS 20:5–12.

b pp Znovuzfiízení
evangelia.

37a pp Evangelium.
b pp Kázati;

Misionáfiská práce.
c NaS 42:58.

39a pp Uctívání,
uctívati.

40a Iz. 64:1–2.
41a Job 41:22.
44a 1. Tes. 4:15–18.
45a Iz. 64:4;

1. Kor. 2:9.
b Pláã 3:25;

2. Nefi 6:7, 13.
46a Iz. 63:1–2.

b pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.
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48 A Pán bude aãerven˘ v odû-
vu svém a ‰at jeho jako toho,
kdo ‰lape ve vinné kádi.
49 A tak veliká bude sláva

pfiítomnosti jeho, Ïe aslunce si
skryje v hanbû tváfi a mûsíc za-
drÏí svûtlo své a hvûzdy budou
vrÏeny z místa svého.

50 A hlas jeho bude sly‰eti:
a·lapal jsem vinn˘ lis sám a
uvedl jsem soud na v‰echny lidi;
a nikdo nebyl se mnou;

51 A podupal jsem je v prchli-
vosti své a po‰lapal jsem je
v hnûvu svém a krví jejich jsem
apokropil ‰at svÛj a poskvrnil
cel˘ odûv svÛj; neboÈ toto byl
den odplaty, kter˘ byl v srdci
mém.
52 A nyní rok vykoupen˘ch

m˘ch pfii‰el; a budou pfiipomí-
nati milující laskavost Pána
svého a v‰e, co jim udûlil podle
dobrotivosti své a podle milující
laskavosti své, na vûky vûkÛ.

53 V‰emi astrastmi jejich on byl
suÏován. A andûl z pfiítomnosti
jeho je zachraÀoval; a v blásce
své a ve slitování svém je cvy-
koupil a podpíral je a nesl je po
v‰echny dávné dny;

54 Ano, a aEnoch také, a ti, ktefií
byli s ním; prorokové, ktefií byli

pfied ním; a bNoé také, a ti, ktefií
byli pfied ním; a cMojÏí‰ také,
a ti, ktefií byli pfied ním;
55 A od MojÏí‰e k Eliá‰ovi a

od Eliá‰e k Janovi, ktefií byli
s Kristem pfii avzkfií‰ení jeho, a
svatí apo‰tolové s Abrahamem,
Izákem a Jákobem budou v pfií-
tomnosti Beránkovû.

56 A ahroby bsvat˘ch budou
cotevfieny; a oni vyjdou a budou
státi na dpravici Beránkovû, aÏ
on se postaví na ehoru Sion a na
svaté mûsto fNov˘ Jeruzalém; a
budou zpívati gpíseÀ hBeránko-
vu, dnem i nocí, na vûky vûkÛ.

57 A pro tuto pfiíãinu, aby lidé
mohli b˘ti uãinûni podílníky
asláv, které budou zjeveny, Pán
vyslal plnost bevangelia svého,
vûãnou smlouvu svou, rozmlou-
vaje v jasnosti a jednoduchosti –

58 Aby pfiipravil slabé na ony
vûci, jeÏ pfiicházejí na zemi, a
pro Pánovo povûfiení v ten den,
kdy aslabí zahanbí moudré a
jeden bmal˘ se stane siln˘m ná-
rodem a cdva pfiimûjí desítky
tisícÛ sv˘ch k útûku.

59 A slab˘mi vûcmi zemû bu-
de Pán amlátiti národy mocí
Ducha svého.

60 A pro tuto pfiíãinu byla tato

48a Gen. 49:11–12;
Luká‰ 22:44;
Zjev. 19:11–15;
pjs, Zjev. 19:15;
Mos. 3:7;
NaS 19:18.

49a Iz. 13:10; 24:23;
NaS 45:42; 88:87.

50a Iz. 63:2–3;
NaS 76:107; 88:106.

51a Lev. 8:30.
53a Iz. 63:4–9.

b pp Pravá láska.
c pp Vykoupení,

vykoupen˘,
vykoupiti.

54a pp Enoch.
b pp Noé, biblick˘

patriarcha.
c pp MojÏí‰.

55a pp Vzkfií‰ení.
56a NaS 29:13.

b pp Svat˘.
c NaS 45:45–46;

88:96–97.
d Mat. 25:33–34.
e Iz. 24:23;

Zjev. 14:1;

NaS 76:66; 84:2,
98–102.

f pp Nov˘ Jeruzalém.
g Zjev. 15:3;

NaS 84:98–102.
h pp Beránek BoÏí.

57a pp Stupnû slávy.
b pp Evangelium.

58a Mat. 11:25;
1. Kor. 1:27;
Alma 32:23; 37:6–7.

b Iz. 60:22.
c Deut. 32:29–30.

59a Mich. 4:11–13.
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pfiikázání dána; bylo pfiikázáno,
aby byla zadrÏena pfied svûtem
v den, kdy byla dána, ale nyní
mají avyjíti k bve‰kerému tûlu –
61 A to podle mysli a vÛle

Pánû, jenÏ vládne nad ve‰ker˘m
tûlem.

62 A tomu, kdo ãiní apokání a
bposvûcuje se pfied Pánem, bude
dán cÏivot vûãn˘.

63 A na tûch, jiÏ aneposlouchají
hlas Pánû, bude naplnûno to,
co bylo napsáno prorokem
MojÏí‰em, Ïe budou bodfiíznuti
z prostfiedku lidu.

64 A také to, co bylo napsáno
prorokem aMalachiá‰em: NeboÈ
vizte, pfiichází bden, kter˘ bude
chofieti jako pec, a v‰ichni py‰ní,
ano, a v‰ichni ti, jiÏ si poãínají
zlovolnû, budou strni‰tûm; a
ten den, kter˘ pfiichází, je spálí,
praví Pán zástupÛ, takÏe jim ne-
ponechá ani kofiene, ani vûtve.
65 ProãeÏ, toto bude odpovûì

Pánû pro nû:
66 V onen den, kdy jsem pfii‰el

ke sv˘m vlastním, Ïádn˘ ãlovûk
mezi vámi mne anepfiijal a vy
jste byli vyhnáni.

67 KdyÏ jsem opût zavolal,
nebylo nikoho z vás, aby odpo-
vûdûl; nicménû apaÏe má neby-
la nikterak zkrácena, abych
nemohl vykoupiti, ani bmoc má
k vysvobození.
68 Vizte, pokáráním sv˘m

avysu‰uji mofie. ¤eky ãiním pus-
tinou; ryby jejich zapáchají a
umírají Ïízní.

69 Oblékám nebesa v ãerÀ
a Ïíni dávám jim za odûv.
70 A atoto budete míti z ruky

mé – ulehnete v Ïalu.
71 Vizte a hleìte, není nikoho,

kdo by vás vysvobodil; neboÈ
jste neposlouchali hlasu mého,
kdyÏ jsem na vás volal z nebes;
nevûfiili jste sluÏebníkÛm m˘m,
a kdyÏ byli aposláni k vám,
nepfiijali jste je.

72 ProãeÏ, oni svûdectví azpe-
ãetili a zákon zavázali a vy jste
byli vydáni temnotû.

73 Ti odejdou do zevní temno-
ty, kde je apláã a náfiek a skfiípûní
zubÛ.

74 Vizte, Pán, vá‰ BÛh, to
pravil. Amen.

ODDÍL 134

Prohlá‰ení víry t˘kající se vlád a zákonÛ v‰eobecnû, pfiijaté jednomysln˘m
hlasováním na v‰eobecném shromáÏdûní Církve konaném v Kirtlandu ve

60a NaS 104:58–59.
b NaS 1:2.

62a pp Pokání.
b NaS 88:74.

pp Posvûcení.
c pp Vûãn˘ Ïivot.

63a pp Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n .̆

b Skut. 3:22–23;
1. Nefi 22:20–21;
3. Nefi 20:23; 21:11;
NaS 1:14; JS–Î 1:40.

64a Mal. 4:1.
pp Malachiá‰.

b JS–Î 1:36–37.
c Iz. 66:15–16;

1. Nefi 22:15;
3. Nefi 25:1;
NaS 29:9; 64:24.
pp Zemû – Oãi‰tûní
zemû.

66a Jan 1:11.
67a 2. Nefi 28:32.

b Iz. 50:2;

2. Nefi 7:2.
68a Ex. 14:21;

Jozue 3:14–17.
70a Iz. 50:11.
71a 2. Par. 36:15–16;

Jer. 44:4–5.
72a Iz. 8:16–20.
73a Mat. 8:11–12;

Luká‰ 13:28;
NaS 19:5.
pp Peklo; Temnota,
duchovní.
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státû Ohio 17. srpna 1835 (History of the Church, 2:247–249). Bylo to
pfii shromáÏdûní vedoucích Církve, ktefií byli shromáÏdûni, aby zváÏili
navrÏen˘ obsah prvního vydání Nauky a smluv. V oné dobû byla k tomuto
oznámení dána tato preambule: „Aby na‰e víra ohlednû pozemsk˘ch vlád
a zákonÛ v‰eobecnû nemohla b˘ti mylnû vykládána ani mylnû chápána,
pokládali jsme za vhodné pfiedloÏiti na závûr této knihy svÛj názor tohoto
se t˘kající.“ (History of the Church, 2:247.)

1–4, Vlády mají ochraÀovati svobo-
du svûdomí a uctívání; 5–8, V‰ich-
ni lidé mají podporovati svou vládu
a jsou povinováni zákonu váÏností
a úctou; 9–10, NáboÏenské spoleã-
nosti nemají uplatÀovati civilní
moc; 11–12, Lidé jsou ospravedlnû-
ni, kdyÏ brání sebe a svÛj majetek.

Vù¤ÍME, Ïe avlády byly usta-
noveny Bohem k prospûchu

ãlovûka; a Ïe on ãiní lidi bzod-
povûdn˘mi za jejich ãiny ve
vztahu k nim, jak pfii vytváfiení
zákonÛ, tak pfii spravování zá-
leÏitostí ohlednû nich pro dobro
a bezpeãí spoleãnosti.

2 Vûfiíme, Ïe Ïádná vláda ne-
mÛÏe existovati v míru, ledaÏe
jsou ustanoveny a zachovávány
neporu‰ené takové zákony, kte-
ré zabezpeãí kaÏdému jednotliv-
ci asvobodné pouÏívání bsvûdo-
mí, právo na majetek a na jeho
spravování a cochranu Ïivota.

3 Vûfiíme, Ïe v‰echny vlády
nutnû vyÏadují civilní aúfiedníky
a vefiejné zástupce pro prosazo-
vání sv˘ch zákonÛ; a Ïe takoví,
ktefií budou spravovati zákon
s nestranností a spravedlností,
mají b˘ti vyhledáváni a podpo-

rováni hlasem lidu, je-li to re-
publika, nebo vÛlí panovníka.

4 Vûfiíme, Ïe náboÏenství je
ustanoveno Bohem; a Ïe lidé
jsou zodpovûdni jemu a pouze
jemu ohlednû jeho praktikování,
pokud je jejich náboÏenské
názory nevybízejí k tomu, aby
zasahovali do práv a svobod
druh˘ch; ale nevûfiíme, Ïe lidsk˘
zákon má právo zasahovati pfie-
depisováním pravidel auctívání,
aby svazoval svûdomí lidí, nebo
diktovati podoby vefiejné nebo
soukromé zboÏnosti; Ïe civilní
vefiejn˘ zástupce má potlaãovati
zloãin, ale nikdy nemá ovládati
svûdomí; má trestati vinu, ale
nikdy nemá potlaãovati svobo-
du du‰e.

5 Vûfiíme, Ïe v‰ichni lidé jsou
povinni udrÏovati a podporova-
ti pfiíslu‰nou vládu, kde pfieb˘-
vají, zatímco jsou chránûni
ohlednû sv˘ch pfiirozen˘ch a ne-
zadateln˘ch práv skrze zákony
takové vlády; a Ïe pobufiování
a avzpoura jsou nevhodné pro
kaÏdého obãana takto chránû-
ného a mají b˘ti podle toho
trestány; a Ïe v‰echny vlády
mají právo nafiizovati takové

134 1a NaS 98:4–7;
âl. v. 1:12.

b pp Poãet vydati,
zodpovûdnost,
zodpovûdn˘.

2a pp Svoboda jednání.
b pp Svûdomí.
c NaS 42:18–19.

3a NaS 98:8–10.
4a Alma 21:21–22;

âl. v. 1:11.
pp Uctívání, uctívati.

5a âl. v. 1:12.
pp Vzpoura.
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zákony, které jsou podle jejich
vlastního úsudku pokládány za
nejlep‰í, aby zabezpeãily vefiej-
n˘ zájem; zároveÀ v‰ak mají po-
vaÏovati za posvátnou svobodu
svûdomí.
6 Vûfiíme, Ïe kaÏd˘ ãlovûk má

b˘ti ctûn ve svém postavení, i
vládci a vefiejní zástupci jako
takoví, protoÏe jsou ustanoveni
na ochranu nevinn˘ch a k po-
trestání provinil˘ch; a Ïe v‰ichni
lidé jsou povinováni azákonu
váÏností a úctou, protoÏe by mír
a soulad byly bez nich nahraze-
ny anarchií a hrÛzou; lidské
zákony byly ustanoveny za v˘-
hradním úãelem usmûrÀování
na‰ich zájmÛ jako jednotlivcÛ
a národÛ, mezi ãlovûkem a ãlo-
vûkem; a boÏské zákony jsou
dávány z nebe pfiedepisujíce
pravidla ohlednû duchovních
záleÏitostí, pro víru a uctívání,
a z obojích se bude ãlovûk zod-
povídati svému TvÛrci.
7 Vûfiíme, Ïe vládci, státy a

vlády mají právo a jsou povinni
nafiizovati zákony na ochranu
v‰ech obãanÛ ohlednû svobod-
ného praktikování jejich nábo-
Ïenské víry; ale nevûfiíme, Ïe
mají právo ve spravedlnosti
pfiipraviti obãany o tuto v˘sadu
nebo zakazovati jim ohlednû
jejich názorÛ, pokud jsou vÛãi
zákonÛm projevovány váÏnost
a úcta a takové náboÏenské
názory neospravedlÀují pobu-
fiování ani spiknutí.

8 Vûfiíme, Ïe spáchání zloãinu
má b˘ti apotrestáno podle pova-
hy provinûní; Ïe vraÏda, vlasti-

zrada, loupeÏ, krádeÏ a naru‰ení
v‰eobecného míru, ve v‰ech
ohledech, mají b˘ti potrestány
podle jejich zloãinnosti a jejich
sklonu ke zlu mezi lidmi, skrze
zákony oné vlády, kde je provi-
nûní spácháno; a pro vefiejn˘
mír a klid mají v‰ichni lidé
vykroãiti a pouÏíti svou schop-
nost pro pfiivedení provinilcÛ
proti dobr˘m zákonÛm k po-
trestání.

9 Nevûfiíme, Ïe je spravedlné
mísiti náboÏensk˘ vliv s civilní
vládou, ãímÏ jedna náboÏenská
spoleãnost je podporována a
jiná ve sv˘ch duchovních v˘sa-
dách zakazována a jednotlivá
práva jejích ãlenÛ, jako obãanÛ,
jsou popírána.

10 Vûfiíme, Ïe v‰echny nábo-
Ïenské spoleãnosti mají právo
jednati se sv˘mi ãleny ohlednû
nesprávného chování, podle
pravidel a nafiízení takov˘ch
spoleãností; pod podmínkou, Ïe
taková jednání budou ohlednû
spoleãenství a dobrého posta-
vení; ale nevûfiíme, Ïe jakákoli
náboÏenská spoleãnost má pra-
vomoc souditi lidi ohlednû
práva na majetek nebo Ïivot,
odnímati jim zboÏí tohoto svûta
nebo uvádûti je v nebezpeãen-
ství buì Ïivota, nebo údu, nebo
pfiivádûti na nû jak˘koli tûlesn˘
trest. Mohou je pouze avylouãiti
ze své spoleãnosti a odejmouti
jim své spoleãenství.

11 Vûfiíme, Ïe se lidé mají do-
volávati civilního zákona ohled-
nû nápravy ve‰kerého pfiíkofií a
bezpráví tam, kde je zpÛsobeno

6a NaS 58:21; 88:34.
8a Alma 30:7–11;

NaS 42:84–87.
10a pp Vylouãení.
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osobní ublíÏení nebo dotãeno
právo ohlednû majetku nebo
povûsti, kde existují takové zá-
kony, jaké budou toto chrániti;
ale vûfiíme, Ïe v‰ichni lidé jsou
v ãasech naléhavosti osprave-
dlnûni ohlednû bránûní sebe,
sv˘ch pfiátel a majetku a vlády
pfied nezákonn˘mi útoky a
zásahy v‰ech osob tam, kde
okamÏité dovolání se zákona
nemÛÏe b˘ti uãinûno a úleva
poskytnuta.

12 Vûfiíme, Ïe je spravedlné
akázati evangelium národÛm
zemû a varovati spravedlivé, aby

se spasili ze zkaÏenosti svûta;
ale nevûfiíme, Ïe je spravedlivé
zasahovati mezi nevolníky nebo
kázati jim evangelium nebo kfití-
ti je proti vÛli a pfiání jejich pánÛ
nebo plésti se mezi nû nebo
ovlivÀovati je v nejmen‰ím a
zpÛsobiti, aby byli nespokojeni
se svou situací v tomto Ïivotû a
tím ohroÏovati Ïivot lidí; takové
zasahování, vûfiíme, je nezákon-
né a nespravedlné a nebezpeãné
pro mír kaÏdé vlády dovolující,
aby lidské bytosti byly drÏeny
v nevolnictví.

ODDÍL 135

Muãednictví Josepha Smitha, Proroka, a jeho bratra Hyruma Smitha,
patriarchy, v Carthage ve státû Illinois 27. ãervna 1844 (History of the
Church, 6:629–631). Tento dokument byl napsán Star‰ím Johnem Tay-
lorem z Rady Dvanácti, jenÏ byl svûdkem tûchto událostí.

1–2, Muãednická smrt Josepha a
Hyruma v Ïaláfii v Carthage; 3, Je
vyhlá‰eno v˘jimeãné postavení
Proroka; 4–7, Jejich nevinná krev
svûdãí o pravdû a boÏskosti díla.

ABYCHOM zpeãetili svûdec-
tví o této knize a o Knize

Mormonovû, oznamujeme amu-
ã e d n i c k o u s m r t b J o s e p h a
Smitha, Proroka, a Hyruma
Smitha, patriarchy. Byli zastfiele-
ni v Ïaláfii v cCarthage 27. ãervna
1844 asi v pût hodin odpoledne
ozbrojenou lÛzou – ãernû nalí-
ãenou – ãítající od 150 do 200
osob. dHyrum byl stfielen první

a padl klidnû zvolav: Jsem mrtev!
Joseph vyskakoval z okna a pfii
tomto pokusu byl zastfielen
zvolav: Ó Pane, BoÏe mÛj! Na oba
bylo stfiíleno poté, co zemfieli,
zvûrsk˘m zpÛsobem a kaÏd˘
dostal ãtyfii kulky.

2 a John Taylor a Wil lard
Richards, dva z Dvanácti, byli
v té dobû jedin˘mi osobami
v místnosti; první byl bestiálním
zpÛsobem zranûn ãtyfimi kul-
kami, ale potom se uzdravil;
druh˘, skrze prozfietelnost BoÏí,
unikl dokonce bez jediné díry
v ‰atu svém.

3 Joseph Smith, aProrok a bVi-

12a pp Kázati;
Misionáfiská práce.

135 1a NaS 5:22; 6:30.
pp Muãednictví,

muãedník.
b pp Smith, Joseph, ml.
c pp Îaláfi v Carthage

(USA).

d pp Smith, Hyrum.
2a pp Taylor, John.
3a pp Prorok.

b pp Vidoucí.
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doucí Pánû, uãinil, kromû JeÏí‰e
samotného, pro spasení lidí na
tomto svûtû více, neÏ kter˘koli
jin˘ ãlovûk, jenÏ na nûm kdy
Ïil. Za krátkou dobu dvaceti let
pfiinesl Knihu Mormonovu, kte-
rou pfieloÏil darem a mocí BoÏí,
a byl nástrojem jejího vydání na
dvou svûtadílech; vyslal cplnost
vûãného evangelia, které ona
obsahuje, do ãtyfi stran zemû;
pfiinesl zjevení a pfiikázání, která
tvofií tuto knihu Nauka a smlou-
vy, a mnoho dal‰ích moudr˘ch
dokumentÛ a pokynÛ k prospû-
chu dûtí lidsk˘ch; shromáÏdil
mnoho tisícÛ Svat˘ch posled-
ních dnÛ, zaloÏil veliké dmûsto a
zanechal vûhlas a jméno, jeÏ ne-
mohou b˘ti zniãeny. Îil jako ve-
lik˘ a zemfiel jako velik˘ v oãích
BoÏích i svého lidu; a jako
vût‰ina Pánov˘ch pomazan˘ch
v dávn˘ch ãasech zpeãetil své
poslání a svá díla svou vlastní
ekrví; a stejnû tak jeho bratr
Hyrum. V Ïivotû nebyli rozdûle-
ni a ve smrti nebyli odlouãeni!

4 KdyÏ ‰el Joseph do Carthage,
aby se vydal pfiedstíran˘m
poÏadavkÛm zákona, dva nebo
tfii dny pfied sv˘m úkladn˘m
zavraÏdûním fiekl: „Jdu jako
aberánek k zabití; ale jsem klid-
n˘ jako letní jitro; mám svûdomí
bez provinûní vÛãi Bohu a vÛãi
v‰em lidem. Zemfiu nevinen a
je‰tû o mne bude fieãeno – byl
chladnokrevnû zavraÏdûn.“ –
TéhoÏ rána poté, co se Hyrum
pfiipravil, aby ‰el – má b˘ti fie-

ãeno k zabití? Ano, neboÈ tak
to bylo – ãetl tento odstavec
poblíÏ konce dvanácté kapitoly
z Etera v Knize Mormonovû a
pfieloÏil u nûho list:

5 A stalo se, Ïe jsem se modlil
k Pánu, aby dal pohanÛm milost,
aby mohli míti pravou lásku. A
stalo se, Ïe Pán mi pravil: Nebu-
dou-li míti pravou lásku, tobû na
tom nemusí záleÏeti, ty jsi byl
vûrn˘; proãeÏ ‰at tvÛj bude aoãi‰-
tûn. A protoÏe jsi vidûl slabost
svou, bude‰ uãinûn siln˘m, dokonce
tak, Ïe usedne‰ na místû, které
jsem pfiipravil v pfiíbytcích svého
Otce. A nyní já. . . se louãím
s pohany, ano, a také se sv˘mi
bratfiími, které miluji, dokud se
nesetkáme pfied bsoudcovskou
stolicí Kristovou, kde v‰ichni lidé
budou vûdûti, Ïe mÛj ‰at není
poskvrnûn va‰í krví. cTestátofii
jsou nyní mrtvi a jejich testa-
ment je v platnosti.

6 Hyrum Smith byl v únoru
1844 stár ãtyfiicet ãtyfii let a
Josephu Smithovi bylo v pro-
sinci 1843 tfiicet osm; a od ny-
nûj‰ka nadále budou jejich jmé-
na zafiazena mezi muãedníky
náboÏenství; a ãtenáfii v kaÏdém
národu tak bude pfiipomínáno,
Ïe Kniha Mormonova a tato
kniha Nauka a smlouvy církve
stály nejlep‰í krev devatenác-
tého století, aby je pfiinesla pro
spasení poru‰eného svûta; a Ïe
mÛÏe-li oheÀ ublíÏiti azelenému
stromu pro slávu BoÏí, jak snad-
né bude spáliti suché stromy

3c NaS 35:17; 42:12.
pp Znovuzfiízení
evangelia.

d pp Nauvoo, stát

Illinois (USA).
e ÎidÛm 9:16–17;

NaS 136:39.
4a Iz. 53:7.

5a NaS 88:74–75.
b Eter 12:36–38.
c ÎidÛm 9:16–17.

6a Luká‰ 23:31.
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pro oãi‰tûní vinice od zkaÏenos-
ti. Oni Ïili pro slávu; oni zemfieli
pro slávu; a sláva je jejich
vûãnou odmûnou. Jejich jména
budou od vûku do vûku pfie-
cházeti na potomstvo jako dra-
hokamy pro posvûcené.
7 Nebyli vinni Ïádn˘m zloãi-

nem, jak bylo ãasto prokázáno
dfiíve, a byli zavfieni v Ïaláfii
pouze kvÛli spiknutí zrádcÛ
a zlovoln˘ch l idí ; a je j ich
nevinná krev na podlaze Ïaláfie
v Carthage je zfiejmou peãetí
pfiipojenou k „mormonismu“,
jeÏ nemÛÏe b˘ti zavrÏena Ïád-
n˘m soudem na zemi, a jejich

nevinná krev na ‰títu státu Illinois
s poru‰enou vírou ve stát, jak
slíbil skrze guvernéra, je svû-
dectvím pravdy vûãného evan-
gelia, které nemÛÏe cel˘ svût
zpochybniti; a jejich nevinná
krev na praporci svobody a na
magna charta Spojen˘ch státÛ je
poslem pro náboÏenství JeÏí‰e
Krista, jeÏ se bude dot˘kati
srdce ãestn˘ch lidí mezi v‰emi
národy; a jejich nevinná krev
s nevinnou krví v‰ech muãed-
níkÛ pod aoltáfiem, jejÏ vidûl
Jan, bude kfiiãeti k Pánu zástu-
pÛ, dokud onu krev na zemi
neodplatí. Amen.

ODDÍL 136

Slovo a vÛle Pánû dané skrze presidenta Brighama Younga ve Winter
Quarters ve v˘pravû Izraele v zemi OmahÛ na západním bfiehu fieky
Missouri poblíÏ Council Bluffs ve státû Iowa ( Journal History of the
Church [Dûjiny Církve v denících], 14. ledna 1847).

1–16, Je vysvûtleno, jak má b˘ti
zorganisována v˘prava Izraele pro
putování na západ; 17–27, Svat˘m
je pfiikázáno, aby Ïili podle ãetn˘ch
poÏadavkÛ evangelia; 28–33, Svatí
mají zpívati, tancovati, modliti se a
uãiti se moudrosti; 34–42, Proroci
jsou zabíjeni, aby mohli b˘ti ctûni
a zlovolní odsouzeni.

SLOVO a vÛle Pánû ohlednû
v˘pravy Izraele pfii jejich

putování na západ:
2 NechÈ v‰ichni lidé aCírkve

JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních
dnÛ a ti, kdoÏ putují s nimi, jsou

zorganisováni do skupin se
smlouvou a slibem zachovávati
v‰echna pfiikázání a ustanovení
Pána, na‰eho Boha.

3 NechÈ jsou skupiny zorgani-
sovány s veliteli nad astem,
s veliteli nad padesáti a s veli-
teli nad deseti, s presidentem
a jeho dvûma rádci v jejich
ãele, pod fiízením dvanácti
bapo‰tolÛ.

4 A toto bude na‰e asmlouva –
Ïe budeme bkráãeti ve v‰ech
cnafiízeních Pánû.
5 NechÈ si kaÏdá skupina opat-

fií pro putování ve‰kerá spfieÏe-

7a Zjev. 6:9.
136 2a pp Církev JeÏí‰e

Krista Svat˘ch
posledních dnÛ.

3a Ex. 18:21–26.
b pp Apo‰tol.

4a pp Smlouva.
b pp Kráãeti, kráãeti

s Bohem.
c pp Nafiízení.
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ní, vozy, zásoby, obleãení a dal‰í
nezbytnosti, které mohou.
6 AÏ budou skupiny zorgani-

sovány, nechÈ jdou s mocí svou,
aby uskuteãnily pfiípravy pro ty,
kdoÏ zÛstanou.

7 NechÈ kaÏdá skupina se
sv˘mi veliteli a presidenty roz-
hodne, kolik jich mÛÏe jíti pfií‰tí
jaro; potom vyvolte dostateãn˘
poãet zdatn˘ch a schopn˘ch
lidí, aby vzali spfieÏení, semena
a hospodáfiské náfiadí, aby ‰li
jako pion˘fii, aby pfiipravili za-
setí jarního obilí.

8 NechÈ kaÏdá skupina nese
stejn˘ díl a podle podílu svého
majetku vezme achudé, bvdovy,
cdûti bez otce a rodiny tûch,
kdoÏ ode‰li k vojsku, aby volání
vdov a dûtí bez otce nevystupo-
valo k u‰ím Pánû proti tomuto
lidu.
9 NechÈ kaÏdá skupina pfiipra-

ví domy a pole pro pûstování
obilí pro ty, kdoÏ v tomto obdo-
bí zÛstanou; a toto je vÛle Pánû
ohlednû jeho lidu.

10 NechÈ kaÏd˘ ãlovûk pouÏije
ve‰ker˘ svÛj vliv a majetek, aby
pfiemístil tento lid na místo, kam
Pán umístí akÛl Sionu.

11 Abudete-li toto ãiniti s ãist˘m
srdcem ve v‰í vûrnosti, budete
apoÏehnáni; budete poÏehnáni
ohlednû stád sv˘ch a ohlednû
dobytka svého a ohlednû polí
sv˘ch a ohlednû domÛ sv˘ch a
ohlednû rodin sv˘ch.

12 NechÈ sluÏebníci moji Ezra
T. Benson a Erastus Snow zor-
ganisují skupinu.

13 A nechÈ sluÏebníci moji
Orson Pratt a Wilford Woodruff
zorganisují skupinu.

14 Také, nechÈ sluÏebníci moji
Amasa Lyman a George A.
Smith zorganisují skupinu.

15 A urãí presidenty a velitele
nad stem a nad padesáti a nad
deseti.

16 A nechÈ sluÏebníci moji,
j iÏ byl i urãeni , jdou a uãí
svaté tomuto, mé vÛli, aby
mohli b˘ti pfiipraveni jíti do
zemû míru.

17 Jdi cestou svou a ãiÀ, jak
jsem ti pravil, a neboj se nepfiátel
sv˘ch; neboÈ oni nebudou míti
moc zastaviti dílo mé.

18 Sion bude avykoupen v mém
vlastním pfiíhodném ãase.

19 A jestliÏe se nûjak˘ ãlovûk
bude snaÏiti, aby budoval sám
sebe, a nehledá aradu mou, ne-
bude míti Ïádnou moc a po‰eti-
lost jeho bude projevena.

20 Hledejte; a azachovávejte
jeden vÛãi druhému v‰echny
sliby své; a nebuìte bÏádostivi
toho, co je bratra va‰eho.

21 aZdrÏujte se zla bráti jméno
Pánû nadarmo, neboÈ já jsem
Pán, vá‰ BÛh, vpravdû bBÛh
otcÛ va‰ich, BÛh AbrahamÛv a
IzákÛv a JákobÛv.

22 aJá jsem ten, kdo vyvedl
dûti Izraele ze zemû egyptské; a

8a pp Chudí.
b pp Vdova.
c Jakub 1:27;

3. Nefi 24:5.
10a pp KÛl.
11a Deut. 28:1–14.

pp PoÏehnání,

poÏehnan˘,
poÏehnati.

18a NaS 100:13.
19a pp Rada.
20a pp âestnost, ãestn˘.

b pp Îádostiv b˘ti,
Ïádostivost.

21a pp Znesvûcení.
b Ex. 3:6; 1. Nefi 19:10.

22a Ex. 13:18;
Jer. 2:5–7;
1. Nefi 5:15;
Alma 36:28.
pp Jehova.
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rámû mé je vztaÏeno v posled-
ních dnech, abych bspasil lid
svÛj Izrael.
23 UstaÀte se jeden s druh˘m

asváfiiti; ustaÀte mluviti jeden o
druhém bzle.

24 UstaÀte s aopilostí; a nechÈ
slova va‰e vedou ke bvzdûlávání
jednoho druh˘m.

25 PÛjãí‰-li si od bliÏního
svého, navrátí‰ to, co sis apÛjãil;
a nemÛÏe‰-li splatiti, potom jdi
pfiímo a fiekni to bliÏnímu své-
mu, aby tû neodsoudil.
26 Najde‰-li to, co bliÏní tvÛj

aztratil, bude‰ pilnû pátrati, do-
kud mu to opût nepfiedá‰.
27 Bude‰ apiln˘m v ochraÀová-

ní toho, co má‰, abys mohl b˘ti
moudr˘m bsprávcem; neboÈ je
to bezplatn˘ dar od Pána, Boha
tvého, a ty jsi správce jeho.

28 Jsi-li vesel˘, chval Pána
azpûvem, hudbou, tancem a
bmodlitbou chvály a cdíkÛvzdání.
29 Jsi-li azarmoucen, volej

k Pánu, svému Bohu, s úpûnli-
vou prosbou, aby du‰e tvá
mohla b˘ti bradostná.

30 Neboj se nepfiátel sv˘ch,
neboÈ jsou v rukou m˘ch a já
s nimi uãiním podle libosti své.

31 Lid mÛj musí b˘ti azkou‰en

ve v‰ech vûcech, aby mohl b˘ti
pfiipraven pfiijmouti bslávu, jiÏ
pro nûj mám, a to slávu Sionu; a
ten, jenÏ nechce sná‰eti cukáz-
Àování, království mého hoden
není.

32 NechÈ ten, kdo je neznal˘,
se uãí amoudrosti tím, Ïe se
bpokofií a volá k Pánu, svému
Bohu, aby oãi jeho mohly b˘ti
otevfieny, aby mohl vidûti, a u‰i
jeho otevfieny, aby mohl sly‰eti;

33 NeboÈ aDuch mÛj je vyslán
do svûta, aby osvítil pokorné a
zkrou‰ené a k odsouzení bez-
boÏn˘ch.

34 Bratfií tvoji zavrhli vás a
svûdectví va‰e, a to národ, jenÏ
vás avyhnal;

35 A nyní pfiichází den pohro-
my jejich, a to dny zármutku,
jako Ïena, jiÏ zachvátily porodní
bolesti; a zármutek jejich bude
velik˘, pokud nebudou rychle
ãiniti pokání, ano, velmi rychle.

36 NeboÈ zabili proroky a ty,
jiÏ k nim byli posláni; a prolili
nevinnou krev, která kfiiãí proti
nim ze zemû.

37 TudíÏ, nepodivujte se tûm-
to vûcem, neboÈ je‰tû nejste
aãistí; nemÛÏete je‰tû snésti slá-
vu moji; ale spatfiíte ji, budete-li

22b Jer. 30:10;
Ezech. 20:33–34;
NaS 38:33.

23a 3. Nefi 11:29–30.
pp Svár.

b NaS 20:54.
pp Zlé fieãi.

24a pp Slovo moudrosti.
b NaS 108:7.

25a Îalmy 37:21;
Mos. 4:28.
pp âestnost, ãestn˘;
Dluh.

26a Lev. 6:4; Deut. 22:3.
27a pp Píle.

b pp Správce,
správcovství.

28a pp Zpívati.
b pp Modlitba.
c 2. Par. 5:13;

NaS 59:15–16.
pp DíkÛvzdání, díky.

29a 2. Sam. 22:7.
b pp Radost.

31a NaS 101:4.
pp Protivenství.

b ¤ím. 8:18;
NaS 58:3–4.
pp Sláva.

c pp UkázÀování,
ukázÀovati.

32a pp Moudrost.
b pp Pokora, pokorn˘,

pokofiiti se.
33a pp Duch Svat˘.
34a pp Pronásledování,

pronásledovati.
37a pp âistota, ãist˘,

neãist˘.
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vûrni v zachovávání v‰ech slov
m˘ch, jeÏ jsem vám bdal ode
dnÛ Adamov˘ch k Abrahamovi,
od Abrahama k MojÏí‰ovi, od
MojÏí‰e k JeÏí‰ovi a apo‰tolÛm
jeho a od JeÏí‰e a apo‰tolÛ jeho
k Josephu Smithovi, k nûmuÏ
jsem volal skrze candûly své,
slouÏící sluÏebníky své, a sv˘m
vlastním hlasem z nebes, aby
vynesl dílo mé;

38 JehoÏ základy poloÏil, a
byl vûrn˘; a já jsem ho vzal
k sobû.

39 Mnozí se podivovali kvÛli
smrti jeho; ale bylo nutné, aby
asvûdectví své bkrví svou czpeãe-

til, aby mohl b˘ti ctûn a zlovolní
mohli b˘ti odsouzeni.

40 Neosvobodil jsem vás od
anepfiátel va‰ich, jenom tím
jsem zanechal svûdectví o jménu
svém?

41 Nyní, tudíÏ, poslouchejte,
ó vy lidé acírkve mé; a vy star‰í,
naslouchejte spoleãnû; vy jste
obdrÏeli bkrálovství mé.
42 Buìte pilní v zachovávání

v‰ech pfiikázání m˘ch, aby na
vás nepfii‰ly soudy a víra va‰e
vás neopustila a nepfiátelé va‰i
nad vámi nezvítûzili. TakÏe,
v souãasné dobû nic víc. Amen
a amen.

ODDÍL 137

Vidûní dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v chrámu v Kirtlandu ve státû
Ohio 21. ledna 1836 (History of the Church, 2:380–381). Bylo to pfii
vykonávání obfiadÛ obdarování do té míry, jak byly tehdy zjeveny.

1–6, Prorok vidí v celestiálním
království svého bratra Alvina; 7–
9, Je zjevena nauka o spasení pro
mrtvé; 10, V‰echny dûti jsou spa-
seny v celestiálním království.

aNEBESA se pro nás ote-
vfiela a já jsem spatfiil

bcelestiální království BoÏí a
jeho slávu, zda v ctûle, nebo
mimo, nemohu fiíci.

2 Vidûl jsem nesmírnou krásu
abrány, skrze niÏ budou vstu-
povati dûdici onoho království,
která byla jako krouÏící bpla-
meny ohnû;

3 Také aplanoucí trÛn BoÏí, na
nûmÏ sedûl bOtec a cSyn.
4 Vidûl jsem krásné ulice ono-

ho království, které se zdály,
jako by byly vydláÏdûny azlatem.
5 Vidûl jsem Otce aAdama

37b Hel. 8:18.
c Zjev. 14:6;

NaS 110:11–16;
128:19–21;
JS–Î 1:30–47.

39a pp Svûdectví.
b pp Muãednictví,

muãedník.
c Mos. 17:20;

NaS 135:3.
40a Ex. 23:22;

NaS 8:4; 105:15.

41a pp Církev JeÏí‰e
Krista.

b Dan. 7:27.
137 1a Skut. 7:55–56;

1. Nefi 1:8;
Hel. 5:45–49;
JS–Î 1:43.

b pp Celestiální sláva.
c 2. Kor. 12:2–4;

1. Nefi 11:1;
MojÏ. 1:11.

2a 2. Nefi 9:41; 31:17.

b Ex. 24:17;
Iz. 33:14–15;
Hel. 5:23; NaS 130:7.

3a Iz. 6:1;
Ezech. 1:26–28.

b pp BÛh, BoÏstvo –
BÛh Otec.

c pp BÛh, BoÏstvo –
BÛh Syn.

4a Zjev. 21:21;
NaS 110:2.

5a pp Adam.
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a bAbrahama; a cotce svého a
d matku svou; bratra svého
eAlvina, jenÏ dávno zesnul;
6 A podivoval jsem se, jak to,

Ïe obdrÏel adûdictví v onom
království, vûda, Ïe opustil tento
Ïivot pfiedtím, neÏ Pán vztáhl
ruku svou, aby shromáÏdil
Izrael bpodruhé, a nebyl cpo-
kfitûn na odpu‰tûní hfiíchÛ.

7 Takto ke mnû pfii‰el ahlas
Pánû fikoucí: V‰ichni, kdoÏ ze-
mfieli bbez poznání tohoto evan-
gelia, kdoÏ by ho pfiijali, kdyby
jim bylo dovoleno zÛstati, bu-

dou cdûdici dcelestiálního krá-
lovství BoÏího;

8 Také v‰ichni, jiÏ zemfiou od
nynûj‰ka bez jeho poznání, kdoÏ
by ho apfiijali cel˘m srdcem
sv˘m, budou dûdici onoho krá-
lovství;

9 NeboÈ já, Pán, budu asouditi
v‰echny lidi podle bskutkÛ
jejich, podle cpfiání srdce jejich.
10 A také jsem spatfiil, Ïe

v‰echny dûti, jeÏ zemfiely pfied-
tím, neÏ dosáhly alet zodpo-
vûdnosti, jsou bspaseny v celes-
tiálním království nebeském.

ODDÍL 138

Vidûní dané presidentu Josephu F. Smithovi v Salt Lake City ve státû
Utah 3. fiíjna 1918. President Smith 4. fiíjna 1918 ve svém úvodním
proslovu na 89. pololetní generální konferenci Církve oznámil, Ïe bûhem
pfiedchozích mûsícÛ obdrÏel nûkolik boÏsk˘ch sdûlení. Jedno z nich,
ohlednû Spasitelovy náv‰tûvy u duchÛ mrtv˘ch, zatímco jeho tûlo bylo
v hrobû, president Smith obdrÏel pfiedchozího dne. Bylo zapsáno ihned po
ukonãení konference. 31. fiíjna 1918 bylo pfiedloÏeno rádcÛm v Prvním
pfiedsednictvu, Radû Dvanácti a patriarchovi a bylo jimi jednomyslnû
pfiijato.

1–10, President Joseph F. Smith
pfiemítá o záznamech Petra a o ná-
v‰tûvû na‰eho Pána v duchovním
svûtû; 11–24, President Smith vidí
spravedlivé mrtvé shromáÏdûné
v ráji a Kristovu sluÏbu mezi nimi;

25–37, Vidí, jak bylo mezi duchy
organisováno kázání evangelia;
38–52, Vidí v duchovním svûtû
Adama, Evu a mnohé ze svat˘ch
prorokÛ, jiÏ povaÏovali svÛj du-
chovní stav pfied sv˘m vzkfií‰ením

5b NaS 132:29.
pp Abraham.

c NaS 124:19.
pp Smith, Joseph, st.

d pp Smithová, Lucy
Mack.

e JS–Î 1:4.
6a pp Spasení pro mrtvé.

b Iz. 11:11;
1. Nefi 22:10–12;
Jákob 6:2.
pp Izrael –
ShromáÏdûní Izraele.

c Jan 3:3–5;
2. Nefi 9:23;
Eter 4:18–19;
NaS 76:50–52; 84:74.
pp Kfiest, kfitíti.

7a Hel. 5:30.
pp Zjevení.

b pjs, 1. Petr. 4:6;
2. Nefi 9:25–26;
Mos. 15:24.

c NaS 76:50–70.
d pp Celestiální sláva.

8a Alma 18:32;

NaS 6:16.
9a Zjev. 20:12–13.

pp Soud, poslední.
b pp Skutky.
c NaS 64:34.

pp Srdce.
10a pp Poãet vydati,

zodpovûdnost,
zodpovûdn˘.

b pp Spasení – Spasení
dûtí.
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za porobu; 53–60, Spravedliví
mrtví tûchto dnÛ pokraãují ve své
práci ve svûtû duchÛ.

T¤ETÍHO fiíjna v roce deva-
tenáct set a osmnáct jsem

sedûl ve svém pokoji apfiemítaje
o písmech:
2 A uvaÏuje o veliké asmírné

obûti, jeÏ byla uãinûna Synem
BoÏím pro bvykoupení svûta;
3 A o veliké a podivuhodné

alásce projevené Otcem a Synem
v pfiíchodu bVykupitele na svût;
4 Aby skrze ausmífiení jeho a

bposlu‰ností zásad evangelia
mohlo b˘ti lidstvo spaseno.

5 Zatímco jsem byl takto za-
mûstnán, mysl moje se obrátila
k záznamÛm apo‰tola Petra,
k aprvotním svat˘m rozpt˘le-
n˘m do ‰iroka v celém bPontu,
Galacii, Kappadocii a dal‰ích
ãástech Asie, kde bylo evange-
lium kázáno po ukfiiÏování
Pánû.
6 Otevfiel jsem Bibli a ãetl jsem

tfietí a ãtvrtou kapitolu první
epi‰toly Petra, a kdyÏ jsem
ãetl, velice na mne zapÛsobily,
více neÏ kdykoli dfiíve, tyto
úryvky:

7 NeboÈ Kristus také jednou
za hfiíchy trpûl, spravedln˘ za
nespravedlné, aby nás mohl pfii-

vésti k Bohu, jsa usmrcen v tûle,
ale obÏiven Duchem:

8 Skrze nûhoÏ také pfii‰el a
kázal duchÛm ve avûzení;
9 KtefiíÏ tehdáÏ byli neposlu‰-

ní, kdyÏ kdysi shovívavost BoÏí
vyãkávala za dnÛ Noé, zatímco
byl pfiipravován koráb, v nûmÏ
málo, to jest osm du‰í, bylo
zachránûno vodou. (1. Petrova
3:18–20.)

10 NeboÈ pro tuto pfiíãinu bylo
evangelium kázáno také tûm,
ktefií jsou mrtví, aby mohli
b˘ti souzeni podle lidí v tûle,
ale Ïíti podle Boha v duchu.
(1. Petrova 4:6.)

11 KdyÏ jsem pfiemítal o tûchto
vûcech, které jsou azapsány,
boãi mého porozumûní byly
otevfieny a Duch Pánû cspoãinul
na mnû a já jsem vidûl zástupy
d mrtv˘ch, jak mal˘ch, tak
velk˘ch.

12 A na jednom místû byl
shromáÏdûn nespoãetn˘ zástup
duchÛ aspravedln˘ch, jiÏ byli
bvûrni ve svûdectví o JeÏí‰ovi,
zatímco Ïili ve smrtelnosti;

13 A ktefi í pfi ines l i a obûÈ
v podobenství veliké obûti Syna
BoÏího a bvytrpûli souÏení ve
jménu Vykupitele svého.

14 V‰ichni tito opustili smr-
teln˘ Ïivot pevni v anadûji na

138 1a pp Pfiemítati.
2a Mat. 20:28.

pp Usmífiení, usmífiiti.
b pp Plán vykoupení.

3a Jan 3:16.
pp Láska.

b pp Vykupitel.
4a âl. v. 1:3.

b Mat. 7:21.
pp Poslouchati,

poslu‰nost, poslu‰n .̆
5a tj. svat˘m dfiívûj‰ích

dnÛ.
b 1. Petr. 1:1.

8a Iz. 61:1; Luká‰ 4:18;
NaS 76:73–74; 88:99.

11a pp Písma – Hodnota
písem.

b Efez. 1:18;
NaS 76:10, 12, 19.

c Iz. 11:2.
d pp Duch.

12a NaS 76:69–70.
b NaS 6:13; 51:19;

76:51–53.
13a pp ObûÈ.

b Mat. 5:10–12.
14a Eter 12:4;

Moroni 7:3, 40–44.
pp Doufati, nadûje.
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slavné bvzkfií‰ení skrze cmilost
Boha dOtce a jeho eJednoroze-
ného Syna, JeÏí‰e Krista.

15 Spatfiil jsem, Ïe byli naplnû-
ni aradostí a veselím a spoleãnû
se radovali, protoÏe den jejich
vysvobození byl na dosah.

16 Byli shromáÏdûni oãekáva-
jíce pfiíchod Syna BoÏího do
aduchovního svûta, aby ozná-
mil jejich vykoupení z bpout
smrti.
17 Jejich spící prach bude

aznovuzfiízen do jejich dokona-
lého tûla, bkost ke své kosti a
‰lachy a maso na nû, cduch a
tûlo budou spojeny, aby jiÏ
nikdy nebyly rozdûleny, aby
mohly obdrÏeti plnost dradosti.
18 Zatímco tento ohromn˘

zástup ãekal a hovofiil, raduje
se v hodinû svého vysvobození
od fietûzÛ smrti, ukázal se Syn
BoÏí a oznámil asvobodu zaja-
t˘m, jiÏ byli vûrni;
19 A tam jim akázal vûãné

bevangelium, nauku o vzkfií‰ení
a vykoupení lidstva z cpádu a
z jednotliv˘ch hfiíchÛ pod pod-
mínkou dpokání.

20 Ale ke azlovoln˘m ne‰el a
mezi bezboÏn˘mi a nekajícn˘-
mi, jiÏ se bposkvrnili, zatímco

byli v tûle, hlas jeho pozdviÏen
nebyl;

21 Ani vzpurní, jiÏ zavrhli
svûdectví a varování dávn˘ch
prorokÛ, nespatfiili jeho pfiítom-
nost, ani nepohlédli na jeho tváfi.

22 Kde byli oni, vládla atem-
nota, ale mezi spravedliv˘mi
byl bmír;
23 A svatí se radovali ze svého

avykoupení a sklonili bkoleno a
uznali Syna BoÏího jako svého
Vykupitele a Vysvoboditele od
smrti a cfietûzÛ pekla.

24 Jejich tváfie záfiily a azáfie
z pfiítomnosti Pánû spoãívala
na nich a oni bzpívali chvály
jeho svatému jménu.

25 Podivoval jsem se, neboÈ
jsem chápal, Ïe Spasitel strávil
asi tfii roky ve své sluÏbû mezi
Îidy a tûmi z domu Izraele,
snaÏe se uãiti je vûãnému evan-
geliu a volati je ku pokání;

26 A pfiece, nehledû na jeho
mocná díla a zázraky a prohlá-
‰ení pravdy s velikou amocí a
pravomocí, bylo jen málo tûch,
kdoÏ poslouchali jeho hlas a
radovali se z jeho pfiítomnosti
a pfiijali spasení z jeho rukou.
27 Ale jeho sluÏba mezi tûmi,

kdoÏ byli mrtvi, byla omezena

14b pp Vzkfií‰ení.
c pp Milost.
d pp BÛh, BoÏstvo –

BÛh Otec.
e pp Jednorozen˘.

15a Iz. 51:11; Alma 40:12.
16a Luká‰ 23:43;

Alma 40:11–12.
pp Ráj.

b Morm. 9:13.
17a 2. Nefi 9:10–13.

b Ezech. 37:1–14.
c NaS 93:33–34.

d pp Radost.
18a Iz. 61:1.

pp Spasení pro mrtvé.
19a NaS 76:72–74.

b pp Evangelium.
c pp Pád Adama a Evy.
d pp Pokání.

20a Alma 40:13–14.
pp Peklo; Zlovolnost,
zlovoln˘.

b 1. Nefi 10:21.
22a pp Temnota,

duchovní.

b pp Mír.
23a pp Plán vykoupení.

b ¤ím. 14:11;
Mos. 27:31.

c 2. Nefi 1:13;
Alma 12:11.

24a Îalmy 104:1–2;
Iz. 60:19; Zjev. 22:5;
JS–Î 1:17.
pp Svûtlo, svûtlo
Kristovo.

b pp Zpívati.
26a 1. Nefi 11:28.
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na akrátk˘ ãas oddûlující ukfii-
Ïování a jeho vzkfií‰ení;
28 A podivoval jsem se slovÛm

Petrov˘m – v nichÏ fiekl, Ïe Syn
BoÏí kázal duchÛm ve vûzení, jiÏ
tehdáÏ byli neposlu‰ni, kdyÏ
kdysi shovívavost BoÏí vyãká-
vala za dnÛ Noé – a jak to bylo
moÏné, aby kázal onûm duchÛm
a vykonal nutnou práci mezi
nimi v tak krátkém ãase.

29 A kdyÏ jsem se podivoval,
moje oãi byly otevfieny a moje
porozumûní aobÏiveno a já
jsem pochopil, Ïe Pán ne‰el
osobnû mezi zlovolné a nepo-
slu‰né, ktefií zavrhli pravdu,
aby je uãil;
30 Ale vizte, z prostfiedku

spravedliv˘ch zorganisoval své
síly a urãil posly odûné amocí a
pravomocí a povûfiil je, aby vy‰li
a pfiinesli svûtlo evangelia tûm,
jiÏ byli v btemnotû, vpravdû
cv‰em duchÛm lidí; a tak bylo
evangelium kázáno mrtv˘m.
31 A vyvolení poslové vy‰li,

aby oznamovali amilostiv˘ den
Pánû a vyhla‰ovali bsvobodu
zajat˘m, ktefií byli svázáni, do-
konce v‰em, ktefií budou ãiniti
pokání z hfiíchÛ sv˘ch a pfiijmou
evangelium.

32 Tak bylo evangelium kázá-
no tûm, jiÏ azemfieli v hfií‰ích

sv˘ch, bez bznalosti pravdy,
nebo v pfiestupku, zavrhnuv‰e
proroky.

33 Ti byli uãeni avífie v Boha,
pokání z hfiíchu, bzástupnému
kfitu na codpu‰tûní hfiíchÛ,
ddaru Ducha Svatého vkládáním
rukou,

34 A v‰em dal‰ím zásadám
evangelia, jeÏ bylo nutné, aby
znali, aby se uschopnili, aby
mohli b˘ti a souzeni podle
lidí v tûle, ale Ïíti podle Boha
v duchu.

35 A tak bylo oznámeno mezi
mrtv˘mi, jak mal˘mi, tak velk˘-
mi, nespravedliv˘mi, stejnû jako
vûrn˘mi, Ïe vykoupení bylo
zpÛsobeno skrze aobûÈ Syna
BoÏího na bkfiíÏi.
36 Tak bylo oznámeno, Ïe

ná‰ Vykupitel strávil ãas bûhem
svého pobytu ve svûtû duchÛ,
pouãuje a pfiipravuje vûrné
duchy aprorokÛ, jiÏ svûdãili o
nûm v tûle;

37 Aby mohli pfiinésti poselství
o vykoupení v‰em mrtv˘m,
k nimÏ nemohl jíti osobnû pro
jejich avzpouru a pfiestupek, aby
oni skrze pfiisluhování jeho
sluÏebníkÛ také mohli sly‰eti
jeho slova.

38 Mezi velik˘mi a mocn˘mi,
ktefií byli shromáÏdûni v tomto

27a Marek 8:31.
29a NaS 76:12.
30a Luká‰ 24:49.

b pp Temnota,
duchovní.

c NaS 1:2.
31a Iz. 61:2;

Luká‰ 4:17–19.
b pp Svoboda,

svobodn˘.

32a Jan 8:21–24.
b NaS 128:5.

pp Poznání, znalost.
33a âl. v. 1:4.

pp Vûfiiti, víra.
b pp Kfiest, kfitíti –

Kfiest za mrtvé;
Obfiady – Zástupn˘
obfiad.

c pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.

d pp Dar Ducha
Svatého.

34a pp Soud, poslední.
35a Alma 34:9–16.

pp Usmífiení, usmífiiti;
ObûÈ.

b pp KfiíÏ; UkfiiÏování.
36a NaS 138:57.
37a NaS 138:20.

pp Vzpoura.
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ohromném shromáÏdûní spra-
vedliv˘ch, byli Otec aAdam,
Star˘ DnÛ a otec v‰ech,

39 A na‰e slavná Matka aEva
s mnoha sv˘mi vûrn˘mi dcera-
mi, jeÏ Ïily v bûhu vûkÛ a uctí-
valy pravého a Ïivého Boha.

40 Byl tam aAbel, první bmu-
ãedník, a jeho bratr cSet, jeden
z mocn˘ch, jenÏ byl pfiesn˘m
dobrazem otce svého Adama.
41 aNoé, jenÏ varoval pfied

potopou; bSem, velik˘ cvysok˘
knûz; dAbraham, otec vûrn˘ch;
eIzák, fJákob a MojÏí‰, velik˘
gzákonodárce Izraele;
42 A aIzaiá‰, jenÏ oznámil skr-

ze proroctví, Ïe Vykupitel byl
pomazán, aby ovázal zlomené
v srdci, aby vyhlásil svobodu
bzajat˘m a otevfiení cvûzení tûm,
jiÏ byli svázáni, tam byli také.

43 Nadto aEzechiel, jemuÏ
bylo ukázáno ve vidûní veliké
údolí bsuch˘ch kostí, které
budou odûny masem, aby opût
vy‰ly ve cvzkfií‰ení mrtv˘ch,
Ïijící du‰e;
44 aDaniel, jenÏ pfiedvídal a

pfiedpovûdûl zfiízení bkrálovství
BoÏího v posledních dnech, jeÏ

nebude jiÏ nikdy zniãeno ani
dáno jinému lidu;

45 aElias, jenÏ byl s MojÏí‰em
na hofie bPromûnûní;
46 A aMalachiá‰, prorok, jenÏ

svûdãil o pfiíchodu bEliá‰e – o
nûmÏ také Moroni mluvil k pro-
roku Josephu Smithovi ozna-
muje, Ïe pfiijde pfied uvedením
velikého a hrozného cdne Pánû –
tam byli také.

47 Prorok Eliá‰ bude zasazo-
vati do asrdce dûtí zaslíbení
uãinûná jejich otcÛm,

48 CoÏ naznaãuje veliké adílo,
které bude vykonáváno v bchrá-
mech Pánû v cdispensaci plnosti
ãasÛ pro vykoupení mrtv˘ch a
dzpeãetûní dûtí k jejich rodiãÛm,
aby celá zemû nebyla stiÏena
prokletím a zcela zpusto‰ena
pfii jeho pfiíchodu.

49 V‰ichni tito a mnozí dal‰í,
a to aproroci, jiÏ dleli mezi
Nefity a svûdãili o pfiíchodu
Syna BoÏího, se pohybovali
v tomto ohromném shromáÏdû-
ní a oãekávali své osvobození.

50 NeboÈ mrtví pohlíÏeli na
dlouhé odlouãení svého aducha
od tûla jako na bporobu.

38a pp Adam.
39a MojÏ. 4:26.

pp Eva.
40a pp Abel.

b pp Muãednictví,
muãedník.

c pp Set.
d Gen. 5:3;

MojÏ. 6:10.
41a pp Noé, biblick˘

patriarcha.
b pp Sem.
c pp Vysok˘ knûz.
d Gen. 17:1–8.

pp Abraham.
e Gen. 21:1–5.

pp Izák.

f Gen. 35:9–15.
pp Jákob, syn
IzákÛv.

g pp MojÏí‰.
42a pp Izaiá‰.

b Iz. 61:1–2.
c pp Peklo.

43a pp Ezechiel.
b Ezech. 37:1–14.
c pp Vzkfií‰ení.

44a pp Daniel.
b Dan. 2:44–45.

pp Království BoÏí
neboli království
nebeské.

45a pp Elias.
b pp Promûnûní.

46a Mal. 4:5–6;
JS–Î 1:36–39.
pp Malachiá‰.

b NaS 110:13–15.
pp Eliá‰.

c pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.

47a NaS 128:17.
48a pp Spasení pro mrtvé.

b pp Chrám, dÛm Pánû.
c pp Dispensace.
d pp Rodina – Vûãná

rodina; Peãetûní,
peãetiti.

49a Hel. 8:19–22.
50a pp Duch.

b NaS 45:17.
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51 Tyto Pán uãil a dal jim amoc,
aby vy‰li, po jeho vzkfií‰ení
z mrtv˘ch, aby vstoupili do
království jeho Otce, aby tam
byli korunováni bnesmrtelností
a cvûãn˘m Ïivotem,
52 A pokraãovali pak v práci

své, jak bylo pfiislíbeno Pánem,
a byli podílníky v‰ech apoÏeh-
nání, která byla drÏena v záloze
pro ty, jiÏ ho milují.
53 Prorok Joseph Smith a mÛj

otec Hyrum Smith, Brigham
Young, John Taylor, Wilford
Woodruff a dal‰í vyvolení du-
chové, ktefií byli auschováni,
aby vy‰li v plnosti ãasÛ, aby se
podíleli na kladení bzákladÛ
velikého díla posledních dnÛ,
54 Vãetnû budování chrámÛ

a vykonávání obfiadÛ v nich
pro vykoupení azemfiel˘ch, byli
v duchovním svûtû také.

55 Zpozoroval jsem, Ïe byli
také mezi au‰lechtil˘mi a velik˘-
mi, jiÏ byli bvyvoleni na poãát-
ku, aby byli vládci v Církvi BoÏí.

56 Dokonce pfiedtím, neÏ se
narodili, s mnoha dal‰ími, obdr-

Ïeli své první pouãení ve svûtû
duchÛ a byli apfiipravováni, aby
vy‰li v pfiíhodném bãase Pánû,
aby pracovali na jeho cvinici
pro spasení du‰í lidsk˘ch.

57 Spatfiil jsem, Ïe vûrní astar‰í
této dispensace, kdyÏ opustí
smrteln˘ Ïivot, pokraãují ve své
práci kázání evangelia pokání
a vykoupení skrze obûÈ Jedno-
rozeného Syna BoÏího mezi
tûmi, jiÏ jsou v btemnotû a pod
porobou hfiíchu ve velikém
svûtû duchÛ mrtv˘ch.

58 Mrtví, ktefií ãiní pokání,
budou avykoupeni skrze po-
slu‰nost bobfiadÛ domu BoÏího,
59 A poté, co zaplatí trestem

za pfiestupky své a jsou aomyti
a ãistí, obdrÏí odmûnu podle
bskutkÛ sv˘ch, neboÈ jsou dûdici
spasení.

60 Takto mi bylo zjeveno vi-
dûní o vykoupení mrtv˘ch a já
vydávám svûdectví a vím, Ïe
tento záznam je apravdiv˘ skr-
ze poÏehnání Pána na‰eho a
Spasitele JeÏí‰e Krista, tak jest.
Amen.

51a 1. Kor. 6:14;
Alma 40:19–21.

b pp Nesmrtelnost,
nesmrteln˘.

c NaS 29:43.
pp Vûãn˘ Ïivot.

52a Iz. 64:4;
1. Kor. 2:9;
NaS 14:7.

53a pp Pfiedustanovení.

b NaS 64:33.
54a pp Obfiady –

Zástupn˘ obfiad.
55a Abr. 3:22–24.

b pp Pfiedustanovení.
56a Job 38:4–7;

Alma 13:3–7.
b Skut. 17:24–27.
c Jákob 6:2–3.

pp Vinice Pánû.

57a pp Star‰í.
b pp Peklo.

58a pp Vykoupení,
vykoupen˘,
vykoupiti.

b pp Obfiady.
59a Alma 5:17–22.

pp Odpustiti.
b pp Skutky.

60a pp Pravda.
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OFICIÁLNÍ PROHLÁ·ENÍ–1

Tûm, jichÏ se to mÛÏe t˘kati:

Tisková sdûlení, byv‰e zaslána pro politické úãely ze Salt Lake
City, jeÏ byla ‰iroce publikována, uvádûjí, Ïe UtaÏská komise ve
své nedávné zprávû ministrovi vnitra tvrdí, Ïe plurální manÏelství
jsou stále posvûcována a Ïe ãtyfiicet nebo více takov˘ch manÏelství
bylo uzavfieno v Utahu od minulého ãervna nebo bûhem minulého
roku, také Ïe ve vefiejn˘ch kázáních vedoucí Církve uãí, povzbuzují
a podnûcují k pokraãování v praktikování polygamie –

TudíÏ, já, jako president Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních
dnÛ, nanejv˘‰e váÏn˘m zpÛsobem tímto prohla‰uji, Ïe tato obvinûní
jsou fale‰ná. Neuãíme polygamii neboli plurálnímu manÏelství,
ani nedovolujeme Ïádné osobû, aby zaãala s jeho praktikováním, a
já popírám, Ïe by ãtyfiicet, nebo jak˘koli jin˘ poãet plurálních
manÏelství byl bûhem onoho období posvûcen v na‰ich chrámech
nebo na jakémkoli místû v tomto teritoriu.

Byl oznámen jeden pfiípad, o nûmÏ strany tvrdí, Ïe bylo uzavfieno
manÏelství v Obdarovacím domû v Salt Lake City na jafie 1889, ale
nebyl jsem schopen zjistiti, kdo obfiad vykonal; cokoli bylo uãinûno
v této záleÏitosti, bylo bez mého vûdomí. V dÛsledku této nepo-
tvrzené události byl Obdarovací dÛm podle m˘ch pokynÛ bez
odkladÛ strÏen.

PonûvadÏ zákony zakazující plurální manÏelství byly nafiízeny
Kongresem, kteréÏto zákony byly prohlá‰eny nejvy‰‰í soudní
instancí za ústavní, já tímto prohla‰uji svÛj zámûr podvoliti se onûm
zákonÛm a pouÏíti svÛj vliv na ãleny Církve, jíÏ pfiedsedám, aby
uãinili podobnû.

Není nic v tom, co uãím Církev, ani v tom, co uãí moji spoleãníci,
bûhem zmiÀované doby, co mÛÏe b˘ti rozumnû vykládáno jako
nabádání nebo povzbuzování k polygamii; a kdyÏ kter˘koli Star‰í
Církve pouÏil fieã, která, jak se zdálo, sdûluje jakékoli takové uãení,
byl okamÏitû pokárán. A já nyní vefiejnû prohla‰uji, Ïe mou radou
Svat˘m posledních dnÛ je zdrÏeti se uzavírání jakéhokoli manÏelství
zakázaného zákonem zemû.

WILFORD WOODRUFF
President Církve JeÏí‰e Krista

Svat˘ch posledních dnÛ.

President Lorenzo Snow pfiednesl následující:

„Navrhuji, uznávajíce Wilforda Woodruffa jako presidenta Církve
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JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ a jediného muÏe na zemi
v nynûj‰í dobû, jenÏ drÏí klíãe peãeticích obfiadÛ, abychom ho
povaÏovali za plnû zplnomocnûného skrze moc jeho postavení
vydati Manifest, kter˘ byl pfieãten v na‰em doslechu a kter˘ je
datovan˘ 24. záfií 1890, a abychom jako Církev shromáÏdûná na
generální konferenci pfiijali jeho oznámení ohlednû plurálního
manÏelství jako autoritativní a závazné.“

Hlasování na podporu pfiedcházejícího návrhu bylo jednomyslné.

Salt Lake City, Utah, 6. fiíjna 1890

V¯≈ATKY ZE T¤Í PROSLOVÒ
PRESIDENTA WILFORDA WOODRUFFA

T¯KAJÍCÍ SE MANIFESTU

Pán nikdy nedovolí mnû ani Ïádnému jinému muÏi, jenÏ stojí jako president
této Církve, aby vás svedl z cesty. To není v programu. To není v mysli BoÏí.
Kdybych se o to pokusil, Pán by mne odstranil z mého místa, a tak odstraní
jakéhokoli jiného muÏe, jenÏ se pokusí odvádûti dûti lidské od zjevení BoÏích a
od jejich povinnosti. (·edesátá první pololetní generální konference Církve, pondûlí
6. fiíjna 1890, Salt Lake City, Utah. Uvefiejnûno v Deseret Evening News , 11. fiíjna
1890, str. 2.)

NezáleÏí na tom, kdo Ïije nebo kdo umírá nebo kdo je povolán vésti tuto
Církev, oni ji musejí vésti skrze inspiraci V‰emohoucího Boha. Neãiní-li to tímto
zpÛsobem, nemohou to ãiniti vÛbec. . .

Nedávno jsem mûl urãitá zjevení, a pro mne velmi dÛleÏitá, a povím vám, co mi
Pán fiekl. Dovolte mi, abych pfiivedl va‰i mysl k tomu, co se naz˘vá manifest. . .

Pán mi pravil, abych poloÏil Svat˘m posledních dnÛ otázku, a také mi pravil, Ïe
budou-li naslouchati tomu, co jim fiíkám, a zodpoví-li otázku jim danou Duchem
a mocí BoÏí, odpovûdí v‰ichni stejnû a budou v‰ichni vûfiiti ohlednû této záleÏitosti
stejnû.

Otázka zní takto: Jak˘ smûr je pro Svaté posledních dnÛ nejmoudfiej‰í násle-
dovati – pokraãovati pokou‰eti se praktikovati plurální manÏelství se zákony
národa proti tomu a s odporem ‰edesáti milionÛ lidí a za cenu konfiskace a ztráty
v‰ech chrámÛ a zastavení v‰ech obfiadÛ v nich, jak pro Ïijící, tak pro mrtvé, a
uvûznûní Prvního pfiedsednictva a Dvanácti a hlav rodin v Církvi a konfiskace
osobního majetku lidí (v‰echno z toho samo o sobû by toto praktikování zastavilo);
nebo, po uãinûní a vytrpûní toho, co jsme uãinili a vytrpûli skrze své lnutí k této
zásadû, ustati v praktikování a podvoliti se zákonu a skrze toto ponechati proroky,
apo‰toly a otce doma, takÏe mohou pouãovati lid a konati povinnosti Církve, a
také ponechati chrámy v rukou Svat˘ch, takÏe se mohou vûnovati obfiadÛm
evangelia, jak pro Ïijící, tak pro mrtvé?

Pán mi ukázal vidûním a zjevením pfiesnû to, co by nastalo, kdybychom neukonãili
toto praktikování. Kdybychom ho neukonãili, nemûli byste zapotfiebí. . . Ïádn˘ch
lidí v tomto chrámu v Loganu; neboÈ v‰echny obfiady by byly v celé zemi Sion
ukonãeny. V celém Izraeli by vládl zmatek a z mnoh˘ch muÏÛ by byli uãinûni
vûzni. Toto trápení by pfii‰lo na celou Církev a my bychom byli donuceni ukonãiti
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toto praktikování. Nyní, otázkou je, zda to má b˘ti ukonãeno tímto zpÛsobem,
nebo zpÛsobem, kter˘ nám projevil Pán, a ponechati na‰e proroky a apo‰toly a
otce svobodn˘mi muÏi a chrámy v rukou lidí, tak aby mrtví mohli b˘ti vykupováni.
Velik˘ poãet byl jiÏ tímto lidem vysvobozen z budovy vûzení v duchovním svûtû
a pÛjde práce dál, nebo skonãí? Toto je otázka, kterou pokládám pfied Svaté
posledních dnÛ. Vy musíte souditi za sebe. Chci, abyste ji zodpovûdûli za sebe. Já
na ni odpovídati nebudu; ale pravím vám, Ïe toto je pfiesnû stav, v nûmÏ bychom
jako lid byli, kdybychom se nevydali smûrem, jímÏ jsme se vydali.

. . .Vidûl jsem pfiesnû, co by se stalo, kdyby nebylo nûco uãinûno. Tento duch
spoãíval na mne po dlouh˘ ãas. Ale chci fiíci toto: Byl bych dovolil, aby v‰echny
chrámy ode‰ly z na‰ich rukou; já sám bych ‰el do vûzení a byl bych dovolil, aby
kaÏd˘ dal‰í muÏ tam ‰el, kdyby mi BÛh nebe nebyl pfiikázal uãiniti to, co jsem
uãinil; a kdyÏ pfii‰la ta hodina, kdy mi bylo pfiikázáno, abych to uãinil, bylo mi to
v‰echno jasné. ·el jsem pfied Pána a napsal jsem, co mi Pán fiekl, abych napsal. . .

Toto s vámi zanechávám, abyste o tom hloubali a uvaÏovali. Pán je v díle
s námi. (Konference kÛlu Cache, Logan, Utah, nedûle 1. listopadu 1891. Uvefiejnûno
v Deseret Weekly, 14. listopadu 1891.)

Nyní vám fieknu, co mi bylo projeveno a co Syn BoÏí vykonal v této vûci. . .
V‰echny tyto vûci by se byly staly, jako Ïe BÛh V‰emohoucí Ïije, kdyby onen
Manifest nebyl b˘val dán. TudíÏ Syn BoÏí byl naklonûn tomu, aby pfiedloÏil onu
vûc Církvi a svûtu pro zámûry ve své vlastní mysli. Pán ustanovil zfiízení Sionu.
On ustanovil dokonãení tohoto chrámu. On ustanovil, Ïe spasení Ïijících a mrtv˘ch
bude dáváno v tûchto údolích hor. A V‰emohoucí BÛh ustanovil, Ïe ìábel to
nezmafií. MÛÏete-li tomu porozumûti, toto je k tomu klíã. (Z kázání na ‰estém
zasedání pro zasvûcení chrámu Salt Lake, duben 1893. Strojopis ze zasvûcovacích
shromáÏdûní, archiv, Církevní dûjepisné oddûlení, Salt Lake City, Utah.)

OFICIÁLNÍ PROHLÁ·ENÍ–2

Tûm, jichÏ se to mÛÏe t˘kati:

30. záfií 1978 na 148. pololetní generální konferenci Církve JeÏí‰e
Krista Svat˘ch posledních dnÛ pfiedloÏil president N. Eldon Tanner,
první rádce v Prvním pfiedsednictvu Církve, následující:

První pfiedsednictvo na poãátku ãervna tohoto roku oznámilo,
Ïe president Spencer W. Kimball pfiijal zjevení roz‰ifiující knûÏská
a chrámová poÏehnání na v‰echny zpÛsobilé muÏské ãleny Církve.
President Kimball poÏádal, abych konferenci oznámil, Ïe poté, co
obdrÏel toto zjevení, které k nûmu pfii‰lo po dlouhém meditování
a modlitbû v posvátn˘ch místnostech svatého chrámu, pfiedloÏil
ho sv˘m rádcÛm, jiÏ ho pfiijali a schválili. Bylo pak pfiedloÏeno
Kvoru dvanácti apo‰tolÛ, jeÏ ho jednomyslnû schválilo, a následnû
bylo pfiedloÏeno v‰em dal‰ím generálním autoritám, jeÏ ho podobnû
jednomyslnû schválily.

President Kimball poÏádal, abych nyní pfieãetl tento dopis:
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8. ãervna 1978
V‰em generálním a místním knûÏsk˘m úfiedníkÛm Církve JeÏí‰e
Krista Svat˘ch posledních dnÛ na celém svûtû:

Milí bratfií,
jelikoÏ jsme svûdky ‰ífiení díla Pánû na zemi, jsme vdûãni, Ïe

lidé mnoha národÛ reagují na poselství znovuzfiízeného evangelia
a pfiipojují se k Církvi ve stále rostoucím poãtu. To v nás následnû
inspirovalo pfiání roz‰ífiiti na kaÏdého zpÛsobilého ãlena Církve
v‰echny v˘sady a poÏehnání, které evangelium poskytuje.

Vûdomi si pfiíslibÛ uãinûn˘ch proroky a presidenty Církve, jiÏ
nás pfiede‰li, Ïe v urãitém ãase, v BoÏím vûãném plánu, v‰ichni
na‰i bratfií, jiÏ jsou hodni, mohou obdrÏeti knûÏství, a jsouce
svûdky vûrnosti tûch, jimÏ knûÏství bylo odepfieno, naléhali jsme
dlouho a horlivû ve prospûch tûchto na‰ich vûrn˘ch bratfií, trávíce
mnoho hodin v horní místnosti chrámu, prosíce Pána o boÏské
vedení.

On vysly‰el na‰e modlitby a skrze zjevení potvrdil, Ïe onen
dlouho slibovan˘ den pfii‰el, kdy kaÏd˘ vûrn˘ zpÛsobil˘ muÏ
v Církvi mÛÏe obdrÏeti svaté knûÏství s mocí pouÏívati jeho boÏskou
pravomoc a tû‰iti se se sv˘mi milovan˘mi z kaÏdého poÏehnání,
jeÏ z nûho vypl˘vá, vãetnû poÏehnání chrámu. Podle toho v‰ichni
zpÛsobilí muÏ‰tí ãlenové Církve mohou b˘ti vysvûceni ke knûÏ-
ství bez ohledu na rasu nebo barvu pleti. Vedoucí knûÏství jsou
pouãováni, aby následovali zásadu ohlednû peãlivého pohovoru
se v‰emi kandidáty na vysvûcení buì k Aronovu, nebo k Melchi-
sedechovu knûÏství, aby zajistili, Ïe splÀují stanovené poÏadavky
pro zpÛsobilost.

Oznamujeme s rozváÏností, Ïe Pán nyní oznámil svou vÛli
k poÏehnání v‰ech sv˘ch dûtí na celé zemi, jeÏ budou poslouchati
hlas jeho zplnomocnûn˘ch sluÏebníkÛ a pfiipraví se pfiijmouti
kaÏdé poÏehnání evangelia.

Upfiímnû Va‰i

Spencer W. Kimball
N. Eldon Tanner
Marion G. Romney

První pfiedsednictvo

Uznávajíce Spencera W. Kimballa jako proroka, vidoucího a
zjevovatele a presidenta Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních
dnÛ navrhuji, abychom my jako zastupitelské shromáÏdûní pfiijali
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toto zjevení jako slovo a vÛli Pánû. V‰ichni, kdo souhlasí, prosím,
projevte to zvednutím pravé ruky. Kdo je proti, mÛÏe to projeviti
stejn˘m zpÛsobem.

Hlasování o podpofie pfiedcházejícího návrhu bylo jednomyslnû
souhlasné.

Salt Lake City, Utah, 30. záfií 1978.
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ÚVOD

Drahocenná perla je sbírkou vybran˘ch materiálÛ dot˘kajících
se mnoha dÛleÏit˘ch stránek víry a nauky Církve JeÏí‰e Krista

Svat˘ch posledních dnÛ. Tyto zprávy byly sestaveny prorokem
Josephem Smithem a byly vydány v církevních periodikách jeho
doby.

První sbírka materiálÛ nesoucí název Drahocenná perla byla
sestavena v roce 1851 star‰ím Franklinem D. Richardsem, tehdy
ãlenem Rady Dvanácti a presidentem Britské misie. Jejím úãelem
bylo uãiniti snadnûji pfiístupn˘mi nûkteré dÛleÏité ãlánky, jeÏ mûly
za doby Josepha Smitha omezen˘ poãet v˘tiskÛ. Tak jak v celé
Evropû a Americe rostlo ãlenstvo Církve, bylo zapotfiebí uãiniti tyto
zprávy dostupn˘mi. Drahocenná perla byla ‰iroce pouÏívána a
následnû se stala 10. fiíjna 1880 rozhodnutím Prvního pfiedsednictva
a generální konference v Salt Lake City standardním dílem Cír-
kve.

Obsah byl nûkolikrát revidován, tak jak to vyÏadovaly potfieby
Církve. V roce 1878 byly doplnûny ãásti Knihy MojÏí‰ovy, které
nebyly obsaÏeny v prvním vydání. V roce 1902 byly vypu‰tûny
urãité ãásti Drahocenné perly, které opakovaly materiál vydan˘
také v Nauce a smlouvách. V roce 1902 bylo provedeno uspofiádání
do kapitol a ver‰Û s poznámkami pod ãarou. První vydání s dvou-
sloupcovou úpravou a s rejstfiíkem bylo v roce 1921. Îádné dal‰í
úpravy nebyly provedeny aÏ do dubna 1976, kdy byly doplnûny
dvû zprávy obsahující zjevení. V roce 1979 byly tyto dvû zprávy
z Drahocenné perly pfiesunuty a byly umístûny do Nauky a smluv,
kde jsou nyní uvedeny jako oddíly 137 a 138. V souãasném vydání
byly provedeny urãité zmûny, aby uvedly text do souladu s dfiívûj-
‰ími dokumenty.

Následuje struãn˘ úvod k souãasnému obsahu:
V˘bûr z Knihy MojÏí‰ovy. V˘Àatek z knihy Genesis z pfiekladu

Bible od Josepha Smitha, kter˘ zapoãal v ãervnu 1830 (History of
the Church [Dûjiny Církve], 1:98–101, 131–139).

Kniha Abrahamova. Pfieklad z urãit˘ch egyptsk˘ch papyrÛ, jeÏ se
dostaly do rukou Josepha Smitha v roce 1835, obsahujících zápisy
patriarchy Abrahama. Pfieklad byl vydáván na pokraãování v Times
and Seasons poãínaje 1. bfieznem 1842 v Nauvoo ve státû Illinois
(History of the Church, 4:519–534).

Joseph Smith–Matou‰. V˘Àatek ze svûdectví Matou‰ova v pfiekladu
Bible od Josepha Smitha (viz Nauka a smlouvy 45:60–61 ohlednû
boÏského pfiíkazu zapoãíti pfieklad Nového zákona).

Joseph Smith–Îivotopis. V˘Àatky z oficiálního svûdectví a Ïivo-
topisu Josepha Smitha, které pfiipravil v roce 1838 a které byly
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vydávány na pokraãování v Times and Seasons v Nauvoo ve státû
Illinois poãínaje 15. bfieznem 1842 (History of the Church , 1:1–44).

âlánky víry Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ. Prohlá‰ení
Josepha Smitha vydané v Times and Seasons 1. bfiezna 1842 spoleãnû
s krátk˘mi dûjinami Církve, coÏ bylo v‰eobecnû známo jako dopis
Wentworthovi (History of the Church , 4:535–541).
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V˘bûr z Knihy MojÏí‰ovy

V˘Àatek z pfiekladu Bible, tak jak byl zjeven Josephu Smithovi,
Prorokovi, ãerven 1830–únor 1831.

KAPITOLA 1

(âerven 1830)

BÛh se zjevuje MojÏí‰ovi – MojÏí‰
je promûnûn – âelí Satanovi –
MojÏí‰ vidí mnoho obydlen˘ch
svûtÛ – Svûty bez poãtu stvofiil Syn
– BoÏí dílo a sláva je uskuteãniti
nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot ãlovûka.

SLOVA BoÏí, která BÛh apra-
vil bMojÏí‰ovi v dobû, kdy

byl MojÏí‰ uchopen a vyzdviÏen
na nesmírnû vysokou horu,
2 A avidûl Boha btváfií v tváfi a

promlouval s ním a csláva BoÏí
byla na MojÏí‰ovi; tudíÏ MojÏí‰
mohl dsnésti jeho pfiítomnost.

3 A BÛh pravil MojÏí‰ovi fika:
Viz, já jsem Pán BÛh aV‰emo-
houcí a bNekoneãn˘ je jméno
mé; neboÈ jsem bez poãátku
dnÛ ãi konce rokÛ; a není toto
nekoneãné?
4 A viz, ty jsi syn mÛj; proãeÏ

apohleì a já ti ukáÏi dílo brukou

sv˘ch; ale ne v‰echno, neboÈ cdíla
má jsou bez dkonce, a také eslova
má, neboÈ nikdy neustávají.

5 ProãeÏ, Ïádn˘ ãlovûk nemÛÏe
spatfiiti ve‰kerá díla má, ledaÏe
spatfií ve‰kerou slávu mou; a
Ïádn˘ ãlovûk nemÛÏe spatfiiti
ve‰kerou slávu mou a potom
zÛstati v tûle na zemi.

6 A mám pro tebe práci, MojÏí‰i,
synu mÛj; a ty jsi v apodobenství
mého bJednorozeného; a mÛj
Jednorozen˘ je a bude cSpasitel,
neboÈ on je pln dmilosti a eprav-
dy; ale není f Ïádného Boha
kromû mne, a v‰echny vûci jsou
pfiítomné pfiede mnou, neboÈ já
je gznám v‰echny.
7 A nyní, viz, tuto jednu vûc ti

ukáÏi, MojÏí‰i, synu mÛj, neboÈ
ty jsi ve svûtû, a nyní ti ji ukáÏi.

8 A stalo se, Ïe MojÏí‰ pohlédl
a spatfiil asvût, na nûmÏ byl
stvofien; a MojÏí‰ bspatfiil svût a
konce jeho a v‰echny dûti lidské,
které jsou a které byly stvofieny;

1 1a Alma 12:30;
MojÏ. 1:42.

b pp MojÏí‰.
2a Ex. 3:6; 33:11;

Jan 1:18; 6:46;
Eter 3:6–16;
MojÏ. 1:11.
pjs, Ex. 33:20, 23.

b Num. 12:6–8;
Deut. 34:10;
NaS 17:1.

c Deut. 5:24;
MojÏ. 1:13–14, 25.
pp Sláva.

d pp Promûnûní.
3a Zjev. 11:17; 19:6;

1. Nefi 1:14;

NaS 121:4.
pp BÛh, BoÏstvo.

b Iz. 63:16;
NaS 19:9–12;
MojÏ. 7:35.
pp Nekoneãn˘.

4a MojÏ. 7:4.
b MojÏ. 7:32, 35–37.
c Îalmy 40:6;

NaS 76:114.
d Îalmy 111:7–8;

MojÏ. 1:38.
e 2. Nefi 9:16;

NaS 1:37–39.
pp Slovo BoÏí.

6a Gen. 1:26;
Eter 3:14–15;

MojÏ. 1:13–16.
b pp Jednorozen˘.
c pp Spasitel.
d Jan 1:14, 17;

Alma 13:9.
pp Milost.

e MojÏ. 5:7.
f 1. Král. 8:60;

Iz. 45:5–18, 21–22.
g 1. Nefi 9:6;

2. Nefi 9:20;
Alma 18:32;
NaS 38:1–2.
pp V‰emocn˘.

8a MojÏ. 2:1.
b MojÏ. 1:27.



MojÏí‰ 1:9–19 2

ãemuÏ se velice cpodivoval a
divil.
9 A pfiítomnost BoÏí se stáhla

od MojÏí‰e, takÏe jeho sláva
nebyla na MojÏí‰ovi; a MojÏí‰
byl ponechán sám sobû. A kdyÏ
byl ponechán sám sobû, padl
k zemi.

10 A stalo se, Ïe uplynula doba
mnoha hodin, neÏli MojÏí‰ opût
obdrÏel svou pfiirozenou asílu
jako ãlovûk; a pravil sám sobû:
Nyní, pro tuto pfiíãinu vím, Ïe
ãlovûk není bniãím, coÏ jsem se
nikdy nedomníval.

11 Ale nyní mé vlastní oãi spat-
fiily aBoha; ale ne mé bpfiirozené,
ale mé duchovní oãi, neboÈ mé
pfiirozené oãi ho nemohly spat-
fiiti; neboÈ bych cuschl a dzemfiel
v jeho pfiítomnosti; ale sláva
jeho byla na mnû; a já jsem
spatfiil jeho etváfi, neboÈ jsem byl
pfied ním fpromûnûn.

12 A stalo se, Ïe kdyÏ MojÏí‰
fiekl tato slova, vizte, pfii‰el
aSatan, aby ho bpokou‰el, fika:
MojÏí‰i, synu ãlovûka, uctívej
mne.
13 A stalo se, Ïe MojÏí‰ po-

hlédl na Satana a fiekl: Kdo jsi?
NeboÈ viz, já jsem asyn BoÏí,
v podobenství jeho Jednoroze-
ného; a kde je sláva tvá, abych
tû uctíval?

14 NeboÈ viz, nemohl jsem
pohlédnouti na Boha, dokud
jeho sláva nepfii‰la na mne a
já jsem nebyl pfied ním apromû-
nûn. Ale já mohu hledûti na tebe
v pfiirozeném ãlovûku. Není
tomu zajisté tak?

15 PoÏehnáno buì jméno Boha
mého, neboÈ jeho Duch se ode
mne zcela nestáhl, nebo jinak,
kde je sláva tvá, neboÈ je pro
mne temnotou? A já mohu
souditi mezi tebou a Bohem;
neboÈ BÛh mi pravil: aUctívej
Boha, neboÈ pouze jemu bude‰
bslouÏiti.

16 Táhni odsud, Satane; neo-
klamávej mne; neboÈ BÛh mi
pravil: Ty jsi podle apodobenství
mého Jednorozeného.

17 A také mi dal pfiikázání,
kdyÏ na mne volal z hofiícího
akefie fika: bVz˘vej Boha ve
jménu mého Jednorozeného a
uctívej mne.

18 A opût MojÏí‰ pravil: Neu-
stanu vz˘vati Boha, mám dal‰í
vûci, abych se ho na nû dotá-
zal: neboÈ sláva jeho byla na
mnû, proãeÏ já mohu souditi
mezi ním a tebou. Odejdi odsud,
Satane.

19 A nyní, kdyÏ MojÏí‰ pravil
tato slova, Satan volal siln˘m
hlasem a fival na zemi a pfiika-

8c Îalmy 8:4–5.
10a Dan. 10:8, 17;

1. Nefi 17:47;
Alma 27:17;
JS–Î 1:20.

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

11a pp BÛh, BoÏstvo.
b MojÏ. 6:36;

NaS 67:10–13.
c Ex. 19:21.

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

MojÏ. 7:4.
f Mat. 17:1–8.

pp Promûnûní.
12a MojÏ. 4:1–4.

pp ëábel.
b MojÏ. 6:49.

pp Pokou‰eti,
poku‰ení.

13a Îalmy 82:6;

1. Jan. 3:2;
ÎidÛm 12:9.

14a pp Promûnûní.
15a Mat. 4:10.

pp Uctívání, uctívati.
b 1. Sam. 7:3;

3. Nefi 13:24.
16a MojÏ. 1:6.
17a Ex. 3:2.

b MojÏ. 5:8.



3 MojÏí‰ 1:20–32

zoval fika: Já jsem aJednorozen˘,
uctívej mne.
20 A stalo se, Ïe se MojÏí‰ poãal

nesmírnû báti; a jak se poãal báti,
uvidûl hofikost apekla. Nicménû,
bvz˘vaje Boha, obdrÏel sílu a
pfiikázal fika: Odejdi ode mne,
Satane, neboÈ pouze tohoto
jediného Boha budu uctívati,
kter˘ je Bohem slávy.

21 A nyní, aSatan se poãal
chvûti a zemû se tfiásla; a MojÏí‰
obdrÏel sílu a vz˘val Boha
fika: Ve jménu Jednorozeného,
odejdi odsud, Satane.
22 A stalo se, Ïe Satan volal

siln˘m hlasem, s pláãem a
náfikem a askfiípûním zubÛ; a
ode‰el odtud, a to z pfiítomnosti
MojÏí‰ovy, takÏe on ho nevidûl.

23 A nyní o této vûci MojÏí‰
vydal svûdectví; ale pro zlovol-
nost se nenachází mezi dûtmi
lidsk˘mi.

24 A stalo se, Ïe kdyÏ Satan
ode‰el z pfiítomnosti MojÏí‰ovy,
Ïe MojÏí‰ pozdvihl oãi své
k nebi, jsa naplnûn aDuchem
Svat˘m, kter˘ vydává svûdectví
o Otci a Synu;
25 A vz˘vaje jméno BoÏí, spat-

fiil opût jeho slávu, neboÈ byla
na nûm; a sly‰el hlas fikoucí:
PoÏehnan˘ jsi, MojÏí‰i, neboÈ
já, V‰emohoucí, jsem tû vyvolil,
a ty bude‰ uãinûn silnûj‰ím neÏ

mnohé avody; neboÈ ony budou
poslu‰ni bpfiíkazu tvého, jako
bys byl cBÛh.

26 A hle, já jsem s tebou, aÏ
do konce tv˘ch dnÛ; neboÈ ty
avysvobodí‰ lid mÛj z bporoby,
a to cIzrael, mé dvyvolené.

27 A stalo se, kdyÏ hlas je‰tû
promlouval, Ïe MojÏí‰ pohlédl
a aspatfiil zemi, ano, dokonce
v‰echno z ní; a nebylo ãásteãky
z ní, kterou by nevidûl, roze-
znávaje ji skrze Ducha BoÏího.

28 A spatfiil také její obyvatele,
a nebylo du‰e, kterou by nespat-
fiil; a rozeznával je skrze Ducha
BoÏího; a jejich poãty byly
veliké, dokonce nespoãetné jako
písek na bfiehu mofiském.

29 A spatfiil mnoho krajin; a
kaÏd˘ kraj byl nazván azemí
a na její tváfii byli obyvatelé.

30 A stalo se, Ïe MojÏí‰ vz˘val
Boha fika: ¤ekni, prosím tû,
proã jsou tyto vûci takov˘mi a
ãím jsi je uãinil?

31 A vizte, sláva Pánû byla na
MojÏí‰ovi, takÏe MojÏí‰ stál
v pfiítomnosti BoÏí a mluvil
s ním atváfií v tváfi. A Pán BÛh
pravil MojÏí‰ovi: Pro svÛj vlast-
ní búãel jsem uãinil tyto vûci.
Zde je moudrost a on zÛstává
ve mne.

32 A aslovem své moci jsem
je stvofiil, kter˘mÏ je mÛj

19a Mat. 24:4–5.
20a pp Peklo.

b JS–Î 1:15–16.
pp Modlitba.

21a pp ëábel.
22a Mat. 13:41–42;

Mos. 16:1–3.
24a pp Duch Svat˘.
25a Ex. 14:21–22.

b pp KnûÏství; Moc.

c Ex. 4:16.
26a Ex. 3:7–12.

b 1. Nefi 17:23–25.
c 1. Král. 8:51–53.

pp Izrael.
d pp Vyvolení,

vyvolen˘, vyvoliti.
27a NaS 88:47;

MojÏ. 1:8.
pp Vidûní.

29a pp Zemû.
31a Deut. 5:4; MojÏ. 1:11.

b Iz. 45:17–18;
2. Nefi 2:14–15.

32a Jan 1:1–4, 14;
ÎidÛm 1:1–3;
Zjev. 19:13;
Jákob 4:9;
MojÏ. 2:1, 5.
pp JeÏí‰ Kristus.



MojÏí‰ 1:33–2:1 4

Jednorozen˘ Syn, jenÏ je pln
bmilosti a cpravdy.
33 A asvûtÛ bez poãtu jsem

bstvofiil; a také jsem je stvofiil
pro svÛj vlastní úãel; a skrze
Syna jsem je stvofiil, kter˘ je
m˘m cJednorozen˘m.

34 A aprvního ãlovûka ze v‰ech
lidí jsem nazval bAdam, coÏ je
cmnozí.
35 Ale pouze zprávu o této

zemi a obyvatelích jejích já
dávám tobû. NeboÈ viz, jsou
mnohé svûty, jeÏ pominuly slo-
vem mé moci. A jsou mnohé, jeÏ
nyní trvají a jsou nespoãetné
pro ãlovûka; ale pro mne jsou
spoãteny v‰echny vûci, neboÈ
jsou mé a já je aznám.

36 A stalo se, Ïe MojÏí‰ pravil
Pánovi fika: Buì milosrdn˘
k sluÏebníku svému, ó BoÏe, a
fiekni mi ohlednû této zemû
a jejích obyvatel, a také nebes, a
potom sluÏebník tvÛj bude
spokojen.

37 A Pán BÛh pravil MojÏí‰ovi
fika: aNebesa, ta jsou mnohá,
a nemohou b˘ti spoãtena pro
ãlovûka; ale jsou spoãtena pro
mne, neboÈ jsou má.

38 A jak jedna zemû pomine,
i její nebesa, právû tak pfiijde
jiná; a není Ïádného akonce pro
díla má, ani pro slova má.

39 NeboÈ viz, toto je adílo mé a
bsláva má – uskuteãniti cnesmr-
telnost a dvûãn˘ Ïivot ãlovûka.

40 A nyní, MojÏí‰i, synu mÛj,
promluvím k tobû ohlednû této
zemû, na níÏ stojí‰; a ty bude‰
apsáti vûci, které budu pro-
mlouvati.

41 A v den, kdy dûti lidské
budou povaÏovati slova má za
nic a aodejmou mnohé z nich
z knihy, kterou bude‰ psáti, viz,
vzbudím dal‰ího bpodobného
tobû; a cbudou opût mezi dûtmi
lidsk˘mi – mezi tolika, kolik
jich uvûfií.

42 (Tato slova byla apromlou-
vána k MojÏí‰ovi na hofie,
jejíÏ jméno nebude mezi dûtmi
lidsk˘mi známo. A nyní jsou
promlouvána k tobû. Neukazuj
je nikomu kromû tûch, ktefií
vûfií. Tak jest. Amen.)

KAPITOLA 2

(âerven–fiíjen 1830)
BÛh tvofií nebesa a zemi – Jsou
stvofieny v‰echny formy Ïivota –
BÛh ãiní ãlovûka a dává mu panství
nad v‰ím ostatním.

A stalo se, Ïe Pán pravil MojÏí-
‰ovi fika: Viz, azjevuji ti ohled-
nû tohoto bnebe a této czemû;

32b Îalmy 19:2;
MojÏ. 5:7–8.
pp Milost.

c pp Pravda.
33a Îalmy 8:4–5;

NaS 76:24;
MojÏ. 7:29–30.

b pp Stvofiení, stvofiiti.
c MojÏ. 1:6.

34a MojÏ. 3:7.
b Abr. 1:3.

pp Adam.

c MojÏ. 4:26; 6:9.
35a MojÏ. 1:6; 7:36.

pp V‰emocn˘.
37a Abr. 4:1.

pp Nebe.
38a MojÏ. 1:4.
39a ¤ím. 8:16–17;

2. Nefi 2:14–15.
pp Plán vykoupení.

b pp Sláva.
c pp Nesmrtelnost,

nesmrteln˘.

d pp Vûãn˘ Ïivot.
40a 2. Nefi 29:11–12.
41a 1. Nefi 13:23–32;

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

NaS 9:2.
42a MojÏ. 1:1.
2 1a MojÏ. 1:30, 36.

b pp Nebe.
c MojÏ. 1:8.



5 MojÏí‰ 2:2–16

pi‰ slova, která pravím. Já jsem
Poãátek i Konec, dV‰emohoucí
BÛh; skrze svého eJednorozené-
ho jsem fstvofiil tyto vûci; ano,
na poãátku jsem stvofiil nebe a
zemi, na které stojí‰.

2 A azemû byla bez tvaru a
pustá; a dal jsem, aby temnota
pfii‰la na tváfi hlubiny; a Duch
mÛj se pohyboval po tváfii vody;
neboÈ já jsem BÛh.

3 A já, BÛh, jsem fiekl: NechÈ je
asvûtlo; a bylo svûtlo.
4 A já, BÛh, jsem vidûl svûtlo;

a ono svûtlo bylo adobré. A já,
BÛh, jsem oddûlil svûtlo od
temnoty.
5 A já, BÛh, jsem nazval svûtlo

dnem; a temnotu jsem nazval
nocí; a toto jsem uãinil aslovem
své moci, a bylo to uãinûno tak,
jak jsem bpravil; a onen veãer a
ono jitro byly prvním cdnem.
6 A opût, já, BÛh, jsem fiekl:

NechÈ je aobloha uprostfied
vody, a bylo to právû tak, jak
jsem pravil; a fiekl jsem: NechÈ
oddûlí vody od vod; a bylo to
uãinûno;

7 A já, BÛh, jsem uãinil oblohu
a oddûlil jsem avody, ano, veliké
vody pod oblohou od vod, které
byly nad oblohou, a bylo to
právû tak, jak jsem pravil.

8 A já, BÛh, jsem nazval oblohu
aNebem; a onen veãer a ono jitro
byly druh˘m dnem.
9 A já, BÛh, jsem fiekl: NechÈ

vody pod nebem jsou shromáÏ-
dûny na ajedno místo, a bylo to
tak; a já, BÛh, jsem fiekl: NechÈ
je sou‰; a bylo to tak.

10 A já, BÛh, jsem nazval sou‰
aZemí; a shromáÏdûní vod jsem
nazval Mofiem; a já, BÛh, jsem
vidûl, Ïe v‰echny vûci, které
jsem uãinil, byly dobré.

11 A já, BÛh, jsem fiekl: NechÈ
zemû pfiinese atrávu, bylinu
vydávající símû, ovocn˘ strom
vydávající ovoce, podle svého
druhu, a strom vydávající ovo-
ce, jehoÏ símû bude v nûm sa-
mém na zemi, a bylo to právû
tak, jak jsem pravil.

12 A zemû pfiinesla trávu,
kaÏdou bylinu vydávající símû
podle jeho druhu, a strom vy-
dávající ovoce, jehoÏ símû bude
v nûm samém, podle svého
druhu; a já, BÛh, jsem vidûl, Ïe
v‰echny vûci, které jsem uãinil,
byly dobré;

13 A onen veãer a ono jitro
byly tfietím dnem.

14 A já, BÛh, jsem fiekl: NechÈ
jsou svûtla na obloze nebe, aby
oddûlovala den od noci, a nechÈ
jsou pro znamení a pro období
a pro dny a pro roky;
15 A nechÈ jsou pro svûtla na

obloze nebe, aby dávala svûtlo
na zem; a bylo to tak.

16 A já, BÛh, jsem uãinil dvû
veliká svûtla; vût‰í asvûtlo, aby
panovalo dni, a men‰í svûtlo,

1d pp BÛh, BoÏstvo –
BÛh Otec.

e pp Jednorozen˘.
f pp Stvofiení, stvofiiti.

2a Gen. 1:2; Abr. 4:2.
3a NaS 88:6–13.

pp Svûtlo, svûtlo

Kristovo.
4a Gen. 1:4; Abr. 4:4.
5a MojÏ. 1:32.

b 2. Kor. 4:6.
c Gen. 1:5.

6a Gen. 1:6–8.
7a Abr. 4:9–10.

8a pp Nebe.
9a Gen. 1:9;

Abr. 4:9.
10a pp Zemû.
11a Gen. 1:11–12;

Abr. 4:11–12.
16a Gen. 1:16.



MojÏí‰ 2:17–30 6

aby panovalo noci, a vût‰í svûtlo
bylo slunce a men‰í svûtlo bylo
mûsíc; a hvûzdy také byly uãi-
nûny, a to podle mého slova.
17 A já, BÛh, jsem je umístil na

obloze nebe, aby dávala svûtlo
na zem,

18 A slunce, aby panovalo
nade dnem, a mûsíc, aby pano-
val nad nocí, a aby oddûlovaly
svûtlo od temnoty; a já, BÛh,
jsem vidûl, Ïe v‰echny vûci,
které jsem uãinil, byly dobré;

19 A onen veãer a ono jitro
byly ãtvrt˘m dnem.

20 A já, BÛh, jsem fiekl: NechÈ
vody pfiiná‰ejí hojnû h˘bajícího
se stvofiení, jeÏ má Ïivot, a ptac-
tvo, jeÏ mÛÏe létati nad zemí
v otevfiené obloze nebeské.

21 A já, BÛh, jsem stvofiil veliké
avelryby a kaÏdé Ïivé stvofiení,
jeÏ se h˘bá, které vody pfiinesly
hojnû, podle jejich druhu, a kaÏ-
dého okfiídleného ptáka podle
jeho druhu; a já, BÛh, jsem vidûl,
Ïe v‰echny vûci, které jsem
stvofiil, byly dobré.
22 A já, BÛh, jsem jim poÏehnal

fika: Buìte plodní a arozmno-
Ïujte se a naplÀte vody v mofii;
a nechÈ se ptactvo rozmnoÏuje
na zemi;
23 A onen veãer a ono jitro

byly pát˘m dnem.
24 A já, BÛh, jsem fiekl: NechÈ

zemû pfiiná‰í Ïivé stvofiení podle
jeho druhu, dobytek a lezoucí
tvory a zvûfi zemskou podle
jejich druhu, a bylo to tak;

25 A já, BÛh, jsem uãinil zvûfi
zemskou podle jejich druhu a
dobytek podle jeho druhu a
v‰echno, co leze po zemi, podle
jeho druhu; a já, BÛh, jsem vidûl,
Ïe v‰echny tyto vûci byly dobré.

26 A já, BÛh, jsem fiekl svému
aJednorozenému, kter˘ byl se
mnou od poãátku: bUãiÀme ãlo-
vûka k cobrazu svému, podle
podoby své; a bylo tomu tak. A
já, BÛh, jsem fiekl: NechÈ mají
dpanství nad rybami mofisk˘mi
a nad ptactvem ve vzduchu a
nad dobytkem a nad celou
zemí a nad kaÏd˘m lezoucím
tvorem, jenÏ leze po zemi.

27 A já, aBÛh, jsem stvofiil
ãlovûka ke svému vlastnímu
obrazu, k obrazu svého Jedno-
rozeného stvofiil jsem ho; muÏe
a Ïenu stvofiil jsem je.
28 A já, BÛh, jsem jim poÏehnal

a fiekl jsem jim: Buìte plodní a
arozmnoÏujte se a naplÀte zemi
a podmaÀte si ji a mûjte panství
nad rybami mofisk˘mi a nad
ptactvem ve vzduchu a nad
kaÏd˘m Ïiv˘m tvorem, jenÏ se
h˘be na zemi.

29 A já, BÛh, jsem fiekl ãlovûku:
Vizte, dal jsem vám kaÏdou
bylinu nesoucí símû, která je na
tváfii celé zemû, a kaÏd˘ strom,
na nûmÏ bude ovoce stromu
vydávající símû; to bude vám
za apokrm.
30 A kaÏdému zvífieti zem-

skému a kaÏdému ptáku ve
vzduchu a v‰emu, co leze po

21a Gen. 1:21; Abr. 4:21.
22a Gen. 1:22–25;

Abr. 4:22–25.
26a pp JeÏí‰ Kristus.

b pp Stvofiení, stvofiiti.

c Gen. 1:26–27;
MojÏ. 6:8–10;
Abr. 4:26–27.

d Gen. 1:28;
MojÏ. 5:1;

Abr. 4:28.
27a pp BÛh, BoÏstvo.
28a MojÏ. 5:2.
29a Gen. 1:29–30;

Abr. 4:29–30.
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zemi, do ãehoÏ dávám Ïivot,
bude dána kaÏdá ãistá bylina
za pokrm; a bylo to právû tak,
jak jsem pravil.
31 A já, BÛh, jsem vidûl v‰ech-

no, co jsem uãinil, a viz, v‰echny
vûci, které jsem uãinil, byly
velmi adobré; a onen veãer a
ono jitro byly b‰est˘m dnem.

KAPITOLA 3

(âerven–fiíjen 1830)
BÛh stvofiil v‰echny vûci duchov-
nû dfiíve, neÏ byly na zemi pfiiroze-
nû – Stvofiil muÏe, první tûlo, na
zemi – Îena je pro muÏe vhodnou
pomocnicí.

Tak nebe a zemû byly adokon-
ãeny a v‰echen jejich bzástup.

2 A dne sedmého jsem já, BÛh,
dokonãil dílo své a v‰echny
vûci, které jsem uãinil; a aodpo-
ãinul jsem si dne bsedmého od
v‰eho díla svého a v‰echny
vûci, které jsem uãinil, byly
dokonãeny, a já, BÛh, jsem vidûl,
Ïe jsou dobré.

3 A já, BÛh, jsem apoÏehnal dni
sedmému a posvûtil jsem ho;
protoÏe v nûm jsem si odpoãinul
od v‰eho bdíla svého, které jsem
já, BÛh, stvofiil a uãinil.

4 A nyní, viz, pravím ti, Ïe

toto jsou pokolení nebe a zemû,
kdyÏ byly stvofieny v onen den,
v nûmÏ já, Pán BÛh, jsem uãinil
nebe a zemi,

5 A kaÏdou rostlinu polní,
adfiíve neÏ byla na zemi, a kaÏ-
dou bylinu polní, dfiíve neÏ
vyrostla. NeboÈ já, Pán BÛh,
jsem bduchovnû cstvofiil v‰echny
vûci, o kter˘ch jsem mluvil, dfií-
ve, neÏ byly pfiirozenû na tváfii
zemû. NeboÈ já, Pán BÛh, jsem
nedal, aby pr‰elo na tváfi zemû.
A já, Pán BÛh, jsem dstvofiil
v‰echny dûti lidské; a je‰tû ne
ãlovûka, aby obdûlával ezem;
neboÈ v fnebi jsem je gstvofiil; a
na zemi je‰tû nebylo tûlo, ani ve
vodû, ani ve vzduchu;

6 Ale já, Pán BÛh, jsem pro-
mluvil, a ze zemû vy‰la amlha a
zavodnila celou tváfi zemû.

7 A já, Pán BÛh, jsem utvofiil
muÏe z aprachu zemû a vdechl
jsem mu do nozder dech Ïivota;
a bmuÏ se stal cdu‰í Ïivou, dprv-
ním tûlem na zemi, také prvním
ãlovûkem; ale v‰echny vûci byly
dfiíve stvofieny; ale duchovnû
byly stvofieny a uãinûny podle
slova mého.

8 A já, Pán BÛh, jsem osázel
zahradu v˘chodnû v aEdenu a
tam jsem umístil muÏe, jehoÏ
jsem utvofiil.

31a Gen. 1:31;
NaS 59:16–20.

b Ex. 20:11; Abr. 4:31.
3 1a pp Stvofiení, stvofiiti.

b Gen. 2:1; Abr. 5:1.
2a Gen. 2:2–3;

Abr. 5:2–3.
pp Odpoãinouti,
odpoãinutí,
spoãinouti.

b pp Sabatní den.

3a Mos. 13:19.
b Ex. 31:14–15.

5a Gen. 2:4–5;
Abr. 5:4–5.

b Abr. 3:23;
NaS 29:31–34.
pp Duchovní stvofiení.

c MojÏ. 6:51.
d pp Duch.
e Gen. 2:5.
f pp Nebe.

g pp âlovûk, duchovní
dítû Nebeského
Otce.

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

MojÏ. 4:25; 6:59;
Abr. 5:7.

b pp Adam.
c pp Du‰e.
d MojÏ. 1:34.

8a pp Eden.
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9 A ze zemû zpÛsobil jsem já,
Pán BÛh, aby rostl kaÏd˘ strom,
pfiirozenû, jenÏ je pfiíjemn˘ pro
oãi ãlovûka; a ãlovûk ho mohl
vidûti. A stal se také du‰í Ïivou.
NeboÈ byl duchovní v onen
den, kdy jsem ho stvofiil; neboÈ
zÛstává ve sféfie, ve které jsem
ho já, BÛh, stvofiil, ano, vpravdû
v‰echny vûci, které jsem pfiipra-
vil pro vyuÏívání ãlovûkem;
a ãlovûk vidûl, Ïe to je dobré
k jídlu. A já, Pán BÛh, jsem
uprostfied zahrady zasadil také
astrom Ïivota a také bstrom
poznání dobrého a zlého.
10 A já, Pán BÛh, jsem dal, aby

z Edenu vycházela fieka, aby
zavodÀovala zahradu; a odtud
se rozdûlovala a stala se ãtyfimi
afiekami.
11 A já, Pán BÛh, jsem nazval

jméno prvé Píson, a ona obtéká
celou zemi Hevilah, kde já, Pán
BÛh, jsem stvofiil mnoho zlata;

12 A zlato oné zemû bylo dobré
a bylo tam bdelium a kámen
onyxov˘.

13 A jméno druhé fieky bylo
nazváno Gihon; té, jeÏ obtéká
celou zemi etiopskou.

14 A jméno tfietí fieky bylo Hid-
dekel; té, která teãe na v˘chod
od Assyrie. A ãtvrtá fieka byla
Eufrates.

15 A já, Pán BÛh, jsem vzal
muÏe a umístil jsem ho do
zahrady Eden, aby ji o‰etfioval
a staral se o ni.

16 A já, Pán BÛh, jsem pfiikázal

muÏi fika: Z kaÏdého stromu
zahrady mÛÏe‰ volnû jísti,

17 Ale ze stromu poznání
dobrého a zlého, z nûho nebu-
de‰ jísti, nicménû, mÛÏe‰ se
sám arozhodnouti, neboÈ to je
ti dáno; ale pamatuj, Ïe to zaka-
zuji, neboÈ v ten bden, kdy
z nûho pojí‰, zajisté czemfie‰.
18 A já, Pán BÛh, jsem fiekl

svému aJednorozenému, Ïe není
dobré, aby muÏ byl samotn˘;
proãeÏ, uãiním mu bvhodnou
pomocnici.

19 A ze zemû jsem já, Pán
BÛh, utvofiil kaÏdé zvífie polní
a kaÏdého ptáka ve vzduchu;
a pfiikázal jsem, aby pfii‰li
k Adamovi, abych vidûl, jak je
nazve; a byli také Ïiv˘mi du‰e-
mi; neboÈ já, BÛh, vdechl jsem
do nich dech Ïivota a pfiikázal
jsem, Ïe jakkoli Adam nazve
kaÏdé Ïivé stvofiení, takové má
b˘ti jméno jeho.

20 A Adam dal jména v‰emu
dobytku a ptactvu ve vzduchu a
kaÏdému zvífieti polnímu; ale co
se t˘ãe Adama, pro nûj nebyla
nalezena vhodná pomocnice.

21 A já, Pán BÛh, jsem dal, aby
na Adama padl hlubok˘ spánek;
a on usnul a já jsem vzal jedno
z Ïeber jeho a spojil jsem maso
na místû jeho;

22 A z Ïebra, které jsem já, Pán
BÛh, vzal z muÏe, jsem uãinil
aÏenu a pfiivedl jsem ji k muÏi.
23 A Adam fiekl: Toto je, nyní

vím, kost z kostí m˘ch a amaso

9a pp Strom Ïivota.
b Gen. 2:9.

10a Gen. 2:10.
17a MojÏ. 7:32.

pp Svoboda jednání.

b Abr. 5:13.
c Gen. 2:17.

pp Smrt, tûlesná;
Smrtelnost, smrteln˘.

18a pp Jednorozen˘.

b Gen. 2:18;
Abr. 5:14.

22a pp Eva; Îena, Ïeny.
23a Gen. 2:23;

Abr. 5:17.
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z masa mého; a bude se naz˘vati
Ïena, protoÏe byla vzata z muÏe.
24 TudíÏ opustí muÏ otce

svého a matku svou a apfiilne
k manÏelce své; a budou bjed-
ním tûlem.

25 A oba byli nazí, muÏ a
manÏelka jeho, a nestydûli se.

KAPITOLA 4

(âerven–fiíjen 1830)
Jak se Satan stal ìáblem – Pokou‰í
Evu – Dochází k pádu Adama a
Evy a smrt vstupuje do svûta.

A já, Pán BÛh, jsem pravil Moj-
Ïí‰ovi fika: Onen aSatan, jemuÏ
jsi pfiikázal ve jménu mého
Jednorozeného, je tent˘Ï, kter˘
byl od bpoãátku, a on pfii‰el
pfiede mne fika – Viz, zde jsem,
po‰li mne, budu tv˘m synem a
vykoupím ve‰keré lidstvo, takÏe
jediná du‰e nebude ztracena, a
zajisté cto uãiním; proãeÏ dej mi
svou ãest.

2 Ale viz, mÛj Milovan˘ aSyn,
kter˘ byl m˘m Milovan˘m a
bVyvolen˘m od poãátku, mi
fiekl – cOtãe, staÀ se dvÛle tvá
a esláva buì tvou na vûky.
3 ProãeÏ, protoÏe se Satan

proti mnû avzboufiil a snaÏil se
zniãiti bsvobodu jednání ãlovû-
ka, kterou jsem mu já, Pán BÛh,

dal, a také, abych mu dal svou
vlastní moc; skrze moc svého
Jednorozeného jsem zpÛsobil,
Ïe byl csvrÏen;

4 A stal se Satanem, ano, a to
ìáblem, otcem v‰ech alÏí, aby
klamal a zaslepoval lidi a odvá-
dûl je do zajetí podle vÛle své,
dokonce tolik, kolik jich nechce
poslouchati hlasu mého.

5 A nyní, had byl alstivûj‰í neÏ
jakékoli zvífie polní, které jsem
já, Pán BÛh, uãinil.

6 A Satan to vloÏil do srdce
hada (neboÈ odvedl za sebou
mnohé), a snaÏil se také podvés-
ti aEvu, neboÈ neznal mysl BoÏí,
proãeÏ snaÏil se zniãiti svût.

7 A fiekl Ïenû: Ano, fiekl BÛh –
Nebudete jísti z kaÏdého stromu
v azahradû? (A mluvil ústy hada.)

8 A Ïena fiekla hadovi: Smíme
jísti z ovoce stromÛ v zahradû;

9 Ale z ovoce stromu, kter˘
vidí‰ uprostfied zahrady, BÛh
fiekl – Nebudete z nûho jísti,
ani se ho nedotknete, abyste
nezemfieli.

10 A had fiekl Ïenû: Vy zajisté
nezemfiete;

11 NeboÈ BÛh ví, Ïe v ten den,
kdy ho budete jísti, tehdy se vám
aoãi otevfiou, a vy budete jako
bohové, bznajíce dobré a zlé.
12 A kdyÏ Ïena vidûla, Ïe

strom je dobr˘ k jídlu a Ïe se stal

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

b pp ManÏelství,
vdávati se, Ïeniti se.

4 1a pp ëábel.
b NaS 29:36–37.
c Iz. 14:12–15.

2a pp JeÏí‰ Kristus.
b MojÏ. 7:39; Abr. 3:27.

pp Pfiedustanovení.
c pp BÛh, BoÏstvo –

BÛh Otec.
d Luká‰ 22:42.
e pp Sláva.

3a pp Rada v nebi.
b pp Svoboda jednání.
c NaS 76:25–27.

4a 2. Nefi 2:18;
NaS 10:25.

pp Klam, klamati;
Lhaní.

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

6a pp Eva.
7a pp Eden.

11a Gen. 3:3–6;
MojÏ. 5:10.

b Alma 12:31.
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pfiíjemn˘m pro oãi a stromem
aÏádoucím, aby ji uãinil moud-
rou, vzala si z jeho ovoce a bjedla
a také dala svému manÏelovi
s sebou, a on jedl.

13 A oãi se jim obûma otevfiely
a oni poznali, Ïe jsou anazí. A
se‰ili fíkové listy a uãinili si
zástûry.
14 A usly‰eli hlas Pána Boha,

kdyÏ za chladu dne achodili
v zahradû; a Adam a jeho man-
Ïelka ‰li, aby se skryli pfied
pfiítomností Pána Boha mezi
stromy zahrady.
15 A já, Pán BÛh, jsem zavolal

na Adama a fiekl jsem mu: Kudy
achodí‰?
16 A on fiekl: Usly‰el jsem hlas

tvÛj v zahradû a bál jsem se, pro-
toÏe jsem vidûl, Ïe jsem nah˘, a
skryl jsem se.

17 A já, Pán BÛh, jsem fiekl
Adamovi: Kdo ti povûdûl, Ïe jsi
nah˘? Jedl jsi ze stromu, z nû-
hoÏ jsem ti pfiikázal, Ïe nemá‰
jísti, a pokud ano, má‰ zajisté
azemfiíti?
18 A muÏ fiekl: Îena, kterou jsi

mi dal a které jsi pfiikázal, Ïe má
zÛstati se mnou, mi dala z ovoce
toho stromu, a já jsem jedl.

19 A já, Pán BÛh, jsem fiekl
Ïenû: Co je to, co jsi uãinila? A
Ïena fiekla: Had mne apodvedl,
a já jsem jedla.

20 A já, Pán BÛh, jsem fiekl
hadovi: ProtoÏe jsi toto uãinil,
bude‰ aproklet nad ve‰ker˘ do-
bytek a nad kaÏdé zvífie polní;

po bfii‰e svém plaziti se bude‰ a
prach jísti bude‰ po v‰echny
dny Ïivota svého;

21 A vloÏím nepfiátelství mezi
tebe a Ïenu, mezi símû tvé a
símû její; a on potfie tvou hlavu,
a ty potfie‰ jeho patu.

22 Îenû jsem já, Pán BÛh, fiekl:
Velice rozmnoÏím bolesti tvé
a poãetí tvé. V abolesti bude‰
roditi dûti a touha tvá bude
po manÏelovi tvém a on bude
panovati nad tebou.

23 A Adamovi jsem já, Pán
BÛh, fiekl: ProtoÏe jsi uposlechl
hlasu manÏelky své a jedl jsi
z ovoce stromu, o nûmÏ jsem ti
pfiikázal fika – Nebude‰ jísti
z nûho, prokleta bude zemû pro
tebe; s bolestí bude‰ jísti z ní po
v‰echny dny Ïivota svého.

24 Trní také, a bodláãí bude ti
pfiiná‰eti a bude‰ jísti bylinu
polní.

25 V apotu tváfie své bude‰ jísti
chléb, dokud se nenavrátí‰ do
zemû – neboÈ zajisté zemfie‰ –
neboÈ z ní jsi byl vzat: neboÈ
bprach jsi byl a v prach se
navrátí‰.

26 A Adam nazval jméno man-
Ïelky své Eva, protoÏe ona byla
matkou v‰ech Ïiv˘ch; neboÈ tak
jsem já, Pán BÛh, nazval první
ze v‰ech Ïen, kter˘ch je amnoho.

27 Pro Adama a také pro man-
Ïelku jeho jsem já, Pán BÛh, sdû-
lal odûv z kÛÏe a aodûl jsem je.

28 A já, Pán BÛh, jsem fiekl
svému Jednorozenému: Viz,

12a Gen. 3:6.
b pp Pád Adama a Evy.

13a Gen. 2:25.
14a Gen. 3:8.
15a Gen. 3:9.

17a MojÏ. 3:17.
19a Gen. 3:13; Mos. 16:3.
20a Gen. 3:13–15.
22a Gen. 3:16.
25a Gen. 3:17–19.

pp Pád Adama a Evy.
b Gen. 2:7; MojÏ. 6:59;

Abr. 5:7.
26a MojÏ. 1:34; 6:9.
27a pp Umírnûnost.
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amuÏ se stal jako jeden z nás,
brozeznávaje dobré a zlé; a
nyní, aby nevztáhl ruku svou
a cnevzal také ze dstromu Ïivota
a nejedl a neÏil na vûky,

29 TudíÏ já, Pán BÛh, ho po‰lu
pryã ze zahrady aEden, aby ob-
dûlával zemi, odkud byl vzat;
30 NeboÈ jakoÏe já, Pán BÛh,

Ïiji, právû tak aslova má se ne-
mohou navrátiti prázdná, neboÈ
tak, jak vycházejí z úst m˘ch,
musejí b˘ti naplnûna.
31 Tak jsem vyhnal muÏe a

umístil jsem na v˘chodû zahra-
dy Eden acherubíny a plamenn˘
meã, kter˘ se obracel na v‰echny
strany, aby chránili cestu ke
stromu Ïivota.

32 (A toto jsou slova, která
jsem promlouval k sluÏebníku
svému MojÏí‰ovi, a jsou pravdi-
vá, tak jak já chci; a já jsem je
promlouval k tobû. Hleì, abys je
neukazoval Ïádnému ãlovûku,
dokud ti nepfiikáÏi, kromû tûch,
ktefií vûfií. Amen.)

KAPITOLA 5

(âerven–fiíjen 1830)
Adam a Eva plodí dûti – Adam
pfiiná‰í obûÈ a slouÏí Bohu – Kain
a Abel jsou zrozeni – Kain se boufií,
miluje Satana více neÏ Boha a stává

se Zatracením – VraÏda a zlovol-
nost se ‰ífií – Evangelium je kázáno
od poãátku.

A stalo se, Ïe poté, co jsem je
já, Pán BÛh, vyhnal, Ïe Adam
poãal obdûlávati zemi a míti
apanství nad ve‰kerou zvûfií
polní a jísti chléb svÛj v potu
ãela svého, tak jak jsem mu já,
Pán, pfiikázal. A Eva, manÏelka
jeho, s ním také pracovala.

2 A Adam poznal manÏelku
svou, a ona mu arodila syny a
bdcery, a oni se poãali cmnoÏiti
a naplÀovati zemi.
3 A od toho ãasu nadále se

synové a adcery Adamovi poãali
v zemi rozdûlovati dva a dva
a obdûlávati zemi a peãovati o
stáda a také plodili syny a dcery.

4 A Adam a Eva, manÏelka
jeho, vz˘vali jméno Pánû a sly-
‰eli hlas Pánû, ze smûru od
zahrady aEden, promlouvající
k nim, a nevidûli jej; neboÈ byli
vylouãeni z jeho bpfiítomnosti.

5 A on jim dal pfiikázání, Ïe
mají auctívati Pána, svého Boha,
a mají obûtovati bprvorozené ze
stád sv˘ch jako obûÈ Pánu. A
Adam byl cposlu‰en pfiikázání
Pánû.

6 A po mnoh˘ch dnech se
Adamovi ukázal aandûl Pánû
fika: Proã pfiiná‰í‰ bobûti Pánu?

28a Gen. 3:22.
pp âlovûk, lidé –
âlovûk, moÏnost
státi se podobn˘m
Nebeskému Otci.

b pp Poznání, znalost.
c Alma 42:4–5.
d Gen. 2:9;

1. Nefi 11:25;
MojÏ. 3:9.
pp Strom Ïivota.

29a pp Eden.
30a 1. Král. 8:56;

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

pp Cherubíni.
5 1a MojÏ. 2:26.
2a Gen. 5:4.

b NaS 138:39.
c Gen. 1:28;

MojÏ. 2:28.
3a MojÏ. 5:28.

4a pp Eden.
b Alma 42:9.

5a pp Uctívání, uctívati.
b Ex. 13:12–13;

Num. 18:17;
Mos. 2:3.
pp Prvorozen˘.

c pp Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n˘.

6a pp Andûlé.
b pp ObûÈ.
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A Adam mu fiekl: Nevím neÏ
to, Ïe mi Pán pfiikázal.
7 A potom andûl pravil fika:

Toto je apodobenství bobûti
Jednorozeného Otcova, kter˘ je
pln cmilosti a pravdy.

8 ProãeÏ, bude‰ ãiniti v‰echno,
co ãiní‰, ve ajménu Syna a bude‰
ãiniti bpokání a cvz˘vati Boha
ve jménu Syna na vûky.
9 A v onen den spoãinul na

Adamovi aDuch Svat˘, kter˘
vydává svûdectví o Otci a Synu
fika: Já jsem bJednorozen˘ OtcÛv
od poãátku, od nynûj‰ka a na
vûky, abys, jelikoÏ jsi cpadl,
mohl b˘ti dvykoupen, a ve‰keré
lidstvo, dokonce tolik, kolik
jich chce.

10 A v onen den Adam velebil
Boha a byl anaplnûn a poãal
bprorokovati ohlednû v‰ech
rodin zemû fika: Velebeno buì
jméno BoÏí, neboÈ pro pfiestu-
pek mÛj oãi mé jsou otevfieny a
v tomto Ïivotû budu míti cradost
a opût v dtûle uvidím Boha.

11 A aEva, manÏelka jeho, sly-
‰ela v‰echny tyto vûci a radova-
la se fika: Kdyby nebylo na‰eho
pfiestupku, nikdy bychom ne-
mûli bsímû a nikdy bychom ne-

znali dobré a zlé a radost svého
vykoupení a vûãn˘ Ïivot, kter˘
BÛh dává v‰em poslu‰n˘m.

12 A Adam a Eva velebili jmé-
no BoÏí a aoznámili v‰echny vûci
synÛm sv˘m a dcerám sv˘m.

13 A pfii‰el mezi nû aSatan a
fiekl: Já jsem také syn BoÏí; a pfii-
kazoval jim fika: Nevûfite tomu;
a oni tomu bnevûfiili a cmilovali
Satana více neÏli Boha. A lidé
poãali b˘ti od onoho ãasu
nadále dtûlesn˘mi, smysln˘mi
a ìábelsk˘mi.
14 A Pán BÛh volal v‰ude

k lidem skrze aDucha Svatého
a pfiikazoval jim, aby ãinili
pokání;

15 A tolik, kolik jich auvûfiilo
v Syna a ãinilo pokání z hfiíchÛ
sv˘ch, bude bspaseno; a tolik,
kolik jich neuvûfiilo a pokání
neãinilo, bude czatraceno; a ta
slova vy‰la z úst BoÏích v pev-
ném ustanovení; proãeÏ musí
b˘ti splnûna.

16 A Adam a Eva, manÏelka
jeho, neustávali vz˘vati Boha.
A Adam poznal Evu, manÏelku
svou, a ona poãala a porodila
aKaina a fiekla: Dostala jsem od
Pána muÏe; proãeÏ, snad neza-

7a pp JeÏí‰ Kristus –
Pfiedobrazy a
symboly Krista.

b Alma 34:10–15.
pp Krev.

c MojÏ. 1:6, 32.
pp Milost.

8a 2. Nefi 31:21.
b MojÏ. 6:57.

pp Pokání.
c pp Modlitba.

9a pp Duch Svat˘.
b pp Jednorozen˘;

JeÏí‰ Kristus.
c pp Pád Adama a Evy;

Smrt, duchovní.
d Mos. 27:24–26;

NaS 93:38; âl. v. 3.
pp Plán vykoupení;
Vykoupení,
vykoupen˘,
vykoupiti.

10a pp Znovuzrozen,
zrozen z Boha.

b NaS 107:41–56.
pp Proroctví,
prorokovati.

c pp Radost.
d Job 19:26;

2. Nefi 9:4.

11a pp Eva.
b 2. Nefi 2:22–23.

12a Deut. 4:9.
13a pp ëábel.

b pp Nevíra.
c MojÏ. 6:15.
d pp Pfiirozen˘ ãlovûk;

Tûlesn˘.
14a Jan 14:16–18, 26.
15a pp Vûfiiti, víra.

b pp Spasení.
c NaS 42:60.

pp Zatracení.
16a Gen. 4:1–2.

pp Kain.
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vrhne slova jeho. Ale viz, Kain
neposlouchal fika: Kdo je ten
Pán, Ïe jej mám znáti?
17 A ona opût poãala a porodila

jeho bratra aAbela. A Abel
bposlouchal hlasu Pánû. A Abel
byl opatrovník ovcí, ale Kain
byl obdûlavatel pÛdy.
18 A Kain amiloval Satana více

neÏli Boha. A Satan mu pfiikázal
fika: bUãiÀ obûÈ pro Pána.

19 A v prÛbûhu ãasu stalo se,
Ïe Kain pfiinesl z plodÛ pÛdy
obûÈ pro Pána.

20 A Abel, ten také pfiinesl
z prvorozen˘ch ze stáda svého
a z tuku jejich. A Pán mûl zálibu
v Abelovi a v aobûti jeho;
21 Ale v Kainovi a v jeho aobûti

zálibu nemûl. Nyní, Satan to
vûdûl a potû‰ilo ho to. A Kain
se velmi rozhnûval a tváfi jeho
poklesla.

22 A fiekl Pán Kainovi: Proã
ses rozhnûval? Proã tváfi tvá
poklesla?

23 Bude‰-li ãiniti dobfie, bude‰
apfiijat. A nebude‰-li ãiniti dobfie,
hfiích ve dvefiích leÏí a Satan
si pfieje, aby tû mûl; a pokud
nebude‰ poslouchati pfiikázání
m˘ch, vydám tû a stane se ti
podle pfiání jeho. A ty panovati
bude‰ nad ním;
24 NeboÈ od tohoto ãasu nadá-

le bude‰ otcem jeho lÏí; bude‰
naz˘ván aZatracením; neboÈ ty
jsi byl také dfiíve neÏ svût.

25 A bude se fiíkati v ãase, kter˘

pfiijde – Îe, tyto aohavnosti byly
pfiijaty od Kaina; neboÈ on
zavrhl vût‰í radu, která byla
pfiijata od Boha; a toto je prokle-
tí, které vloÏím na tebe, pokud
nebude‰ ãiniti pokání.

26 A Kain se rozhnûval, a jiÏ
více nenaslouchal hlasu Pánû,
ani Abela, bratra svého, jenÏ
kráãel ve svatosti pfied Pánem.

27 A Adam a manÏelka jeho
truchlili pfied Pánem pro Kaina
a bratfií jeho.
28 A stalo se, Ïe si Kain vzal

jednu z dcer bratfií sv˘ch za
manÏelku a amilovali Satana
více neÏli Boha.

29 A Satan fiekl Kainovi: Pfiísa-
hej mi skrze hrdlo své, a jestliÏe
to fiekne‰, zemfie‰; a zapfiisáhni
bratfií sv˘ch skrze hlavu jejich
a skrze Boha Ïivého, Ïe to ne-
fieknou; neboÈ jestliÏe to fieknou,
zajisté zemfiou; a to, aby otec
tvÛj to nemohl vûdûti; a tohoto
dne vydám bratra tvého Abela
do rukou tv˘ch.

30 A Satan se zapfiisáhl Kaino-
vi, Ïe bude ãiniti podle pfiíkazÛ
jeho. A v‰echny tyto vûci byly
ãinûny v tajnosti.

31 A Kain fiekl: Vpravdû jsem
Mahan, mistr této veliké taj-
nosti, totiÏ Ïe mohu avraÏditi a
dosahovati zisku. ProãeÏ Kain
byl nazván Mistrem bMahanem
a honosil se zlovolností svou.
32 A Kain ‰el na pole, a Kain

mluvil s Abelem, bratrem sv˘m.

17a pp Abel.
b ÎidÛm 11:4.

18a NaS 10:20–21.
b NaS 132:8–11.

20a pp ObûÈ.
21a Gen. 4:3–7.

23a Gen. 4:7;
NaS 52:15; 97:8.

24a pp Synové zatracení.
25a Hel. 6:26–28.
28a MojÏ. 5:13.
31a pp VraÏda, vraÏditi.

b tj. „Mysl“, „niãitel“
a „ten velik˘“ jsou
moÏné v˘znamy
kofienÛ patrn˘ch ve
jménu „Mahan“.
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A stalo se, Ïe zatímco byli na
poli, Kain povstal proti Abelovi,
bratru svému, a zabil ho.

33 A Kain se ahonosil tím,
co uãinil, fika: Jsem svobodn˘;
zajisté stáda bratra mého padají
do rukou m˘ch.
34 A Pán fiekl Kainovi: Kde

je Abel, bratr tvÛj? A on fiekl:
Nevím. Jsem já astráÏn˘m bratra
svého?

35 A Pán fiekl: Co jsi uãinil?
Hlas krve bratra tvého kfiiãí ke
mnû ze zemû.

36 A nyní bude‰ proklet ohled-
nû zemû, která otevfiela ústa svá,
aby pfiijala krev bratra tvého
z ruky tvé.

37 KdyÏ bude‰ obdûlávati
zemi, nebude ti od nynûj‰ka
vydávati sílu svou. aPrchajícím
a tulákem bude‰ na zemi.

38 A Kain fiekl Pánu: Satan
mne apokou‰el pro stáda bratra
mého. A také jsem byl rozhnû-
ván; neboÈ obûÈ jeho jsi pfiijal, a
moji ne; mÛj trest je vût‰í neÏli
mohu snésti.

39 Viz, ty jsi mne vyhnal tohoto
dne od tváfie Pánû a pfied tváfií
tvou budu skryt; budu na zemi
prchajícím a pobudou; a stane
se, Ïe ten, kdo mne najde, mne
zabije pro nepravosti mé, neboÈ
tyto vûci nejsou skryty pfied
Pánem.

40 A já, Pán, jsem mu fiekl:
Kdokoli tû zabije, bude na nûj

uvedena odplata sedminásobnû.
A já, Pán, jsem vloÏil na Kaina
aznamení, aby nikdo, kdo ho
najde, ho nezabil.

41 A Kain byl vylouãen z apfií-
tomnosti Pánû a s manÏelkou
svou a mnoha bratfiími sv˘mi
pfieb˘val v zemi Nód, na v˘-
chod od Edenu.

42 A Kain poznal manÏelku
svou, a ona poãala a porodila
Enocha, a zplodil také mnoho
synÛ a dcer. A postavil mûsto a
pojmenoval to amûsto podle
jména syna svého, Enoch.

43 A Enochovi se narodil Irád
a dal‰í synové a dcery. A Irád
zplodil Mahujaela a dal‰í syny
a dcery. A Mahujael zplodil
Matuzaela a dal‰í syny a dcery.
A Matuzael zplodil Lámecha.

44 A Lámech vzal sobû dvû
manÏelky; jméno jedné bylo
Ada a jméno druhé Zilla.

45 A Ada porodila Jábala; on
byl otcem tûch, ktefií pfieb˘vají
ve stanech, a oni byli opatrov-
níky dobytka; a jméno bratra
jeho bylo Jubal, kter˘ byl otcem
v‰ech tûch, ktefií hrají na harfu
a na flétnu.

46 A Zilla také porodila, Tubal-
kaina, uãitele kaÏdého fiemesl-
níka v mosazi a Ïeleze. A sestra
Tubalkainova byla pojmenována
Noéma.

47 A Lámech fiekl sv˘m man-
Ïelkám, Adû a Zille: Sly‰te hlas

33a pp Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha;
Svûtskost.

34a Gen. 4:9.
37a Gen. 4:11–12.
38a pp Pokou‰eti,

poku‰ení; Îádostiv
b˘ti, Ïádostivost.

40a Gen. 4:15.
41a MojÏ. 6:49.
42a tj. V Kainovû rodu

byl muÏ, kter˘ se
jmenoval Enoch, a
mezi jeho lidem bylo
mûsto naz˘vané
podle jeho jména.

NezamûÀte je
s Enochem ze
spravedlivé linie
Setovy a s jeho
mûstem, jeÏ se také
naz˘valo „Mûsto
Enochovo“.
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mÛj, vy manÏelky Lámechovy,
poslouchejte fieã mou; neboÈ
jsem zabil muÏe pro ránu svou
a mladého muÏe pro po‰kození
své.
48 JestliÏe Kainovi bude od-

placeno sedminásobnû, vpravdû
Lámechovi bude asedmdesáti a
sedmi násobnû;
49 NeboÈ Lámech vstoupil

do asmlouvy se Satanem po
zpÛsobu Kaina, ãímÏ se stal
Mistrem Mahanem, mistrem
veliké tajnosti, která byla Kaino-
vi pfiedána Satanem; a Irád, syn
EnochÛv, poznav jejich tajnost,
poãal ji oznamovati synÛm
Adamov˘m;
50 ProãeÏ Lámech, jsa rozhnû-

ván, ho zabil, ne jako Kain bra-
tra svého Abela, kvÛli dosaÏení
zisku, ale zabil ho kvÛli pfiísaze.

51 NeboÈ ode dnÛ Kainov˘ch
bylo atajné spolãení a díla jejich
byla ve tmû a oni znali, kaÏd˘
ãlovûk, bratra svého.
52 ProãeÏ Pán proklel Lámecha

a dÛm jeho a v‰echny ty, jiÏ
uãinili smlouvu se Satanem;
neboÈ nezachovávali pfiikázání
BoÏí, a to se nelíbilo Bohu, a on
jim neslouÏil, a díla jejich byla
ohavnostmi a poãala se ‰ífiiti
mezi v‰emi asyny lidsk˘mi. A
to bylo mezi syny lidsk˘mi.

53 A mezi dcerami lidsk˘mi
o tûchto vûcech nebylo pro-
mlouváno, protoÏe Lámech fiekl

tu tajnost sv˘m manÏelkám,
a ty se proti nûmu vzboufiily a
oznamovaly tyto vûci do ‰iroka
a nemûly soucitu;
54 ProãeÏ Lámech byl opovr-

hován a vyvrÏen a nepfiicházel
mezi syny lidské, aby nezemfiel.

55 A tak díla atemnoty poãala
pfievládati mezi v‰emi syny
lidsk˘mi.

56 A BÛh proklel zemi tûÏk˘m
prokletím a hnûval se na zlo-
volné, na v‰echny syny lidské,
jeÏ uãinil;

57 NeboÈ nechtûli poslouchati
hlasu jeho, ani vûfiiti v aJednoro-
zeného Syna jeho, a to v toho, o
nûmÏ oznámil, Ïe pfiijde v zenitu
ãasu, kter˘Ï byl pfiipraven pfied
zaloÏením svûta.

58 A tedy aevangelium poãalo
b˘ti kázáno od poãátku, jsouc
oznamováno svat˘mi bandûly
vyslan˘mi z pfiítomnosti BoÏí,
jeho vlastním hlasem a cdarem
Ducha Svatého.

59 A tak Adamovi byly stvrze-
ny v‰echny vûci skrze svat˘
obfiad, a bylo kázáno evangeli-
um a bylo vysláno ustanovení,
Ïe bude ve svûtû aÏ do jeho
konce; a tak tomu bylo. Amen.

KAPITOLA 6

(Listopad–prosinec 1830)
Adamovo símû vede knihu pamûtní

48a Gen. 4:24.
tj. Lámech se
vychloubal, Ïe pro
nûj Satan uãiní více,
neÏ uãinil pro Kaina.
DÛvody pro jeho
domnûnku jsou

uvedeny ve ver‰ích
49 a 50.

49a pp Pfiísaha.
51a pp Tajná spolãení.
52a MojÏ. 8:14–15.
55a pp Temnota,

duchovní; Zlovolnost,

zlovoln˘.
57a pp JeÏí‰ Kristus.
58a pp Evangelium.

b Alma 12:28–30;
Moroni 7:25, 29–31.
pp Andûlé.

c pp Dar Ducha Svatého.
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– Jeho spravedlivé potomstvo káÏe
pokání – BÛh se zjevuje Enochovi –
Enoch káÏe evangelium – Adamovi
byl zjeven plán spasení – Pfiijal
kfiest a knûÏství.

A aAdam poslouchal hlas BoÏí
a volal k synÛm sv˘m, aby ãinili
pokání.

2 A Adam opût poznal manÏel-
ku svou, a ona porodila syna, a
on nazval jméno jeho aSet. A
Adam oslavoval jméno BoÏí; ne-
boÈ fiekl: BÛh mi urãil dal‰í símû
namísto Abela, jehoÏ Kain zabil.
3 A BÛh se zjevil Setovi, a on

se neboufiil, ale pfiiná‰el pfiija-
telnou aobûÈ jako bratr jeho
Abel. A jemu se také narodil syn
a nazval jméno jeho Enos.

4 A tehdy poãali tito lidé
avz˘vati jméno Pánû a Pán jim
Ïehnal;
5 A byla vedena akniha pamût-

ní, do níÏ bylo zaznamenáváno
v jazyce Adamovû, neboÈ bylo
dáno tolika, kolik jich vz˘valo
Boha, psáti duchem bvnuknutí;

6 A oni uãili své dûti ãísti a
psáti, majíce jazyk, kter˘ byl
ãist˘ a neposkvrnûn˘.

7 Nyní, totéÏ aKnûÏství, které
bylo na poãátku, bude také na
konci svûta.

8 Nyní, toto proroctví Adam
pravi l , kdyÏ byl pohnut

aDuchem Svat˘m, a o bdûtech
BoÏích byl veden crodokmen. A
byla to dkniha pokolení Adamo-
v˘ch fikoucí: V onen den, kdy
BÛh stvofiil ãlovûka, k podobû
BoÏí uãinil ho;

9 K aobrazu svého vlastního
tûla, muÏe a Ïenu, stvofiil bje a
poÏehnal jim a nazval cjméno je-
jich Adam, v onen den, kdy byli
stvofieni a stali se ddu‰í Ïivou
na zemi na epodnoÏí BoÏím.
10 A aAdam Ïil jedno sto a tfiicet

let a zplodil syna ke své vlastní
podobû, podle svého vlastního
bobrazu, a nazval jméno jeho Set.

11 A dnÛ Adamov˘ch poté, co
zplodil Seta, bylo osm set let, a
zplodil mnoho synÛ a dcer;

12 A v‰ech dnÛ, v kter˘ch
Adam Ïil, bylo devût set a tfiicet
let, a zemfiel.

13 Set Ïil jedno sto a pût let a
poãal Enose a prorokoval po
v‰echny dny své a uãil syna své-
ho Enose ohlednû cest BoÏích;
proãeÏ Enos prorokoval také.

14 A Set Ïil poté, co zplodil
Enose, osm set a sedm let a
zplodil mnoho synÛ a dcer.

15 A dûti lidské byly poãetné
na celé tváfii zemû. A v onûch
dnech mûl Satan veliké apanství
mezi lidmi, a zufiil v srdci jejich;
a od té doby nadále pfiicházely
války a krveprolévání; a ruka

6 1a pp Adam.
2a Gen. 4:25.

pp Set.
3a pp ObûÈ.
4a Gen. 4:26.

pp Modlitba.
5a Abr. 1:28, 31.

pp Kniha pamûtní.
b pp Inspirace,

inspirovati, vnuknutí.

7a pp KnûÏství.
8a 2. Petr. 1:21.

b pp Synové a dcery
BoÏí.

c pp Rodokmen.
d Gen. 5:1.

9a Gen. 1:26–28;
MojÏ. 2:26–29;
Abr. 4:26–31.

b pp âlovûk, lidé.

c MojÏ. 1:34; 4:26.
d pp Du‰e.
e Abr. 2:7.

10a NaS 107:41–56.
b Gen. 5:3;

NaS 107:42–43;
138:40.

15a MojÏ. 5:13.
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ãlovûka byla proti jeho vlastní-
mu bratru, aby zpÛsobila smrt,
pro btajná díla, usilujíc o moc.
16 V‰ech dnÛ Setov˘ch bylo

devût set a dvanáct let, a zemfiel.
17 A Enos Ïil devadesát let a

zplodil aKainana. A Enos a zby-
tek lidu BoÏího vy‰el ze zemû,
která se naz˘vala ·ulon, a pfie-
b˘vali v zemi zaslíbení, kterou
nazval podle svého vlastního
syna, jehoÏ pojmenoval Kainan.

18 A Enos Ïil poté, co zplodil
Kainana, osm set a patnáct let
a zplodil mnoho synÛ a dcer.
A v‰ech dnÛ Enosov˘ch bylo
devût set a pût let, a zemfiel.

19 A Kainan Ïil sedmdesát let
a zplodil Mahalaleela; A Kainan
Ïil poté, co zplodil Mahalaleela,
osm set a ãtyfiicet let a plodil
syny a dcery. A v‰ech dnÛ Kai-
nanov˘ch bylo devût set a deset
let, a zemfiel.

20 A Mahalaleel Ïil ‰edesát pût
let a zplodil Járeda; a Mahalaleel
Ïil poté, co zplodil Járeda, osm
set a tfiicet let a plodil syny a
dcery. A v‰ech dnÛ Mahalalee-
lov˘ch bylo osm set a devadesát
pût let, a zemfiel.

21 A Járed Ïil jedno sto a ‰ede-
sát dvû léta a zplodil aEnocha; a
Járed Ïil poté, co zplodil Enocha,
osm set let a plodil syny a dcery.
A Járed uãil Enocha ohlednû
v‰ech cest BoÏích.

22 A toto je rodokmen synÛ

Adamov˘ch, jenÏ byl asynem
BoÏím, s nímÏ BÛh sám hovofiil.

23 A oni byli akazatelé spra-
vedlivosti a promlouvali a bpro-
rokovali a volali ke v‰em lidem,
v‰ude, aby ãinili cpokání; a dûti
lidské byly uãeny dvífie.

24 A stalo se, Ïe v‰ech dnÛ Járe-
dov˘ch bylo devût set a ‰edesát
dvû léta, a zemfiel.

25 A Enoch Ïil ‰edesát pût let
a zplodil aMatuzaléma.

26 A stalo se, Ïe Enoch putoval
v zemi mezi lidmi; a jak putoval,
s nebe sestoupil Duch BoÏí a
spoãinul na nûm.

27 A usly‰el hlas s nebe fikoucí:
Enochu, synu mÛj, prorokuj
tomuto lidu a fiekni jim – âiÀte
pokání, neboÈ tak praví Pán:
Jsem arozhnûván na tento lid a
mÛj prudk˘ hnûv je proti nim
roznícen; neboÈ srdce jejich se
zatvrdilo a bu‰i jejich jsou otu-
pûlé k sly‰ení a oãi jejich cnemo-
hou vidûti daleko;

28 A bûhem tûchto mnoha
pokolení, ode dne, kdy jsem je
stvofiil, ascházeli z cesty a zapí-
rali mne a ve tmû usilovali o
své vlastní rady; a ve sv˘ch
vlastních ohavnostech vymys-
leli vraÏdu a nezachovávali
pfiikázání, která jsem dal jejich
otci, Adamovi.

29 ProãeÏ, kfiivû pfiísahali a
skrze apfiísahy své pfiivedli na
sebe smrt; a pfiipravil jsem bpek-

15b pp Tajná spolãení.
17a Gen. 5:10–14;

NaS 107:45, 53.
21a Gen. 5:18–24;

MojÏ. 7:69; 8:1–2.
pp Enoch.

22a Luká‰ 3:38.
23a pp Prorok.

b pp Proroctví,
prorokovati.

c pp Pokání.
d pp Vûfiiti, víra.

25a pp Matuzalém.
27a NaS 63:32.

b Mat. 13:15;
2. Nefi 9:31;

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

c Alma 10:25; 14:6.
28a pp Vzpoura.
29a pp Pfiísaha.

b pp Peklo.
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lo pro nû, jestliÏe nebudou ãiniti
pokání;
30 A toto je ustanovení, které

jsem vysílal na poãátku svûta,
ze sv˘ch vlastních úst, od zalo-
Ïení jeho, a ústy sluÏebníkÛ
sv˘ch, otcÛ tv˘ch, jsem to vyhla-
‰oval, stejnû jako to bude vysí-
láno do svûta, do konãin jeho.

31 A kdyÏ Enoch usly‰el tato
slova, sklonil se k zemi, pfied
Pánem, a mluvil pfied Pánem fika:
Proã jsem na‰el pfiízeÀ v oãích
tv˘ch, a jsem mládencem pou-
h˘m a v‰ichni lidé mne nenávi-
dí; neboÈ jsem apomal˘ v fieãi;
proã jsem sluÏebníkem tv˘m?
32 A Pán fiekl Enochovi: Jdi a

ãiÀ, jak jsem ti pfiikázal, a Ïádn˘
ãlovûk tû neprobodne. Otevírej
aústa svá a budou naplnûna
a dám ti promlouvati, neboÈ
ve‰keré tûlo je v rukou m˘ch, a
já uãiním, jak se mi zdá dobré.

33 ¤ekni tomuto lidu: aVyvolte
si dnes slouÏiti Pánu Bohu, jenÏ
vás uãinil.
34 Viz, Duch mÛj je na tobû,

proãeÏ v‰echna slova tvá ospra-
vedlním; a ahory budou pfied
tebou prchati a bfieky se obrátí
v toku svém; a ty zÛstane‰ ve
mnû a já v tobû; tudíÏ cchoì
se mnou.

35 A Pán promlouval k Eno-
chovi a fiekl mu: PomaÏ oãi své
blátem a umyj je a bude‰ vidûti.
A on tak uãinil.

36 A on spatfiil aduchy, jeÏ BÛh
stvofiil; a spatfiil také vûci, které

nejsou viditelné pro bpfiirozené
oko; a od té doby nadále se
v zemi ‰ífiila zpráva: cVidoucího
Pán vzbudil lidu svému.

37 A stalo se, Ïe Enoch vy‰el
do zemû mezi lid a stával na
pahorcích a vysok˘ch místech
a volal siln˘m hlasem, svûdãe
proti dílÛm jejich; a v‰ichni lidé
byli kvÛli nûmu auraÏeni.
38 A vy‰li na vysoká místa,

aby ho sly‰eli, fikouce hlídaãÛm
stanÛ: ZÛstaÀte zde a hlídejte
stany, zatímco my tam pÛjde-
me, abychom spatfiili vidoucího,
neboÈ on prorokuje, a v zemi
je podivná vûc; div˘ muÏ pfii‰el
mezi nás.

39 A stalo se, kdyÏ ho usly‰eli,
Ïe Ïádn˘ ãlovûk na nûj nevztáhl
ruku; neboÈ strach pfii‰el na
v‰echny ty, ktefií ho sly‰eli;
neboÈ on chodil s Bohem.

40 A pfii‰el k nûmu muÏ, jehoÏ
jméno bylo Machiá‰, a fiekl
mu: ¤ekni nám jasnû, kdo jsi a
odkud pfiichází‰?

41 A on jim fiekl: Pfii‰el jsem
ze zemû Kainan, zemû otcÛ
sv˘ch, zemû spravedlivosti aÏ
do tohoto dne. A otec mÛj mne
uãil ohlednû v‰ech cest BoÏích.

42 A stalo se, kdyÏ jsem puto-
val ze zemû Kainan, u mofie
v˘chodního jsem spatfiil vidûní;
a hle, nebesa jsem vidûl a Pán
mluvil se mnou a dal mi pfiiká-
zání; proãeÏ, pro tuto pfiíãinu,
abych zachoval pfiikázání, pro-
mlouvám tato slova.

31a Ex. 4:10–16;
Jer. 1:6–9.

32a NaS 24:5–6; 60:2.
33a pp Svoboda jednání.
34a Mat. 17:20.

b MojÏ. 7:13.
c Gen. 5:24;

MojÏ. 7:69.
pp Kráãeti, kráãeti
s Bohem.

36a pp Duchovní stvofiení.
b MojÏ. 1:11.
c pp Vidoucí.

37a 1. Nefi 16:1–3.
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43 A Enoch pokraãoval v fieãi
své fika: Pán, kter˘ mluvil se
mnou, je BÛh nebe a on je mÛj
BÛh a vá‰ BÛh a vy jste bratfií
moji, a proã si aradíte sami a
zapíráte Boha nebe?
44 Nebesa uãinil on; azemû je

bpodnoÏí jeho; a základ její je
jeho. Vizte, on ho poloÏil, zástup
lidí pfiivedl na její tváfi.
45 A smrt pfii‰la na otce na‰e;

nicménû my je známe, a nemÛ-
Ïeme to zapfiíti, a v‰echny,
vpravdû prvního ze v‰ech, zná-
me, vpravdû Adama.

46 NeboÈ knihu apamûtní jsme
psali mezi sebou podle vzoru
daného prstem BoÏím; a je po-
dána v na‰em vlastním jazyce.

47 A kdyÏ Enoch mluvil slova
BoÏí, lidé se chvûli, a nemohli
státi v pfiítomnosti jeho.

48 A on jim fiekl: ProtoÏe Adam
apadl, my jsme; a skrze jeho pád
pfii‰la bsmrt; a my jsme uãinûni
podílníky bídy a bûdy.

49 Vizte, Satan pfii‰el mezi
dûti lidské a apokou‰í je, aby ho
uctívali; a lidé se stali btûlesn˘-
mi, csmysln˘mi a ìábelsk˘mi,
a jsou dvylouãeni z pfiítomnosti
BoÏí.
50 Ale BÛh oznámil otcÛm

na‰im, Ïe v‰ichni lidé musejí
ãiniti pokání.

51 A volal na na‰eho otce
Adama sv˘m vlastním hlasem
fika: Já jsem BÛh; uãinil jsem svût
a alidi bdfiíve, neÏ byli v tûle.

52 A také mu fiekl: JestliÏe se
obrátí‰ ke mnû a bude‰ poslou-
chati hlas mÛj a bude‰ vûfiiti a
ãiniti pokání ze v‰ech pfiestupkÛ
sv˘ch a bude‰ apokfitûn, a to ve
vodû, ve jménu mého Jednoro-
zeného Syna, jenÏ je pln bmilosti
a pravdy, kter˘ je cJeÏí‰ Kristus,
jediné djméno, které bude dáno
pod nebem, kter˘m pfiijde espa-
sení k dûtem lidsk˘m, obdrÏí‰
dar Ducha Svatého, a pros o
v‰echny vûci ve jménu jeho, a o
cokoli poprosí‰, bude ti dáno.

53 A ná‰ otec Adam promluvil
k Pánovi a fiekl: Proã musejí lidé
ãiniti pokání a b˘ti pokfitûni ve
vodû? A Pán fiekl Adamovi: Viz,
aodpustil jsem ti pfiestupek tvÛj
v zahradû Eden.

54 Odtud se mezi lidem roz‰ífii-
la zpráva, Ïe aSyn BoÏí busmífiil
pÛvodní vinu, ãímÏ hfiíchy rodi-
ãÛ nemohou b˘ti zodpovûdûny
na hlavu cdûtí, neboÈ ony jsou
zdravé od zaloÏení svûta.

55 A Pán promluvil k Adamovi
fika: PonûvadÏ dûti tvé jsou
poãaty v hfiích, tedy kdyÏ zaãí-
nají dorÛstati, ahfiích je poãat
v srdci jejich, a ony ochutnávají

43a Pfiísl. 1:24–33;
NaS 56:14–15.

44a Deut. 10:14.
b Abr. 2:7.

46a pp Kniha pamûtní.
48a 2. Nefi 2:25.

pp Pád Adama a Evy.
b pp Smrt, tûlesná.

49a MojÏ. 1:12.
pp Pokou‰eti,
poku‰ení.

b Mos. 16:3–4;
MojÏ. 5:13.
pp Tûlesn˘.

c pp Smyslnost,
smysln˘.

d pp Smrt, duchovní.
51a pp âlovûk, duchovní

dítû Nebeského
Otce.

b pp Duchovní stvofiení.
52a 3. Nefi 11:23–26.

pp Kfiest, kfitíti.
b pp Milost.
c pp JeÏí‰ Kristus.
d Skut. 4:12;

2. Nefi 31:21.
e pp Spasení.

53a pp Odpustiti.
54a pp JeÏí‰ Kristus.

b pp Usmífiení, usmífiiti.
c Mos. 3:16.

55a pp Hfie‰iti, hfiích.
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bhofiké, aby mohly vûdûti, jak
oceÀovati dobré.
56 A je jim dáno, aby roze-

znávaly dobro od zla; proãeÏ
ajednají samy za sebe, a dal jsem
ti dal‰í zákon a pfiikázání.
57 ProãeÏ, uã tomu dûti své, Ïe

v‰ichni lidé, v‰ude, musejí ãiniti
apokání, jinak nemohou nikte-
rak zdûditi království BoÏí,
neboÈ Ïádná bneãistá vûc tam
nemÛÏe pfieb˘vati, nebo cpfieb˘-
vati v pfiítomnosti jeho; neboÈ,
v jazyce Adamovû, dMuÏ Sva-
tosti je jméno jeho, a jméno jeho
Jednorozeného je eSyn MuÏe, a
to JeÏí‰ Kristus, spravedliv˘
fSoudce, kter˘Ï pfiijde v zenitu
ãasu.

58 TudíÏ, dávám ti pfiikázání,
abys uãil tûmto vûcem dûti své
aotevfienû fika:
59 Îe kvÛli pfiestupku pfiichází

pád, kter˘Ïto pád pfiivádí smrt,
a ponûvadÏ vy jste byly zrozeny
na svût skrze vodu a krev a
aducha, kteréhoÏ jsem uãinil, a
tak jste se staly z bprachu du‰í
Ïivou, právû tak musíte b˘ti
cznovuzrozeny do království
nebeského z dvody a z Ducha
a b˘ti oãi‰tûny skrze krev, a
to krev mého Jednorozeného;

abyste mohly b˘ti posvûceny
od ve‰kerého hfiíchu a etû‰iti se
ze fslov vûãného Ïivota v tomto
svûtû a z vûãného Ïivota ve
svûtû, kter˘ pfiijde, a to z nesmr-
telné gslávy;
60 NeboÈ skrze avodu zachová-

váte pfiikázání; skrze Ducha jste
bospravedlnûny a skrze ckrev
jste dposvûceny;

61 TudíÏ je dáno, aby ve vás
pfieb˘valo: svûdectví nebe; aUtû-
‰itel; pokojné vûci nesmrtelné
slávy; pravda v‰ech vûcí; to, co
obÏivuje v‰echny vûci, co ãiní
v‰echny vûci Ïiv˘mi; to, co zná
v‰echny vûci a má ve‰kerou moc
podle moudrosti, milosrdenství,
pravdy, spravedlnosti a soudu.

62 A nyní, viz, pravím ti: Toto
je aplán spasení pro v‰echny lidi,
skrze krev mého bJednorozené-
ho, kter˘ pfiijde v zenitu ãasu.

63 A viz, v‰echny vûci mají
svou podobnost a v‰echny vûci
jsou stvofieny a uãinûny, aby
avydávaly svûdectví o mnû, jak
vûci, které jsou ãasné, tak vûci,
které jsou duchovní; vûci, které
jsou v nebesích nahofie, a vûci,
které jsou na zemi, a vûci, které
jsou v zemi, a vûci, které jsou
pod zemí, jak nahofie, tak dole:

55b NaS 29:39.
pp Protivenství.

56a 2. Nefi 2:26–27;
Hel. 14:29–30.
pp Svoboda jednání.

57a 1. Kor. 6:9–10.
pp Pokání.

b 1. Nefi 10:21.
pp âistota, ãist˘,
neãist˘.

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

d MojÏ. 7:35.
pp MuÏ Svatosti.

e pp Syn MuÏe.
f pp JeÏí‰ Kristus –

Soudce; Spravedlnost.
58a pp Dûti, dítû.
59a 1. Jan. 5:8.

b Gen. 2:7;
MojÏ. 4:25;
Abr. 5:7.

c pp Znovuzrozen,
zrozen z Boha.

d pp Kfiest, kfitíti.
e 2. Nefi 4:15–16;

Alma 32:28.
f Jan 6:68.
g pp Celestiální sláva.

60a Moroni 8:25.
b pp Ospravedlnûní,

ospravedlniti.
c pp Krev.
d pp Posvûcení.

61a pp Duch Svat˘.
62a pp Plán vykoupení.

b pp Jednorozen˘.
63a Alma 30:44;

NaS 88:45–47.
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v‰echny vûci vydávají svûdectví
o mnû.
64 A stalo se, kdyÏ Pán mluvil

s Adamem, na‰ím otcem, Ïe
Adam zvolal k Pánu a byl ucho-
pen a unesen aDuchem Pánû
a byl snesen do vody a byl po-
loÏen pod bvodu a byl vynesen
z vody.

65 A tak byl pokfitûn a sestoupil
na nûj Duch BoÏí, a tak byl
azrozen z Ducha, a stal se obÏi-
ven˘m ve bvnitfiním ãlovûku.
66 A usly‰el hlas s nebe fikoucí:

Jsi apokfitûn ohnûm a Duchem
Svat˘m. Toto je bsvûdectví Otce
a Syna, od nynûj‰ka nadále a
na vûky;

67 A ty jsi podle afiádu toho,
jenÏ byl bez poãátku dnÛ nebo
konce rokÛ, od ve‰keré vûãnosti
do ve‰keré vûãnosti.
68 Viz, ty jsi ajedno ve mnû,

syn BoÏí; a tak se mohou v‰ichni
státi bsyny m˘mi. Amen.

KAPITOLA 7

(Prosinec 1830)
Enoch uãí, vede lid a pfiemisÈuje
hory – Je zaloÏeno mûsto Sion –
Enoch pfiedvídá pfiíchod Syna
MuÏe, jeho smírnou obûÈ a vzkfií-
‰ení Svat˘ch – Pfiedvídá znovu-
zfiízení, shromaÏìování, druh˘
pfiíchod a návrat Sionu.

A stalo se, Ïe Enoch pokraão-
val v fieãi své fika: Vizte, ná‰
otec Adam uãil tûmto vûcem, a
mnozí uvûfiili a stali se asyny
BoÏími, a mnozí neuvûfiili, a
zahynuli v hfií‰ích sv˘ch a vy-
hlíÏejí se bstrachem, v mukách,
ohnivé rozhofiãení hnûvu BoÏí-
ho, kter˘ bude na nû vylit.

2 A od oné doby nadále poãal
Enoch prorokovati tomuto lidu
fika, Ïe: KdyÏ jsem putoval a stál
na místû Mahuja a volal k Pánu,
pfii‰el hlas s nebe fikoucí – ObraÈ
se a jdi na horu Simeon.

3 A stalo se, Ïe jsem se obrátil a
vy‰el na horu; a kdyÏ jsem stál
na hofie, spatfiil jsem nebesa ote-
vfiená a byl jsem odûn aslávou;
4 A vidûl jsem Pána; a on stál

pfied tváfií mou a mluvil se mnou
tak, jak ãlovûk mluví jeden
s druh˘m, atváfií v tváfi; a fiekl
mi: bPohleì a já ti ukáÏi svût
v dobû mnoha pokolení.

5 A stalo se, Ïe jsem spatfiil
v údolí ·um, a hle, velik˘ lid,
kter˘ pfieb˘val ve stanech, ktefií
byli lidem ·um.

6 A opût Pán mi fiekl: Pohleì;
a já jsem pohledûl k severu a
spatfiil jsem lid Kanán, kter˘
pfieb˘val ve stanech.

7 A Pán mi fiekl: Prorokuj; a
já jsem prorokoval fika: Vizte, lid
Kanán, kter˘ je poãetn˘, vyjde

64a pp Duch Svat˘.
b pp Kfiest, kfitíti.

65a pp Znovuzrozen,
zrozen z Boha.

b Mos. 27:25;
Alma 5:12–15.

66a NaS 19:31.
pp Dar Ducha
Svatého.

b 2. Nefi 31:17–18;
3. Nefi 28:11.

67a pp Melchisedechovo
knûÏství.

68a 1. Jan. 3:1–3;
NaS 35:2.

b Jan 1:12; NaS 34:3.
pp Synové a dcery
BoÏí.

7 1a pp Synové a dcery
BoÏí.

b Alma 40:11–14.
3a pp Promûnûní.
4a Gen. 32:30;

Deut. 5:4;
MojÏ. 1:2, 11, 31.

b MojÏ. 1:4.



MojÏí‰ 7:8–20 22

v bitevním ‰iku proti lidu ·um
a budou je zabíjeti, takÏe budou
zcela zniãeni; a lid Kanán se
v zemi rozdûlí a zemû bude
neúrodná a neplodná a Ïádn˘
jin˘ lid tam nebude pfieb˘vati
kromû lidu Kanán;

8 NeboÈ vizte, Pán prokleje
zemi velik˘m horkem a neúrod-
nost její bude vycházeti na vûky;
a aztmavnutí pfii‰lo na v‰echny
dûti Kanánu, takÏe mezi v‰emi
lidmi bylo jimi pohrdáno.

9 A stalo se, Ïe Pán mi fiekl:
Pohleì; a já jsem pohlédl a
spatfiil jsem zemi Sáron a zemi
Enoch a zemi Omner a zemi
Heni a zemi Sem a zemi Haner
a zemi Hanania a v‰echny jejich
obyvatele;

10 A Pán mi fiekl: Jdi k tomuto
lidu a fiekni jim – âiÀte apokání,
abych nepfii‰el a nestihl je pro-
kletím, a oni nezemfieli.

11 A dal mi pfiikázání, abych
akfitil ve jménu Otce i Syna, kter˘
je pln bmilosti a pravdy, i cDucha
Svatého, kter˘ vydává svûdectví
o Otci a Synu.
12 A stalo se, Ïe Enoch pokra-

ãoval ve volání ke v‰em lidem, aÏ
na lid Kanán, aby ãinili pokání;

13 A tak veliká byla avíra Eno-
chova, Ïe vedl lid BoÏí, a jejich
nepfiátelé pfii‰li, aby bojovali
proti nim; a on promluvil slovo
Pánû, a zemû se chvûla a bhory
prchaly, vpravdû podle pfiíkazu
jeho; a cfieky vod se obrátily

v toku svém; a fiev lvÛ bylo sly-
‰eti z pustiny; a v‰echny národy
se velice bály, tak dmocné bylo
slovo Enochovo a tak veliká
byla moc fieãi, kterou mu BÛh dal.

14 Vystoupila také zemû z hlu-
biny mofiské, a tak velik˘ byl
strach nepfiátel lidu BoÏího, Ïe
uprchli a stáli daleko a ‰li na
zem, která vystoupila z hlubiny
mofiské.

15 A aobrové zemû také stáli
daleko; a vy‰lo prokletí na
v‰echen lid, jenÏ bojoval proti
Bohu;

16 A od onoho ãasu nadále
byly mezi nimi války a krvepro-
lévání; ale pfii‰el Pán a pfieb˘val
s lidem sv˘m, a oni pfieb˘vali
ve spravedlivosti.

17 aBázeÀ Pánû byla na v‰ech
národech, tak veliká byla sláva
Pánû, která byla na lidu jeho. A
Pán bpoÏehnal zemi, a oni byli
poÏehnaní na horách a na
vysok˘ch místech a vzkvétali.

18 A Pán nazval l id svÛj
aSionem, protoÏe byli bjednoho
srdce a jedné mysli a pfieb˘vali
ve spravedlivosti; a nebylo
Ïádn˘ch chud˘ch mezi nimi.

19 A Enoch pokraãoval ve
spravedlivosti ve svém kázání
lidu BoÏímu. A stalo se za jeho
dnÛ, Ïe postavil mûsto, jeÏ
bylo nazváno Mûsto Svatosti, a
to Sion.

20 A stalo se, Ïe Enoch roz-
mlouval s Pánem; a fiekl Pánovi:

8a 2. Nefi 26:33.
10a MojÏ. 6:57.

pp Pokání.
11a pp Kfiest, kfitíti.

b pp Milost.
c pp Duch Svat˘.

13a pp Vûfiiti, víra.
b Mat. 17:20.
c MojÏ. 6:34.
d pp KnûÏství; Moc.

15a Gen. 6:4; MojÏ. 8:18.
17a Ex. 23:27.

b 1. Par. 28:7–8;
1. Nefi 17:35.

18a pp Sion.
b Skut. 4:32;

Filip. 2:1–4.
pp Jednota.
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Zajisté aSion bude pfieb˘vati
v bezpeãí na vûky. Ale Pán fiekl
Enochovi: Sion jsem poÏehnal,
ale zbytek lidu jsem proklel.

21 A stalo se, Ïe Pán ukázal
Enochovi v‰echny obyvatele
zemû; a on spatfiil, a hleìte,
Sion, v prÛbûhu ãasu, byl avzat
do nebe. A Pán fiekl Enochovi:
Viz obydlí mé na vûky.

22 A Enoch také spatfiil zbytek
lidí, ktefií byli syny Adamov˘mi;
a byli smûsicí v‰eho semene
Adamova kromû semene Kai-
nova, neboÈ símû Kainovo bylo
aãerné, a nemûlo místa mezi
nimi.

23 A poté, co Sion byl vzat
do anebe, Enoch bspatfiil, a hle,
cv‰echny národy zemû byly
pfied ním;
24 A pfiecházelo pokolení za

pokolením; a Enoch byl vysoko
a apozvednut˘, dokonce v lÛnû
Otce a Syna MuÏe; a vizte,
moc Satanova byla na celé tváfii
zemû.

25 A vidûl andûly sestupující
s nebe; a sly‰el siln˘ hlas fikoucí:
Bûda, bûda buì obyvatelÛm
zemû.

26 A spatfiil Satana; a on mûl
velik˘ afietûz v ruce své, a ten
zahalil celou tváfi zemû btemno-
tou; a on vzhlédl a smál se a
candûlé jeho se radovali.
27 A Enoch spatfiil aandûly

sestupující s nebe a vydávající

bsvûdectví o Otci a Synu; a Duch
Svat˘ padl na mnohé, a oni byli
uchopeni a vyzdviÏeni mocí
nebe do Sionu.

28 A stalo se, Ïe BÛh nebe
pohlédl na zbytek lidu a plakal;
a Enoch o tom vydal svûdectví
fika: Jak to, Ïe nebesa pláãí a
prolévají slzy své jako dé‰È na
horách?

29 A Enoch fiekl Pánovi: Jak
to, Ïe mÛÏe‰ aplakati, vÏdyÈ ty
jsi svat˘, a od ve‰keré vûãnosti
do ve‰keré vûãnosti?

30 A kdyby to bylo moÏné,
Ïe by ãlovûk mohl spoãítati
ãásteãky zemû, ano, miliony
azemí jako je tato, nebyl by to
poãátek poãtu bstvofiení tv˘ch;
a závûsy tvé jsou stále rozpro-
stfieny; a pfiece ty jsi tam, a lÛno
tvé je tam; a ty jsi také sprave-
dln˘; jsi milosrdn˘ a laskav˘
na vûky;

31 A ty jsi vzal Sion do svého
vlastního lÛna, z ve‰ker˘ch
stvofiení sv˘ch, od ve‰keré vûã-
nosti do ve‰keré vûãnosti; a
nic neÏ apokoj, bspravedlnost a
cpravda není pfiíbytkem trÛnu
tvého; a milosrdenství pÛjde
pfied tváfií tvou a nemá Ïádného
konce; jak to, Ïe mÛÏe‰ plakati?

32 Pán fiekl Enochovi: Viz tyto
bratfií své; jsou dílem m˘ch
vlastních arukou, a já jsem jim
dal bpoznání jejich v onen den,
kdy jsem je stvofiil; a v zahradû

20a MojÏ. 7:62–63.
pp Nov˘ Jeruzalém.

21a MojÏ. 7:69.
22a 2. Nefi 26:33.
23a pp Nebe.

b pp Vidûní.
c NaS 88:47;

MojÏ. 1:27–29.

24a 2. Kor. 12:1–4.
26a Alma 12:10–11.

b Iz. 60:1–2.
c Judas 1:6;

NaS 29:36–37.
27a pp Andûlé.

b pp Svûdectví.
29a Iz. 63:7–10.

30a NaS 76:24;
MojÏ. 1:33.

b pp Stvofiení, stvofiiti.
31a pp Pokoj; Mír.

b pp Spravedlnost.
c pp Pravda.

32a MojÏ. 1:4.
b pp Poznání, znalost.
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Eden jsem dal ãlovûku svobodu
cjednání;
33 A bratfiím tv˘m jsem fiekl, a

také jsem jim dal pfiikázání, Ïe
mají amilovati jeden druhého a
Ïe si mají vyvoliti mne, Otce
svého; ale viz, jsou bez citu a
nenávidí svou vlastní krev;

34 A aoheÀ mého rozhofiãení
je proti nim roznícen; a ve své
veliké nelibosti po‰lu na nû
bpovodnû, neboÈ mÛj prudk˘
hnûv je proti nim roznícen.
35 Viz, já jsem BÛh; aMuÏ

Svatosti je jméno mé; MuÏ Rady
je jméno mé; a Nekoneãn˘ a
Vûãn˘ je také bjméno mé.
36 ProãeÏ, mohu vztáhnouti

ruce své a drÏeti ve‰kerá stvo-
fiení, která jsem uãinil; a také
aoko mé je mÛÏe proniknouti, a
mezi ve‰ker˘m dílem rukou
m˘ch nebyla tak veliká bzlovol-
nost jako mezi bratfiími tv˘mi.
37 Ale viz, hfiíchy jejich budou

na hlavû otcÛ jejich; Satan bude
jejich otcem a bída bude jejich
osudem; a celá nebesa budou
nad nimi plakati, vpravdû ve‰-
keré dílo rukou m˘ch; proãeÏ,
nemají nebesa plakati vidouce,
Ïe tito budou trpûti?

38 Ale viz, tito, na nichÏ spoãí-
vají oãi tvé, zahynou v povod-
ních; a viz, já je zavfiu; avûzení
jsem pro nû pfiipravil.

39 A aten, jehoÏ jsem vyvolil,
prosil pfied tváfií mou. ProãeÏ,
on bude trpûti za hfiíchy jejich;
nakolik budou ãiniti pokání
v onen den, kdy bVyvolen˘ mÛj
se navrátí ke mnû, a aÏ do onoho
dne budou v cmukách;

40 ProãeÏ, pro toto budou
nebesa plakati, ano, a ve‰keré
dílo rukou m˘ch.

41 A stalo se, Ïe Pán pro-
mlouval k Enochovi a povûdûl
Enochovi o v‰ech ãinech dûtí
lidsk˘ch; proãeÏ Enoch znal
zlovolnost jejich a bídu jejich a
hledûl na ni a plakal a vztáhl
paÏe své a asrdce jeho se roz‰í-
fiilo ‰iroce jako vûãnost; a nitro
jeho se pohnulo; a ve‰kerá
vûãnost se tfiásla.

42 A Enoch také vidûl aNoéma
a brodinu jeho; Ïe potomstvo
v‰ech synÛ Noémov˘ch bude
zachránûno ãasn˘m spasením;

43 ProãeÏ Enoch vidûl, Ïe Noé
staví akoráb; a Ïe Pán se na nûj
usmívá a drÏí ho ve své vlastní
ruce; ale na zbytek zlovoln˘ch
pfii‰ly povodnû a pohltily je.

44 A kdyÏ to Enoch vidûl, mûl
hofikost v du‰i a plakal nad bra-
tfiími sv˘mi a fiekl nebesÛm:
Budu aodmítati b˘ti utû‰en; ale
Pán fiekl Enochovi: Pozdvihni
srdce své a raduj se; a pohleì.

45 A stalo se, Ïe Enoch pohlédl;

32c pp Svoboda jednání.
33a pp Láska.
34a Iz. 30:27; Nahum 1:6;

NaS 35:14.
b Gen. 7:4, 10;

MojÏ. 8:17, 24.
pp Potopa v dobû
Noémovû.

35a MojÏ. 6:57.
b MojÏ. 1:3.

36a NaS 38:2; 88:41;
MojÏ. 1:35–37.

b Gen. 6:5–6;
MojÏ. 8:22, 28–30.

38a 1. Petr. 3:18–20.
pp Peklo.

39a tj. Spasitel.
b MojÏ. 4:2;

Abr. 3:27.
pp JeÏí‰ Kristus.

c pp Zatracení.
41a Mos. 28:3.

pp Soucit.
42a pp Noé, biblick˘

patriarcha.
b MojÏ. 8:12.

43a Gen. 6:14–16;
Eter 6:7.

44a Îalmy 77:3;
Eter 15:3.
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a od Noéma spatfiil v‰echny
rodiny zemû; a volal k Pánu
fika: Kdy pfiijde den Pánû? Kdy
bude krev Spravedlivého pro-
lita, aby v‰ichni ti, jiÏ truchlí,
mohli b˘ti aposvûceni a míti
vûãn˘ Ïivot?

46 A Pán fiekl: Bude to v azenitu
ãasu, ve dnech zlovolnosti a
odplaty.

47 A vizte, Enoch vidûl den
pfiíchodu Syna MuÏe, vpravdû
v tûle; a jeho du‰e se radovala
fika: Spravedliv˘ je pozvednut
a aBeránek je zabit od zaloÏení
svûta; a skrze víru jsem v lÛnû
Otcovû, a vizte, bSion je se mnou.
48 A stalo se, Ïe Enoch pohle-

dûl na azemi; a usly‰el hlas
z jejího nitra fikoucí: Bûda, bûda
mi, matce lidí; Jsem v bolestech,
jsem znavena pro zlovolnost
dûtí sv˘ch. Kdy si bodpoãinu a
budu oãi‰tûna od c‰pinavosti,
která vychází ze mne? Kdy mne
Stvofiitel mÛj posvûtí, abych si
mohla odpoãinouti a spraved-
livost mohla na ãas pfieb˘vati
na tváfii mé?
49 A kdyÏ Enoch usly‰el zemi

truchliti, plakal a volal k Pánu
fika: Ó Pane, nebude‰ míti soucit
se zemí? NepoÏehná‰ dûtem
Noémov˘m?

50 A stalo se, Ïe Enoch pokra-
ãoval ve svém volání k Pánovi
fika: Prosím tû, ó Pane, ve jménu

tvého Jednorozeného, a to JeÏí‰e
Krista, abys byl milosrdn˘
k Noémovi a jeho semeni, aby
zemû jiÏ nikdy nemusela b˘ti
pokryta povodnûmi.

51 A Pán to nemohl odepfiíti;
a uãinil s Enochem smlouvu a
pfiísahal mu pfiísahou, Ïe apo-
vodnû zadrÏí; Ïe bude volati
k dûtem Noémov˘m;
52 A vyslal nezmûnitelné

ustanovení, Ïe azbytek semene
jeho bude vÏdy nalezen mezi
v‰emi národy, dokud zemû
bude státi;

53 A Pán fiekl: PoÏehnan˘ je
ten, skrze jehoÏ símû pfiijde
Mesiá‰; neboÈ on fiíká – já jsem
aMesiá‰, bKrál Sionu, cSkála
Nebe, která je ‰iroká jako vûã-
nost; kdo vchází branou a
dstoupá skrze mne, nikdy ne-
padne; proãeÏ, poÏehnaní jsou
ti, o kter˘ch jsem mluvil, neboÈ
oni pfiijdou s epísnûmi vûãné
radosti.

54 A stalo se, Ïe Enoch volal
k Pánu fika: AÏ Syn MuÏe pfiijde
v tûle, bude zemû odpoãívati?
Prosím tû, ukaÏ mi tyto vûci.

55 A Pán fiekl Enochovi: Po-
hleì, a on pohledûl a spatfiil
aSyna MuÏe pozvednutého na
bkfiíÏ po zpÛsobu lidí;

56 A sly‰el siln˘ hlas; a nebe-
sa byla zahalena; a v‰echna
stvofiení BoÏí truchlila; a zemû

45a pp Posvûcení.
46a MojÏ. 5:57.
47a pp Beránek BoÏí.

b MojÏ. 7:21.
48a pp Zemû – Oãi‰tûní

zemû.
b MojÏ. 7:54, 58, 64.
c pp ·pína, ‰pinavost.

51a Îalmy 104:6–9.
52a MojÏ. 8:2.
53a pp Mesiá‰.

b Mat. 2:2;
2. Nefi 10:14;
Alma 5:50;
NaS 128:22.

c Îalmy 71:3; 78:35;

Hel. 5:12.
pp Skála.

d 2. Nefi 31:19–20.
e pp Hudba.

55a pp Syn MuÏe.
b 3. Nefi 27:14.

pp UkfiiÏování.
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asténala; a skály se rozpukaly;
a svatí bvstali a byli ckorunováni
na dpravici Syna MuÏe korunou
slávy;

57 A tolik aduchÛ, kolik bylo ve
bvûzení, vy‰lo a stálo na pravici
BoÏí; a zbytek byl ponechán
v fietûzech temnoty aÏ do soudu
velikého dne.
58 A opût Enoch plakal a volal

k Pánovi: Kdy bude zemû od-
poãívati?

59 A Enoch vidûl Syna MuÏe
vystoupiti k Otci; a volal k Pánu
fika: Nepfiijde‰ opût na zem?
PonûvadÏ ty jsi BÛh, a já tû
znám, a ty jsi mi pfiísahal, a
pfiikázal jsi mi, Ïe se mám ptáti
ve jménu tvého Jednorozeného;
ty jsi mne uãinil a dal mi právo
na trÛn svÛj, a ne skrze mne,
ale skrze svou vlastní milost;
proãeÏ, ptám se tû, nepfiijde‰-li
opût na zem.

60 A Pán fiekl Enochovi: JakoÏe
Ïiji, právû tak pfiijdu v aposled-
ních dnech, ve dnech zlovol-
nosti a odplaty, abych naplnil
pfiísahu, kterou jsem ti uãinil
ohlednû dûtí Noémov˘ch;

61 A pfiijde den, Ïe zemû
bude aodpoãívati, ale pfied oním
dnem budou nebesa bzatemnûna
a czávoj temnoty pokryje zemi;
a nebesa se budou tfiásti, a zemû
také; a veliké souÏení bude mezi

dûtmi lidsk˘mi, ale lid svÛj
dzachovám;
62 A a spravedlivost se‰lu

s nebe; a bpravdu vy‰lu ze
czemû, aby vydávala dsvûdec-
tví o mém Jednorozeném; jeho
evzkfií‰ení z mrtv˘ch; ano, a také
vzkfií‰ení v‰ech lidí; a spraved-
livost a pravda, dám, aby zapla-
vily zemi jako povodeÀ, abych
fshromáÏdil vyvolené své ze
ãtyfi stran zemû, do místa, které
pfiipravím, do Svatého Mûsta,
aby lid mÛj mohl opásati bedra
svá a vyhlíÏeti ãas pfiíchodu
mého; neboÈ tam bude mÛj
stánek, a bude nazváno Sion,
gNov˘ Jeruzalém.
63 A Pán fiekl Enochovi: Tehdy

se tam ty a celé amûsto tvé
s nimi setkáte a pfiijmeme je do
lÛna svého, a oni nás uvidí; a
my padneme na ‰íji jejich a oni
padnou na ‰íji na‰i a budeme
líbati jeden druhého;

64 A tam bude mé obydlí, a
bude to Sion, kter˘ vyjde ze
v‰ech stvofiení, která jsem uãinil;
a po dobu atisíce let bude zemû
bodpoãívati.

65 A stalo se, Ïe Enoch vidûl
den apfiíchodu Syna MuÏe, v po-
sledních dnech, aby pfieb˘val
na zemi ve spravedlivosti po
dobu tisíce let;

66 Ale pfied oním dnem vidûl

56a Mat. 27:45, 50–51.
b pp Vzkfií‰ení.
c pp Koruna; Oslavení.
d Mat. 25:34.

57a pp Duch.
b NaS 76:71–74; 88:99.

60a pp Poslední dny.
61a pp Zemû – Koneãn˘

stav zemû.
b NaS 38:11–12; 112:23.
c pp Závoj.

d 1. Nefi 22:15–22;
2. Nefi 30:10.

62a Îalmy 85:12.
pp Znovuzfiízení
evangelia.

b pp Kniha
Mormonova.

c Iz. 29:4.
d pp Svûdectví.
e pp Vzkfií‰ení.
f pp Izrael –

ShromáÏdûní Izraele.
g pp Nov˘ Jeruzalém.

63a Zjev. 21:9–11;
NaS 45:11–12;
MojÏ. 7:19–21.

64a pp Milénium.
b MojÏ. 7:48.

65a Judas 1:14.
pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.
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veliké souÏení mezi zlovoln˘-
mi; a také vidûl mofie, Ïe bylo
rozboufieno, a srdce lidská
jim aochabující, vyhlíÏející se
strachem bsoudy V‰emohoucí-
ho Boha, které pfii jdou na
zlovolné.

67 A Pán ukázal Enochovi
v‰echny vûci, aÏ do konce svûta;
a vidûl den spravedliv˘ch, ho-
dinu jejich vykoupení, a obdrÏel
plnost aradosti;

68 A v‰ech dnÛ aSionu, ve
dnech Enochov˘ch, bylo tfii sta
a ‰edesát pût let.

69 A Enoch a v‰echen jeho lid
achodili s Bohem a on pfieb˘val
uprostfied Sionu; a stalo se, Ïe
Sionu nebylo, neboÈ BÛh ho
pfiijal do svého vlastního lÛna;
a od té doby se ‰ífiila zpráva:
Sion uprchl.

KAPITOLA 8

(Únor 1831)

Matuzalém prorokuje – Noé a jeho
synové káÏí evangelium – Velká
zlovolnost pfievládá – Na volání
k pokání není dbáno – BÛh vyhla-
‰uje zniãení ve‰kerého tûla potopou.

A v‰ech dnÛ Enochov˘ch bylo
ãtyfii sta a tfiicet let.

2 A stalo se, Ïe aMatuzalém,
syn EnochÛv, nebyl vzat, aby
smlouvy Pánû, které uãinil
s Enochem, mohly b˘ti naplnû-
ny; neboÈ on vpravdû uãinil

smlouvu s Enochem, Ïe Noé
bude z plodu ledví jeho.

3 A stalo se, Ïe Matuzalém
prorokoval, Ïe z ledví jeho vze-
jdou v‰echna království zemû
(skrze Noéma), a zabral si slávu
pro sebe.

4 A do zemû pfii‰el velik˘ hlad
a Pán proklel zemi tûÏk˘m pro-
kletím, a mnoho jejích obyvatel
zemfielo.

5 A stalo se, Ïe Matuzalém Ïil
jedno sto a osmdesát sedm let
a zplodil Lámecha;
6 A Matuzalém Ïil poté, co

zplodil Lámecha, sedm set a
osmdesát dva let a plodil syny
a dcery;
7 A v‰ech dnÛ Matuzalémo-

v˘ch bylo devût set a ‰edesát
devût let, a zemfiel.

8 A Lámech Ïil jedno sto a osm-
desát dvû léta a zplodil syna,

9 A nazval jméno jeho aNoé
fika: Tento syn nás utû‰í ohlednû
práce na‰í a námahy rukou
na‰ich, pro zemi, kterou Pán
bproklel.

10 A Lámech Ïil poté, co zplo-
dil Noéma, pût set a devadesát
pût let a plodil syny a dcery;

11 A v‰ech dnÛ Lámechov˘ch
bylo sedm set a sedmdesát sedm
let, a zemfiel.

12 A Noé byl stár ãtyfii sta a
padesát let a azplodil Jáfeta; a
ãtyfiicet dvû léta potom zplodil
bSema skrze tu, jeÏ byla matkou
Jáfeta, a kdyÏ byl stár pût set
let, zplodil cChama.

66a Iz. 13:6–7.
b pp Soud, poslední.

67a pp Radost.
68a Gen. 5:23; MojÏ. 8:1.
69a Gen. 5:24; MojÏ. 6:34.

pp Kráãeti, kráãeti
s Bohem.

8 2a pp Matuzalém.
9a pp Noé, biblick˘

patriarcha.

b MojÏ. 4:23.
12a Gen. 5:32.

pp Jáfet.
b pp Sem.
c pp Cham.
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13 A aNoé a synové jeho bpo-
slouchali Pána a dbali ho a byli
nazváni csyny BoÏími.
14 A kdyÏ se tito lidé poãali

rozmnoÏovati na tváfii zemû a
rodily se jim dcery, asynové lid-
‰tí vidûli, Ïe ony dcery jsou
krásné, a brali si je za manÏelky,
tak jak si vyvolili.
15 A Pán fiekl Noémovi: Dcery

synÛ tv˘ch aprodaly samy sebe;
neboÈ viz, hnûv mÛj je roznícen
proti synÛm lidsk˘m, neboÈ ne-
chtûjí poslouchati hlasu mého.

16 A stalo se, Ïe Noé proroko-
val a uãil vûcem BoÏím, tak jak
tomu bylo na poãátku.

17 A Pán fiekl Noémovi: Duch
mÛj se nebude neustále anesna-
diti s ãlovûkem, neboÈ on po-
zná, Ïe ve‰keré btûlo zemfie;
nicménû jeho dnÛ bude sto a
dvacet let; a jestliÏe lidé nebu-
dou ãiniti pokání, po‰lu na nû
cpovodnû.
18 A v onûch dnech byli na

zemi aobrové a usilovali o to,
aby Noéma pfiipravili o Ïivot;
ale Pán byl s Noémem, a bmoc
Pánû byla na nûm.

19 A Pán avysvûtil bNoéma
podle svého vlastního cfiádu a
pfiikázal mu, aby vy‰el a dozna-

moval jeho evangelium dûtem
lidsk˘m, tak jak to bylo dáno
Enochovi.

20 A stalo se, Ïe Noé volal
k dûtem lidsk˘m, aby ãinily
apokání; ale ony neposlouchaly
slova jeho;

21 A také poté, co jej vyslechli,
pfii‰li pfied nûj fikouce: Viz, my
jsme synové BoÏí; nevzali jsme
si dcery lidské? A anejíme a
nepijeme a neÏeníme se a ne-
vdáváme? A na‰e manÏelky
nám rodí dûti, a ty jsou mocn˘-
mi muÏi, ktefií jsou jako muÏi
za stara, muÏi veliké slávy. A
neposlouchali slova Noémova.

22 A BÛh vidûl, Ïe azlovolnost
lidí se stala v zemi velikou;
a kaÏd˘ ãlovûk byl pov˘‰en
v pfiedstavû bmy‰lenek srdce
svého, které byly neustále
pouze zlé.

23 A stalo se, Ïe Noé pokraão-
val ve svém akázání lidem fika:
Poslouchejte a dbejte slov m˘ch;

24 aVûfite a ãiÀte pokání z hfií-
chÛ sv˘ch a buìte bpokfitûni
ve jménu JeÏí‰e Krista, Syna
BoÏího, tak jako na‰i otcové, a
obdrÏíte Ducha Svatého, abyste
mohli míti cprojeveny v‰echny
vûci; a jestliÏe toto ãiniti nebu-

13a NaS 138:41.
pp Gabriel.

b pp Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n˘.

c pp Synové a dcery
BoÏí.

14a MojÏ. 5:52.
15a pp ManÏelství,

vdávati se, Ïeniti
se – ManÏelství
s osobou jiné víry.

17a Gen. 6:3;
2. Nefi 26:11;
Eter 2:15; NaS 1:33.

b 2. Nefi 9:4.
pp Maso.

c Gen. 7:4, 10;
MojÏ. 7:34.

18a Gen. 6:4;
Num. 13:34;
Jozue 17:15.

b pp Moc.
19a NaS 107:52.

pp Vysvûcení,
vysvûtiti.

b Abr. 1:19.
c pp Melchisedechovo

knûÏství.

d pp Misionáfiská práce.
20a pp Pokání.
21a Mat. 24:38–39;

JS–M 1:41.
22a Gen. 6:5;

MojÏ. 7:36–37.
b Mos. 4:30;

Alma 12:14.
pp My‰lenky.

23a pp Kázati.
24a pp Vûfiiti, víra.

b pp Kfiest, kfitíti –
Podmínky pro kfiest.

c 2. Nefi 32:2–5.
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dete, pfiijdou na vás povodnû;
nicménû oni neposlouchali.
25 A Noé toho litoval, a srdce

jeho bylo bolavé, Ïe Pán uãinil
ãlovûka na zemi, a zarmucovalo
ho to v srdci.

26 A Pán fiekl: aVyhladím ãlo-
vûka, jehoÏ jsem stvofiil, s tváfie
zemû, jak ãlovûka, tak zvífiata a
lezoucí tvory a ptáky ve vzdu-
chu; neboÈ Noé litoval toho, Ïe
jsem je stvofiil a Ïe jsem je
uãinil; a volal ke mnû; neboÈ oni
usilovali o Ïivot jeho.

27 A tak Noé na‰el amilost

v oãích Pánû; neboÈ Noé byl
muÏ spravedln˘ a v pokolení
svém bdokonal˘; a cchodil s Bo-
hem, tak jako tfii synové jeho,
Sem, Cham a Jáfet.

28 Zemû byla azkaÏena pfied
Bohem a byla naplnûna násilím.

29 A BÛh pohledûl na zemi a,
viz, byla zkaÏena, neboÈ ve‰keré
tûlo poru‰ilo cestu svou na zemi.

30 A BÛh fiekl Noémovi: Konec
ve‰kerého tûla pfiichází pfiede
mne, neboÈ zemû je naplnûna
násilím, a viz, avyhladím ve‰ke-
ré tûlo ze zemû.

26a pp Zemû – Oãi‰tûní
zemû.

27a pp Milost.

b Gen. 6:9.
c pp Kráãeti, kráãeti

s Bohem.

28a Gen. 6:11–13.
30a NaS 56:3.



FAKSIMILE Z KNIHY ABRAHAMOVY
â. 1

VYSVùTLENÍ

Obr. 1. Andûl Pánû.
Obr. 2. Abraham pfiipoutan˘ na oltáfi.
Obr. 3. Modláfisk˘ knûz ElkenÛv pokou‰ející se obûtovati Abrahama jako obûÈ.
Obr. 4. Oltáfi pro obûtování skrze modláfiské knûze, stojící pfied bohem Elkenov˘m,

Lebnov˘m, Mamakrov˘m, Korá‰ov˘m a Faraonov˘m.
Obr. 5. Modláfisk˘ bÛh ElkenÛv.
Obr. 6. Modláfisk˘ bÛh LebnÛv.
Obr. 7. Modláfisk˘ bÛh MamakrÛv.
Obr. 8. Modláfisk˘ bÛh Korá‰Ûv.
Obr. 9. Modláfisk˘ bÛh FaraonÛv.
Obr. 10. Abraham v Egyptû.
Obr. 11. Zam˘‰leno, aby to pfiedstavovalo sloupy nebe, jak to bylo chápáno

Egyptsk˘mi.
Obr. 12. Rakijang, oznaãující klenbu neboli oblohu nad na‰imi hlavami; ale

v tomto pfiípadû, ve vztahu k této vûci, Egypt‰tí tím chtûli oznaãiti ·ama, b˘ti
vysok˘m neboli nebesa, coÏ odpovídá hebrejskému slovu ·amajim.



Kniha Abrahamova

Z PAPYRÒ P¤ELOÎIL JOSEPH SMITH

Pfieklad urãit˘ch dávn˘ch záznamÛ, jeÏ se nám dostaly do rukou
z egyptsk˘ch katakomb. Zápisy Abrahamovy zapsané jeho vlastní

rukou na papyrus, zatímco byl v Egyptû, nazvané Kniha Abrahamova.
(History of the Church, 2:235–236, 348–351.)

KAPITOLA 1

Abraham usiluje o poÏehnání pa-
triarchálního fiádu – V Kaldei je
pronásledován fale‰n˘mi knûÏími
– Jehova ho zachraÀuje – Poãátek
a vláda Egypta jsou vysvûtleny.

V ZEMI aKaldejsk˘ch, v byd-
li‰ti otcÛ sv˘ch, jsem já,

bAbraham, vidûl, Ïe je pro mne
nutné opatfiiti si jiné místo jako
cbydli‰tû;
2 A shledav, Ïe je pro mne

vût‰í a‰tûstí a pokoj a bodpoãi-
nutí, usiloval jsem o poÏehnání
otcÛ a právo, ke kterému mám
b˘ti vysvûcen, abych je spravo-
val; byv sám následovníkem
cspravedlivosti, pfieje si také
b˘ti jedním z tûch, jiÏ vlastnili
veliké dpoznání, a b˘ti vût‰ím
následovníkem spravedlivosti
a vlastniti vût‰í poznání a
b˘ti otcem mnoh˘ch národÛ,
kníÏetem pokoje, a pfieje si ob-
drÏeti pokyny a zachovávati
pfiikázání BoÏí, stal jsem se
oprávnûn˘m dûdicem, evyso-

k˘m knûzem, drÏícím fprávo
náleÏející otcÛm.

3 Bylo mi apfiedáno od otcÛ;
pfiecházelo od otcÛ, od poãátku
ãasu, ano, dokonce od poãátku
neboli pfied zaloÏením zemû,
aÏ do nynûj‰í doby, a to právo
bprvorozeného neboli prvního
muÏe, kter˘m je cAdam neboli
první otec, skrze otce ke mnû.

4 Usiloval jsem o své austano-
vení ke KnûÏství podle ustano-
vení BoÏího pro otce ohlednû
semene.

5 aOtcové moji, odvrátiv‰e se
od spravedlivosti své a od sva-
t˘ch pfiikázání, která jim Pán,
jejich BÛh, dal, k buctívání bohÛ
pohanÛ, zcela odmítli poslou-
chati hlasu mého;

6 NeboÈ srdce jejich si uvyklo
ãiniti zlo a zcela se obrátili
k abohu Elkenovu a k bohu
Lebnovu a k bohu Mamakrovu
a k bohu Korá‰ovu a k bohu
Faraonovu, krále egyptského;

7 TudíÏ obrátili srdce své
k obûtování pohanÛ obûtováním
dûtí sv˘ch tûmto nûm˘m mod-

1 1a pp Ur.
b pp Abraham.
c Skut. 7:2–4.

2a pp Radost.
b pp Odpoãinouti,

odpoãinutí,
spoãinouti.

c pp Spravedlivost,
spravedliv˘.

d NaS 42:61.
pp Poznání, znalost.

e pp Vysok˘ knûz.
f pp Melchisedechovo

knûÏství.
3a NaS 84:14.

b NaS 68:17.
pp Prvorozen˘.

c MojÏ. 1:34.

pp Adam.
4a pp Prvorozenství.
5a Gen. 12:1.

b pp Modláfiství.
6a tj. fale‰ní bohové,

jak je znázornûno na
faksimile ã. 1 Knihy
Abrahamovy.
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lám a neposlouchali hlas mÛj,
ale pokou‰eli se pfiipraviti mne
o Ïivot rukou knûze Elkenova.
Knûz ElkenÛv byl také knûzem
Faraonov˘m.
8 Nyní, v tomto ãase bylo

zvykem knûze Faraona, krále
egyptského, obûtovati na oltáfii,
kter˘ byl postaven v zemi kal-
dejské, jako obûti tûmto cizím
bohÛm muÏe, Ïeny a dûti.

9 A stalo se, Ïe knûz uãinil obûÈ
bohu Faraonovu a také bohu
·agrila, dokonce po zpÛsobu
Egyptsk˘ch. Nyní, bÛh ·agrila
bylo slunce.

10 Vpravdû dûkovnou obûÈ
dítûte obûtoval knûz FaraonÛv
na oltáfii, kter˘ stál u pahorku
zvaného PutifarÛv pahorek, na
zaãátku planiny Oli‰em.

11 Nyní, tento knûz obûtoval
na tomto oltáfii souãasnû tfii pan-
ny, jeÏ byly dcerami Onitov˘mi,
jednoho z královské linie, pfiímo
z ledví aChama. Tyto panny
byly obûtovány pro ctnost svou;
nechtûly se bskloniti, aby uctily
bohy ze dfieva nebo z kamene,
tudíÏ byly zabity na tomto oltá-
fii, a bylo to uãinûno po zpÛsobu
Egyptsk˘ch.
12 A stalo se, Ïe mne knûÏí

uchopili násilím, aby mne také
mohli zabíti, jak to uãinili s onû-
mi pannami na tomto oltáfii;
a abyste mohli míti znalost o
tomto oltáfii, odkazuji vás na
znázornûní na zaãátku tohoto
záznamu.

13 Byl uãinûn podle tvaru loÏe,
takového, jaké b˘valo mezi

Kaldejsk˘mi, a stál pfied bohy
Elkenov˘m, Lebnov˘m, Mama-
krov˘m, Korá‰ov˘m, a také
bohem podobn˘m bohu Farao-
na, krále egyptského.

14 Abyste mohli míti porozu-
mûní ohlednû tûchto bohÛ, po-
skytl jsem vám podobu jejich na
obrázcích na zaãátku, kter˘Ïto
zpÛsob obrázkÛ je Kaldejsk˘mi
naz˘ván ralinos, coÏ znamená
hieroglyfy.

15 A kdyÏ pozdvihli na mne
ruce své, aby mne mohli obûto-
vati a mne pfiipraviti o Ïivot,
vizte, pozdvihl jsem hlas svÛj
k Pánu, Bohu svému, a Pán apo-
slouchal a sly‰el a naplnil mne
vidûním V‰emohoucího a stál
pfii mnû andûl z pfiítomnosti jeho
a ihned mi brozvázal pouta;

16 A hlas jeho byl pro mne:
Abrahame, Abrahame, viz,
ajméno mé je Jehova a já jsem tû
sly‰el a sestoupil jsem, abych tû
vysvobodil a odvedl tû z domu
otce tvého a od v‰ech pfiíbuz-
n˘ch tv˘ch do cizí bzemû, o níÏ
neví‰;

17 A to proto, Ïe oni odvrátili
srdce své ode mne, aby uctívali
boha Elkenova a boha Lebnova
a boha Mamakrova a boha
Korá‰ova a boha Faraona, krále
egyptského; tudíÏ sestoupil
jsem, abych je nav‰tívil a zniãil
toho, kdo pozdvihl ruku svou
proti tobû, Abrahame, synu mÛj,
aby tû pfiipravil o Ïivot.

18 Viz, povedu tû rukou svou
a vezmu tû, abych vloÏil na
tebe jméno své, a to aKnûÏství

11a pp Cham.
b Dan. 3:13–18.

15a Mos. 9:17–18.

b Abr. 2:13.
16a pp Jehova.

b pp Zaslíbená zemû.

18a pp KnûÏství.
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otce tvého, a moc má bude nad
tebou.
19 Jak to bylo s Noémem, tak

to bude s tebou; ale skrze sluÏbu
tvou ajméno mé bude známo na
zemi na vûky, neboÈ já jsem
tvÛj BÛh.
20 Vizte, PutifarÛv pahorek byl

v zemi aUr v Kaldei. A Pán zbo-
fiil oltáfi ElkenÛv a bohÛ zemû
a zcela je zniãil a udefiil knûze,
takÏe zemfiel; a v Kaldei bylo
velké truchlení a také na dvofie
Faraonovû; kter˘Ïto farao ozna-
ãuje krále skrze královskou krev.

21 Nyní, tento král egyptsk˘
byl potomkem z ledví aChama
a byl podílníkem krve bKananej-
sk˘ch rodem.
22 Z této linie vze‰li v‰ichni

Egypt‰tí a tak byla zachována
v zemi krev Kananejsk˘ch.

23 Zemi aegyptskou objevila
jako první Ïena, jeÏ byla dcerou
Chama a dcerou Egypty, coÏ
v kaldej‰tinû znamená Egypt,
coÏ znamená to, co je zakázáno;

24 KdyÏ tato Ïena onu zemi
objevila, zemû byla pod vodou,
a ona potom na ni usídlila syny
své; a takto z Chama vze‰la rasa,
která zachovala v zemi prokletí.

25 Nyní, první vláda v Egyptû
byla zfiízena Faraonem, nejstar-
‰ím synem Egypty, dcery Cha-
ma, a byla po zpÛsobu vlády
Chama, která byla patriarchální.

26 Farao, jsa spravedliv˘m
muÏem, zfiídil království své a

soudil lid svÛj moudfie a spra-
vedlnû po v‰echny dny své,
snaÏe se horlivû napodobovati
onen fiád zfiízen˘ otci v prvních
pokoleních, ve dnech první
patriarchální vlády, a to za vlá-
dy Adama, a také Noéma, otce
svého, jenÏ ho poÏehnal apoÏeh-
náními zemû a poÏehnáními
moudrosti, ale proklel ho, co se
t˘ká KnûÏství.

27 Nyní, Farao, jsa z onoho
rodu, skrze nûjÏ nemohl míti
právo aKnûÏství, pfiesto faraono-
vé by si na nûj rádi ãinili nárok
od Noéma skrze Chama, tudíÏ
otec mÛj byl sveden modláfi-
stvím jejich;

28 Ale pozdûji se pokusím
znázorniti chronologii smûfiující
zpût ode mne k poãátku stvofie-
ní, neboÈ ty azáznamy, které
mám aÏ do nynûj‰í doby, pfie‰ly
do m˘ch rukou.

29 Nyní, poté, co knûz ElkenÛv
byl udefien, takÏe zemfiel, do‰lo
k splnûní onûch vûcí, jeÏ mi byly
fieãeny ohlednû zemû kaldejské,
Ïe v zemi bude hlad.

30 Podle toho se roz‰ífiil hlad
po celé zemi kaldejské a otec
mÛj byl pro hlad bolestnû tr˘z-
nûn a ãinil pokání ze zla, které
zam˘‰lel proti mnû, aby mne
pfiipravil o aÏivot.
31 Ale záznamy otcÛ, a to pa-

triarchÛ, ohlednû práva KnûÏ-
ství, Pán mÛj BÛh zachovával
v m˘ch vlastních rukou; tudíÏ

19a Gen. 12:1–3.
20a Gen. 11:28; Abr. 2:4.
21a Gen. 10:6;

Îalmy 78:51;
MojÏ. 8:12.

b MojÏ. 7:6–8.

pp Kanán,
Kananejsk˘,
Kananej‰tí.

23a pp Egypt.
26a pp PoÏehnání,

poÏehnan˘,

poÏehnati.
27a NaS OD–2.

pp KnûÏství.
28a MojÏ. 6:5.

pp Kniha pamûtní.
30a Abr. 1:7.
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vûdomosti o poãátku stvofiení a
také o aplanetách a o hvûzdách,
jak byly oznámeny otcÛm, jsem
uchovával aÏ do tohoto dne
a pokusím se napsati nûkteré
z tûchto vûcí na tento záznam
pro dobro svého potomstva, jeÏ
pfiijde po mnû.

KAPITOLA 2

Abraham opou‰tí Ur, aby ‰el do
Kanánu – V Háranu se mu ukazuje
Jehova – V‰echna poÏehnání evan-
gelia jsou zaslíbena jeho semeni
a skrze jeho símû v‰em – Jde do
Kanánu a dál do Egypta.

Nyní Pán BÛh zpÛsobil, Ïe hlad
v zemi Ur se rozmohl natolik,
Ïe aHáran, bratr mÛj, zemfiel;
ale bTáre, otec mÛj, je‰tû v zemi
Ur Kaldejsk˘ch Ïil.

2 A stalo se, Ïe já, Abraham,
jsem si vzal aSarai za manÏelku
a bNáchor, bratr mÛj, si vzal za
manÏelku Melchu, jeÏ byla
dcerou Hárana.

3 Nyní Pán mi afiekl: Abrahame,
vyjdi ze zemû své a od pfiíbuz-
n˘ch sv˘ch a z domu otce svého
do zemû, kterou ti ukáÏi.
4 TudíÏ opustil jsem zem aUr

Kaldejsk˘ch, abych ‰el do zemû
kananejské; a vzal jsem Lota,

syna bratra svého, a manÏelku
jeho a Sarai, manÏelku svou; a
také botec mÛj mne následoval
do zemû, kterou jsme pojmeno-
vali Háran.

5 A hlad se zmírnil; a otec mÛj
zÛstal v Háran a pfieb˘val tam,
jelikoÏ v Háran bylo mnoho
stád; a otec mÛj se opût obrátil
k amodláfiství svému, tudíÏ
setrvával v Háran.

6 Ale já, Abraham, a aLot, syn
bratra mého, jsme se modlili
k Pánu a Pán se mi bukázal a
fiekl mi: PovstaÀ a vezmi s sebou
Lota; neboÈ jsem se rozhodl vzíti
tû pryã z Háran a uãiniti z tebe
sluÏebníka, abys nesl cjméno mé
do cizí dzemû, kterou dám se-
meni tvému po tobû jako vûãné
vlastnictví, kdyÏ budou poslou-
chati hlasu mého.

7 NeboÈ já jsem Pán tvÛj BÛh;
já pfieb˘vám v nebi; zemû je
apodnoÏím m˘m; já vztahuji
ruku svou nad mofie a to poslou-
chá hlasu mého; zpÛsobuji,
aby vítr a oheÀ byly bvozem
m˘m; fiíkám horám – Odejdûte
odsud – a viz, jsou odstranûny
vichfiicí, v okamÏení, náhle.

8 Jméno mé je aJehova a já
bznám konec od poãátku; tudíÏ
ruka má bude nad tebou.

9 A uãiním z tebe národ velik˘

31a Abr. 3:1–18.
2 1a Gen. 11:28.

b Gen. 11:24–26;
1. Par. 1:26.

2a Gen. 11:29.
pp Sára.

b Gen. 11:27; 22:20–24.
3a Gen. 12:1;

Skut. 7:1–3.
4a Neh. 9:7.

b Gen. 11:31–32.
5a Jozue 24:2.
6a pp Lot.

b Gen. 17:1.
pp JeÏí‰ Kristus –
Kristova
pfiedsmrtelná
existence.

c Gen. 12:2–3;
Abr. 1:19.

d Gen. 13:14–15; 17:8;
Ex. 33:1.
pp Zaslíbená zemû.

7a 1. Nefi 17:39;
NaS 38:17.

b Iz. 66:15–16.
8a pp Jehova.

b pp V‰emocn˘.
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a apoÏehnám tobû nadmíru a
uãiním jméno tvé velik˘m mezi
v‰emi národy a ty bude‰ poÏeh-
náním pro símû své po sobû,
takÏe v rukou sv˘ch ponesou
tuto sluÏbu a bKnûÏství ke v‰em
národÛm;

10 A já jim poÏehnám skrze
jméno tvé; neboÈ tolik, kolik jich
pfiijme toto aevangelium, bude
nazváno podle jména tvého a
bude poãítáno za bsímû tvé a
povstanou a budou tû velebiti
jako cotce svého;
11 A já apoÏehnám tûm, jiÏ tebe

velebí, a prokleji ty, jiÏ tobû zlo-
fieãí; a v tobû (to jest, v KnûÏství
tvém) a v bsemeni tvém (to jest,
KnûÏství tvém), neboÈ dávám
ti zaslíbení, Ïe toto cprávo bude
setrvávati v tobû a v semeni
tvém po tobû (to jest doslovném
semeni neboli semeni tûla),
budou v‰echny rodiny zemû
poÏehnány, a to poÏehnáními
evangelia, která jsou poÏehnání-
mi spasení, a to Ïivota vûãného.
12 Nyní, poté, co Pán ustal

mluviti ke mnû a stáhl tváfi svou
ode mne, fiekl jsem si v srdci
svém: SluÏebník tvÛj ahledal
tebe horlivû; nyní jsem tû na‰el;

13 Ty jsi poslal andûla svého,
aby mne avysvobodil od bohÛ
Elkenov˘ch, a já uãiním dobfie,

jestliÏe budu poslouchati hlasu
tvého, tudíÏ nech sluÏebníka
svého povstati a odejíti v pokoji.

14 Tak já, Abraham, jsem
ode‰el, jak mi fiekl Pán, a Lot se
mnou; a já, Abraham, jsem byl
stár a‰edesát a dvû léta, kdyÏ
jsem vy‰el z Háran.

15 A vzal jsem aSarai, jiÏ jsem
si vzal za manÏelku, kdyÏ jsem
byl v bUr v Kaldei, a Lota, syna
bratra svého, a ve‰keré jmûní
své, které jsme shromáÏdili, a
du‰e, jeÏ jsme czískali v Háran,
a vy‰li jsme po cestû do zemû
dkananejské a pfieb˘vali jsme
ve stanech, kdyÏ jsme byli na
cestû své;

16 TudíÏ, vûãnost byla úkrytem
na‰ím a askálou na‰í a spasením
na‰ím, kdyÏ jsme putovali z Há-
ran cestou pfies Jer‰on, abychom
pfii‰li do zemû kananejské.

17 Nyní já, Abraham, jsem
postavil aoltáfi v zemi Jer‰on a
pfiinesl jsem obûÈ Pánu a modlil
jsem se, aby bhlad mohl b˘ti
odvrácen od domu otce mého,
aby nemuseli zahynouti.

18 A potom jsme pro‰li z Jer-
‰onu zemí na místo Sichem;
nacházelo se na planinách More
a my jsme jiÏ do‰li na hranice
zemû aKananejsk˘ch a já jsem
tam na planinách More pfiinesl

9a 1. Nefi 17:40;
2. Nefi 29:14;
3. Nefi 20:27;
Morm. 5:20.
pp Abraham – Símû
Abrahamovo.

b NaS 84:17–19;
MojÏ. 6:7.
pp Melchisedechovo
knûÏství.

10a Gal. 3:7–9.
b Gen. 13:16; Gal. 3:29;

2. Nefi 30:2.
c pp Patriarcha,

patriarchální.
11a pp Abrahamova

smlouva.
b Iz. 61:9.
c pp Izrael; KnûÏství;

Prvorozenství.
12a NaS 88:63.
13a Abr. 1:15–17.
14a Gen. 12:4–5.
15a pp Sára.

b pp Ur.
c pp Obrácení,

obrácen˘.
d pp Kanán,

Kananejsk˘,
Kananej‰tí.

16a pp Skála.
17a pp Oltáfi.

b Abr. 1:29.
18a Gen. 12:6.
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bobûÈ a vz˘val jsem vroucnû
Pána, protoÏe jsme jiÏ do‰li
do zemû tohoto modláfiského
národa.

19 A v odpovûì na modlitby
mé se mi ukázal Pán a fiekl mi:
Semeni tvému dám azemi tuto.

20 A já, Abraham, jsem povstal
od místa oltáfie, kter˘ jsem po-
stavil Pánu, a pfiemístil jsem se
odtud na horu na v˘chod od
aBethel a rozbil jsem tam stan
svÛj, s Bethelem na západ a
s bHai na v˘chod; a tam jsem
postavil dal‰í oltáfi Pánu a
cvz˘val jsem opût jméno Pánû.
21 A já, Abraham, jsem puto-

val, jda stále na jih; a v zemi
pokraãoval hlad; a já, Abraham,
jsem se rozhodl sejíti do Egypta,
abych tam pobyl, neboÈ hlad se
stal velmi tíÏiv˘m.

22 A stalo se, kdyÏ jsem pfii‰el
poblíÏ, abych vstoupil do Egyp-
ta, Ïe mi Pán fiekl: Viz, aSarai,
manÏelka tvá, je velmi krásná
Ïena na pohled;

23 TudíÏ stane se, kdyÏ ji
Egypt‰tí uvidí, Ïe fieknou – To
je manÏelka jeho; a oni tû zabijí,
ale ji zachrání Ïivou; tudíÏ hleì,
abys takto uãinil:

24 NechÈ ona fiekne Egypt-
sk˘m, Ïe je sestra tvá, a du‰e
tvá bude Ïíti.

25 A stalo se, Ïe já, Abraham,
jsem fiekl Sarai, manÏelce své,
v‰e, co mi fiekl Pán – TudíÏ fie-

kni jim, prosím tû, Ïe jsi sestra
má, aby mohlo b˘ti se mnou
dobfie pfiíãinou tvou a du‰e má
bude Ïíti díky tobû.

KAPITOLA 3

Abraham se prostfiednictvím Uri-
mu a Thumimu uãí o slunci, mûsíci
a hvûzdách – Pán mu zjevuje vûã-
nou povahu duchÛ – Uãí se o pfied-
pozemském Ïivotû, pfiedvysvûcení,
stvofiení, vyvolení Vykupitele a
druhém stavu ãlovûka.

A já, Abraham, jsem mûl aUrim
a Thumim, které mi Pán, mÛj
BÛh, dal v Uru Kaldejsk˘ch;

2 A vidûl jsem ahvûzdy, Ïe byly
velmi veliké a Ïe jedna z nich
byla nejblíÏe k trÛnu BoÏímu;
a byly mnohé veliké, jeÏ byly
blízko ní;

3 A Pán mi fiekl: Tyto jsou fiídí-
cí; a jméno té veliké je aKolob,
protoÏe je blízko mne, neboÈ já
jsem Pán, tvÛj BÛh: Umístil
jsem ji, aby fiídila v‰echny ty,
které náleÏejí ke stejnému fiádu
jako ta, na níÏ stojí‰.

4 A Pán mi fiekl, skrze Urim
a Thumim, Ïe Kolob je po zpÛ-
sobu Pánû, podle ãasÛ sv˘ch a
období v otoãeních sv˘ch; Ïe
jedno otoãení je pro Pána aden,
podle jeho zpÛsobu poãítání, a
to je jeden tisíc blet podle ãasu
urãeného té, na níÏ stojí‰. Toto

18b pp ObûÈ.
19a Gen. 13:12–15; 17:8;

Ex. 3:1–10;
Num. 34:2.
pp Zaslíbená zemû.

20a pp Bethel.
b Gen. 13:3–4.

c Gen. 12:8.
22a Gen. 12:11–13.
3 1a Ex. 28:30;

Mos. 8:13; 28:13–16;
JS–Î 1:35.
pp Urim a Thumim.

2a Abr. 1:31.

3a Viz faksimile ã. 2,
obr. 1–5.
pp Kolob.

4a Abr. 5:13.
b Îalmy 90:4;

2. Petr. 3:8.
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je poãítání Pánova ãasu podle
poãítání Koloba.
5 A Pán mi fiekl: Planeta, jeÏ je

men‰ím svûtlem, men‰ím neÏ
to, které má panovati dnu, totiÏ
tím svûtlem, které má panovati
noci, je v˘‰e neboli vût‰í neÏ
ta, na níÏ stojí‰, z hlediska poãí-
tání, neboÈ se pohybuje v fiádu
pomalej‰ím; to je v pofiádku,
protoÏe stojí nad zemí, na níÏ
stojí‰, tudíÏ poãítání jejího ãasu
není tak mnohé co do jejího
poãtu dní a mûsícÛ a rokÛ.

6 A Pán mi fiekl: Nyní, Abra-
hame, tyto advû skuteãnosti
existují, viz, oãi tvé to vidí; je
ti dáno, abys znal ãasy poãítání,
a ustanoven˘ ãas, ano, ustano-
ven˘ ãas zemû, na níÏ stojí‰, a
ustanoven˘ ãas vût‰ího svûtla,
které je umístûno, aby panovalo
dni, a ustanoven˘ ãas men‰ího
svûtla, které je umístûno, aby
panovalo noci.
7 Nyní, ustanoven˘ ãas men‰í-

ho svûtla je del‰ím ãasem co do
poãítání jeho neÏ poãítání ãasu
zemû, na níÏ stojí‰.

8 A kde tyto dvû skuteãnosti
existují, tam bude dal‰í skuteã-
nost nad nimi, to jest, bude dal‰í
planeta, jejíÏ poãítání ãasu bude
je‰tû del‰í;

9 A tak bude poãítání ãasu jed-
né planety nad jinou, aÏ pfiijde‰
do blízkosti Kolobu, kter˘Ïto
Kolob je podle poãítání Pánova
ãasu; kter˘Ïto Kolob je umístûn
v blízkosti trÛnu BoÏího, aby
fiídil v‰echny ty planety, které

náleÏejí stejnému afiádu jako ta,
na níÏ stojí‰.

10 A je ti dáno, abys znal usta-
noven˘ ãas v‰ech hvûzd, které
jsou ustanoveny, aby dávaly
svûtlo, aÏ pfiijde‰ blízko k trÛnu
BoÏímu.

11 Tedy já, Abraham, jsem
amluvil s Pánem, tváfií v tváfi,
jako jeden ãlovûk mluví s dru-
h˘m; a fiekl mi o dílech, jeÏ ruce
jeho uãinily;

12 A fiekl mi: Synu mÛj, synu
mÛj (a ruka jeho byla vztaÏena),
viz, ukáÏi ti tato v‰echna. A
poloÏil ruku svou na oãi mé a
já jsem uvidûl ony vûci, které ru-
ce jeho uãinily, kter˘ch bylo
mnoho; a mnoÏily se pfied oãima
m˘ma a nemohl jsem vidûti
konec jejich.

13 A fiekl mi: Toto je ·inea, coÏ
je slunce. A fiekl mi: Kokob, coÏ
je hvûzda. A fiekl mi: Olea, coÏ je
mûsíc. A fiekl mi: Kokabim, coÏ
znamená hvûzdy neboli v‰echna
veliká svûtla, která byla na
obloze nebe.

14 A bylo to v noãní dobû,
kdy Pán promlouval ke mnû
tato slova: aRozmnoÏím tebe a
bsímû tvé po tobû, jako tyto; a
jestliÏe nemÛÏe‰ spoãítati cpoãet
písku, takov˘ bude poãet seme-
ne tvého.

15 A Pán mi fiekl: Abrahame,
ukazuji ti tyto vûci dfiíve, neÏli
pÛjdete do Egypta, abyste mohli
oznamovati v‰echna tato slova.

16 JestliÏe existují dvû vûci a
jedna je nad druhou, budou

6a Abr. 3:16–19.
9a NaS 88:37–44.

11a Gen. 17:1;

Num. 12:5–8.
14a Abr. 2:9.

b Gen. 13:16;

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

Ozeá‰ 1:10.
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VYSVùTLENÍ

Obr. 1. Kolob, oznaãující první stvofiení, nejbliÏ‰í celestiálnímu svûtu neboli
pfiíbytku BoÏímu. První v fiízení, poslední ohlednû mûfiení ãasu. Mûfiení podle
celestiálního ãasu, kter˘Ïto celestiální ãas oznaãuje jeden den jako loket. Jeden
den na Kolobu je stejn˘ jako tisíc let podle mûfiení této zemû, která je Egyptsk˘mi
naz˘vána Jah-oh-eh.

Obr. 2. Stojí vedle Kolobu, Egyptsk˘mi naz˘vána Olibli‰, coÏ je dal‰í hlavní
fiídící stvofiení blízko celestiálního svûta neboli místa, kde BÛh pfieb˘vá; také drÏí
klíã moci t˘kající se jin˘ch planet; jak bylo zjeveno Bohem Abrahamovi, kdyÏ
pfiinesl obûÈ na oltáfii, kter˘ postavil Pánu.

Obr. 3. Je uãinûn, aby znázornil Boha sedícího na svém trÛnu odûného mocí a
pravomocí; s korunou vûãného svûtla na hlavû své; pfiedstavující také hlavní
klíãová slova Svatého knûÏství, jak zjeveno Adamovi v zahradû Eden, jako také
Setovi, Noémovi, Melchisedechovi, Abrahamovi a v‰em, jimÏ bylo zjeveno KnûÏství.

Obr. 4. Odpovídá hebrejskému slovu Rakijang, oznaãujícímu klenbu neboli
oblohu nebes; také ãíseln˘ symbol, v egypt‰tinû oznaãující jeden tisíc; odpovídající
mûfiení ãasu Olibli‰e, kter˘ je stejn˘ s Kolobem ve svém otáãení a ve svém mûfiení
ãasu.

Obr. 5. Naz˘vá se v egypt‰tinû Eni‰-go-on-do‰; je to také jedna z fiídicích planet
a Egypt‰tí fiíkají, Ïe to je Slunce a Ïe si pÛjãuje svûtlo své od Kolobu prostfiednictvím
Kae-e-vanra‰u, coÏ je hlavní klíã neboli jin˘mi slovy fiídicí moc, která fiídí patnáct
jin˘ch pevn˘ch planet neboli hvûzd, jako také Flois neboli Mûsíc, Zemi a Slunce
v jejich roãních otáãeních. Tato planeta dostává svou moc prostfiednictvím
Kli-flos-is-es neboli Ha-ko-ka-bim, hvûzdy znázornûné ãísly 22 a 23 dostávají
svûtlo z otáãení Kolobu.

Obr. 6. ZnázorÀuje tuto zemi v jejích ãtyfiech stranách.
Obr. 7. ZnázorÀuje Boha sedícího na svém trÛnu, zjevujícího skrze nebesa

hlavní klíãová slova KnûÏství; jako také znamení Ducha Svatého pro Abrahama
v podobû holubice.

Obr. 8. Obsahuje záznamy, které nemohou b˘ti zjeveny svûtu; ale mÛÏe to b˘ti
získáno ve svatém chrámu BoÏím.

Obr. 9. Nemá b˘ti zjeveno v nynûj‰í dobû.
Obr. 10. TaktéÏ.
Obr. 11. TaktéÏ. JestliÏe svût mÛÏe odhaliti tato ãísla, tak nechÈ tomu tak je. Amen.
Obrázky 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21 budou dány ve vlastním pfiíhodném

ãase Pánû.
V˘‰e uveden˘ pfieklad je dán tak dalece, jak máme jakékoli právo dáti v nynûj‰í

dobû.
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vût‰í vûci nad nimi; tudíÏ aKolob
je nejvût‰í ze v‰ech Kokabim,
které jsi vidûl, protoÏe je nejblíÏe
u mne.
17 Nyní, jestliÏe jsou dvû

vûci, jedna nad druhou, a mûsíc
nad zemí, potom mÛÏe b˘ti, Ïe
planeta nebo hvûzda mÛÏe
existovati nad ním; a není niãe-
ho, co si Pán, tvÛj BÛh, uloÏí
do srdce svého uãiniti, kromû
toho, co auãiní.
18 Nicménû on uãinil vût‰í

hvûzdu; podobnû, také, jestliÏe
jsou dva duchové a jeden by byl
inteligentnûj‰í neÏ druh˘, pfiec
tito dva duchové, pfiestoÏe jeden
je inteligentnûj‰í neÏ druh˘, ne-
mají Ïádn˘ poãátek; existovali
dfiíve, nebudou míti Ïádn˘ ko-
nec, budou existovati potom, ne-
boÈ jsou agnolaum neboli vûãní.

19 A Pán mi fiekl: Existují tyto
dvû skuteãnosti, Ïe jsou dva du-
chové, jeden je inteligentnûj‰í
neÏ druh˘; bude jin˘ inteligent-
nûj‰í neÏ oni; já jsem Pán, tvÛj
BÛh, já jsem ainteligentnûj‰í, neÏ
oni v‰ichni.

20 Pán, tvÛj BÛh, poslal andûla
svého, aby tû aosvobodil z rukou
knûze Elkenova.

21 Já pfieb˘vám uprostfied nich
v‰ech; nyní, tudíÏ, jsem sestou-
pil k tobû, abych ti oznámil adíla,
která ruce mé uãinily, v ãemÏ

bmoudrost má pfievy‰uje je
v‰echny, neboÈ panuji nahofie
v nebesích a dole na zemi, ve
ve‰keré moudrosti a prozíra-
vosti, nad v‰emi inteligencemi,
jeÏ oãi tvé vidûly od poãátku;
sestoupil jsem na poãátku do
stfiedu v‰ech inteligencí, které
jsi vidûl.

22 Nyní, Pán ukázal mnû,
Abrahamovi, ainteligence, jeÏ
byly zorganisovány bdfiíve, neÏli
byl svût; a mezi v‰emi tûmi
byly mnohé z cu‰lechtil˘ch a
velik˘ch;

23 A BÛh vidûl tyto du‰e, Ïe
byly dobré, a stál uprostfied
nich a fiekl: Tyto uãiním vládci
sv˘mi; neboÈ stál mezi tûmi,
jiÏ byli duchové, a vidûl, Ïe jsou
dobfií; a fiekl mi: Abrahame, ty
jsi jeden z nich; ty jsi byl avyvo-
len dfiíve, neÏli ses narodil.

24 A stál mezi nimi ajeden,
jenÏ byl jako BÛh, a fiekl tûm,
ktefií byli s ním: PÛjdeme dolÛ,
neboÈ je tam prostor, a vezme-
me z tûchto látek a buãiníme
czemi, na níÏ tito budou moci
pfieb˘vati;

25 A budeme je tím azkou‰eti,
abychom vidûli, budou-li bãiniti
v‰echny vûci, jeÏ jim Pán, jejich
BÛh, pfiikáÏe;

26 A tûm, ktefií zachovají svÛj
aprvní stav, bude pfiidáno; a ti,

16a Abr. 3:3.
17a Job 9:4–12.
18a Gnolaum je pfiepis

hebrejského slova,
které znamená
vûãn˘.

19a Iz. 55:8–9.
pp V‰emocn˘.

20a Abr. 1:15.
21a NaS 88:45–47;

MojÏ. 1:27–29.
b pp Moudrost.

22a pp Inteligence.
b pp Pfiedsmrteln˘

Ïivot; Rada v nebi.
c NaS 138:55.

23a Iz. 49:1–5; Jer. 1:5.
pp Pfiedustanovení;
Vyvolení, vyvolen˘,
vyvoliti.

24a pp Prvorozen˘.
b pp Stvofiení, stvofiiti.
c pp Zemû – Stvofiena

pro ãlovûka.
25a NaS 98:12–14; 124:55.

pp Plán vykoupení;
Svoboda jednání.

b pp Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n˘.

26a Judas 1:6.
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ktefií svÛj první stav nezacho-
vají, nebudou míti slávu ve
stejném království s tûmi, ktefií
svÛj první stav zachovají; a ti,
ktefií zachovají svÛj bdruh˘ stav,
budou míti cslávu pfiidanou na
hlavu svou na vûky vûkÛ.
27 A aPán fiekl: Koho po‰lu? A

jeden, jako bSyn MuÏe, odpovû-
dûl: Zde jsem, po‰li mne. A cjin˘
odpovûdûl a fiekl: Zde jsem,
po‰li mne. A Pán fiekl: Po‰lu
prvního.

28 A druh˘ se arozhnûval a svÛj
první stav nezachoval; a onoho
dne ho bnásledovali mnozí.

KAPITOLA 4

Bohové plánují stvofiení zemû a ve‰-
ker˘ Ïivot na ní – Jsou uvedeny
jejich plány pro ‰est dnÛ stvofiení.

A potom Pán fiekl: Pojìme dolÛ.
A na apoãátku ‰li dolÛ a oni, to
jest Bohové, borganisovali a
utváfieli nebesa a zemi.

2 A zemû poté, co byla utvofie-
na, byla prázdná a neobydlená,
protoÏe neutvofiili nic neÏ zemi;
a temnota vládla nad tváfií hlu-
biny a Duch BohÛ se avzná‰el
nad tváfií vod.

3 A oni (Bohové) fiekli: NechÈ
je svûtlo; a bylo svûtlo.

4 A oni (Bohové) postihli svût-
lo, neboÈ bylo jasné; a oddûlili

svûtlo neboli dali, aby bylo
oddûleno od temnoty.

5 A Bohové nazvali svûtlo
dnem a temnotu nazvali nocí.
A stalo se, Ïe od veãera do jitra
nazvali nocí; a od jitra do veãera
nazvali dnem; a toto bylo první
neboli poãátek z toho, co nazvali
dnem a nocí.

6 A Bohové také fiekli: NechÈ je
aklenba uprostfied vod a bude
oddûlovati vody od vod.

7 A Bohové nafiídili klenbû,
takÏe oddûlila vody, které byly
pod klenbou, od vod, které byly
nad klenbou; a bylo to právû
tak, jak nafiídili.

8 A Bohové nazvali klenbu
aNebem. A stalo se, Ïe to bylo
od veãera do jitra, coÏ nazvali
nocí; a stalo se, Ïe to bylo od
jitra do veãera, coÏ nazvali
dnem; a toto bylo druhé búdobí,
které nazvali den a noc.

9 A Bohové nafiídili fikouce:
NechÈ avody pod nebem jsou
shromáÏdûny na bjedno místo
a nechÈ zemû vystoupí suchá; a
bylo to tak, jak nafiídili;

10 A Bohové prohlásili sou‰ za
Zemi; a shromáÏdûní vod pro-
hlásili za aVeliké Vody; a Boho-
vé vidûli, Ïe byli uposlechnuti.

11 A Bohové fiekli: Pfiipravme
zemi, aby pfiiná‰ela atrávu; by-
linu vydávající símû; ovocn˘
strom vydávající ovoce podle
svého druhu, jehoÏ símû v sobû

26b pp Smrtelnost,
smrteln˘.

c Tit. 1:2.
pp Sláva.

27a pp BÛh, BoÏstvo –
BÛh Otec.

b pp JeÏí‰ Kristus;
Syn MuÏe.

c MojÏ. 4:1–2.
28a pp ëábel.

b pp Synové zatracení.
4 1a Gen. 1:1; MojÏ. 2:1.

b pp Stvofiení, stvofiiti.
2a Gen. 1:2; MojÏ. 2:2.
6a Gen. 1:4–6; MojÏ. 2:4.
8a pp Nebe.

b Gen. 1:8.
9a Amos 9:6;

MojÏ. 2:7.
b Gen. 1:9.

10a Gen. 1:10;
Abr. 4:22.

11a Gen. 1:11–12;
MojÏ. 2:11–12.
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samém vydává svou vlastní
podobu na zemi; a bylo to právû
tak, jak nafiídili.
12 A Bohové zorganisovali

zemi, aby pfiiná‰ela trávu z její-
ho vlastního semene, a bylinu,
aby pfiiná‰ela bylinu z jejího
vlastního semene, vydávající
símû podle svého druhu; a zemi,
aby pfiiná‰ela strom z jeho vlast-
ního semene, vydávající ovoce,
jehoÏ símû by mohlo pfiiná‰eti
pouze totéÏ v sobû samém,
podle svého druhu; a Bohové
vidûli, Ïe byli uposlechnuti.

13 A stalo se, Ïe poãítali dny;
od veãera do jitra nazvali nocí;
a stalo se, Ïe od jitra do veãera
nazvali dnem; a bylo to tfietí
údobí.

14 A Bohové zorganisovali
asvûtla na klenbû nebe a dali,
aby oddûlila den od noci; a
zorganisovali je, aby byla pro
znamení a pro období a pro
dny a pro roky;
15 A zorganisovali je, aby byla

svûtly na klenbû nebe, aby dáva-
la svûtlo na zemi; a bylo to tak.

16 A Bohové zorganisovali dvû
veliká svûtla, avût‰í svûtlo, aby
panovalo dni, a men‰í svûtlo,
aby panovalo noci; s men‰ím
svûtlem umístili také hvûzdy;

17 A Bohové je umístili na
klenbu nebes, aby dávaly svûtlo
na zemi a panovaly nad dnem
a nad nocí a aby zpÛsobily
oddûlení svûtla od temnoty.

18 A Bohové pozorovali ony
vûci, kter˘m nafiídili, dokud
neposlechly.

19 A stalo se, Ïe to bylo od
veãera do jitra, coÏ byla noc; a
stalo se, Ïe to bylo od jitra do
veãera, coÏ byl den; a toto bylo
ãtvrté údobí.

20 A Bohové fiekli: Pfiipravme
vody, aby hojnû pfiinesly h˘ba-
jící se stvofiení, jeÏ má Ïivot; a
ptactvo, aby mohlo létati nad
zemí na otevfiené klenbû nebe.

21 A Bohové pfiipravili vody,
aby mohly pfiinést i vel iké
avelryby a kaÏdé Ïivé stvofiení,
které se h˘bá, kter˘ch vody
mûly pfiinésti hojnû, podle je-
jich druhu; a kaÏdého okfiídle-
ného ptáka podle jeho druhu.
A Bohové vidûli, Ïe jich bude
uposlechnuto a Ïe jejich plán
je dobr˘.

22 A Bohové fiekli: PoÏehnáme
jim a dáme, aby byly plodné a
rozmnoÏovaly se a naplnily
vody v mofiích neboli avelik˘ch
vodách; a dáme, aby se na zemi
mnoÏilo ptactvo.

23 A stalo se, Ïe to bylo od ve-
ãera do jitra, coÏ nazvali nocí; a
stalo se, Ïe to bylo od jitra do
veãera, coÏ nazvali dnem; a toto
bylo páté údobí.

24 A aBohové pfiipravili zemi,
aby pfiinesla Ïivé stvofiení podle
jeho druhu, dobytek a lezoucí
tvory a zvûfi zemskou podle
jejich druhu; a bylo to tak, jak
fiekli.

25 A Bohové zorganisovali
zemi, aby pfiiná‰ela zvífiata po-
dle jejich druhu a dobytek podle
jeho druhu a kaÏdého tvora, jeÏ
leze po zemi, podle jeho druhu;

14a NaS 88:7–11.
16a Gen. 1:16.

21a Gen. 1:21;
MojÏ. 2:21.

22a Abr. 4:10.
24a pp BÛh, BoÏstvo.
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a Bohové vidûli , Ïe budou
poslouchati.
26 A Bohové se mezi sebou

auradili a fiekli: Pojìme dolÛ a
butvofime ãlovûka k cobrazu své-
mu, podle podoby své; a dáme
jim panství nad rybami mofisk˘-
mi a nad ptactvem ve vzduchu
a nad dobytkem a nad celou
zemí a nad kaÏd˘m lezoucím
tvorem, jenÏ leze po zemi.
27 Tak aBohové ‰li dolÛ, aby

zorganisovali ãlovûka k vlast-
nímu obrazu svému, k obrazu
BohÛ aby ho utvofiili, muÏe a
Ïenu, aby je utvofiili.
28 A Bohové fiekli: PoÏehnáme

jim. A Bohové fiekli: Dáme, aby
byli plodní a rozmnoÏovali se
a naplnili zemi a podmanili si
ji a mûli panství nad rybami
mofisk˘mi a nad ptactvem ve
vzduchu a nad kaÏd˘m Ïiv˘m
tvorem, jenÏ se h˘be na zemi.

29 A Bohové fiekli: Vizte, dáme
jim kaÏdou bylinu nesoucí símû,
jeÏ pfiijde na tváfi celé zemû, a
kaÏd˘ strom, kter˘ bude míti
ovoce na sobû; ano, ovoce stro-
mu vydávající símû, to jim dáme;
to jim bude za apokrm.
30 A kaÏdému zvífieti zemské-

mu a kaÏdému ptáku ve vzdu-
chu a kaÏdému tvoru, jenÏ leze
po zemi, vizte, dáme jim Ïivot a
také jim dáme kaÏdou zelenou
bylinu za pokrm a v‰echny tyto
vûci budou takto zorganisovány.

31 A Bohové fiekli: Uãiníme
v‰e, co jsme fiekli, a zorganisuje-

me je; a vizte, oni budou velmi
poslu‰ní. A stalo se, Ïe to bylo
od veãera do jitra, coÏ nazvali
nocí; a stalo se, Ïe to bylo od jitra
do veãera, coÏ nazvali dnem; a
poãítali a‰esté údobí.

KAPITOLA 5

Bohové dokonãují své plánování
stvofiení v‰ech vûcí – UskuteãÀují
stvofiení podle sv˘ch plánÛ – Adam
pojmenovává kaÏdé Ïivé stvofiení.

A tak dokonãíme nebesa a zemi
a v‰echny zástupy jejich.
2 A Bohové si fiekli mezi sebou:

V asedmém údobí dokonãíme
dílo své, na kterém jsme se ura-
dili; a v sedmém údobí si odpo-
ãineme od v‰eho díla svého, na
kterém jsme se uradili.

3 A Bohové skonãili v sedmém
údobí, protoÏe v sedmém údobí
budou aodpoãívati od v‰ech dûl
sv˘ch, která oni (Bohové) se
mezi sebou uradili utvofiiti; a
bposvûtili ho. A taková byla
rozhodnutí jejich v dobû, kdy
se mezi sebou uradili utvofiiti
nebesa a zemi.

4 A Bohové ‰li dolÛ a tvofiili
tato pokolení nebes a zemû,
kdyÏ byla tvofiena v onen den,
kdy Bohové tvofiil i zemi a
nebesa,

5 Podle toho v‰eho, co fiekli
ohlednû kaÏdé rostliny polní,
adfiíve neÏ byla na zemi, a kaÏdé

26a pp Rada.
b pp âlovûk, lidé.
c MojÏ. 6:8–10.

27a Gen. 1:26–27;
Abr. 5:7.

29a Gen. 1:29–30.
31a Ex. 31:17.
5 2a pp Sabatní den.

3a Ex. 20:8–11;
Mos. 13:16–19.

b NaS 77:12.
5a pp Duchovní

stvofiení.



FAKSIMILE Z KNIHY ABRAHAMOVY
â. 3

VYSVùTLENÍ

Obr. 1. Abraham sedící na Faraonovû trÛnu, díky laskavosti krále, s korunou
pfiedstavující KnûÏství na hlavû své, jako symbol hlavního pfiedsednictva v nebi;
se Ïezlem spravedlnosti a soudu v ruce své.

Obr. 2. Král Farao, jehoÏ jméno je uvedeno znaky nad jeho hlavou.
Obr. 3. Pfiedstavuje Abrahama v Egyptû, coÏ ukazuje také obrázek 10 na

faksimile ã. 1.
Obr. 4. Princ Faraona, krále egyptského, jak je napsáno nad rukou.
Obr. 5. ·ulem, jeden z králov˘ch hlavních ãí‰níkÛ, jak je znázornûno znaky nad

jeho rukou.
Obr. 6. Olimla, otrok náleÏející princi.
Abraham vysvûtluje na královû dvofie zásady astronomie.
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byliny polní, dfiíve neÏ rostla;
neboÈ Bohové je‰tû nedali, aby
pr‰elo na zemi, kdyÏ se uradili
uãiniti je, a je‰tû neutvofiili muÏe,
aby obdûlával zemi.
6 Ale ze zemû vy‰la mlha a

zavodnila celou tváfi zemû.
7 A aBohové utvofiili muÏe

z bprachu zemû a vzali cducha
jeho (to jest ducha muÏe) a vlo-
Ïili ho do nûj; a vdechli mu do
nozder dech Ïivota a muÏ se stal
ddu‰í Ïivou.
8 A Bohové osázeli zahradu,

v˘chodnû v aEdenu, a tam umís-
tili muÏe, jehoÏ ducha vloÏili
do tûla, které utvofiili.

9 A ze zemû zpÛsobili Bohové,
aby rostl kaÏd˘ strom, jenÏ je
pfiíjemn˘ pro oãi a dobr˘ k jídlu;
uprostfied zahrady také astrom
Ïivota a strom poznání dobrého
a zlého.

10 Z Edenu vytékala fieka, aby
zavodÀovala zahradu, a odtud
se rozdûlovala a stala se ãtyfimi
proudy.

11 A Bohové vzali muÏe a
umístili ho do zahrady Eden,
aby ji o‰etfioval a staral se o ni.

12 A Bohové pfiikázali muÏi
fikouce: Z kaÏdého stromu za-
hrady mÛÏe‰ volnû jísti,

13 Ale ze stromu poznání dob-
rého a zlého, z nûho nebude‰
jísti; neboÈ v ãase, kdy z nûho
pojí‰, zajisté zemfie‰. Nyní já,
Abraham, jsem vidûl, Ïe to bylo

podle Pánova aãasu, kter˘ byl
podle ãasu bKoloba; neboÈ dosud
Bohové neurãili Adamovi jeho
poãítání.

14 A Bohové fiekli: UãiÀme
muÏi vhodnou pomocnici, ne-
boÈ není dobré, aby muÏ byl sa-
motn˘, tudíÏ my mu utvofiíme
vhodnou pomocnici.

15 A Bohové dali, aby na aAda-
ma padl hlubok˘ spánek; a on
usnul a oni vzali jedno z Ïeber
jeho a spojili maso na místû jeho;

16 A z Ïebra, které Bohové
vzali z muÏe, utvofiili aÏenu a
pfiivedli ji k muÏi.

17 A Adam fiekl: Toto byla kost
z kostí m˘ch a maso z masa
mého; nyní, bude se naz˘vati
Ïena, protoÏe byla vzata z muÏe;

18 TudíÏ opustí muÏ otce
svého a matku svou a apfiilne
k manÏelce své a budou bjedním
tûlem.

19 A oba byli nazí, muÏ a
manÏelka jeho, a nestydûli se.

20 A ze zemû Bohové utvofiili
kaÏdé zvífie polní a kaÏdého
ptáka ve vzduchu a pfiivedli je
k Adamovi, aby vidûli, jak je
nazve; a jakkoli Adam nazval
kaÏdé Ïivé stvofiení, takové má
b˘ti jméno jeho.

21 A Adam dal jména v‰emu
dobytku, ptactvu ve vzduchu,
kaÏdému zvífieti polnímu; a pro
Adama, pro nûj byla nalezena
vhodná pomocnice.

7a Abr. 4:26–31.
b MojÏ. 4:25; 6:59.
c Gen. 2:7; NaS 93:33.

pp Duch;
Pfiedsmrteln˘ Ïivot.

d pp Du‰e.

8a pp Eden.
9a pp Strom Ïivota.

13a 2. Petr. 3:8.
b Abr. 3:2–4.

pp Kolob.
15a pp Adam.

16a pp Eva.
18a NaS 42:22; 49:15–16.

b pp ManÏelství,
vdávati se, Ïeniti se.



Joseph Smith–Matou‰

V˘Àatek z pfiekladu Bible, tak jak byl zjeven Josephu Smithovi, Proro-
kovi, v roce 1831: Matou‰ 23:39 a kapitola 24.

JeÏí‰ pfiedpovídá hrozící zniãení
Jeruzaléma – Hovofií také o druhém
pfiíchodu Syna MuÏe a o zniãení
zlovoln˘ch.

NEBOË pravím vám, Ïe mne
od této chvíle neuvidíte a

budete vûdûti, Ïe já jsem ten,
o nûmÏ je psáno proroky, do-
kud nefieknete: PoÏehnan˘ je
ten, kter˘Ï apfiichází ve jménu
Pánû, v oblacích nebe, a v‰ich-
ni svatí andûlé s ním. Potom
porozumûli uãedníci jeho, Ïe
pfiijde opût na zem poté, co
byl oslaven a korunován na
pravici bBoÏí.

2 A JeÏí‰ vy‰el a opustil chrám;
a jeho uãedníci pfii‰li k nûmu,
aby mu naslouchali, fikouce:
Mistfie, ukaÏ nám ohlednû bu-
dov chrámu, protoÏe jsi fiekl –
Budou zbofieny a zanechány
vám pusté.

3 A JeÏí‰ jim fiekl: Nevidíte
v‰echny tyto vûci a nerozumíte
jim? Vpravdû pravím vám, ne-
bude zde ponechán, na tomto
chrámu, akámen na kameni,
kter˘ nebude zbofien.
4 A JeÏí‰ je opustil a ‰el na

ahoru Olivetskou. A kdyÏ se
posadil na hofie Olivetské, pfii-

‰li k nûmu uãedníci v soukromí
fikouce: Povûz nám, kdy budou
tyto vûci, které jsi fiíkal ohlednû
zniãení chrámu a ÎidÛ; a jaké
je bznamení cpfiíchodu tvého a
dkonce svûta neboli zniãení
ezlovoln˘ch, coÏ je konec svûta?
5 A JeÏí‰ odpovûdûl a fiekl

jim: Mûjte se na pozoru, aby vás
Ïádn˘ ãlovûk neoklamal;

6 NeboÈ mnozí pfiijdou ve
jménu mém fikouce – Já jsem
Kristus – a oklamou mnohé;

7 Tehdy vás vydají, abyste byli
asuÏováni, a zabijí vás a budete
bnenávidûni v‰emi národy pro
jméno mé;

8 A tehdy budou mnozí ura-
Ïeni a budou jeden druhého
zrazovati a budou jeden druhé-
ho nenávidûti;

9 A mnozí fale‰ní proroci po-
vstanou a oklamou mnohé;

10 A protoÏe nepravost se
bude rozhojÀovati, austydne lás-
ka mnoh˘ch;

11 Ale ten, kdo zÛstane stál˘m
a nebude pfiemoÏen, ten bude
spasen.

12 KdyÏ, tudíÏ, uvidíte aohav-
nost zpusto‰ení, o níÏ mluvil
bDaniel, prorok, ohlednû zniãení
cJeruzaléma, tehdy se postavíte

1 1a Mat. 26:64;
Skut. 1:11.

b pp BÛh, BoÏstvo.
3a Luká‰ 19:44.
4a pp Olivová hora.

b Luká‰ 21:7–36;
NaS 45:16–75.
pp Poslední dny;

Znamení ãasÛ.
c pp Druh˘ pfiíchod

JeÏí‰e Krista.
d pp Svût – Konec

svûta.
e Mal. 4:1;

NaS 133:64–74.
pp Zlovolnost,

zlovoln˘.
7a 1. Petr. 4:12–14.

b pp Pronásledování,
pronásledovati.

10a NaS 45:27.
12a Dan. 12:11.

b pp Daniel.
c pp Jeruzalém.
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na dsvaté místo; kdo ãte, nechÈ
rozumí.
13 Tehdy nechÈ ti, ktefiíÏ jsou

v Judeji, uprchnou do ahor;
14 NechÈ ten, kdo je na stfie‰e

domu, uprchne a nevrací se,
aby si vzal nûco z domu svého;

15 Ani nechÈ se ten, kdo je na
poli, nevrací zpátky, aby si vzal
‰aty své;

16 A bûda tûm, jeÏ jsou atûhot-
né, a tûm, kteréÏ kojí v onûch
dnech;
17 TudíÏ, modlete se k Pánu,

aby útûk vá‰ nebyl v zimû ani
v den sabatní;

18 NeboÈ tehdy, v onûch dnech,
bude veliké souÏení na aÎidech
a na obyvatelích bJeruzaléma,
jaké nebylo dfiíve sesláno na
Izrael, Bohem, od poãátku jejich
království aÏ do tohoto ãasu;
ne, ani nikdy nebude sesláno
na Izrael opût.
19 V‰echny vûci, které se jim

pfiihodily, jsou pouze poãátkem
bolestí, jeÏ na nû pfiijdou.

20 A pokud by ony dny nebyly
ukráceny, nebylo by Ïádné tûlo
jejich zachránûno; ale kvÛli
vyvolen˘m, podle smlouvy, ty
dny budou ukráceny.

21 Vizte, tyto vûci jsem vám
pravil ohlednû ÎidÛ; a opût, po
souÏení onûch dnÛ, které pfiijde
na Jeruzalém, fiekne-li vám nû-
kdo: Hleìte, zde je Kristus, nebo
tam, nevûfite mu;

22 NeboÈ v onûch dnech po-
vstanou také fale‰ní Kristové a
fale‰ní proroci a budou ukazo-

vati veliká znamení a divy,
natolik, Ïe, moÏno-li, oklamou
dokonce vyvolené, ktefiíÏ jsou
vyvolení podle smlouvy.

23 Vizte, pravím vám tyto vûci
kvÛli avyvolen˘m; a budete
také sl˘chati o bválkách a povûs-
tech o válkách; hleìte, abyste se
neznepokojovali, neboÈ v‰echno,
co jsem vám povûdûl, se musí
státi; ale to je‰tû není konec.

24 Vizte, povûdûl jsem vám to
pfiedem;

25 ProãeÏ, fieknou-li vám: Viz-
te, je na pou‰ti; nevycházejte:
Vizte, je v tajn˘ch komnatách;
nevûfite tomu;

26 NeboÈ jako svûtlo jitfiní vy-
chází od av˘chodu a svítí aÏ na
západ a pokr˘vá celou zemi, tak
bude také pfiíchod Syna MuÏe.

27 A nyní, ukáÏi vám podoben-
ství. Vizte, kdekoli je mrtvola,
tam budou shromáÏdûni orlové;
tak podobnû budou vyvolení
moji ashromáÏdûni ze ãtyfi stran
zemû.

28 A budou sl˘chati o válkách
a povûstech o válkách.
29 Vizte, pravím to kvÛli vyvo-

len˘m sv˘m; neboÈ povstane
národ proti národu a království
proti království; na rÛzn˘ch
místech bude ahlad a mor a
zemûtfiesení.

30 A opût, protoÏe nepravost
se bude rozhojÀovati, láska lidí
ustydne; ale ten, kdoÏ nebude
pfiemoÏen, ten bude spasen.

31 A opût, toto evangelium
Království bude kázáno po

12d NaS 101:22–25.
13a NaS 133:13.
16a Luká‰ 23:29–30.
18a pp Îidé.

b Zach. 12; 14:1–5.
23a pp Vyvolení,

vyvolen˘, vyvoliti.
b NaS 45:26.

26a Ezech. 43:2.
27a pp Izrael –

ShromáÏdûní Izraele.
29a NaS 43:24–25.
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celém asvûtû na svûdectví v‰em
národÛm, a potom pfiijde konec
neboli zniãení zlovoln˘ch;

32 A opût bude ohavnost
zpusto‰ení, o níÏ mluvil Daniel,
prorok, naplnûna.

33 A ihned po souÏení onûch
dnÛ bude aslunce zatemnûno a
mûsíc nebude dávati svûtlo své
a hvûzdy budou padati s nebe a
moci nebeské se budou tfiásti.

34 Vpravdû, pravím vám, toto
pokolení, ve kterém budou tyto
vûci ukázány, nepomine, dokud
v‰e, co jsem k vám promlouval,
nebude naplnûno.

35 I kdyÏ, pfiijdou dny, kdy
nebe a zemû pominou; nicménû
aslova má nepominou, ale v‰ech-
na budou splnûna.
36 A jak jsem pravil dfiíve, po

asouÏení onûch dnÛ a poté, co
se moci nebeské budou tfiásti,
potom se ukáÏe znamení Syna
MuÏe na nebi a potom budou
v‰echny kmeny zemû truchliti;
a uvidí Syna MuÏe bpfiicházejí-
cího v oblacích nebe s mocí a
slávou velikou;

37 A kdokoli uchovává jako
poklad aslovo mé, nebude okla-
mán, neboÈ Syn MuÏe pfiijde a
po‰le bandûly své pfied sebou
s velik˘m zvukem trouby a oni
cshromáÏdí zbytek vyvolen˘ch
jeho od ãtyfi vûtrÛ, od jednoho
konce nebe k druhému.
38 Nyní, nauãte se podobenství

od astromu fíkového – KdyÏ

vûtve jeho jsou je‰tû jemné a
zaãíná vyráÏeti listy, vy víte, Ïe
léto je blízko, na dosah;

39 Tak podobnû vyvolení moji,
kdyÏ uvidí v‰echny tyto vûci,
budou vûdûti, Ïe on blízko je,
dokonce ve dvefiích;

40 Ale o onom dni a hodinû
Ïádn˘ aneví; ne, ani andûlé BoÏí
v nebi, ale pouze Otec mÛj.

41 Ale jak to bylo za dnÛ aNoé-
mov˘ch, tak to bude také pfii
pfiíchodu Syna MuÏe;

42 NeboÈ to bude s nimi, jako
to bylo za dnÛ, které byly pfied
apotopou; neboÈ aÏ do dne, kdy
Noé vstoupil do korábu, jedli
a pili, Ïenili se a vdávali;
43 A nevûdûli, dokud potopa

nepfii‰la a v‰echny neodnesla;
tak bude také pfiíchod Syna
MuÏe.

44 Tehdy bude naplnûno to, co
je psáno, Ïe v aposledních dnech
dva budou na poli, jeden bude
vzat, a druh˘ bzanechán;
45 Dva budou mleti na ml˘nu,

jeden bude vzat, a druh˘ zane-
chán;

46 A co fiíkám jednomu, fiíkám
v‰em lidem; abdûte, tudíÏ, neboÈ
nevíte, v kterou hodinu Pán vá‰
pfiijde.

47 Ale vûzte toto, kdyby pán
domu vûdûl, ve kterém bdûní
zlodûj pfiijde, bdûl by a nestrpûl
by, aby do domu jeho bylo
vniknuto, ale byl by pfiipraven.

48 TudíÏ buìte také pfiiprave-

31a Mat. 28:19–20.
33a Joel 2:10; NaS 29:14.
35a NaS 1:38.
36a JS–M 1:18.

b pp Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista.

37a pp Písma.
b NaS 29:11–15.
c pp Izrael –

ShromáÏdûní Izraele.
38a NaS 35:16.
40a NaS 39:20–21; 49:7.

41a Gen. 6:5.
42a pp Potopa v dobû

Noémovû.
44a pp Poslední dny.

b Zach. 13:8.
46a pp Bdíti, stráÏní.
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ni, neboÈ v takovou hodinu, ve
které si to nemyslíte, Syn MuÏe
pfiijde.
49 KdoÏ tedy je avûrn˘m a

moudr˘m sluÏebníkem, které-
hoÏ pán jeho uãinil vládcem
nad ãeledí svou, aby jim dával
pokrm v patfiiãn˘ ãas?
50 PoÏehnan˘ je onen sluÏeb-

ník, kteréhoÏ pán jeho, kdyÏ
pfiijde, najde tak ãinícího; a
vpravdû pravím vám, uãiní ho
vládcem nad ve‰ker˘m zboÏím
sv˘m.

51 Ale jestliÏe si onen zl˘

sluÏebník fiekne v srdci svém:
MÛj pán aoddaluje pfiíchod svÛj,
52 A zaãne bíti spolusluÏebníky

své a jísti a píti s opilci,
53 Pán onoho sluÏebníka pfiijde

v den, kdy ho nevyhlíÏí, a v ho-
dinu, které si není vûdom,

54 A rozseká jej a urãí mu díl
jeho s pokrytci; tam bude pláã
a askfiípûní zubÛ.
55 A tak pfiichází akonec

zlovoln˘ch podle proroctví
MojÏí‰e fikoucího: Budou odfiíz-
nuti z prostfiedku lidu; ale konec
zemû je‰tû není, ale brzy bude.

49a pp DÛvûra,
dÛvûfiovati.

51a NaS 45:26.

54a Mat. 8:12.
55a 2. Nefi 30:10;

NaS 1:9–10; 29:17.

pp Svût – Konec
svûta.
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V¯≈ATKY ZE ÎIVOTOPISU JOSEPHA SMITHA, PROROKA

History of the Church , 1. svazek, kapitoly 1 aÏ 5

Joseph Smith vypráví o sv˘ch
pfiedcích, ãlenech rodiny a jejich
dfiívûj‰ích bydli‰tích – Na západû
státu New York se ‰ífií neobvykl˘
rozruch ohlednû náboÏenství –
Rozhoduje se hledat moudrost tak,
jak je veden Jakubem – Ukazují se
Otec a Syn a Joseph je povolán ke
své prorocké sluÏbû. (Ver‰e 1–20.)

V DÒSLEDKU mnoha zpráv,
které byly dány do obûhu

zle sm˘‰lejícími a intrikánsk˘mi
osobami, které se t˘kají avzrÛstu
a pokroku bCírkve JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ, coÏ
v‰echno bylo jejich autory za-
m˘‰leno k tomu, aby bojovali
proti povûsti Církve a jejímu
pokroku ve svûtû – byl jsem
pfiiveden k tomu, abych napsal
tento Ïivotopis, abych vyvedl
z omylu vefiejné mínûní a dal
v‰em, ktefií hledají pravdu,
k disposici skuteãnosti, jak se
pfiihodily, ve vztahu ke mnû
samému i k Církvi, nakolik mi
jsou takové skuteãnosti známy.

2 V tomto Ïivotopise uvedu
rÛzné události t˘kající se této
Církve, v pravdû a spravedli-
vosti, jak se pfiihodily nebo jak
v souãasnosti existují, coÏ je
nyní [1838] osm˘ rok od azorga-
nisování uvedené Církve.

3 aNarodil jsem se léta Pánû
jeden tisíc osm set pût, dvacáté-
ho tfietího dne v prosinci, ve
mûstû Sharon v kraji Windsor
ve státû Vermont. . . MÛj otec,
bJoseph Smith st., opustil stát
Vermont a pfiestûhoval se do
Palmyry v kraji Ontario (nyní
Wayne) ve státû New York,
kdyÏ mi ‰lo na desát˘ rok, nebo
tak nûjak. Asi ãtyfii roky po pfií-
chodu do Palmyry se mÛj otec
pfiestûhoval se svou rodinou
do Manchesteru v témÏe kraji
Ontario –

4 Jeho rodina sestávající se
z jedenácti du‰í, totiÏ, z mého
otce aJosepha Smitha; mé bmat-
ky Lucy Smithové (jejíÏ jméno
pfied jejím sÀatkem bylo Macko-
vá, dcera Solomona Macka);
mého bratra cAlvina (kter˘ ze-
mfiel 19. listopadu 1823 v 26.
roce svého vûku), dHyruma, mne,
eSamuela Harrisona, Williama,
Dona Carlose; a m˘ch sester
Sophronie, Catherine a Lucy.

5 Nûkdy ve druhém roce po
na‰em pfiestûhování se do Man-
chesteru byl v místû, kde jsme
Ïili, neobvykl˘ rozruch ve vûci
náboÏenství. Zapoãalo to me-
todisty, ale brzy se to roz‰ífiilo
mezi v‰echny sekty v oné oblas-
ti. Vskutku, cel˘ okrsek se zdál

1 1a pp Znovuzfiízení
evangelia.

b pp Církev JeÏí‰e
Krista Svat˘ch
posledních dnÛ.

2a NaS 20:1.
3a pp Smith, Joseph, ml.

b 2. Nefi 3:15.
4a pp Smith, Joseph, st.

b pp Smithová, Lucy

Mack.
c NaS 137:5–6.
d pp Smith, Hyrum.
e pp Smith, Samuel H.
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b˘ti tím zasaÏen a veliké zástu-
py se pfiipojovaly k rÛzn˘m ná-
boÏensk˘m spoleãnostem, coÏ
vyvolalo nemal˘ vzruch a roz-
dûlení mezi lidmi, z nichÏ nûkte-
fií volali: a„Hle, sem!“ a jiní
„Hle, tam!“ Nûktefií hájili víru
metodistÛ, nûktefií presbyteriá-
nÛ a nûktefií baptistÛ.

6 NeboÈ, i pfies velikou lásku,
kterou obrácení k tûmto rÛzn˘m
vírám vyjadfiovali v ãase svého
obrácení, a velikou horlivost
projevovanou pfiíslu‰n˘mi du-
chovními, ktefií byli ãinní
v podnûcování a podporování
tohoto neobyãejného v˘jevu
náboÏenského cítûní, aby kaÏ-
dého obrátili, jak mûli zalíbení
to naz˘vati, aÈ se pfiipojí k jaké-
koli sektû, ve které se jim zalí-
bilo; nicménû kdyÏ obrácení
zaãali odcházeti, nûktefií do jed-
né spoleãnosti a nûktefií do jiné,
bylo vidûti, Ïe zdánlivû dobré
pocity jak knûÏí, tak obrácen˘ch,
byly více pfiedstírané neÏ sku-
teãné; neboÈ následoval v˘jev
velikého zmatku a zlého cítûní –
knûz sváfiící se s knûzem a obrá-
cen˘ s obrácen˘m; takÏe ve‰keré
jejich dobré pocity jednoho vÛãi
druhému, jestliÏe kdy nûjaké
mûli, byly zcela ztraceny ve
slovní apotyãce a sporu názorÛ.

7 V té dobû mi ‰lo na patnáct˘
rok. Rodina mého otce byla
obrácena na presbyteriánskou
víru a ãtyfii z nich se k oné
církvi pfiipojili, a to moje matka
Lucy; moji bratfii Hyrum a
Samuel Harrison a moje sestra
Sophronia.

8 Bûhem tohoto období veli-
kého rozruchu byla moje mysl
pobízena k váÏnému uvaÏová-
ní a k velikému neklidu; ale i
kdyÏ mé pocity byly hluboké
a ãasto naléhavé, pfiesto jsem
se drÏel stranou v‰ech tûchto
spoleãností, i kdyÏ jsem nav‰tû-
voval jejich rÛzná shromáÏdûní
tak ãasto, jak to okolnosti do-
volovaly. V prÛbûhu ãasu byla
moje mysl ponûkud naklonûná
sektû metodistÛ a cítil jsem
urãité pfiání pfiipojiti se k nim;
ale tak veliké byly zmatek a po-
tyãky mezi rÛzn˘mi denomi-
nacemi, Ïe bylo nemoÏné pro
osobu tak mladou jako já, a tak
neobeznámenou s lidmi a vûc-
mi, dojíti k jakémukoli urãité-
mu závûru, kdo má pravdu a
kdo je na omylu.

9 Moje mysl byla obãas velice
rozru‰ena, kfiik a rozboufiení
bylo velmi veliké a nepfietrÏité.
Presbyteriáni byli nejvíce pfied-
pojati proti baptistÛm a meto-
distÛm a pouÏívali ve‰kerou
moc jak rozumu, tak sofistiky,
aby dokázali jejich omyly, nebo,
pfiinejmen‰ím, aby pfiimûli lidi,
aby si mysleli, Ïe jsou na omylu.
Podobnû na druhé stranû byli
baptisté a metodisté stejnû hor-
liví v úsilí utvrditi svá vlastní
dogmata a vyvrátiti v‰echna
ostatní.

10 Uprostfied této války slov a
rozboufiení názorÛ jsem si ãasto
fiíkal: Co se má uãiniti? Které
z tûchto v‰ech spoleãností jsou
asprávné; nebo jsou v‰echny
spoleãnû na omylu? JestliÏe

5a Mat. 24:23. 6a pp Svár. 10a pp Pravda.
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nûkterá z nich je správná, která
to je a jak to rozeznám?
11 Zatímco jsem se pot˘kal

s nesmírn˘mi nesnázemi zpÛso-
ben˘mi spory tûchto spoleãností
církevníkÛ, jednoho dne jsem
ãetl epi‰tolu Jakubovu, první
kapitolu a pát˘ ver‰, kter˘ zní:
JestliÏe se komukoli z vás nedostává
moudrosti, nechÈ prosí Boha, kter˘Ï
dává v‰em lidem ‰tûdfie a nekárá; a
bude dána jemu.

12 Nikdy nevstoupil Ïádn˘
úryvek písma s vût‰í mocí do
srdce ãlovûka neÏ v této dobû
tento do mého. Zdálo se, Ïe
vstoupil s velikou silou do
kaÏdého pocitu mého srdce.
UvaÏoval jsem o nûm znovu a
znovu vûda, Ïe potfiebuje-li
nûjaká osoba moudrost od Boha,
jsem to já; neboÈ co ãiniti jsem
nevûdûl, a pokud bych nemohl
dostati více moudrosti, neÏ
jsem tehdy mûl, nevûdûl bych
to nikdy; neboÈ uãitelé nábo-
Ïenství rÛzn˘ch sekt achápali
tytéÏ úryvky písma tak rÛznû,
Ïe zniãili ve‰kerou dÛvûru ve
vyfie‰ení otázky odvoláním se
na bBibli.

13 Posléze jsem do‰el k závûru,
Ïe buì musím zÛstati v temnotû
a zmatku, nebo jinak musím uãi-
niti to, co Jakub uvádí, to jest
prositi Boha. Posléze jsem do‰el
k pfiedsevzetí aprositi Boha, pro-
toÏe jsem do‰el k závûru, Ïe
dává-li moudrost tûm, jimÏ se
moudrosti nedostává, a bude-li
dávati ‰tûdfie a nebude-li kárati,
mohu se toho odváÏiti.

14 Tedy, v souladu s tím, sv˘m
rozhodnutím prositi Boha, ode-
bral jsem se do lesa, abych se o
to pokusil. Bylo to z rána krás-
ného jasného dne, ãasnû na jafie
osmnáct set a dvacet. Bylo to
po prvé v mém Ïivotû, kdy
jsem takov˘ pokus uãinil, neboÈ
uprostfied v‰ech sv˘ch úzkostí
jsem se dosud nikdy nepokusil
amodliti se nahlas.
15 Poté, co jsem se odebral na

místo, kam jsem si dfiíve naplá-
noval jíti, a poté, co jsem se
rozhlédl kolem sebe a shledal
jsem, Ïe jsem sám, poklekl jsem
a poãal jsem Bohu pfiedkládati
pfiání svého srdce. Sotva jsem
tak uãinil, byl jsem ihned uchvá-
cen nûjakou mocí, která mne
zcela pfiemohla a mûla na mne
tak udivující vliv, Ïe mi svázala
jazyk, takÏe jsem nemohl mlu-
viti. Kolem mne se soustfiedila
hustá temnota a po nûjak˘ ãas
se mi zdálo, jako bych byl od-
souzen k náhlému zniãení.

16 Ale pouÏiv ve‰kerou svou
moc, abych avolal k Bohu, aby
mne vysvobodil z moci tohoto
nepfiítele, kter˘ mne uchvátil,
a právû v té chvíli, kdy jsem
propadal zoufalství a poddával
se zniãení – ne domnûlé záhubû,
ale moci nûjaké skuteãné bytosti
z neviditelného svûta, jeÏ mûla
tak podivuhodnou moc, jakou
jsem nikdy dfiíve v Ïádné bytosti
nepocítil – právû v té chvíli veli-
kého strachu jsem spatfiil sloup
bsvûtla pfiesnû nad svou hlavou,
pfievy‰ující jas cslunce, kter˘

12a 1. Kor. 2:10–16.
b pp Bible.

13a pp Modlitba.

14a pp Modlitba.
16a MojÏ. 1:20.

b Skut. 26:13.

c Zjev. 1:16.
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ponenáhlu sestupoval, dokud
nespoãinul na mnû.
17 Jakmile se objevil, shledal

jsem, Ïe jsem vysvobozen od
nepfiítele, kter˘ mne poutal.
KdyÏ svûtlo spoãinulo na mnû,
aspatfiil jsem bdvû Bytosti, jejichÏ
jas a csláva se vymyká ve‰keré-
mu popisu, stojící nade mnou
ve vzduchu. Jedna z nich ke
mnû promluvila, naz˘vajíc mne
jménem, a fiekla, ukazujíc na
druhou – Toto je mÛj dMilovan˘
eSyn. Sly‰ Jej!
18 Pfii‰el jsem se adotázati Pána

se zámûrem dozvûdûti se, která
ze v‰ech sekt je správná, abych
mohl vûdûti, ke které se mám
pfiipojiti. Jakmile jsem se, tudíÏ,
vzpamatoval, takÏe jsem byl
schopen mluviti, zeptal jsem se
Bytostí, jeÏ stály ve svûtle nade
mnou, která ze v‰ech sekt je
správná (neboÈ v této dobû ni-
kdy nevstoupilo do mého srdce,
Ïe v‰echny jsou na omylu) – a
ke které se mám pfiipojiti.
19 Bylo mi odpovûdûno, Ïe se

nesmím pfiipojiti k Ïádné z nich,
neboÈ v‰echny jsou na aomylu;
a Bytost, jeÏ mne oslovila, fiekla,
Ïe v‰echna jejich kréda jsou
v jejích oãích ohavností; Ïe oni
vyznavaãi se v‰ichni m˘lí; Ïe se
bpfiibliÏují ke mnû rty sv˘mi, ale
csrdce jejich je daleko ode mne,
uãí jako nauky dpfiikázání lidská,

majíce epodobu boÏskosti, ale
popírají moc její.

20 Opût mi zakázal pfiipojiti se
k jakékoli z nich; a mnoho dal-
‰ích vûcí mi fiekl, které nemohu
zapsati v této dobû. KdyÏ jsem
opût pfii‰el k sobû, shledal
jsem, Ïe leÏím na zádech hledû
vzhÛru do nebe. KdyÏ se svûtlo
vzdálilo, nemûl jsem Ïádnou
sílu; ale brzy se vzchopiv do
urãité míry, ‰el jsem domÛ. A
kdyÏ jsem se opfiel o krb, matka
se zeptala, co se stalo. Odpovû-
dûl jsem: „Nedûlej si starosti,
v‰echno je v pofiádku – je mi
docela dobfie.“ Potom jsem mat-
ce fiekl: „Zjistil jsem sám pro
sebe, Ïe presbyteriánství není
pravdivé.“ Zdá se, jako by si
aprotivník byl vûdom, na sa-
mém poãátku mého Ïivota, Ïe
jsem byl urãen, abych se projevil
jako ru‰itel a suÏovatel jeho
království; proã by se jinak moci
temnoty spolãily proti mnû?
Proã ten bodpor a pronásledová-
ní, jeÏ vyvstaly proti mnû, témûfi
v mém dûtství?

Nûktefií kazatelé a dal‰í vyznavaãi
náboÏenství zavrhují zprávu o
prvním vidûní – Pronásledování
se kupí na Josepha Smitha – Ten
svûdãí o skuteãnosti vidûní. (Ver‰e
21–26.)

21 Nûkolik málo dnÛ poté, co

17a pp Vidûní.
b Skut. 7:55–56;

Kol. 3:1.
pp BÛh, BoÏstvo.

c pp Sláva.
d Mat. 3:17; 17:5;

3. Nefi 11:7.
e pp JeÏí‰ Kristus.

18a NaS 6:11; 46:7.

19a Îalmy 14.
pp Odpadlictví –
Odpadlictví
v prvotní kfiesÈanské
církvi.

b Iz. 29:13–14;
Ezech. 33:30–31.

c pp Odpadlictví –
V‰eobecné

odpadlictví.
d Tit. 1:14;

NaS 45:29.
e 2. Tim. 3:5.

20a pp ëábel.
b 2. Nefi 2:11;

NaS 58:2–4.
pp Protivenství.
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jsem mûl toto avidûní, jsem se
náhodou ocitl ve spoleãnosti
jednoho metodistického kazate-
le, jenÏ byl velmi ãinn˘ ve dfiíve
zmínûném náboÏenském rozru-
chu; a rozmlouvaje s ním o ná-
boÏensk˘ch vûcech, vyuÏil jsem
pfiíleÏitosti, abych mu podal
zprávu o vidûní, které jsem mûl.
Byl jsem velice pfiekvapen jeho
chováním; stavûl se k mému
sdûlení nejen lehkováÏnû, ale
s velik˘m pohrdáním fika, Ïe to
v‰echno je od ìábla, Ïe v tûchto
dnech nejsou takové vûci jako
bvidûní nebo czjevení; Ïe v‰ech-
ny tyto vûci ustaly s apo‰toly a
Ïe nikdy více nebudou.

22 Brzy jsem v‰ak shledal, Ïe
mé vyprávûní tohoto záÏitku
vzbudilo proti mnû mezi vyzna-
vaãi náboÏenství velmi znaãnou
zaujatost a bylo pfiíãinou veliké-
ho apronásledování, které na-
dále vzrÛstalo; a i kdyÏ jsem
byl bbezv˘znamn˘m chlapcem,
pouze ve vûku mezi ãtrnácti a
patnácti lety, a mé pomûry v Ïi-
votû byly takové, Ïe neuãinily
chlapce ve svûtû dÛleÏit˘m, pfie-
sto muÏi vysokého postavení
vûnovali pozornost postaãující
pro rozjitfiení vefiejného mínûní
proti mnû a vyvolání tûÏkého
pronásledování; a toto bylo
bûÏné mezi v‰emi sektami –
v‰echny se spojily, aby mne
pronásledovaly.
23 To mne tehdy, a od oné

doby ãasto, vedlo k váÏnému
uvaÏování, jak je velmi podivné,

Ïe bezv˘znamn˘ chlapec, ve
vûku nûco pfies ãtrnáct let, a také
ten, jenÏ byl odsouzen k nutnos-
ti získávati skrovné Ïivobytí
svou denní prací, má b˘ti po-
vaÏován za postavu natolik
dÛleÏitou, aby pfiitáhl pozornost
v˘znamn˘ch lidí z nejoblíbe-
nûj‰ích sekt onûch dnÛ, a to
zpÛsobem, Ïe to v nich vyvolalo
ducha nanejv˘‰ tûÏkého proná-
sledování a spílání. Ale aÈ to
bylo podivné nebo ne, bylo
tomu tak a bylo to pro mne ãas-
to pfiíãinou velikého zármutku.

24 Pfiesto v‰ak bylo skuteãnos-
tí, Ïe jsem spatfiil vidûní. Od té
doby jsem myslíval na to, Ïe se
cítím velmi podobnû jako aPa-
vel, kdyÏ proná‰el svou bobha-
jobu pfied králem Agrippou a
podával zprávu o vidûní, které
mûl, kdyÏ vidûl svûtlo a sly‰el
hlas; ale pfiesto bylo jen málo
tûch, ktefií mu uvûfiili; nûktefií
fiekli, Ïe je nepoctiv˘, jiní fiekli,
Ïe je ‰ílen˘; a vysmívali se mu a
spílali mu. Ale toto v‰echno ne-
zniãilo skuteãnost jeho vidûní.
On vidûl vidûní, on vûdûl, Ïe ho
vidûl, a Ïádná pronásledování
pod nebem to nemohla zmûniti;
a i kdyÏ ho pronásledovali aÏ
k smrti, pfiesto vûdûl, a vûdûl to
aÏ do svého posledního dechu,
Ïe vidûl svûtlo i sly‰el hlas mlu-
vící k nûmu, a ve‰ker˘ svût ho
nemohl pfiinutiti, aby myslel
nebo vûfiil jinak.

25 Tak tomu bylo se mnou.
Skuteãnû jsem vidûl svûtlo a

21a pp První vidûní.
b pp Vidûní.
c pp Zjevení.

22a Jakub 5:10–11.

pp Pronásledování,
pronásledovati.

b 1. Sam. 16:7;
Alma 37:35.

24a pp Pavel.
b Skut. 26:1–32.
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uprostfied onoho svûtla jsem vi-
dûl dvû aBytosti a ony opravdu
mluvily ke mnû; a i kdyÏ jsem
byl nenávidûn a pronásledován
kvÛli tomu, Ïe jsem fiekl, Ïe jsem
vidûl vidûní, pfiesto bylo pravdi-
vé; a zatímco mne pronásledo-
vali, spílali mi a mluvili lÏivû
proti mnû v‰eliké zlo kvÛli
tomu, Ïe jsem to fiekl, byl jsem
pohnut, abych si v srdci fiekl:
Proã mne pronásledujete kvÛli
tomu, Ïe mluvím pravdu? Sku-
teãnû jsem vidûl vidûní; a kdo
jsem já, abych mohl odporovati
Bohu, nebo proã si svût myslí,
Ïe mne pfiinutí popfiíti to, co
jsem skuteãnû vidûl? NeboÈ
jsem vidûl vidûní; vûdûl jsem
to a vûdûl jsem, Ïe BÛh to ví, a
nemohl jsem to bpopfiíti, aniÏ
jsem se odváÏil to uãiniti; pfiinej-
men‰ím jsem vûdûl, Ïe kdybych
tak uãinil, prohfie‰il bych se
proti Bohu a do‰el odsouzení.

26 Moje mysl byla nyní upo-
kojena ohlednû sektáfiského
svûta – Ïe není mou povinností
pfiipojiti se ke kterékoli z nich,
ale Ïe mám pokraãovati, jak
jsem, dokud nebudu dále pou-
ãen. Shledal jsem, Ïe asvûdectví
Jakubovo je pravdivé – Ïe ãlo-
vûk, jemuÏ se nedostává moud-
rosti , mÛÏe prositi Boha a
obdrÏeti, a nebude kárán.

Josephu Smithovi se ukazuje Moro-
ni – Josephovo jméno bude známo
v dobrém i ve zlém mezi v‰emi
národy – Moroni mu fiíká o Knize
Mormonovû a o pfiíchodu soudÛ
Pánû a cituje mnohá písma – Je

zjeveno místo úkrytu zlat˘ch de-
sek – Moroni pokraãuje v pouãová-
ní Proroka. (Ver‰e 27–54.)

27 Pokraãoval jsem v Ïivotû ve
sv˘ch bûÏn˘ch pracích, aÏ do
dvacátého prvního záfií jeden
tisíc osm set dvacet tfii, cel˘
ãas trpû kruté pronásledování
z rukou v‰ech tfiíd lidí, jak
náboÏn˘ch, tak nenáboÏn˘ch,
protoÏe jsem nadále tvrdil, Ïe
jsem vidûl vidûní.

28 V rozmezí ãasu, kter˘ uply-
nul mezi dobou, kdy jsem mûl
vidûní, a rokem osmnáct set a
dvacet tfii – maje zakázáno pfii-
pojiti se k jakékoli náboÏenské
sektû onûch dnÛ a jsa velmi útlé-
ho vûku a pronásledován tûmi,
ktefií mûli b˘ti m˘mi pfiáteli a
chovati se ke mnû laskavû, a jest-
liÏe se domnívali, Ïe jsem byl
oklamán, mûli se pokusiti správ-
n˘m a láskypln˘m zpÛsobem
mne napraviti – byl jsem pone-
chán ve‰ker˘m druhÛm apoku-
‰ení; a st˘kaje se se v‰emi druhy
spoleãnosti, ãasto jsem upadal
do mnoha po‰etil˘ch omylÛ a
projevoval jsem slabost mládí a
kfiehkosti lidské povahy; které,
je mi to líto fiíci, mne vedly
k rÛzn˘m poku‰ením, nepfiija-
teln˘m v oãích BoÏích. Uãiniv
toto pfiiznání, nikdo se nemusí
domnívati, Ïe jsem byl vinen
jak˘mikoli velik˘mi neboli
zhoubn˘mi hfiíchy. Sklon do-
pou‰tûti se takov˘ch nikdy ne-
byl v mé povaze. Ale byl jsem
vinen lehkomyslností a nûkdy
jsem se st˘kal s veselou spoleã-

25a JS–Î 1:17.
b pp Bezúhonnost;

Odvaha, odváÏn˘.
26a Jakub 1:5–7.

28a pp Pokou‰eti,
poku‰ení.
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ností atd., nesluãitelnou s cha-
rakterem, jak˘ má b˘ti ucho-
váván tím, kdo byl bpovolán
Bohem, jako jsem byl já. Ale to
se nebude zdáti velmi podivné
nikomu, kdo si vzpomíná na
mé mládí a je obeznámen s mou
pfiirozenû veselou povahou.

29 V dÛsledku tûchto vûcí jsem
se ãasto cítil pro své slabosti a
nedokonalosti odsouzen; kdyÏ
jsem se veãer v˘‰e zmínûného
dvacátého prvního záfií poté, co
jsem ode‰el na své loÏe k spán-
ku, odebral k amodlitbû a úpûn-
livé prosbû k V‰emohoucímu
Bohu o odpu‰tûní v‰ech sv˘ch
hfiíchÛ a bláhovostí a také kvÛli
projevu pro sebe, abych mohl
poznati svÛj stav a postavení
pfied ním; neboÈ jsem mûl plnou
dÛvûru v získání boÏského
projevu, ponûvadÏ jsem dfiíve
jeden mûl.

30 Zatímco jsem tak volal
k Bohu, pov‰iml jsem si svûtla
objevujícího se v mém pokoji,
kterého nadále pfiib˘valo, aÏ byl
pokoj jasnûj‰í neÏ v poledne,
kdyÏ se náhle u mého loÏe obje-
vila apostava stojící ve vzduchu,
neboÈ její nohy se nedot˘kaly
podlahy.

31 Mûl volné roucho nanejv˘‰
pronikavé abûlosti. Byla to bû-
lost pfiesahující cokoli pozem-
ské, co jsem kdy vidûl; aniÏ
vûfiím, Ïe by jakákoli pozemská

vûc mohla vypadati tak nesmír-
nû bûlostnû a záfiivû. Ruce mûl
holé, a paÏe také, trochu nad
zápûstí; rovnûÏ, také, mûl holá
chodidla, stejnû jako nohy, tro-
chu nad kotníky. Hlavu a krk
mûl také holé. Mohl jsem si
pov‰imnouti, Ïe na sobû nemá
jiného odûvu neÏ toto roucho,
jelikoÏ bylo rozhaleno, takÏe
jsem mohl vidûti jeho hruì.

32 NejenÏe jeho roucho bylo
nesmírnû bílé, ale celá jeho oso-
ba byla nepopsatelnû anádherná
a tváfi jeho vpravdû jako bblesk.
Pokoj byl nesmírnû jasn˘, ale
ne tak velmi záfiiv˘ jako bezpro-
stfiednû kolem jeho osoby. KdyÏ
jsem na nûj poprvé pohlédl,
cbál jsem se; ale strach mne
brzy opustil.

33 Nazval mne ajménem a fiekl
mi, Ïe je poslem poslan˘m ke
mnû z pfiítomnosti BoÏí a Ïe se
jmenuje Moroni; Ïe BÛh má pro
mne dílo, které mám vykonati;
a Ïe mé jméno má b˘ti pokládá-
no za dobré i zlé mezi v‰emi
národy, pokoleními a jazyky,
neboli Ïe má b˘ti mezi v‰emi
lidmi vyslovováno jak v dobrém,
tak ve zlém.

34 ¤ekl, Ïe existuje uloÏená
akniha, psaná na bzlat˘ch des-
kách, podávající zprávu o dfií-
vûj‰ích obyvatelích tohoto kon-
tinentu a o prameni, z nûhoÏ
vze‰li. Také fiekl, Ïe v ní je obsa-

28b pp Povolání,
povolan˘ Bohem,
povolati.

29a pp Modlitba.
30a pp Andûlé; Moroni,

syn MormonÛv.
31a Skut. 10:30;

1. Nefi 8:5;
3. Nefi 11:8.

32a 3. Nefi 19:25.
pp Sláva.

b Ex. 34:29–35;
Hel. 5:36;
NaS 110:3.

c Ex. 3:6;
Eter 3:6–8, 19.

33a Ex. 33:12, 17;
Iz. 45:3–4.

34a pp Kniha
Mormonova.

b pp Zlaté desky.
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Ïena cplnost vûãného evangelia,
jak byla pfiedána Spasitelem
dávn˘m obyvatelÛm;

35 Také Ïe existují dva kame-
ny ve stfiíbrn˘ch obrubách – a
tyto kameny, pfiipevnûné k aná-
prsníku, tvofií to, co se naz˘vá
bUrim a Thumim – uloÏené
s deskami; a vlastnictví a pou-
Ïívání tûchto kamenÛ je to, co
urãovalo v dávn˘ch neboli dfií-
vûj‰ích dobách c„vidoucí“; a Ïe
BÛh je pfiipravil se zámûrem
pfieloÏení oné knihy.

36 Povûdûv mi tyto vûci, zapo-
ãal s citováním proroctví aStaré-
ho zákona. Nejprve citoval ãást
tfietí kapitoly bMalachiá‰ovy; a
citoval také ãtvrtou neboli po-
slední kapitolu téhoÏ proroctví,
i kdyÏ s malou odchylkou od
toho, co je psáno v na‰ich Bib-
lích. Namísto citování prvního
ver‰e tak, jak je zapsán v na‰ich
knihách, citoval ho takto:

37 NeboÈ vizte, pfiichází aden,
kter˘ bude bhofieti jako pec, a v‰ich-
ni py‰ní, ano, a v‰ichni ti, ktefií si
poãínají zlovolnû, budou hofieti jako
cstrni‰tû; neboÈ ti, ktefií pfiicházejí,
je spálí, praví Pán zástupÛ, takÏe
jim to neponechá ani kofiene, ani
vûtve.
38 A opût, pát˘ ver‰ citoval

takto: Vizte, zjevím vám aKnûÏství

rukou bEliá‰e, proroka, pfied pfiícho-
dem velikého a hrozného dne Pánû.

39 Také dal‰í ver‰ citoval od-
chylnû: A on zasadí do srdce dûtí
azaslíbení uãinûná otcÛm a srdce
dûtí se bobrátí k jejich otcÛm. Kdyby
tomu tak nebylo, celá zemû by byla
zcela zpusto‰ena pfii jeho pfiíchodu.

40 Kromû tûchto citoval jede-
náctou kapitolu Izaiá‰ovu fika,
Ïe bude brzo naplnûna. Citoval
také tfietí kapitolu SkutkÛ, dva-
cát˘ druh˘ a dvacát˘ tfietí ver‰,
pfiesnû tak, jak stojí v na‰em
Novém zákonû. ¤ekl, Ïe onen
aprorok je Kristus; ale ten den
je‰tû nepfii‰el, kdy ti, ktefiíÏ ne-
chtûjí sly‰eti hlasu jeho, budou
bodfiíznuti z prostfiedku lidu,
ale brzy pfiijde.

41 Také citoval druhou kapi-
tolu aJoelovu, od dvacátého
osmého ver‰e do posledního.
Také fiekl, Ïe toto je‰tû není na-
plnûno, ale brzy bude. A dále
uvedl, Ïe má brzy pfiijíti plnost
bpohanÛ. Citoval mnohé dal‰í
úryvky z písem a poskytl mno-
há vysvûtlení, která zde nemo-
hou b˘ti zmínûna.

42 Opût, pravil mi, Ïe aÏ do-
stanu ony desky, o kter˘ch mlu-
vil – neboÈ ãas, kdy mají b˘ti
získány, je‰tû nebyl naplnûn –
nemám je ukazovati Ïádné

34c pp Znovuzfiízení
evangelia.

35a Lev. 8:8.
pp Náprsník.

b Ex. 28:30.
pp Urim a Thumim.

c pp Vidoucí.
36a pp Star˘ zákon.

b pp Malachiá‰.
37a pp Druh˘ pfiíchod

JeÏí‰e Krista.

b 3. Nefi 25:1–6;
NaS 64:23–24.
pp Svût – Konec
svûta; Zemû –
Oãi‰tûní zemû.

c Nahum 1:8–10;
1. Nefi 22:15, 23;
2. Nefi 26:4–6;
NaS 29:9.

38a pp Klíãe knûÏství;
KnûÏství.

b NaS 27:9; 110:13–16.
pp Eliá‰.

39a Gal. 3:8, 19.
b pp Rodokmen;

Spasení pro mrtvé.
40a Deut. 18:15–19.

b 3. Nefi 20:23; 21:20.
41a Skut. 2:16–21.

b ¤ím. 11:11–25;
NaS 88:84.
pp Pohané.
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osobû; ani náprsník s Urimem a
Thumimem; pouze tûm, jimÏ
mi bude pfiikázáno je ukázati;
kdybych tak uãinil, mûl jsem
b˘ti zniãen. Zatímco se mnou
hovofiil o tûchto deskách, otevfie-
lo se mé amysli vidûní, takÏe
jsem vidûl místo, kde byly desky
uloÏeny, a to tak jasnû a zfietelnû,
Ïe jsem to místo opût poznal,
kdyÏ jsem ho nav‰tívil.

43 Po tomto sdûlení jsem vidûl,
Ïe svûtlo v pokoji se poãalo sou-
stfieìovati bezprostfiednû kolem
osoby toho, kter˘ ke mnû pro-
mlouval, a to tak pokraãovalo,
aÏ pokoj zÛstal opût temn˘,
kromû svûtla tûsnû kolem nûho;
a pak jsem náhle uvidûl jakoby
prÛchod otevfien˘ pfiímo nahoru
do nebe, a on stoupal, aÏ zcela
zmizel, a pokoj zÛstal tak, jak
byl pfiedtím, neÏ se objevilo toto
nebeské svûtlo.

44 LeÏel jsem hloubaje o jedi-
neãnosti toho v˘jevu a podivuje
se velice tomu, co mi bylo fieãe-
no tímto neobyãejn˘m poslem;
kdyÏ tu jsem si uprostfied svého
ameditování náhle pov‰iml, Ïe
se mÛj pokoj zaãíná opût rozsvû-
covati, a, jakoby v okamÏiku,
byl tent˘Ï nebesk˘ posel opût
u mého loÏe.
45 Zapoãal a opût vyprávûl

zcela tytéÏ vûci, které vyprávûl
pfii své první náv‰tûvû, bez se-
bemen‰í odchylky; coÏ uãiniv,
zpravil mne o velik˘ch sou-
dech, které pfiicházejí na zemi,
s velik˘mi pusto‰eními hladem,
meãem a morem; a Ïe tyto

bolestné soudy pfiijdou na zemi
v tomto pokolení. Dovyprávûv
tyto vûci, opût vystoupil, jako
to uãinil dfiíve.

46 Tak hluboké byly dojmy uãi-
nûné na mou mysl v té dobû, Ïe
se mi spánek vytratil z oãí a já
jsem leÏel pfiemoÏen v úÏasu
nad tím, co jsem vidûl i sly‰el.
Ale jaké bylo mé pfiekvapení,
kdyÏ jsem téhoÏ posla opût
spatfiil u svého loÏe a sly‰el
jsem ho opût vyprávûti neboli
opakovati mi tytéÏ vûci jako
dfiíve; a pfiidal varování pro mne
pravû mi, Ïe aSatan se bude sna-
Ïiti bpokou‰eti mne (v dÛsledku
nuzn˘ch pomûrÛ rodiny mého
otce), abych získal desky se
zámûrem obohatiti se. Toto mi
zakázal fika, Ïe nesmím míti pfii
získávání desek na zfieteli Ïádn˘
jin˘ cíl neÏ oslaviti Boha a
nesmím b˘ti ovlivnûn Ïádnou
jinou cpohnutkou neÏ budová-
ním jeho království; jinak bych
je získati nemohl.

47 Po této tfietí náv‰tûvû opût
vystoupil do nebe jako dfiíve
a já jsem byl opût ponechán o
samotû, abych pfiemítal o neob-
vyklosti toho, co jsem právû
zaÏil; kdyÏ témûfi ihned poté, co
ode mne nebesk˘ posel vystou-
pil po tfietí, zakokrhal kohout a
já jsem shledal, Ïe nastává den,
takÏe na‰e rozmluvy musely
zabrati onu celou noc.

48 Krátce poté jsem vstal ze
svého loÏe a jako obvykle jsem
‰el konati nutné práce toho dne;
ale pokou‰eje se pracovati jako

42a pp Mysl.
44a pp Pfiemítati.

46a pp ëábel.
b pp Pokou‰eti,

poku‰ení.
c NaS 121:37.
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jindy, shledal jsem, Ïe mé síly
jsou tak vyãerpány, Ïe mne to
uãinilo zcela neschopn˘m. MÛj
otec, kter˘ pracoval spoleãnû se
mnou, si pov‰iml, Ïe se mnou
nûco není v pofiádku, a fiekl mi,
abych ‰el domÛ. Vykroãil jsem
s úmyslem jíti domÛ; ale pokou-
‰eje se pfielézti plot ven z pole,
kde jsme byli, síly mne zcela
opustily a já jsem bezmocnû
spadl na zem a po nûjak˘ ãas
jsem naprosto nic nevnímal.
49 První vûc, na kterou si mohu

vzpomenouti, byl hlas promlou-
vající ke mnû, naz˘vaje mne
jménem. Vzhlédl jsem a spatfiil
jsem téhoÏ posla stojícího nad
svou hlavou obklopeného svût-
lem jako dfiíve. Poté mi opût
vyprávûl v‰e, co mi vyprávûl
pfiede‰lé noci, a pfiikázal mi,
abych ‰el za sv˘m aotcem a po-
vûdûl mu o vidûní a pfiikázá-
ních, jeÏ jsem obdrÏel.
50 Poslechl jsem; vrátil jsem

se k otci na pole a v‰e jsem mu
vypravoval. Odpovûdûl mi, Ïe
to je od Boha, a fiekl mi, abych
‰el a uãinil, jak mi posel pfiiká-
zal. Opustil jsem pole a ‰el jsem
na místo, kde, jak mi povûdûl
posel, byly uloÏeny desky; a
díky zfietelnosti vidûní, které
jsem ohlednû nûho mûl, jsem
poznal ono místo v okamÏiku,
kdy jsem tam dorazil.

51 Blízko vesnice Manchester
v kraji Ontario ve státû New
York vystupuje apahorek znaãné
velikosti, a nejvyv˘‰enûj‰í ze
v‰ech v okolí. Na západní stranû

tohoto pahorku, nedaleko od
vrcholku, pod kamenem znaãné
velikosti, leÏely desky uloÏené
v kamenné schránce. Tento
kámen byl siln˘ a zaoblen˘
uprostfied horní strany a uÏ‰í
smûrem k okrajÛm, takÏe jeho
stfiední ãást byla viditelná nad
zemí, ale okraj kolem dokola
byl pfiikryt zeminou.

52 Odstraniv zeminu, vzal jsem
si sochor, kter˘ jsem vklínil pod
okraj kamene, a s trochou náma-
hy jsem ho nadzvedl. Nahlédl
jsem dovnitfi a tam jsem vskutku
spatfiil adesky, bUrim a Thumim
a cnáprsník, jak uvedl posel.
Schránka, ve které leÏely, byla
zhotovena pfiikládáním kamenÛ
k sobû v nûjakém druhu malty.
Na dnû schránky byly poloÏeny
napfiíã schránkou dva kameny
a na tûchto kamenech leÏely
desky a s nimi ostatní vûci.

53 Pokusil jsem se je vyjmouti,
ale posel mi to zakázal a opût
mne zpravil o tom, Ïe doba pro
jejich vynesení je‰tû nepfii‰la, ani
nepfiijde, dokud neubûhnou ãty-
fii roky od této doby; ale fiekl
mi, Ïe mám na to místo pfiijíti
pfiesnû za rok od této doby a
Ïe se tam se mnou setká a Ïe
tak mám ãiniti nadále, dokud
nepfiijde ãas k získání desek.

54 Podle toho, jak mi bylo pfii-
kázáno, pfiicházel jsem na konci
kaÏdého roku a pokaÏdé jsem
tam na‰el téhoÏ posla a pfii
kaÏdé na‰í rozmluvû jsem od nûj
obdrÏel pouãení a znalost ohled-
nû toho, co se Pán chystá uãiniti

49a pp Smith, Joseph, st.
51a pp Kumora, pahorek.

52a Morm. 6:6.
pp Zlaté desky.

b pp Urim a Thumim.
c pp Náprsník.
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a jak a jak˘m zpÛsobem má b˘ti
vedeno jeho akrálovství v po-
sledních dnech.

Joseph Smith se Ïení s Emmou
Haleovou – Dostává od Moroniho
zlaté desky a nûkteré ze znakÛ pfie-
kládá – Martin Harris ukazuje zna-
ky a pfieklad profesoru Anthonovi,
jenÏ fiíká: „Nemohu ãísti zapeãetû-
nou knihu.“ (Ver‰e 55–65.)

55 JelikoÏ hmotné pomûry
mého otce byly velmi omezené,
byli jsme nuceni pracovati
vlastníma rukama, jsouce nají-
máni na jednodenní práci i
jinak, jak jsme mûli pfiíleÏitost.
Nûkdy jsme byli doma a nûkdy
mimo a neustálou prací nám
bylo umoÏnûno získati dosta-
teãné Ïivobytí.

56 V roce 1823 potkala rodinu
mého otce veliká strast násled-
kem smrti mého nejstar‰ího
bratra aAlvina. V mûsíci fiíjnu,
roku 1825, jsem byl najat star˘m
váÏen˘m muÏem, kter˘ se jme-
noval Josiah Stoal, jenÏ Ïil v kraji
Chenango ve státû New York.
Sly‰el nûco o stfiíbrném dole,
kter˘ byl otevfien˘ ·panûly
v Harmony v kraji Susquehanna
ve státû Pensylvánie; a pfiedtím,
neÏ si mne k sobû najal, kopal,
aby, moÏno-li, ten dÛl objevil.
Poté, co jsem k nûmu ‰el bydleti,
vzal mne a zbytek sv˘ch dûlní-
kÛ, abychom kopali a hledali
stfiíbrn˘ dÛl, na ãemÏ jsem i na-
dále pracoval témûfi mûsíc bez
úspûchu v na‰em poãínání a
nakonec jsem starého váÏeného

muÏe pfiesvûdãil, aby v kopání
a jeho hledání ustal. Odtud
povstal velmi roz‰ífien˘ pfiíbûh
o tom, Ïe jsem byl hledaãem
pokladÛ.

57 Bûhem této doby, kdy jsem
byl takto zamûstnán, mûl jsem
v onom místû ubytování a stravu
u pana Isaaca Halea; tam jsem
po prvé uvidûl svou manÏelku
(jeho dceru) aEmmu Haleovou.
18. ledna 1827 jsme byli oddáni,
zatímco já jsem byl je‰tû zamûst-
nán ve sluÏbû pana Stoala.

58 KvÛli svému neustálému
tvrzení, Ïe jsem vidûl vidûní,
mne apronásledování stále do-
provázelo a rodina otce mé
manÏelky velice odporovala
tomu, abychom byli oddáni. Byl
jsem, tudíÏ, nucen ji vzíti jinam;
tak jsme ode‰li a byli jsme od-
dáni v domû smírãího soudce
Tarbilla v South Bainbridge
v kraji Chenango ve státû New
York. Ihned po svém sÀatku
jsem pana Stoala opustil a ode-
‰el jsem k svému otci a v onom
období jsem hospodafiil s ním.

59 Posléze pfii‰el ãas k získání
desek, Urimu a Thumimu a
náprsníku. Dvacátého druhého
dne mûsíce záfií jeden tisíc osm
set dvacet sedm, ode‰ed jako
obvykle na konci dal‰ího roku
na místo, kde byly uloÏeny, mi
je tent˘Ï nebesk˘ posel vydal
s tímto pfiíkazem: Ïe za nû budu
zodpovûdn˘; Ïe kdyÏ o nû pfii-
jdu lhostejností nebo nûjakou
svou anedbalostí, budu odfiíz-
nut; ale Ïe kdyÏ vyuÏiji ve‰keré-

54a pp Království BoÏí
neboli království
nebeské.

56a NaS 137:5–8.
57a pp Smithová, Emma

Hale.

58a pp Pronásledování,
pronásledovati.

59a JS–Î 1:42.
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ho svého úsilí, abych je bucho-
val, dokud si pro nû on, posel,
nepfiijde, budou ochraÀovány.

60 Brzy jsem zjistil dÛvod, proã
jsem obdrÏel tak pfiísné pfiíkazy,
abych je uchovával v bezpeãí, a
proã posel fiekl, Ïe aÏ uãiním,
co je poÏadováno z mé ruky,
pfiijde si pro nû. NeboÈ jakmile
bylo známo, Ïe je mám, bylo
pouÏito nezmûrné úsilí, aby mi
je vzali. KaÏd˘ úskok, jenÏ mohl
b˘ti vymy‰len, byl k onomu
úãelu pouÏit. Pronásledování
nabylo na síle a bylo krutûj‰í
neÏ dfiíve, a zástupy byly neu-
stále ve stfiehu, aby mi je vzaly,
moÏno-li. Ale moudrostí BoÏí
zÛstaly bezpeãnû v m˘ch rukou,
dokud jsem s nimi neuskuteã-
nil to, co bylo poÏadováno z mé
ruky. KdyÏ si, podle úmluvy,
pro nû posel pfii‰el, vydal jsem
mu je; a on je má ve své péãi do
tohoto dne, coÏ je druh˘ den
mûsíce kvûtna jeden tisíc osm
set tfiicet osm.

61 Rozruch v‰ak stále pokra-
ãoval a povûst se sv˘mi tisíci
jazyky byla neustále zamûstná-
na ‰ífiením nepravd o rodinû
mého otce a o mnû. Kdybych
mûl vyprávûti tisícinu z nich,
zaplnilo by to knihy. Pronásle-
dování se v‰ak stalo tak nesne-
siteln˘m, Ïe jsem byl nucen
opustiti Manchester a jíti se svou
manÏelkou do kraje Susque-
hanna ve státû Pensylvánie.
Zatímco jsme se pfiipravovali
na cestu – byli jsme velmi chudí
a pronásledování na nás tak

tûÏce doléhalo, Ïe nebyla Ïádná
pravdûpodobnost, Ïe na tom
budeme kdy jinak – uprostfied
sv˘ch strastí jsme na‰li pfiítele
ve váÏeném muÏi, kter˘ se
jmenoval aMartin Harris, jenÏ
k nám pfii‰el a dal mi padesát
dolarÛ, aby nám pomohl v na‰í
cestû. Pan Harris byl obyvate-
lem okresu Palmyra v kraji
Wayne ve státû New York a far-
máfiem s dobrou povûstí.

62 Touto pomocí v pfiíhod-
ném ãase mi bylo umoÏnûno
dosáhnouti místa svého urãení
v Pensylvánii; a ihned po svém
pfiíchodu tam jsem zapoãal
s pfiepisováním znakÛ z desek.
Pfiepsal jsem jich znaãn˘ poãet
a prostfiednictvím aUrimu a
Thumimu jsem nûkteré z nich
pfieloÏil, coÏ jsem uãinil v dobû
mezi sv˘m pfiíchodem do domu
otce své manÏelky v mûsíci
prosinci a následujícím únorem.

63 Nûkdy v tomto mûsíci úno-
ru v˘‰e zmínûn˘ pan Martin
Harris pfii‰el k nám, dostal zna-
ky, které jsem opsal z desek, a
ode‰el s nimi do mûsta New
York. Ohlednû toho, co se stalo
jemu a se znaky, odkazuji na
jeho vlastní zprávu o tûchto
okolnostech, tak jak mi je vyprá-
vûl po svém návratu, coÏ bylo
následovnû:

64 „·el jsem do mûsta New
York a pfiedloÏil jsem znaky,
které byly pfieloÏeny, s jejich
pfiekladem profesoru Charlesu
Anthonovi, váÏenému muÏi
proslulému jeho literárními zna-

59b pp Písma – Písma
budou zachovávána.

61a NaS 5:1.
pp Harris, Martin.

62a pp Urim a Thumim.
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lostmi. Profesor Anthon uvedl,
Ïe pfieklad je správn˘, více neÏ
jak˘koli, kter˘ dfiíve vidûl pfielo-
Ïen˘ z egypt‰tiny. Potom jsem
mu ukázal ty, které je‰tû pfielo-
Ïeny nebyly, a on fiekl, Ïe jsou
egyptské, kaldejské, assyrské a
arabské; a fiekl, Ïe to jsou pravé
znaky. Dal mi osvûdãení osvûd-
ãující lidem z Palmyry, Ïe to
jsou pravé znaky a Ïe pfieklad
tûch z nich, které byly pfieloÏe-
ny, je také správn˘. Vzal jsem
osvûdãení a vloÏil jsem si ho do
kapsy a právû jsem opou‰tûl
dÛm, kdyÏ mne pan Anthon
zavolal zpût a zeptal se mne, jak
ten mlad˘ muÏ zjistil, Ïe zlaté
desky byly na místû, kde je
na‰el. Odpovûdûl jsem, Ïe mu
to zjevil andûl BoÏí.
65 Potom mi fiekl: ‚Dovolte,

abych se na to osvûdãení podí-
val.‘ Vyndal jsem ho tedy z kap-
sy a podal jsem mu ho, naãeÏ on
ho vzal a roztrhal ho na kousky
fika, Ïe nyní nejsou Ïádné takové
vûci jako sluÏba aandûlÛ, a Ïe
pfiinesu-li mu desky, on je pfielo-
Ïí. Zpravil jsem ho, Ïe ãást desek
je bzapeãetûna a Ïe mi bylo za-
kázáno pfiinésti je. Odpovûdûl:
‚Nemohu ãísti zapeãetûnou kni-
hu.‘ Opustil jsem ho a ‰el jsem
k dr. Mitchellovi, jenÏ potvrdil,
co profesor Anthon fiekl jak
ohlednû znakÛ, tak pfiekladu.“

� � � �
Oliver Cowdery slouÏí jako písafi

pfii pfiekládání Knihy Mormono-
vy – Joseph a Oliver dostávají od
Jana Kfititele Aronovo knûÏství –
Jsou pokfitûni, vysvûceni a dostávají
ducha proroctví. (Ver‰e 66–75.)

66 Pátého dne mûsíce dubna
1829 pfi i ‰e l ke mnû domÛ
aOliver Cowdery, do kteréÏto
doby jsem ho nikdy nevidûl.
Oznámil mi, Ïe uãe ve ‰kole
poblíÏ místa, kde bydlí mÛj otec,
a mÛj otec jsa jedním z tûch, kdo
posílal dûti do ‰koly, docházel
po nûjakou dobu k nûmu domÛ
na ubytování a na stravu, a
zatímco tam byl, rodina mu
vyprávûla o okolnostech toho,
jak jsem obdrÏel desky, a tedy
pfii‰el, aby se mne na to dotázal.

67 Dva dny po pfiíchodu pana
Cowderyho (bylo to 7. dubna)
jsem zapoãal pfiekládati Knihu
Mormonovu a on pro mne
zaãal psáti.

� � � �
68 Stále jsme pokraãovali

v práci na pfiekladu, kdyÏ,
následujícího mûsíce (kvûten
1829), jsme urãitého dne ‰li do
lesa, abychom se modlili a tázali
se Pána ohlednû akfitu na bod-
pu‰tûní hfiíchÛ, jenÏ jsme na‰li
zmínûn˘ v pfiekladu desek.
Zatímco jsme byli takto zamûst-
náni, modlíce se a vz˘vajíce
Pána, v coblaku svûtla sestoupil
z nebe dposel a vloÏiv eruce své
na nás fvysvûtil nás fika:

65a pp Andûlé.
b Iz. 29:11–12;

2. Nefi 27:10;
Eter 4:4–7.

66a pp Cowdery, Oliver.
68a pp Kfiest, kfitíti.

b pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.
c Num. 11:25;

Eter 2:4–5, 14;
NaS 34:7.

d pp Jan Kfititel.
e âl. v. 5.

pp Ruce, jejich
vkládání.

f pp Pravomoc;
Vysvûcení, vysvûtiti.



63 Joseph Smith–Îivotopis 1:69–73

69 Vám, spolusluÏebníci moji,
ve jménu Mesiá‰e , pfiedávám
aknûÏství Aronovo, které drÏí klíãe
sluÏby andûlÛ a evangelia pokání
a kfitu ponofiením na odpu‰tûní
hfiíchÛ; a to jiÏ nebude nikdy vzato
ze zemû, aÏ i synové bLévíovi opût
budou obûtovati obûÈ Pánu ve
spravedlivosti.
70 ¤ekl, Ïe toto Aronovo knûÏ-

ství nemá moc vkládání rukou
pro adar Ducha Svatého, ale Ïe
toto nám bude pfiedáno pozdûji;
a pfiikázal nám, abychom ‰li
a byli pokfitûni, a dal nám poky-
ny, Ïe já mám pokfitíti Olivera
Cowderyho a Ïe potom on má
pokfitíti mne.
71 Tedy jsme ‰li a byli jsme po-

kfitûni. Nejprve jsem já pokfitil
jeho a potom on pokfitil mne –
naãeÏ já jsem vloÏil ruce na
jeho hlavu a vysvûtil jsem ho

k Aronovu knûÏství a potom on
vloÏil ruce na mne a vysvûtil
mne k témuÏ knûÏství – neboÈ
tak nám bylo pfiikázáno.*

72 Posel, jenÏ nás pfii této pfií-
leÏitosti nav‰tívil a pfiedal nám
toto knûÏství, pravil, Ïe jméno
jeho je Jan, tent˘Ï, jenÏ je v No-
vém zákonû naz˘ván aJanem
Kfititelem, a Ïe jedná pod vede-
ním bPetra, cJakuba a dJana, ktefií
drÏí eklíãe knûÏství fMelchisede-
chova, kteréÏto knûÏství, fiekl,
nám bude v pfiíhodném ãase
pfiedáno, a Ïe já budu naz˘ván
prvním gstar‰ím Církve a on
(Oliver Cowdery) druh˘m. Bylo
to patnáctého dne mûsíce kvûtna
1829, kdy jsme byli vysvûceni
p o d r u k o u t o h o t o p o s l a a
pokfitûni.

73 Ihned, jakmile jsme se vy-
nofiili z vody poté, co jsme byli

* Oliver Cowdery popisuje tyto události takto: „Toto byly dny, na které nelze
nikdy zapomenouti – sedûti za zvuku hlasu diktujícího skrze inspiraci nebe, to
probudilo nejvy‰‰í vdûãnost tohoto nitra! Den po dni jsem pokraãoval, nevyru‰ován,
v zapisování z jeho úst, tak jak pfiekládal Urimem a Thumimem neboli, jak
by fiekli Nefité, ‚pfiekladateli‘, dûjiny neboli záznam nazvan˘ ‚Kniha Mormonova‘.

Zmíniti se, i jen nûkolika slovy, o zajímavé zprávû podané Mormonem a jeho
vûrn˘m synem Moronim, o lidech kdysi milovan˘ch a oblíben˘ch nebem, by
pfiekroãilo mÛj souãasn˘ zámûr; tudíÏ toto odloÏím na budoucí období a, jak jsem
fiekl v úvodu, pfiejdu pfiímo k nûkolika málo událostem bezprostfiednû spojen˘m
se vzestupem této Církve, coÏ mÛÏe b˘ti vítan˘m pro dosti tisíc tûch, ktefií
vykroãili, uprostfied nelibosti bigotních lidí a pomluv pokrytcÛ, a chopili se
evangelia Kristova.

Nikdo, se sv˘mi stfiízliv˘mi smysly, by nemohl pfiekládati a psáti pokyny
dávané NefitÛm z úst Spasitele, o pfiesném zpÛsobu, jímÏ lidé mají zbudovati Jeho
Církev, a zvlá‰tû kdyÏ zkaÏenost rozestfiela nejistotu nad ve‰ker˘mi uspofiádáními
a systémy praktikovan˘mi mezi lidmi, aniÏ by si pfiál v˘sadu projeviti ochotu srdce
tím, Ïe by byl pohfiben do tekutého hrobu, aby se zodpovídal ‚s dobr˘m svûdomím
skrze vzkfií‰ení JeÏí‰e Krista‘.

69a pp Aronovo knûÏství.
b Deut. 10:8;

NaS 13; 124:39.
pp Léví – Kmen
LévíÛv.

70a pp Dar Ducha

Svatého.
72a pp Jan Kfititel.

b NaS 27:12–13.
pp Petr.

c pp Jakub, syn
ZebedeÛv.

d pp Jan, syn
ZebedeÛv.

e pp Klíãe knûÏství.
f pp Melchisedechovo

knûÏství.
g pp Star‰í.
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pokfitûni, jsme obdrÏeli veliká a
velkolepá poÏehnání od na‰eho
Nebeského Otce. Jakmile jsem
pokfitil Olivera Cowderyho,
aDuch Svat˘ spoãinul na nûm
a on se postavil a bprorokoval
mnoho vûcí, které brzy nasta-
nou. A opût, jakmile jsem byl já
pokfitûn jím, také jsem mûl du-
cha proroctví, naãeÏ, postaviv
se, prorokoval jsem o vzestupu
této Církve a mnoha dal‰ích
vûcech spojen˘ch s Církví a
tímto pokolením dûtí lidsk˘ch.
Byli jsme naplnûni Duchem Sva-
t˘m a radovali jsme se v Bohu
svého spasení.
74 ProtoÏe na‰e mysl byla

nyní osvícena, poãali jsme míti
písma otevfiená svému aporo-
zumûní a b prav˘ v˘znam a
zámûr jejich záhadnûj‰ích úryv-
kÛ zjeven˘ nám zpÛsobem,
kterého jsme nikdy dfiíve ne-

mohli dosáhnouti, aniÏ bychom
kdy dfiíve na to pomysleli. Pro-
zatím jsme byli nuceni zacho-
vávati v tajnosti okolnosti t˘-
kající se toho, Ïe jsme obdrÏeli
knûÏství a byli pokfitûni, kvÛli
duchu pronásledování, kter˘
se jiÏ sám o sobû v sousedství
projevoval.

75 âas od ãasu nám hrozilo, Ïe
budeme napadeni, a to také od
vyznavaãÛ náboÏenství. A jejich
zámûry napadnouti nás byly
mafieny pouze vlivem rodiny
otce mé manÏelky (pod BoÏskou
prozfietelností), která zaãala b˘ti
vÛãi mnû velmi pfiátelská a která
odporovala lÛze, a byli ochotni
mi dovoliti, abych pokraãoval
v díle pfiekládání bez pfieru‰o-
vání; a tudíÏ nám nabídli a slíbili
ochranu pfied ve‰ker˘m nezá-
konn˘m pÛsobením, tak dalece,
jak byli schopni.

Po zapsání zprávy dané o Spasitelovû sluÏbû zbytku semene Jákobova, na
tomto kontinentu, bylo snadné vidûti, jak prorok fiekl, Ïe bude, Ïe temnota
pokr˘vá zemi a hustá temnota mysl lidí. Pfii dal‰ím pfiem˘‰lení bylo stejnû
snadné vidûti, Ïe uprostfied velik˘ch potyãek a kfiiku ohlednû náboÏenství nemûl
nikdo pravomoc od Boha spravovati obfiady evangelia. NeboÈ by mohla b˘ti
poloÏena otázka: Mají muÏi, ktefií popírají zjevení, pravomoc spravovati obfiady
ve jménu Krista, kdyÏ svûdectví o Nûm není nic men‰ího neÏ duch proroctví a
Jeho náboÏenství je zaloÏeno, budováno a podporováno bezprostfiedními zjeveními
za v‰ech vûkÛ svûta, kdy On má lid na zemi? JestliÏe tyto skuteãnosti byly
pohfibeny a peãlivû ukryty lidmi, jejichÏ lstivost by byla v ohroÏení, pokud by jim
nûkdy bylo dovoleno, aby zazáfiily do tváfií lidí, nebyly jiÏ pro nás; a my jsme
pouze ãekali na to, aby bylo dáno pfiikázání: ‚PovstaÀte a buìte pokfitûni.‘

Toto jsme si nepfiáli dlouho pfiedtím, neÏ to bylo uskuteãnûno. Pán, jenÏ je
bohat˘ milosrdenstvím a vÏdy ochoten zodpovûdûti vytrvalou modlitbu pokorn˘ch,
se poté, co jsme Ho vroucnû vz˘vali, stranou od obydlí lidí, sklonil, aby nám
projevil svou vÛli. Náhle, jakoby z prostfiedku vûãnosti, hlas Vykupitele nám
vdechl pokoj, zatímco závoj byl rozevfien a andûl BoÏí odûn slávou sestoupil a
pfiedal dychtivû oãekávané poselství a klíãe evangelia pokání. Jaká radost! Jak˘ údiv!
Jak˘ úÏas! Zatímco svût byl tr˘znûn a suÏován – zatímco miliony tápavû hledaly
jako slepí zeì a zatímco v‰ichni lidé spoãívali v nejistotû, jako v‰eobecná masa, na‰e

73a pp Duch Svat˘.
b pp Proroctví,

prorokovati.
74a pp Porozumûní.

b Jan 16:13.
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oãi spatfiily, na‰e u‰i usly‰ely, jakoby v ‚záfii dne‘; ano, více – nad jas kvûtnového
sluneãního paprsku, kter˘ tehdy ‰ífiil svÛj tfipyt na tváfi pfiírody! Potom jeho hlas,
i kdyÏ mírn˘, pronikal aÏ do nitra a jeho slova: ‚Já jsem tvÛj spolusluÏebník‘,
rozpt˘lila ve‰keré obavy. Naslouchali jsme, zírali jsme, obdivovali jsme! Byl to
hlas andûla ze slávy, bylo to poselství od Nejvy‰‰ího! A kdyÏ jsme sly‰eli, radovali
jsme se, zatímco Jeho láska roznítila na‰i du‰i a my jsme byli pohlceni ve vidûní
V‰emohoucího! Kde bylo místo pro pochybnosti? Nikde; nejistota uprchla,
pochybnosti utonuly, aby jiÏ nepovstaly, kdeÏto v˘mysl a klam uprchly na vûky!

Ale, mil˘ bratfie, pfiem˘‰lej, dále chvíli pfiem˘‰lej, jaká radost naplnila na‰e
srdce a s jak˘m pfiekvapením jsme se museli skloniti (neboÈ kdo by nesklonil
koleno pro takové poÏehnání?), kdyÏ jsme obdrÏeli pod jeho rukou Svaté knûÏství,
kdyÏ fiekl: ‚Vám, spolusluÏebníci moji, ve jménu Mesiá‰e, pfiedávám toto KnûÏství
a tuto pravomoc, která zÛstane na zemi, takÏe synové Lévíovi budou je‰tû moci
obûtovati obûÈ Pánovi ve spravedlivosti!‘

Nebudu se pokou‰eti ti vylíãiti pocity tohoto srdce, ani majestátní krásu a
slávu, která nás obklopovala pfii této pfiíleÏitosti; ale bude‰ mi vûfiiti, kdyÏ fieknu,
Ïe zemû, ani lidé, s v˘mluvností získanou ãasem, nemohou zapoãíti odívati fieã
v tak zajímavém a vzne‰eném zpÛsobu jako tato svatá bytost. Ne; ani nemá tato
zemû moc dáti radost, udûliti pokoj nebo pochopiti moudrost, která byla obsaÏena
v kaÏdé vûtû, jak byly pfiedávány mocí Svatého Ducha! âlovûk mÛÏe klamati
svého bliÏního, klam mÛÏe následovati klam a dûti onoho zlovolného mohou míti
moc pfiivésti po‰etilé a neuãené vniveã, ale v˘mysl Ïiví mnohé a ovoce fal‰e nese
ve svém proudu vrtkavého do hrobu; ale jeden dotek prstem jeho lásky, ano, jeden
paprsek slávy z hofiej‰ího svûta, nebo jedno slovo z úst Spasitele, z lÛna vûãnosti,
strhne to v‰echno do bezv˘znamnosti a vymaÏe to na vûky z mysli. Uji‰tûní, Ïe jsme
byli v pfiítomnosti andûla, jistota, Ïe jsme sly‰eli hlas JeÏí‰e a pravdu neposkvrnûnou,
jak proudí z ãisté bytosti, diktovanou vÛlí BoÏí, jsou pro mne nepopsatelné a já budu
vÏdy hledûti na tento v˘raz Spasitelovy dobrotivosti s údivem a díkÛvzdáním,
dokud mi bude dovoleno zÛstati; a v onûch pfiíbytcích, kde dokonalost pfieb˘vá a
kam hfiích nikdy nepfiichází, doufám, Ïe budu uctívati v onen den, kter˘ nikdy
neustane.“ – Messenger and Advocate, sv. 1 (fiíjen 1834), str. 14–16.



âlánky víry

CÍRKVE JEÎÍ·E KRISTA SVAT¯CH POSLEDNÍCH DNÒ

History of the Church , sv. 4, str. 535–541

aVù¤ÍME v bBoha, Vûãného
Otce, a v Jeho cSyna, JeÏí‰e

Krista, a v dDucha Svatého.
2 Vûfiíme, Ïe lidé budou potres-

táni za své avlastní hfiíchy, a ne
za bpfiestupek AdamÛv.
3 Vûfiíme, Ïe skrze ausmífiení

Kristovo mÛÏe b˘ti bspaseno ve‰-
keré lidstvo, skrze cposlu‰nost
dzákonÛ a eobfiadÛ evangelia.
4 Vûfiíme, Ïe prvními zásadami

a aobfiady evangelia jsou: za
prvé bvíra v Pána JeÏí‰e Krista;
za druhé cpokání; za tfietí dkfiest
ponofiením na eodpu‰tûní hfií-
chÛ; za ãtvrté vkládání frukou
pro gdar Ducha Svatého.

5 Vûfiíme, Ïe muÏ musí b˘ti
apovolán Bohem, skrze bproroc-

tví a skrze vkládání crukou
tûch, ktefií mají dpravomoc, aby
ekázal evangelium a vykonával
jeho fobfiady.

6 Vûfiíme v tutéÏ aorganisaci,
jeÏ existovala v prvotní Církvi,
totiÏ v bapo‰toly, cproroky, dpas-
t˘fie, uãitele, eevangelisty a tak
dále.

7 Vûfiíme v adar bjazykÛ, cpro-
roctví, dzjevení, evidûní, fuzdra-
vování, gvykládání jazykÛ a
tak dále.

8 Vûfiíme, Ïe aBible je bslovo
BoÏí , nakolik je pfieloÏena
csprávnû; také vûfiíme, Ïe dKniha
Mormonova je slovo BoÏí.

9 Vûfiíme v‰emu, co BÛh azjevil,
v‰emu, co nyní zjevuje, a vûfií-

1a pp Vûfiiti, víra.
b pp BÛh, BoÏstvo –

BÛh Otec.
c pp BÛh, BoÏstvo –

BÛh Syn; JeÏí‰
Kristus.

d pp BÛh, BoÏstvo –
BÛh Duch Svat˘;
Duch Svat˘.

2a Deut. 24:16;
Ezech. 18:19–20.
pp Poãet vydati,
zodpovûdnost,
zodpovûdn˘;
Svoboda jednání.

b pp Pád Adama a Evy.
3a pp Usmífiení, usmífiiti.

b Mos. 27:24–26;
MojÏ. 5:9.
pp Spasení.

c pp Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n˘.

d pp Zákon.
e pp Evangelium.

4a pp Obfiady.
b pp Vûfiiti, víra.
c pp Pokání.
d pp Kfiest, kfitíti.
e pp Odpu‰tûní hfiíchÛ.
f pp Ruce, jejich

vkládání.
g pp Dar Ducha

Svatého.
5a pp Povolání,

povolan˘ Bohem,
povolati.

b pp Proroctví,
prorokovati.

c pp Ruce, jejich
vkládání.

d pp KnûÏství;
Pravomoc.

e pp Kázati.
f Alma 13:8–16.

6a pp Církev, znamení
té pravé – Církevní
organizace.

b pp Apo‰tol.

c pp Prorok.
d pp Biskup.
e pp Evangelista;

Patriarcha,
patriarchální.

7a pp Dary Ducha.
b pp Dar jazykÛ.
c pp Proroctví,

prorokovati.
d pp Zjevení.
e pp Vidûní.
f pp Uzdravování,

uzdravovati.
g 1. Kor. 12:10;

Morm. 9:7–8.
8a pp Bible.

b pp Slovo BoÏí.
c 1. Nefi 13:20–40;

14:20–26.
d pp Kniha

Mormonova.
9a pp Zjevení.
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me, Ïe je‰tû bzjeví mnohé veliké
a dÛleÏité vûci t˘kající se krá-
lovství BoÏího.

10 Vûfiíme v doslovné ashro-
máÏdûní Izraele a ve znovuzfií-
zení bdeseti kmenÛ; Ïe cSion
(Nov˘ Jeruzalém) bude vybudo-
ván na americkém kontinentu;
Ïe Kristus bude dvládnouti
osobnû na zemi; a Ïe zemû
bude eobnovena a obdrÏí svou
frajskou gslávu.
11 Domáháme se av˘sady uctí-

vati V‰emohoucího Boha podle
bpfiíkazÛ svého vlastního csvû-
domí a dopfiáváme v‰em lidem
stejnou v˘sadu, nechÈ ductívají
jakkoli, kdekoli nebo cokoli si
vyvolí.

12 Vûfiíme, Ïe máme b˘ti podfií-
zeni králÛm, presidentÛm, vlád-
cÛm a vefiejn˘m zástupcÛm, Ïe
máme b˘ti poslu‰ni azákona, Ïe
ho máme ctíti a podporovati.

13 Vûfiíme, Ïe máme b˘ti aãest-
ní, pravdiví, bcudní, dobrotiví,
ctnostní a Ïe máme cãiniti dobro
v‰em lidem; vskutku, mÛÏeme
fiíci, Ïe následujeme dnabádání
Pavlovo – vûfiíme v‰em vûcem,
edoufáme ve v‰echny vûci, sná-
‰eli jsme mnohé vûci a doufáme,
Ïe budeme schopni fsnésti v‰ech-
ny vûci. Je-li cokoli gctnostné,
milé nebo dobropovûstné nebo
chvályhodné, o to usilujeme.

Joseph Smith.

9b Amos 3:7;
NaS 121:26–33.
pp Písma – Pfiíchod
písem prorokován.

10a Iz. 49:20–22; 60:4;
1. Nefi 19:16–17.
pp Izrael –
ShromáÏdûní Izraele.

b pp Izrael – Deset
ztracen˘ch kmenÛ
Izraele.

c Eter 13:2–11;
NaS 45:66–67; 84:2–5;
MojÏ. 7:18.

pp Nov˘ Jeruzalém;
Sion.

d pp Milénium.
e pp Zemû – Oãi‰tûní

zemû.
f tj. podmínky jako

v zahradû Eden;
Iz. 11:6–9; 35:1–10;
51:1–3; 65:17–25;
Ezech. 36:35.
pp Ráj.

g pp Sláva.
11a NaS 134:1–11.

b pp Svoboda jednání.

c pp Svûdomí.
d pp Uctívání, uctívati.

12a NaS 58:21–23.
pp Zákon.

13a pp Bezúhonnost;
âestnost, ãestn˘.

b pp Cudnost.
c pp SlouÏiti, sluÏba.
d Filip. 4:8.
e pp Doufati, nadûje.
f pp Vytrvati.
g pp Ctnost;

Umírnûnost.
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DùJINY CÍRKVE–CHRONOLOGIE,
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BIBLICKÉ MAPY A FOTOGRAFIE





ÚVOD

PrÛvodce k písmÛm popisuje vybrané nauky, zásady, postavy a místa nacházející
se v Bibli svaté, Knize Mormonovû, Nauce a smlouvách a Drahocenné perle.

Ke kaÏdému námûtu vám také uvádí hlavní odkazy na ver‰e z písma pro studium.
Tento prÛvodce vám mÛÏe pomáhat pfii va‰em individuálním i rodinném studiu
písem. MÛÏe vám pomáhat zodpovûdût otázky t˘kající se evangelia, studovat
v písmech rÛzné námûty, pfiipravovat si proslovy a lekce a prohlubovat va‰e
poznání evangelia a svûdectví o nûm.

PrÛvodce má tfii ãásti: 1. Abecední seznam hesel, 2. V˘bûr z pfiekladu Bible od
Josepha Smitha (PJS) a 3. Dûjiny Církve – chronologie, mapy a fotografie; Biblické
mapy a fotografie.

1. Abecední seznam hesel. Tato ãást podává krátkou definici kaÏdého hesla a
uvádí nejdÛleÏitûj‰í odkazy na ver‰e z písma vztahující se k tomuto heslu. KaÏdému
odkazu pfiedchází krátk˘ citát z písma nebo jeho obsah. Odkazy na ver‰e z písma
jsou uvedeny v následujícím pofiadí: Star˘ zákon, Nov˘ zákon, Kniha Mormonova,
Nauka a smlouvy a Drahocenná perla.

2. V˘bûr z pfiekladu Bible od Josepha Smitha. Pán pouãil v roce 1830 proroka
Josepha Smitha, aby zapoãal práci na revidování neboli pfiekladu Bible, verze
krále Jakuba. Prorokov˘m cílem bylo znovuzfiíditi nûkteré jasné a cenné pravdy,
které se ztratily z pÛvodních textÛ Bible. Vût‰inu práce dokonãil do ãervence 1833.
Av‰ak i nadále, aÏ do své smrti v roce 1844, provádûl bûhem pfiípravy rukopisu
pro tisk úpravy. I kdyÏ celé dílo nebylo dokonãeno ani nebylo oficiálnû pfiijato
Církví, pfieklad Josepha Smitha obsahuje mnohá objasnûní v˘znamu písem a je
cennou pomÛckou pro porozumûní Bibli. Nûkteré z tûch dÛleÏitûj‰ích zmûn jsou
uvedeny v PrÛvodci k písmÛm. (Více informací najdete v prÛvodci pod heslem
„Pfieklad Josepha Smitha“.)

Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ pouÏívá jako svÛj oficiální anglick˘
pfieklad Bible verzi krále Jakuba. Hrál klíãovou roli pfii znovuzfiízení evangelia
a i nadále má v˘znamn˘ vliv na mnohé národy ve svûtû.

3. Dûjiny Církve – chronologie, mapy a fotografie a Biblické mapy a fotografie. Se znalostí
zemûpisu zemí, o kter˘ch se hovofií v písmech, mÛÏete událostem v písmech lépe
porozumût. PrÛvodce obsahuje 6 map území dÛleÏit˘ch z hlediska dûjin Církve,
14 map biblick˘ch zemí a 1 mapu svûta. Pfii hledání nûjakého místa pouÏijte
místopisn˘ rejstfiík pro soubor map, o které se zajímáte. Rejstfiík vás odkáÏe na
pfiíslu‰nou mapu a na soufiadnice polohy na této mapû. 18 fotografií z dûjin
Církve a 32 biblick˘ch fotografií je také doplnûno popisem, kter˘ vám pomÛÏe
lépe porozumût urãit˘m událostem z písem.

Chronologie dûjin Církve uvádí data dÛleÏit˘ch událostí pfii znovuzfiízení a
rÛstu Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ.

K úãinnûj‰í pomoci pfii va‰em studiu písem prÛvodce obsahuje nûkolik dal‰ích
uÏiteãn˘ch pomÛcek. JestliÏe se napfiíklad podíváte na heslo „JeÏí‰ Kristus“,
najdete v prÛvodci úpln˘ seznam v‰ech dal‰ích hesel, které poskytují informace
t˘kající se pfiímo Spasitele a jeho sluÏby. Toto je jediné heslo v prÛvodci s tak
rozsáhl˘m seznamem, kter˘ zdÛrazÀuje dÛleÏitost Krista pro celé lidstvo. Kromû
toho pod heslem „Chronologie“ je uveden seznam událostí, které patfiily k tûm
nejdÛleÏitûj‰ím v biblick˘ch dobách a v dobách vztahujících se ke Knize Mormo-
novû, a jejich pfiibliÏná data. Heslo „Evangelia“ zahrnuje svod evangelií. Tento
svod porovnává Spasitelovo uãení, které se nachází v Matou‰ovi, Markovi, Luká‰ovi
a Janovi a ve zjevení posledních dnÛ.

Pro knihy písem jsou v prÛvodci pouÏity následující zkratky:



Star˘ zákon
Genesis Gen.
Exodus Ex.
Leviticus Lev.
Numeri Num.
Deuteronomium Deut.
Jozue Jozue
SoudcÛ Soud.
Rut Rut
1. Samuelova 1. Sam.
2. Samuelova 2. Sam.
1. Královská 1. Král.
2. Královská 2. Král.
1. Paralipomenon 1. Par.
2. Paralipomenon 2. Par.
Ezdrá‰ Ezdr.
Nehemiá‰ Neh.
Ester Est.
Job Job
Îalmy Îalmy
Pfiísloví Pfiísl.
Kazatel Kaz.
PíseÀ ·alomounova PíseÀ
Izaiá‰ Iz.
Jeremiá‰ Jer.
Pláã Jeremiá‰Ûv Pláã
Ezechiel Ezech.
Daniel Dan.
Ozeá‰ Ozeá‰
Joel Joel
Amos Amos
Abdiá‰ Abd.
Joná‰ Joná‰
Micheá‰ Mich.
Nahum Nahum
Abakuk Abak.
Sofoniá‰ Sof.
Aggeus Aggeus
Zachariá‰ Zach.
Malachiá‰ Mal.

Nov˘ zákon
Matou‰ Mat.
Marek Marek
Luká‰ Luká‰
Jan Jan
Skutkové apo‰tolÛ Skut.
¤ímanÛm ¤ím.
1. Korintsk˘m 1. Kor.
2. Korintsk˘m 2. Kor.

Galatsk˘m Gal.
Efezsk˘m Efez.
Filipensk˘m Filip.
Kolossensk˘m Kol.
1. Tessalonicensk˘m 1. Tes.
2. Tessalonicensk˘m 2. Tes.
1. Timoteovi 1. Tim.
2. Timoteovi 2. Tim.
Titovi Tit.
Filemonovi Filem.
ÎidÛm ÎidÛm
Jakub Jakub
1. Petrova 1. Petr.
2. Petrova 2. Petr.
1. Janova 1. Jan.
2. Janova 2. Jan.
3. Janova 3. Jan.
Judas Judas
Zjevení Zjev.

Kniha Mormonova
1. Nefi 1. Nefi
2. Nefi 2. Nefi
Jákob Jákob
Enos Enos
Jarom Jarom
Omni Omni
Slova Mormonova Sl. Morm.
Mosiá‰ Mos.
Alma Alma
Helaman Hel.
3. Nefi 3. Nefi
4. Nefi 4. Nefi
Mormon Morm.
Eter Eter
Moroni Moroni

Nauka a smlouvy NaS
Oficiální prohlá‰ení–1 OP–1
Oficiální prohlá‰ení–2 OP–2

Drahocenná perla
MojÏí‰ MojÏ.
Abraham Abr.
Joseph Smith–Matou‰ JS–M
Joseph Smith–Îivotopis JS–Î
âlánky víry âl. v.

Pfieklad Josepha Smitha PJS



ABECEDNÍ SEZNAM HESEL
Jak ho pouÏívat. PrÛvodce k písmÛm je abecední seznam hesel t˘kajících se
evangelia. Podává krátkou definici kaÏdého hesla a uvádí nejdÛleÏitûj‰í odkazy
na ver‰e z písma vztahující se k tomuto heslu. KaÏdému odkazu pfiedchází
krátk˘ citát z písma nebo jeho obsah. Odkazy na ver‰e z písma jsou uvedeny
v následujícím pofiadí: Star˘ zákon, Nov˘ zákon, Kniha Mormonova, Nauka a
smlouvy a Drahocenná perla. Následující schéma vysvûtluje pfiíklady hesel:

K¤EST, K¤TÍTI. Viz také Duch
Svat˘; Kfiest mal˘ch dûtí; Obfiady;
Znovuzrozen, zrozen z Boha

Z fieckého slova znamenajícího „poto-
piti“ neboli „ponofiiti“. Kfiest ponofie-
ním ve vodû tím, kdo má pravomoc, je
úvodním obfiadem evangelia a je nutn˘
k tomu, aby se ãlovûk stal ãlenem
Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posled-
ních dnÛ. Pfiedchází mu víra v JeÏí‰e
Krista a pokání. Musí b˘ti následován
pfiijetím daru Ducha Svatého, aby byl
úpln˘m (2. Nefi 31:13–14).

Kfiest ponofiením: KdyÏ byl JeÏí‰ po-
kfitûn, vystoupil ihned z vody, Mat.
3:16 (Marek 1:10). Jan kfitil, protoÏe
tam bylo mnoho vody, Jan 3:23. Filip a
kle‰tûnec sestoupili do vody, Skut.
8:38. Pohfibeni jsme s ním skrze kfiest,
¤ím. 6:4 (Kol. 2:12). Následujte Pána
svého a Spasitele svého dolÛ do vody,
2. Nefi 31:13. Alma, Helam a dal‰í byli
pohfibeni do vody, Mos. 18:12–16. A
pak je ponofiíte do vody, 3. Nefi 11:25–
26. Je vysvûtlen správn˘ zpÛsob kfitu,
NaS 20:72–74. Byli pokfitûni podle zpÛ-
sobu jeho pohfibení, jsouce pohfibeni
do vody v jeho jménu, NaS 76:50–51.
Adam byl poloÏen pod vodu a byl vy-
nesen z vody, MojÏ. 6:64. Kfiest je pono-
fiením na odpu‰tûní hfiíchÛ, âl. v. 1:4.

STAR¯ DNÒ. Viz Adam

ZTRACENÉ KNIHY PÍSMA. Viz
Písma – Ztracená písma

Hesla jsou vyti‰tûna
tuãnû a velk˘mi
písmeny.

Zde je struãná definice
kaÏdého hesla.

Nûkterá hesla mají
dílãí hesla. Ta jsou
vyti‰tûna kurzívou.

Pfiíbuzné odkazy na
ver‰e z písma jsou
uvedeny v závorce.

Nûkdy informace o
urãitém tématu není
uvedena pod heslem,
které jste vyhledali.
Slovo viz vyti‰tûné
kurzívou vás odkáÏe
na heslo, kde se
informace nachází.

Nûkdy obsahují dal‰í
hesla v prÛvodci
informaci, která se
t˘ká tématu, které
studujete. Slova viz
také vyti‰tûná kurzívou
vás odkáÏí k tûmto
pfiíbuzn˘m heslÛm.

Odkazy na ver‰e
z písma, které vám
pomohou porozumût
definici, jsou
v závorce.

Pfied kaÏd˘m
odkazem na ver‰
z písma je krátk˘ citát
z tohoto ver‰e nebo
shrnutí tohoto ver‰e.

Slovo viz (nebo viz
také ) vyti‰tûné
kurzívou, za kter˘m
následuje tato
pomlãka, vám fiíká, Ïe
informace se nachází
v dílãím hesle
(„Ztracená písma“)
hlavního hesla
(„Písma“).





1 Abraham

ABAKUK

Starozákonní prorok v Judû, kter˘
mluvil o hfií‰nosti lidí moÏná bûhem
vlády Joachina (asi 600 let pfi. Kr.).

Kniha Abakukova : Kapitola 1 je rozho-
vorem mezi Pánem a jeho prorokem,
podobnû jako v Jeremiá‰ovi 12 a NaS
121. Abakuk byl zarmoucen, protoÏe
se zdálo, Ïe zlovoln˘m se dafií. V kapi-
tole 2 Pán radil Abakukovi, aby byl
trpûliv˘m – spravedln˘ se musí uãiti
Ïíti vírou. Kapitola 3 zaznamenává
Abakukovu modlitbu, ve které uznává
BoÏí spravedlnost.

ABDENÁGO. Viz také Daniel

Ve Starém zákonû byli Sidrach, Mizach
a Abdenágo tfii mladí Izraelité, ktefií byli
spoleãnû s Danielem uvedeni do paláce
Nabuchodonozorova, krále babylon-
ského. Hebrejské jméno Abdenága
bylo Azariá‰. Tito ãtyfii mladí muÏi
odmítli poskvrniti se tím, Ïe by poÏí-
vali královsk˘ pokrm a víno (Dan. 1).
Sidrach, Mizach a Abdenágo byli krá-
lem uvrÏeni do ohnivé pece, ale byli
uchránûni Synem BoÏím (Dan. 3).

ABDIÁ·

Starozákonní prorok, kter˘ pfiedpovû-
dûl osud Edomu. Prorokoval asi bûhem
vlády Joramovy (848–844 pfi. Kr.) nebo
bûhem babylonského vpádu v roce
586 pfi. Kr.

Kniha Abdiá‰ova: Kniha ve Starém záko-
nû. Má pouze jednu kapitolu. Abdiá‰
v ní psal o pádu Edomu a prorokoval,
Ïe se spasitelé postaví na horu Sion.

ABEL. Viz také Adam; Kain

Ve Starém zákonû syn Adama a Evy.

Pfiinesl Bohu lep‰í obûÈ neÏli jeho bra-
tr Kain, Gen. 4:4–5 (ÎidÛm 11:4; MojÏ.
5:16–21). Kain ho zavraÏdil, Gen. 4:8
(MojÏ. 5:32). ObdrÏel knûÏství od
Adama, NaS 84:16. Satan zosnoval
s Kainem, Ïe zavraÏdí Abela, MojÏ.
5:28–31 (Hel. 6:27).

ABINADI. Viz také Muãednictví,
muãedník

Nefitsk˘ prorok v Knize Mormonovû.

Prorokoval, Ïe BÛh potrestá lid zlo-
volného krále Noéma, pokud nebu-
dou ãiniti pokání, Mos. 11:20–25. Byl
uvûznûn za to, Ïe prorokoval zniãení
krále Noéma a jeho lidu, Mos. 12:1–17.
Uãil zlovolné knûze krále Noéma o
zákonu MojÏí‰ovu a o Kristu, Mos.
12–16. Alma star‰í uvûfiil a zapsal jeho
slova, Mos. 17:2–4. Král Noé ho usmr-
til upálením, Mos. 17:20.

ABRAHAM. Viz také Abrahamova
smlouva

Syn Táre, narodil se v Uru Kaldej-
sk˘ch (Gen. 11:26, 31; 17:5). Prorok
Pánû, s nímÏ Pán uãinil vûãné smlou-
vy, skrze nûÏ jsou poÏehnány v‰echny
národy zemû. Abraham se pÛvodnû
jmenoval Abram.

Pfiestûhoval se do Háran, kde Táre
zemfiel, Gen. 11:31–32 (Abr. 2:1–5).
Byl povolán Bohem, aby putoval do
Kanánu a aby obdrÏel boÏskou smlou-
vu, Gen. 12:1–8 (Abr. 2:4, 15–17). Pu-
toval do Egypta, Gen. 12:9–20 (Abr.
2:21–25). Usadil se v Hebronu, Gen.
13:18. Zachránil Lota, Gen. 14:1–16.
Setkal se s Melchisedechem, Gen.
14:18–20. Agar mu porodila syna Iz-
maela, Gen. 16:15–16. Jeho jméno bylo
zmûnûno na Abraham, Gen. 17:5. Pán
fiekl Abrahamovi a Sáfie, Ïe budou míti
syna, Gen. 17:15–22; 18:1–14. Sára mu
porodila syna Izáka, Gen. 21:2–3. Bylo
mu pfiikázáno obûtovati Izáka, Gen.
22:1–18. Sára zemfiela a byla pochována,
Gen. 23:1–2, 19. Abraham zemfiel a byl
pochován, Gen. 25:8–10. Abrahamova
ochota obûtovati Izáka byla podoben-
stvím Boha a jeho Jednorozeného
Syna, Jákob 4:5. Platil Melchisedechovi
desátky, Alma 13:15. Pfiedvídal KristÛv
pfiíchod a svûdãil o nûm, Hel. 8:16–17.
ObdrÏel knûÏství od Melchisedecha,
NaS 84:14. Vûrní se stávají semenem
Abrahamov˘m, NaS 84:33–34 (Gal.
3:27–29). ObdrÏel v‰echny vûci skrze
zjevení, NaS 132:29. ObdrÏel své osla-
vení, NaS 132:29. Usiloval o poÏehná-
ní otcÛ a o ustanovení ke knûÏství,



Abrahamova smlouva 2

Abr. 1:1–4. Byl pronásledován fale‰-
n˘mi knûÏími kaldejsk˘mi, Abr. 1:5–
15. Byl zachránûn Pánem, Abr. 1:16–20.
Pouãen o slunci, mûsíci a hvûzdách,
Abr. 3:1–14. Pouãen o pfiedpozemském
Ïivotû a o stvofiení, Abr. 3:22–28.

Kniha Abrahamova: Dávné záznamy
zapsané Abrahamem, které se v roce
1835 dostaly do vlastnictví Církve.
Tyto záznamy a jisté mumie objevil
v egyptsk˘ch katakombách Antonio
Lebolo, kter˘ je odkázal Michaelovi
Chandlerovi. Chandler je v roce 1835
vystavoval ve Spojen˘ch státech. Jistí
pfiátelé Josepha Smitha je od Chandle-
ra koupili a dali je Prorokovi, jenÏ je
pfieloÏil. Nûkteré z tûchto záznamÛ se
nyní nacházejí v Drahocenné perle.

Kapitola 1 zaznamenává Abraha-
movy záÏitky v Uru Kaldejsk˘ch, kde
se ho zlovolní knûÏí snaÏili obûtovati.
Kapitola 2 pojednává o jeho cestû do
Kanánu. Ukázal se mu Pán a uãinil
s ním smlouvy. Kapitola 3 zaznamená-
vá, Ïe Abraham vidûl vesmír a pochopil
vztahy mezi nebesk˘mi tûlesy. Kapitoly
4–5 jsou dal‰í zprávou o stvofiení.

Símû Abrahamovo: Lidé, ktefií skrze
poslu‰nost zákonÛ a obfiadÛ evangelia
JeÏí‰e Krista obdrÏí zaslíbení a smlou-
vy uãinûné Bohem Abrahamovi. MuÏi
a Ïeny mohou obdrÏeti tato poÏehnání,
jsou-li doslovnû z rodu Abrahamova
nebo jsou-li adoptováni do jeho rodiny
pfiijetím evangelia a kfitem (Gal. 3:26–29;
4:1–7; NaS 84:33–34; 103:17; 132:30–32;
Abr. 2:9–11). Doslovní potomci Abra-
hamovi mohou ztratiti svá poÏehnání
skrze neposlu‰nost (¤ím. 4:13; 9:6–8).

ABRAHAMOVA SMLOUVA. Viz
také Abraham; Obfiízka; Smlouva

Abraham obdrÏel evangelium a byl
vysvûcen k vy‰‰ímu knûÏství (NaS
84:14; Abr. 2:11) a vstoupil do celesti-
álního manÏelství, coÏ je smlouva
oslavení (NaS 131:1–4; 132:19, 29).
Abraham obdrÏel zaslíbení, Ïe v‰echna
poÏehnání tûchto smluv budou nabíd-
nuta jeho smrtelnému potomstvu
(NaS 132:29–31; Abr. 2:6–11). Tyto

smlouvy a zaslíbení se spoleãnû naz˘-
vají Abrahamovou smlouvou. Znovu-
zfiízením této smlouvy bylo znovuzfií-
zení evangelia v posledních dnech,
neboÈ skrze nû jsou v‰echny národy
zemû poÏehnány (Gal. 3:8–9, 29; NaS
110:12; 124:58; Abr. 2:10–11).

ABRAM. Viz Abraham

ADAM. Viz také Adam-ondi-ahman;
Archandûl; Eden; Eva; Michal;
Pád Adama a Evy

První ãlovûk stvofien˘ na zemi.
Adam je otcem a patriarchou lidské

rasy na zemi. Jeho pfiestupek v zahradû
Eden (Gen. 3; NaS 29:40–42; MojÏ. 4)
zpÛsobil, Ïe „padl“ a stal se smrteln˘m,
coÏ byl krok nutn˘ k tomu, aby lidstvo
na této zemi ãinilo pokrok (2. Nefi
2:14–29; Alma 12:21–26). Adam a Eva
mají tudíÏ b˘ti ctûni za to, Ïe umoÏnili
ná‰ vûãn˘ rÛst. Adam je Star˘ DnÛ a je
také znám jako Michal (Dan. 7; NaS
27:11; 107:53–54; 116; 138:38). Je ar-
chandûlem a pfiijde opût na zem jako
patriarcha lidské rodiny, aby pfiipra-
voval druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista
(NaS 29:26).

BÛh stvofiil ãlovûka ke svému vlastnímu
obrazu, Gen. 1:26–28 (MojÏ. 2:26–28;
Abr. 4:26–28). BÛh dal ãlovûku nade
v‰ím panství a pfiikázal mu, aby se
rozmnoÏoval a naplnil zemi, Gen. 1:28–
31 (MojÏ. 2:28–31; Abr. 4:28–31). BÛh
umístil Adama a Evu do zahrady Eden
a zakázal jim jísti ze stromu poznání
dobrého a zlého, Gen. 2:7–9, 15–17
(MojÏ. 3:7–9, 15–17; Abr. 5:7–13). Adam
pojmenoval kaÏdé Ïivé stvofiení, Gen.
2:19–20 (MojÏ. 3:19–20; Abr. 5:20–21).
Adam a Eva byli oddáni Bohem, Gen.
2:18–25 (MojÏ. 3:18–25; Abr. 5:14–21).
Adam a Eva byli pokou‰eni Satanem,
pojedli ze zakázaného ovoce a byli vy-
vrÏeni ze zahrady Eden, Gen. 3 (MojÏ.
4). Adamovi bylo 930 let, kdyÏ zemfiel,
Gen. 5:5 (MojÏ. 6:12). Adam byl prvním
ãlovûkem, NaS 84:16. Pfied smrtí svo-
lal Adam své spravedlivé potomstvo
do Adam-ondi-Ahman a poÏehnal jim,
NaS 107:53–57. Adam pfiiná‰el obûti,
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MojÏ. 5:4–8. Adam byl pokfitûn, obdr-
Ïel Ducha Svatého a byl vysvûcen ke
knûÏství, MojÏ. 6:51–68.

ADAM-ONDI-AHMAN. Viz také
Adam

Místo, kde Adam poÏehnal své spra-
vedlivé potomstvo tfii roky pfiedtím,
neÏ zemfiel (NaS 107:53–56), a kam
pfiijde pfied druh˘m pfiíchodem (NaS
116).

ADOPCE. Viz také Abraham – Símû
Abrahamovo; Dûti Kristovy;
Izrael; Synové a dcery BoÏí

Písma mluví o dvou druzích adopce.
1) Osoba, která není izraelského

pÛvodu, se stává ãlenem rodiny Abra-
hamovy a domu Izraele tím, Ïe má
víru v JeÏí‰e Krista, ãiní pokání, je
pokfitûna ponofiením a pfiijme Ducha
Svatého (2. Nefi 31:17–18; NaS 84:73–
74; Abr. 2:6, 11).

2) V‰ichni, ktefií obdrÏeli spásné
obfiady evangelia, se stávají syny a
dcerami JeÏí‰e Krista skrze vytrvalou
poslu‰nost jeho pfiikázání (¤ím. 8:15–
17; Gal. 3:24–29; 4:5–7; Mos. 5:7–8).

AGAR. Viz také Abraham; Izmael,
syn AbrahamÛv

Ve Starém zákonû egyptská sluÏebnice
Sáry. Stala se manÏelkou Abrahamovou
a matkou Izmaelovou (Gen. 16:1–16;
25:12; NaS 132:34, 65). Pán zaslíbil Agar,
Ïe z jejího syna vzejde velik˘ národ
(Gen. 21:9–21).

AGGEUS

Starozákonní prorok, kter˘ proroko-
val v Jeruzalémû asi v roce 520 pfi. Kr.,
brzy poté, co se Ïidovsk˘ lid vrátil ze
svého vyhnanství v Babylonii (Ezdr.
5:1; 6:14). Mluvil o opûtném postavení
Pánova chrámu v Jeruzalémû a káral
lid, protoÏe chrám nedokonãili. Psal
také o mileniálním chrámu a vládû
Spasitele.

Kniha Aggeova: V kapitole 1 Pán káral
lid za to, Ïe Ïijí v dokonãen˘ch domech,
zatímco chrám zÛstává nedostavûn.
Kapitola 2 zaznamenává Aggeovo

proroctví, Ïe Pán vnese do svého chrá-
mu pokoj.

AGRIPPA. Viz také Pavel

V Novém zákonû syn Heródesa
Agrippy I. a bratr Bernice a Druzilly.
Byl králem v Chalkis v Libánském
(Libanonském) pohofií. Naslouchal
apo‰tolu Pavlovi a byl témûfi naklonûn
tomu, aby se stal kfiesÈanem (Skut. 25–
26; JS–Î 1:24).

ACHAB. Viz také Jezábel

Ve Starém zákonû jeden z nejzlovol-
nûj‰ích a nejmocnûj‰ích králÛ severního
Izraele. OÏenil se s Jezábel, sidonskou
princeznou, skrze jejíÏ vliv bylo
v Izraeli zavedeno uctívání Bála a
Astarot (1. Král. 16:29–33; 2. Král. 3:2)
a byl uãinûn pokus zbaviti se prorokÛ
a uctívání Jehovy (1. Král. 18:13).

Vládl dvacet dva let nad Izraelem
v Samafií, 1. Král. 16:29 (1. Král. 16–22).
âinil v oãích Pánû více zla neÏ v‰ichni,
ktefií byli pfied ním, 1. Král. 16:30. Byl
zabit v bitvû, 1. Král. 22:29–40.

ALFA I OMÉGA. Viz také JeÏí‰
Kristus

Alfa je první písmeno v fiecké abecedû;
Oméga je poslední. Jsou to také jména
daná JeÏí‰i Kristu a jsou pouÏívána
jako symboly, aby ukázala, Ïe Kristus
je poãátek i konec ve‰kerého stvofiení
(Zjev. 1:8; NaS 19:1).

ALKOHOL. Viz Slovo moudrosti

ALMA STAR·Í

Nefitsk˘ prorok v Knize Mormonovû,
jenÏ zorganizoval Církev ve dnech
zlovolného krále Noéma.

Byl knûzem zlovolného krále Noéma a
potomkem Nefiov˘m, Mos. 17:1–2.
Poté, co naslouchal Abinadimu a uvû-
fiil mu, král ho vyvrhl. Uprchl, ukryl se
a zapsal Abinadiova slova, Mos. 17:3–
4. âinil pokání a uãil slovÛm Abinadi-
ov˘m, Mos. 18:1. Kfitil ve vodách Mor-
monu, Mos. 18:12–16. Zorganizoval
Církev, Mos. 18:17–29. Pfii‰el se sv˘mi
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lidmi do Zarahemly, Mos. 24:25. Byla
mu dána pravomoc nad Církví, Mos.
26:8. Soudil a vedl Církev, Mos. 26:34–
39. Pfiedal svému synovi úfiad vysokého
knûze, Alma 4:4 (Mos. 29:42; Alma 5:3).

ALMA, SYN ALMÒV. Viz také
Alma star‰í; Amulek; Mosiá‰,
jeho synové

V Knize Mormonovû první hlavní
soudce a prorok v nefitském národû.
V mládí se snaÏil zniãiti Církev (Mos.
27:8–10). Ukázal se mu v‰ak andûl a
byl obrácen k evangeliu (Mos. 27:8–24;
Alma 36:6–27). Pozdûji se vzdal svého
postavení hlavního soudce, aby uãil
lid (Alma 4:11–20).

Kniha Almova: Samostatná kniha
v Knize Mormonovû, obsahující zkrá-
cení záznamÛ proroka Almy, syna
Almova, a jeho syna Helamana. Událos-
ti zachycené v knize pokr˘vají období
pfiibliÏnû od roku 91 do roku 52 pfi. Kr.
Kniha obsahuje 63 kapitol. Kapitoly
1–4 popisují vzpouru následovníkÛ
Nehorov˘ch a Amliciov˘ch proti
NefitÛm. Následné války patfiily k tûm
nejniãivûj‰ím válkám, které aÏ do té
doby v nefitsk˘ch dûjinách byly. Kapi-
toly 5–16 obsahují zprávu o prvních
Almov˘ch misionáfisk˘ch cestách, vãet-
nû jeho kázání o Dobrém Past˘fii (Alma
5) a jeho kázání s Amulekem ve mûstû
Ammonia. Kapitoly 17–27 obsahují
záznam o synech Mosiá‰ov˘ch a jejich
sluÏbû mezi Lamanity. Kapitoly 28–44
obsahují nûkterá z nejdÛleÏitûj‰ích
Almov˘ch kázání. V kapitole 32 Alma
pfiirovnal slovo k seménku; v kapitole
36 vyprávûl svému synu Helamanovi
pfiíbûh o svém obrácení. Kapitoly 39–
42 zaznamenávají Almovy rady jeho
synu Koriantonovi, kter˘ se dopustil
morálního pfiestupku; toto dÛleÏité
kázání vysvûtluje spravedlnost, milosr-
denství, vzkfií‰ení a usmífiení. Kapitoly
45–63 popisují nefitské války onoho
ãasového období a stûhování pod ve-
dením Hagota. Takoví velicí vÛdcové
jako velitel Moroni, Teankum a Lehi
pomohli zachovati Nefity skrze své
odváÏné a vãasné ãiny.

ALMUÎNA, DÁVÁNÍ ALMUÎNY.
Viz také Blaho a sociální péãe;
Chudí; ObûÈ; Postiti se, pÛst

Obûti pro pomoc chud˘m.

Nedávejte almuÏny pfied lidmi, Mat.
6:1–4 (3. Nefi 13:1–4). Tato chudá vdo-
va více uvrhla, neÏ oni v‰ichni, Marek
12:41–44. PoÏehnanûj‰í je dávati neÏ
pfiijímati, Skut. 20:33–35. Chtûl bych,
abyste udíleli ze jmûní svého chud˘m,
Mos. 4:26. Lid Církve má udíleti ze
jmûní svého, kaÏd˘ podle toho, co má,
Mos. 18:27.

ALÎBùTA. Viz také Jan Kfititel

V Novém zákonû manÏelka Zachariá-
‰e, matka Jana Kfititele a pfiíbuzná
Marie (Luká‰ 1:5–60).

AMALECHIT·TÍ

Arabsk˘ kmen, kter˘ Ïil na pou‰ti
Fáran mezi Arabou a Stfiedozemním
mofiem. Od dob MojÏí‰ov˘ch (Ex.
17:8) aÏ k Saulovi a Davidovi (1. Sam.
15; 27:8; 30; 2. Sam. 8:11–12) neustále
válãili s Hebrejci.

AMALEKITÉ

Skupina nefitsk˘ch odpadlíkÛ, ktefií
vedli Lamanity, aby bojovali proti
NefitÛm (Alma 21–24, 43).

AMALIKIÁ·

V Knize Mormonovû nefitsk˘ zrádce,
kter˘ získal moc mezi Lamanity a vedl
je proti NefitÛm (Alma 46–51).

AMEN. Viz také Modlitba

Znamená „kéÏ je tomu tak“ nebo „tak
tomu jest“. Amen se fiíká, aby se dalo
najevo nad‰ené nebo váÏné pfiijetí a
souhlas (Deut. 27:14–26) nebo pravdi-
vost (1. Král. 1:36). Dnes na konci
modliteb, svûdectví a proslovÛ fiíkají
ti, ktefií sly‰eli modlitbu nebo posel-
ství, sly‰itelné amen , aby projevili sou-
hlas a pfiijetí.

Ve starozákonní dobû musela osoba
fiíci amen , kdyÏ ãinila pfiísahu (1. Par.
16:7, 35–36; Neh. 5:13; 8:2–6). Kristus
je naz˘ván „Amen, svûdek ten vûrn˘ a
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prav˘“ (Zjev. 3:14). Amen také slouÏilo
jako znamení smlouvy ve ·kole proro-
kÛ (NaS 88:133–135).

AMLICI, AMLICITÉ

MuÏ v Knize Mormonovû, jenÏ vedl
skupinu NefitÛ, ktefií si bûhem vlády
soudcÛ pfiáli krále. Tito Nefité, naz˘-
vaní Amlicité, se otevfienû vzboufiili
proti Bohu, za coÏ byli prokleti (Alma
2–3).

AMMON, POTOMEK
ZARAHEMLÒV. Viz také Limhi

V Knize Mormonovû siln˘ a mocn˘
muÏ, kter˘ vedl v˘pravu ze Zarahem-
ly do zemû Lehi-Nefi (Mos. 7:1–16).
Byly mu ukázány dávné záznamy a
vysvûtlil, kdo je to vidoucí (Mos. 8:5–
18). Pozdûji pomohl vysvoboditi krále
Limhiho a jeho lid od LamanitÛ a pfii-
vedl je zpût do Zarahemly (Mos. 22).

AMMON, SYN MOSIÁ·ÒV. Viz
také Anti-Nefi-Lehité; Mosiá‰,
jeho synové; Mosiá‰, syn
BeniaminÛv

V Knize Mormonovû syn krále Mosiá‰e.
Ammon slouÏil jako misionáfi, jehoÏ
píle a úsilí pomohlo obrátiti mnoho
du‰í ke Kristu.

Byl nevûfiícím, kter˘ usiloval o zniãení
Církve, Mos. 27:8–10, 34. Jemu a jeho
spoleãníkÛm se ukázal andûl, Mos.
27:11. âinil pokání a zaãal kázati slovo
BoÏí, Mos. 27:32–28:8. Odmítl, aby byl
jmenován králem, a namísto toho ‰el
do zemû LamanitÛ kázati slovo BoÏí,
Alma 17:6–9. Postil se a modlil se o
vedení, Alma 17:8–11. Byl svázán a
odveden ke králi Lamonimu, Alma
17:20–21. Zachránil Lamoniova stáda,
Alma 17:26–39. Kázal Lamonimu,
Alma 18:1–19:13. Dûkoval Bohu a byl
pfiemoÏen radostí, Alma 19:14. Jeho
obrácení nikdy neodpadli, Alma 23:6.
Radoval se z toho, Ïe byl nástrojem
v rukou BoÏích, aby pfiivedl tisíce
k pravdû, Alma 26:1–8 (Alma 26:1–37).
Vyvedl lid Anti-Nefi-LehitÛ do bezpeãí,
Alma 27. Mûl velikou radost ze setkání
se sv˘mi bratfiími, Alma 27:16–18.

AMOS

Starozákonní prorok, kter˘ proroko-
val pfiibliÏnû od roku 792 do roku 740
pfi. Kr. za dnÛ Uziá‰e, krále judského,
a Jeroboáma, krále izraelského.

Kniha Amosova: Kniha ve Starém
zákonû. Mnoho Amosov˘ch proroctví
varuje Izrael a jeho sousední národy,
aby se navrátily k spravedlivosti.

Kapitoly 1–5 volají Izrael a jeho
sousední národy k pokání. Kapitola 3
vysvûtluje, Ïe Pán zjevuje svá tajemství
prorokÛm a Ïe Izrael bude kvÛli pfie-
stoupení zniãen protivníkem. Kapitoly
6–8 prorokují pád Izraele mnoho let
pfied assyrsk˘m vpádem. Kapitola 9
prorokuje, Ïe Izrael bude navrácen do
své vlastní zemû.

AMULEK. Viz také Alma, syn
AlmÛv

V Knize Mormonovû misionáfisk˘
spoleãník Almy, syna Almova.

Nav‰tívil ho andûl, Alma 8:20; 10:7.
Pfiijal Almu do svého domu, Alma 8:21–
27. Kázal s mocí lidem v Ammonia,
Alma 8:29–32; 10:1–11. Byl potomkem
Nefiov˘m, Lehiov˘m a Manassesov˘m,
Alma 10:2–3. Svûdãil o pravdû, Alma
10:4–11. Volal lid k pokání a byl zavr-
Ïen, Alma 10:12–32. Pfiel se se Zezro-
mem, Alma 11:20–40. Uãil o vzkfií‰ení,
soudu a znovuzfiízení, Alma 11:41–45.
Chtûl zastaviti muãednictví vûfiících,
Alma 14:9–10. Byl s Almou uvûznûn,
Alma 14:14–23. Skrze víru se uvolnili
z vûzeÀsk˘ch pout, Alma 14:24–29.
Svûdãil o usmífiení, milosrdenství a
spravedlnosti, Alma 34:8–16. Uãil o
modlitbû, Alma 34:17–28. Povzbuzo-
val lidi, aby neodkládali pokání, Alma
34:30–41. Víra Almova a Amulekova
zpÛsobila, Ïe se zdi vûzení zfiítily, Eter
12:13.

ANANIÁ· Z DAMA·KU. Viz také
Pavel

KfiesÈansk˘ uãedník v Dama‰ku, kter˘
pokfitil Pavla, (Skut. 9:10–18; 22:12).
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ANANIÁ· Z JERUZALÉMA

V Novém zákonû on a jeho manÏelka
Zafira lhali Pánu tím, Ïe si ponechali
ãást penûz, které zasvûtili Pánu. KdyÏ
byli Petrem konfrontováni, oba padli
k zemi a zemfieli (Skut. 5:1–11).

ANDùLÉ

V nebi jsou dva druhy bytostí, které se
naz˘vají andûlé: ti, ktefií jsou duchové,
a ti, ktefií mají tûla z masa a kostí. An-
dûlé, ktefií jsou duchové, je‰tû neobdr-
Ïeli tûlo z masa a kostí, nebo to jsou
duchové, ktefií kdysi mûli smrtelné tû-
lo a oãekávají vzkfií‰ení. Andûlé, ktefií
mají tûlo z masa a kostí, byli buì vzkfií-
‰eni z mrtv˘ch, nebo byli pfieneseni.

V písmu je mnoho odkazÛ na práci
andûlÛ. Andûlé nûkdy mluví hlasem
hromu, kdyÏ pfiedávají BoÏí poselství
(Mos. 27:11–16). Spravedliví smrtelní
lidé mohou b˘ti také naz˘váni andûly
(PJS, Gen. 19:15). Nûktefií andûlé slou-
Ïí u trÛnu BoÏího v nebi (Alma 36:22).

Písma také mluví o ìáblov˘ch an-
dûlech. To jsou ti duchové, ktefií násle-
dovali Lucifera a byli v pfiedsmrtelném
Ïivotû vyvrÏeni z BoÏí pfiítomnosti a
svrÏeni na zem (Zjev. 12:1–9; 2. Nefi
9:9, 16; NaS 29:36–37).

Jákob vidûl andûly BoÏí vystupující a
sestupující, Gen. 28:12. Andûlé BoÏí se
potkali s Jákobem, Gen. 32:1–2. Gedeon
vidûl tváfií v tváfi andûla Pánû, Soud.
6:22. Andûl vztáhl ruku svou na Jeru-
zalém, aby ho niãil, 2. Sam. 24:16. An-
dûl se dotkl Eliá‰e a fiekl mu: VstaÀ a
pojez, 1. Král. 19:5–7. Daniel vidûl ve
vidûní andûla Gabriela, Dan. 8:15–16.
Andûl Michal pomáhal Danielovi,
Dan. 10:13. Andûl Gabriel byl poslán
od Boha, Luká‰ 1:19, 26–27. ëáblovi
andûlé budou ponecháni v fietûzech do
soudu, Judas 1:6 (2. Petr. 2:4). Lidé
vidûli andûly sestupující s nebe,
3. Nefi 17:24. Moroni psal o sluÏbû an-
dûlÛ, Moroni 7:25–32. Aronovo knûÏ-
ství drÏí klíãe sluÏby andûlÛ, NaS 13.
Moroni, Jan Kfititel, Petr, Jakub, Jan,
MojÏí‰, Eliá‰ a Elias, ti v‰ichni slouÏili
Josephu Smithovi jako andûlé, NaS

27:5–12. Nejste nyní schopni snésti
sluÏbu andûlÛ, NaS 67:13. Michal, ar-
chandûl, je Adam, NaS 107:54. Andûlé
jsou vzkfií‰en˘mi bytostmi, majícími
tûlo z masa a kostí, NaS 129. Nejsou
Ïádní andûlé, jiÏ slouÏí této zemi,
kromû tûch, ktefií k ní náleÏejí, NaS
130:5. Lidé, ktefií nejsou poslu‰ni BoÏí-
ho zákona vûãného manÏelství, se ani
neÏení, ani nejsou vydávány do man-
Ïelství; ale jsou urãeni jako andûlé
v nebi, NaS 132:16– 17.

ANNA, MATKA SAMUELOVA.
Viz také Samuel, starozákonní
prorok

Matka Samuela, starozákonního proro-
ka. Pán dal Annû Samuela v odpovûì
na její modlitby (1. Sam. 1:11, 20–28).
Anna zasvûtila Samuela Pánu. Její
píseÀ díkÛvzdání mÛÏe b˘ti pfiirov-
nána k písni Marie, matky JeÏí‰ovy
(1. Sam. 2:1–10; Luká‰ 1:46–55).

ANNA, PROROKYNù

V Novém zákonû prorokynû z kmene
Asserova. V dobû JeÏí‰ova narození
byla star‰í vdovou. Vidûla novoro-
zenû JeÏí‰e pfii jeho pfiedstavení
v chrámu a poznala v nûm Vykupitele
(Luká‰ 2:36–38).

ANNÁ·. Viz také Kaifá‰

V Novém zákonû velmi vlivn˘ muÏ
v sanhedrinu. KdyÏ byl JeÏí‰ uvûznûn,
byl pfiiveden nejprve k nûmu (Jan
18:13); mûl také vedoucí roli pfii soudu
s apo‰toly (Skut. 4:3–6).

ANTI-NEFI-LEHITÉ. Viz také
Ammon, syn Mosiá‰Ûv;
Helaman, jeho synové; Mosiá‰,
jeho synové

V Knize Mormonovû jméno, které
bylo dáno LamanitÛm, ktefií byli obrá-
ceni syny Mosiá‰ov˘mi. Po svém
obrácení byli tito lidé, ktefií se také
naz˘vali lid AmmonÛv, po cel˘ svÛj
Ïivot vûrn˘mi (Alma 23:4–7, 16–17;
27:20–27).

Vzali na sebe jméno Anti-Nefi-Lehité,
Alma 23:16–17; 24:1. Odmítli prolévati
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krev a zakopali své zbranû, Alma
24:6–19. Jejich synové se pfiipravovali
na válku a zvolili si Helamana jako
svého vÛdce, Alma 53:16–19; 56–58
(tito synové byli také známi jako 2000
mlad˘ch váleãníkÛ).

ANTIKRIST. Viz také ëábel

Kdokoli nebo cokoli, co napodobuje
prav˘ plán spasení a co otevfienû nebo
skrytû odporuje Kristovi. Jan Zjevova-
tel popsal antikrista jako podvodníka
(1. Jan. 2:18–22; 4:3–6; 2. Jan. 1:7). Veli-
k˘m antikristem je Lucifer, ale on má
mnoho pomocníkÛ, jak duchovních
bytostí, tak smrtelníkÛ.

Syn zatracení odporuje v‰emu, co se
naz˘vá BÛh, a povy‰uje se nad to,
2. Tes. 2:1–12. Oklamává ty, ktefií pfieb˘-
vají na zemi, prostfiednictvím zázrakÛ,
Zjev. 13:13–17. ·erem zapfiel Krista a
oklamal mnohé, Jákob 7:1–23. Nehor
uãil fale‰n˘m naukám, zaloÏil církev a
zavedl knûÏskou lstivost, Alma 1:2–16.
Korihor se vysmíval Kristovi, usmífie-
ní a duchu proroctví, Alma 30:6–60.

APOKALYPSA. Viz také Zjevení
Janovo

Kniha Zjevení, poslední kniha
v Novém zákonû; mÛÏe také zname-
nati jakékoli pozoruhodné zjevení;
z fieckého slova znamenajícího „zjeve-
n˘“ nebo „odkryt˘“.

APOKRYFY. Viz také Bible; Písma

Posvátné knihy Ïidovského lidu, které
nebyly zaãlenûny do Ïidovské Bible,
ale jsou ponechány v Biblích nûkte-
r˘ch kfiesÈansk˘ch církví. Tyto knihy
jsou ãasto cenné pro napojení Starého
a Nového zákona a jsou pokládány
v Církvi za uÏiteãnou ãetbu.

Apokryfy jsou vût‰inou pfieloÏeny
správnû, ale s nesprávn˘mi doplÀky,
NaS 91:1–3. Apokryfy mohou prospû-
ti tûm, ktefií jsou osvíceni Duchem,
NaS 91:4–6.

APO·TOL. Viz také Uãedník; Zjevení

V fieãtinû apo‰tol znamená „vyslan˘“.
Je to titul, jenÏ JeÏí‰ dal Dvanácti, které

vyvolil a vysvûtil, aby byli jeho nejbliÏ-
‰ími uãedníky a pomocníky bûhem
jeho sluÏby na zemi (Luká‰ 6:13; Jan
15:16). Vyslal je, aby ho zastupovali a
aby slouÏili za nûj po jeho vystoupení
do nebe. V dávn˘ch dobách, stejnû
jako v Kvoru dvanácti apo‰tolÛ ve
znovuzfiízené Církvi dnes, je apo‰tol
zvlá‰tní svûdek o JeÏí‰i Kristu v celém
svûtû, aby svûdãil o jeho boÏskosti a o
jeho vzkfií‰ení z mrtv˘ch (Skut. 1:22;
NaS 107:23).

Kristova církev je zbudována na zá-
kladû apo‰tolÛ a prorokÛ, Efez. 2:20;
4:11. Lehi a Nefi vidûli dvanáct apo-
‰tolÛ, ktefií následovali JeÏí‰e, 1. Nefi
1:10; 11:34. Apo‰tolové mají souditi
dÛm Izraele, Morm. 3:18. Ti, ktefií ne-
dbají slov prorokÛ a apo‰tolÛ, budou
odfiíznuti, NaS 1:14 (3. Nefi 12:1). Po-
volávání a poslání Dvanácti bylo zje-
veno, NaS 18:26–36. Joseph Smith byl
vysvûcen apo‰tolem, NaS 20:2; 21:1.
Apo‰tolové jsou zvlá‰tními svûdky
Kristova jména a nesou klíãe této sluÏ-
by, NaS 27:12 (NaS 112:30–32). Dva-
náct apo‰tolÛ tvofií kvorum rovné
v pravomoci Prvnímu pfiedsednictvu,
NaS 107:23–24. Dvanáct je Cestující
pfiedsedající vysokou radou, NaS
107:33. Apo‰tolové drÏí klíãe misio-
náfiské práce, NaS 107:35. Jsou popsá-
ny nûkteré povinnosti apo‰tolÛ, NaS
107:58. Pravím v‰em Dvanácti: násle-
dujte mne a paste ovce mé, NaS 112:14–
15. Vûfiíme v apo‰toly, âl. v. 1:6.

V˘bûr apo‰tolÛ: Apo‰tolové jsou vyvo-
leni Pánem (Jan 6:70; 15:16).

JeÏí‰ ze sv˘ch uãedníkÛ vyvolil dva-
náct apo‰tolÛ, Luká‰ 6:13–16. Matûj
byl vyvolen, aby byl apo‰tolem, Skut.
1:21–26. Oliveru Cowderymu a Davi-
du Whitmerovi bylo pfiikázáno, aby
vyhledali Dvanáct, NaS 18:37–39.

ARCHANDùL. Viz také Adam;
Michal

Michal neboli Adam je archandûlem
neboli hlavním andûlem.

Pán bude sestupovati s nebe s jásáním,
s hlasem archandûla, 1. Tes. 4:16. Michal
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je archandûl, Judas 1:9 (NaS 29:26;
88:112; 128:20–21).

ARMAGEDDON. Viz také Druh˘
pfiíchod JeÏí‰e Krista; Gog; Magog

Jméno Armageddon je odvozeno
z hebrejského Har Megiddon , coÏ zna-
mená „hora Mageddo“. Údolí Maged-
do je v západní ãásti plánû Esdraelon,
osmdesát kilometrÛ severnû od Jeru-
zaléma, a ve starozákonní dobû bylo
místem nûkolika rozhodujících bitev.
Velik˘ a závûreãn˘ konflikt, kter˘
nastane v blízkosti doby druhého pfií-
chodu Pánû, se naz˘vá bitva u Arma-
geddonu, protoÏe zapoãne v téÏe
lokalitû. (Viz Ezech. 39:11; Zach. 12–14,
zejména 12:11; Zjev. 16:14–21.)

ARON, BRATR MOJÎÍ·ÒV. Viz
také Aronovo knûÏství; MojÏí‰

Ve Starém zákonû syn AmramÛv a
Jochebedin z kmene Lévíova (Ex.
6:16–20); star‰í bratr MojÏí‰e (Ex. 7:7).

Byl urãen Pánem, aby pomáhal MojÏí-
‰ovi vyvésti dûti Izraele z Egypta a
aby byl jeho mluvãím, Ex. 4:10–16, 27–
31; 5:1–12:51. MojÏí‰ obdrÏel na hofie
Sinai pokyny ohlednû ustanovení
Arona a jeho ãtyfi synÛ k Aronovu
knûÏství, Ex. 28:1–4. Na Ïádost lidí
uãinil zlaté tele, Ex. 32:1–6, 21, 24, 35.
Zemfiel na hofie Hor ve vûku 123 let,
Num. 20:22–29 (Num. 33:38 – 39). Pán
stvrdil knûÏství také Aronovi a jeho
semeni, NaS 84:18, 26–27, 30. Ti, ktefií
zvelebují knûÏská povolání, stávají se
syny MojÏí‰ov˘mi a Aronov˘mi, NaS
84:33–34. Pán ospravedlní spravedlivé
ãiny tûch, ktefií jsou povoláni Otcem,
jako byl Aron, NaS 132:59.

ARON, SYN MOSIÁ·ÒV. Viz také
Mosiá‰, jeho synové; Mosiá‰, syn
BeniaminÛv

V Knize Mormonovû syn krále Mosiá-
‰e. Aron slouÏil jako misionáfi a jeho
pilná práce pomohla obrátiti mnoho
du‰í ke Kristu.

Byl nevûfiícím, kter˘ usiloval o zniãení
Církve, Mos. 27:8–10, 34. Jemu a jeho

spoleãníkÛm se ukázal andûl, Mos.
27:11. âinil pokání a zaãal kázati slovo
BoÏí, Mos. 27:32– 28:8. Odmítl, aby
byl jmenován králem, a namísto toho
‰el do zemû LamanitÛ kázati slovo
BoÏí, Alma 17:6–9. Postil se a modlil se
o vedení, Alma 17:8–11. Uãil otce krá-
le Lamoniho, Alma 22:1–26. ·el, aby
kázal ZoramitÛm, Alma 31:6–7.

ARONOVO KNùÎSTVÍ. Viz také
Aron, bratr MojÏí‰Ûv; KnûÏství;
Zákon MojÏí‰Ûv

Men‰í knûÏství (ÎidÛm 7:11–12; NaS
107:13–14). Jeho úfiady jsou biskup,
knûz, uãitel a jáhen (NaS 84:30; 107:10,
14–15, 87–88). Za stara, pod zákonem
MojÏí‰ov˘m, byli vysocí knûÏí, knûÏí
a Levíté. Aronovo knûÏství bylo zje-
veno MojÏí‰ovi, protoÏe dávní Izraeli-
té se vzboufiili proti Bohu. Odmítli
b˘ti posvûceni a pfiijmouti Melchise-
dechovo knûÏství a jeho obfiady (NaS
84:23–25). Aronovo knûÏství vykoná-
vá ãasné a vnûj‰í obfiady zákona a
evangelia (1. Par. 23:27–32; NaS 84:26–
27; 107:20). DrÏí klíãe sluÏby andûlÛ,
evangelia pokání a kfitu (NaS 13). Aro-
novo knûÏství bylo znovuzfiízeno
na zemi v této dispensaci 15. kvûtna
1829. Jan Kfititel ho pfiedal Josephu
Smithovi a Oliveru Cowderymu na
bfiezích fieky Susquehanna u Harmony
ve státû Pensylvánie (NaS 13; JS–Î
1:68–73).

A bude míti smlouvu knûÏství vûãné-
ho, Num. 25:13. Pán pfieãistí syny Lé-
víovy a oãistí je, Mal. 3:3 (3. Nefi 24:3).
Nikdo si té cti nebere sám, ÎidÛm 5:4.
Dokonalost nepfiichází skrze Levítské
knûÏství, ÎidÛm 7:11. Toto knûÏství
jiÏ nebude nikdy vzato ze zemû, aÏ
i synové Lévíovi budou obûtovati
obûÈ, NaS 13:1. Joseph Smith a Oliver
Cowdery byli vysvûceni k Aronovu
knûÏství, NaS 27:8. Men‰í knûÏství
drÏí klíãe sluÏby andûlÛ, NaS 84:26
(NaS 13:1). Jsou dvû knûÏství, totiÏ
Melchisedechovo a Aronovo, NaS
107:1. Druhé knûÏství se naz˘vá knûÏ-
ství Aronovo, NaS 107:13.
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ASSER. Viz také Izrael; Jákob, syn
IzákÛv

Ve Starém zákonû syn JákobÛv a Zel-
fin, sluÏebné Líi (Gen. 30:12–13).

Kmen AsserÛv: Jákob poÏehnal Assero-
vi (Gen. 49:20) a MojÏí‰ poÏehnal po-
tomkÛm Asserov˘m (Deut. 33:1, 24–29).
Tito potomci byli nazváni mocn˘mi
udatn˘mi muÏi (1. Par. 7:40).

ASSYRIE
Starovûká fií‰e, která se sv˘m soupe-
fiem Babylonem vládla mnoha star˘m
státÛm S˘rie a Palestiny po vût‰inu
starozákonní doby. I kdyÏ Assyfiané
mûli hlavní moc od poloviny 12. stole-
tí pfi. Kr. aÏ do konce 7. století pfi. Kr.,
nikdy nebyli schopni vybudovati sta-
bilní politické uspofiádání. Vládli pro-
stfiednictvím teroru a drtili své nepfiá-
tele ohnûm a meãem nebo je oslabovali
tím, Ïe deportovali velikou ãást popu-
lace do jin˘ch ãástí fií‰e. Jejich poddaní
nikdy nepfiestali b˘ti jejich nepfiáteli a
cel˘ bûh dûjin fií‰e se vyznaãoval neu-
stávajícími vzpourami. (Viz 2. Král.
18–19; 2. Par. 32; Iz. 7:17–20; 10; 19; 37.)

AZA
Ve Starém zákonû tfietí král judsk˘.
Písma zaznamenávají, Ïe jeho srdce
bylo dokonalé pfii Pánu po v‰echny
dny jeho (1. Král. 15:14). Bûhem své
vlády uãinil z vojska úãinnou sílu,
svrhl etiopské jho, odstranil fale‰né
modly a vyzval lid, aby uãinil smlou-
vu, Ïe budou vyhledávati Jehovu
(1. Král. 15–16; 2. Par. 14–16). Av‰ak
kdyÏ mu onemocnûly nohy, nehledal
Pánovu pomoc a zemfiel (1. Král.
15:23–24; 2. Par. 16:12–13).

BÁBEL, BABYLON. Viz také
Nabuchodonozor; Svût

Hlavní mûsto Babylonie.
Bábel byl zaloÏen Nimrodem a byl

jedním z nejstar‰ích mûst v Mezopotá-
mii neboli v Sinear (Gen. 10:8–10).
V dobû, kdy lidé stavûli babylonskou
vûÏ, Pán zmátl jazyky (Gen. 11:1– 9; Eter
1:3–5, 33–35). Babylon se pozdûji
stal Nabuchodonozorov˘m hlavním

mûstem. Postavil obrovské mûsto, jehoÏ
rozvaliny dosud pfietrvávají. Babylon
se stal velice zlovoln˘m mûstem a od
té doby symbolizuje zlovolnost svûta.

Utecte z prostfiedku Babylona, Jer.
51:6. Babylon bude zbudován a padne,
Zjev. 17–18. Babylon bude zniãen,
2. Nefi 25:15. Babylon padne, NaS 1:16.
Neu‰etfiím nikoho, kdo zÛstává v Baby-
lonû, NaS 64:24. Vyjdûte z Babylona,
NaS 133:5, 7, 14.

BÁL. Viz také Modláfiství

MuÏsk˘ bÛh slunce uctívan˘ hlavnû
ve Foinikii (1. Král. 16:31), ale také
uctívan˘ rÛzn˘mi zpÛsoby na rÛz-
n˘ch místech: Moábity jako Belfegor
(Num. 25:1–3), v Sichem jako Bál Berit
(Soud. 8:33; 9:4), v Akaron jako Belze-
bub (2. Král. 1:2). Bál mÛÏe b˘t tent˘Ï
jako Bél v Babylonu a Zeus v ¤ecku.
Slovo Bál vyjadfiuje vztah mezi pánem
a jeho otrokem. Obvykl˘m symbolem
Bála byl b˘k. Astarot byla bohynû
uctívaná zpravidla spoleãnû s Bálem.

K Bálovi bylo nûkdy pfiipojováno
dal‰í jméno nebo slovo, aby se oznaãi-
lo spojení s Bálem, napfiíklad jméno
místa, kde byl uctíván, nebo jméno
osoby s vlastnostmi podobajícími se
Bálov˘m. Pozdûji, protoÏe jméno Bál
poãalo míti velmi ‰patné v˘znamy, na-
hradilo ho v tûchto spojen˘ch jménech
slovo Bozet. Bozet znamená „hanba“.

BALÁM
Prorok ve Starém zákonû, kter˘ chtûl za
peníze proklíti Izrael. Pán mu pfiikázal,
aby Izrael neproklínal (Num. 22–24).

Balámova oslice odmítla jíti dál, protoÏe
jí stál v cestû andûl, Num. 22:22–35.

BALSAZAR. Viz také Bábel, Babylon

Ve Starém zákonû poslední babylon-
sk˘ král, kter˘ vládl pfiedtím, neÏ
C˘rus dobyl Babylon; syn a následník
Nabuchodonozora (Dan. 5:1–2).

BALZÁM Z GALÁD
Aromatická pryskyfiice nebo kofiení
pouÏívané pro hojení ran (Gen. 43:11;
Jer. 8:22; 46:11; 51:8). Kefi vytváfiející



Barabá‰ 10

pryskyfiici, ze které se balzám pfiipra-
voval, rostl ve starozákonní dobû
v Galád tak hojnû, Ïe tento balzám se
stal znám˘m jako „balzám z Galád“
(Gen. 37:25; Ezech. 27:17).

BARABÁ·

Jméno muÏe, kter˘ byl propu‰tûn
místo JeÏí‰e v dobû ukfiiÏování. Bara-
bá‰ byl bufiiã, vraÏedník a lupiã (Mat.
27:16–26; Marek 15:6–15; Luká‰ 23:18–
25; Jan 18:40).

BARNABÁ·

Jméno dané Jozefovi (také zvan˘
Jozes), Levítovi z Cypru, kter˘ prodal
svou pÛdu a dal v˘tûÏek apo‰tolÛm
(Skut. 4:36–37). I kdyÏ nepatfiil k pÛ-
vodním dvanácti apo‰tolÛm, stal se
apo‰tolem (Skut. 14:4, 14) a slouÏil na
nûkolika misionáfisk˘ch cestách (Skut.
11:22–30; 12:25; 13–15; 1. Kor. 9:6; Gal.
2:1, 9; Kol. 4:10).

BARTOLOMùJ. Viz také Natanael

V Novém zákonû jeden z pÛvodních
dvanácti apo‰tolÛ JeÏí‰e Krista (Mat.
10:2– 4).

BÁTI SE, BÁZE≈, STRACH. Viz
také Odvaha, odváÏn˘; Úcta;
Vûfiiti, víra

BázeÀ mÛÏe míti dva v˘znamy: 1) báti
se Boha znamená cítiti úctu a respekt
pfied ním a poslouchati jeho pfiikázání;
2) báti se ãlovûka, smrteln˘ch nebez-
peãí, bolesti a zla znamená míti obavy
z tûchto vûcí a dûsiti se jich. Strach se
pouÏívá pouze ve v˘znamu 2).

BázeÀ BoÏí: Zajisté není báznû BoÏí na
tomto místû, Gen. 20:11. Pána Boha
svého báti se bude‰, Deut. 6:13 (Jozue
24:14; 1. Sam. 12:24). SluÏte Pánu
s bázní, Îalmy 2:11. Poãátek moudros-
ti je bázeÀ Pánû, Îalmy 111:10. Boj se
Pána a odstup od zlého, Pfiísl. 3:7.
Dobfie bude s tûmi, ktefií se bojí Boha,
Kaz. 8:12. Pracujte na svém vlastním
spasení s bázní a tfiesením, Filip. 2:12.
Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, Zjev.
14:7 (NaS 88:104). Proroci neustále
podnûcovali lid, aby jej udrÏovali

v bázni Pánû, Enos 1:23. Alma a syno-
vé Mosiá‰ovi padli k zemi, neboÈ
na nû pfii‰la bázeÀ Pánû, Alma 36:7.
Pracujte na spasení svém s bázní a tfie-
sením, Morm. 9:27. Ty, ktefií se mne
nebojí, rozru‰ím, a zpÛsobím, aby se
tfiásli, NaS 10:56. Ten, kdo se mne bojí,
bude vyhlíÏeti znamení pfiíchodu
Syna MuÏe, NaS 45:39.

Strach z ãlovûka: Neboj se, neboÈ s te-
bou já jsem, Gen. 26:24 (Iz. 41:10). Pán
je s námi: nebojte se jich, Num. 14:9.
Neboj se, neboÈ tûch, ktefií jsou s námi,
je více, 2. Král. 6:16. Nebudu se báti
toho, co tûlo mÛÏe uãiniti, Îalmy 56:5.
Nebojte se potupy od lidí, Iz. 51:7
(2. Nefi 8:7). Nedal nám BÛh ducha
báznû, 2. Tim. 1:7. Láska dokonalá vy-
hání bázeÀ, 1. Jan. 4:18 (Moroni 8:16).
Synové Helamanovi se nebáli smrti,
Alma 56:46–48. Strach ze smrti napl-
Àuje hruì zlovoln˘ch, Morm. 6:7. Ne-
boj se toho, co mÛÏe uãiniti ãlovûk,
Moroni 8:16. Nemûl ses báti ãlovûka
více neÏli Boha, NaS 3:7 (NaS 30:1, 11;
122:9). Nebojte se ãiniti dobro, NaS
6:33. KaÏd˘, kdo patfií k mé církvi, se
nemusí báti, NaS 10:55. Jste-li pfiipra-
veni, nebudete se báti, NaS 38:30.
Zbavte se strachu, NaS 67:10. Buìte
dobré mysli a nebojte se, neboÈ já, Pán,
jsem s vámi, NaS 68:6. Neboj se sv˘ch
nepfiátel, NaS 136:17.

BÁZE≈. Viz Báti se, bázeÀ, strach

BDÍTI, STRÁÎNÍ. Viz také
Varování, varovati

B˘ti ostraÏit˘m, míti se na pozoru.
Osoba, která je bdûlá a poslu‰ná, je
pfiipravena. StráÏní jsou vedoucí, ktefií
jsou povoláni Pánov˘mi zástupci, aby
mûli urãité zodpovûdnosti za blaho
druh˘ch. Ti, ktefií jsou povoláni jako
vedoucí, mají zvlá‰tní zodpovûdnost,
aby také byli stráÏn˘mi pro zbytek
svûta.

Uãinil jsem tû stráÏn˘m, Ezech. 3:17–
21. StráÏn˘, kter˘ pozdvihuje varující
hlas, zachrání svou vlastní du‰i, Ezech.
33:7–9. Bdûte tudíÏ; neboÈ neznáte
hodiny, v níÏ Pán vá‰ pfiijde, Mat.
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24:42–43 (Mat. 25:13; Marek 13:35–37;
NaS 133:10–11). Bdûte a modlete se,
abyste neve‰li v poku‰ení, Mat. 26:41
(3. Nefi 18:15, 18). Nebudete-li bdíti
nad sebou sam˘mi, nad my‰lenkami
sv˘mi, nad slovy sv˘mi, nad skutky
sv˘mi, musíte zahynouti, Mos. 4:30.
Alma vysvûtil knûze a star‰í, aby pfied-
sedali Církvi a bdûli nad ní, Alma 6:1.
Ten, kdo nevyhlíÏí Spasitele, bude od-
fiíznut, NaS 45:44. Biskup a dal‰í jsou
povoláni a vysvûceni Bohem, aby bdû-
li nad Církví, NaS 46:27. Pán ustanovil
stráÏné nad vinicí, NaS 101:44–58.

BENIAMIN, OTEC MOSIÁ·ÒV.
Viz také Mosiá‰, syn BeniaminÛv

Prorok a král v Knize Mormonovû
(Mos. 1–6).

Pot˘kal se s váÏn˘mi problémy pfii zjed-
návání míru v zemi, Omni 1:23–25
(Sl. Morm. 1:12–18). Uãil své syny,
Mos. 1:1–8. Pfiedal království svému
synu Mosiá‰ovi, Mos. 1:9–18. Jeho lid
se shromáÏdil, aby si vyslechl jeho zá-
vûreãn˘ proslov, Mos. 2:1–8. Promlou-
val ke svému lidu, Mos. 2:9–4:30. Jeho
lid uãinil smlouvu s Pánem, Mos. 5–6.

BENIAMIN, SYN JÁKOBÒV. Viz
také Izrael; Jákob, syn IzákÛv

Ve Starém zákonû druh˘ syn Jákoba a
Ráchel (Gen. 35:16–20).

Kmen BeniaminÛv: Jákob poÏehnal Beni-
aminovi (Gen. 49:27). Potomci Beniami-
novi byli váleãnick˘m rodem. Dvûma
v˘znamn˘mi Beniaminity byli Saul,
první izraelsk˘ král (1. Sam. 9:1–2), a
Pavel, novozákonní apo‰tol (¤ím. 11:1).

BERÁNEK BOÎÍ. Viz také JeÏí‰
Kristus; Pfiesnice; Usmífiení,
usmífiiti

Jméno pro Spasitele, které se vztahuje
k JeÏí‰i jako obûti za nás.

Jako beránek k zabití je veden, Iz. 53:7
(Mos. 14:7). Vizte Beránka BoÏího, kte-
r˘ snímá hfiích svûta, Jan 1:29 (Alma
7:14). Byli jste vykoupeni drahou krví
Krista, jako beránka bez vady, 1. Petr.
1:18–20. ZpÛsobil˘ je ten Beránek,

jenÏ byl zabit, Zjev. 5:12. Pfiemáháme
Satana skrze krev Beránkovu, Zjev.
12:11. Ti jsou uãinûni bíl˘mi v krvi Be-
ránkovû pro svou víru v nûho, 1. Nefi
12:11. Beránek BoÏí je Syn Vûãného
Otce a Spasitel svûta, 1. Nefi 13:40
(1. Nefi 11:21). Volejte mocnû k Otci ve
jménu JeÏí‰ovû, abyste snad mohli
b˘ti oãi‰tûni krví Beránkovou, Morm.
9:6 (Zjev. 7:14; Alma 34:36). Syn MuÏe
je Beránek zabit˘ od zaloÏení svûta,
MojÏ. 7:47.

BETANY

Ves, v níÏ pob˘val JeÏí‰ Kristus bûhem
posledního t˘dne svého smrtelného
Ïivota (Mat. 21:17; Marek 11:11). Betany,
nalézající se na jihov˘chodním svahu
hory Olivetské, byla domovem Laza-
ra, Marie a Marty (Jan 11:1–46; 12:1).

BETHEL

V hebrej‰tinû to znamená „dÛm BoÏí“
a je to jedno z nejposvátnûj‰ích míst
v Izraeli. Nalézá se asi ‰estnáct kilome-
trÛ severnû od Jeruzaléma. Abraham
zde postavil svÛj oltáfi v dobû, kdy po-
prvé pfii‰el do Kanánu (Gen. 12:8;
13:3). Zde Jákob vidûl ve vidûní Ïebfiík
dosahující aÏ do nebe (Gen. 28:10–19).
Bylo to svaté místo i za dnÛ Samuelo-
v˘ch (1. Sam. 7:16; 10:3).

BETLÉM

Mûsteãko nalézající se osm kilometrÛ
na jih od Jeruzaléma. Betlém znamená
v hebrej‰tinû „dÛm chleba“; také se
naz˘vá Efrata, coÏ znamená „plodn˘“.
V Betlémû se narodil JeÏí‰ Kristus
(Mich. 5:2; Mat. 2:1–8). Je to místo, kde
je pohfibena Ráchel (Gen. 35:19; 48:7).

Îili tam Rut a Bóz, Rut 1:22. Samuel
tam pomazal Davida, 1. Sam. 16:1–13;
17:12, 15; 20:6, 28. Heródes tam pobil
dûti, Mat. 2:16.

BETSABÉ. Viz také David

ManÏelka Uriá‰e; pozdûji manÏelka
Davidova a matka ·alomounova. Král
David s ní zcizoloÏil. Zafiídil také, aby
její manÏel padl v bitvû (2. Sam. 11),



BezboÏn˘ 12

kter˘Ïto hfiích mûl pro Davida vûãné
následky (NaS 132:39).

BEZBOÎN¯. Viz také Hfie‰iti, hfiích;
Nespravedlivost, nespravedliv˘;
·pína, ‰pinavost; Zlovolnost,
zlovoln˘

Nûkdo nebo nûco, co není v souladu
s vÛlí nebo pfiikázáními BoÏími; zlo-
voln˘ a nesvat˘.

Cesta bezboÏn˘ch zahyne, Îalmy 1:6.
JestliÏe spravedliv˘ sotva k spasení
pfiichází, bezboÏn˘ kde se ukáÏe?
1. Petr. 4:18. Popírejte v sobû ve‰kerou
bezboÏnost, Moroni 10:32. Odplata
pfiichází rychle na bezboÏné, NaS 97:22.
Mezi bezboÏn˘mi SpasitelÛv hlas
pozdviÏen nebyl, NaS 138:20.

BEZÚHONNOST. Viz také âestnost,
ãestn˘; Spravedlivost, spravedliv˘

Spravedlivost, ãestnost a upfiímnost.

Dokud nezemfiu, neodloÏím bezúhon-
nost svou od sebe, Job 27:5. Spravedl-
n˘ ãlovûk chodí v bezúhonnosti své,
Pfiísl. 20:7. Byli to muÏové, ktefií byli
vûrní za v‰ech dob v jakékoli vûci, kte-
rá jim byla svûfiena, Alma 53:20. Pán
miloval Hyruma Smitha pro bezúhon-
nost srdce jeho, NaS 124:15.

BIBLE. Viz také Apokryfy; Efraim –
dfievo Efraimovo neboli Jozefovo;
Juda – dfievo Judovo; Kánon;
Nov˘ zákon; Písma; Star˘ zákon

Sbírka Ïidovsk˘ch a kfiesÈansk˘ch
spisÛ, která obsahuje boÏská zjevení.
Slovo bible znamená „knihy“. Bible je
dílo mnoha prorokÛ a inspirovan˘ch
pisatelÛ jednajících pod vlivem Svaté-
ho Ducha (2. Petr. 1:21).

KfiesÈanská Bible má dvû ãásti obecnû
známé jako Star˘ a Nov˘ zákon. Star˘
zákon obsahuje knihy písem, které by-
ly pouÏívány mezi Îidy v Palestinû
bûhem Pánovy sluÏby ve smrtelnosti.
Nov˘ zákon obsahuje spisy patfiící
k apo‰tolskému období a uznává se,
Ïe mají stejnou posvátnost a pravomoc
jako Ïidovská písma. Knihy Starého
zákona jsou vzaty z národní literatury
pokr˘vající mnoho století a byly

napsány témûfi v˘hradnû v hebrej‰tinû,
zatímco knihy Nového zákona jsou
dílem jediné generace a byly napsány
hlavnû v fieãtinû.

Ve Starém zákonû slovo zákon za-
stupuje hebrejské slovo znamenající
„smlouva“. Stará smlouva je zákon,
kter˘ byl dán MojÏí‰ovi, kdyÏ Izrael
odmítl plnost evangelia, kterou mûl
BoÏí lid od poãátku smrtelnosti. Nová
smlouva je evangelium, které uãil
JeÏí‰ Kristus.

V hebrejské Bibli (ve Starém zá-
konû) byly knihy rozdûleny do tfií
skupin: zákon, proroci a spisy. Bible
pouÏívaná kfiesÈansk˘m svûtem tfiídí
knihy podle námûtu, jako dûjepisné,
básnické a prorocké.

Knihy Nového zákona jsou obecnû
v tomto pofiádku: ãtyfii evangelia a
Skutkové; epi‰toly Pavlovy; obecné
epi‰toly Jakuba, Petra, Jana a Judy; a
Zjevení Janovo.

Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posled-
ních dnÛ ctí a uznává Bibli a také tvr-
dí, Ïe Pán i nadále dává dal‰í zjevení
skrze své proroky v posledních dnech,
která podporují a ovûfiují biblickou
zprávu o BoÏím jednání s lidstvem.

Dfievo Judovo (Bible) a dfievo Jozefovo
(Kniha Mormonova) se stanou jedním
v Pánovû ruce, Ezech. 37:15–20. Prav-
divost Bible bude utvrzena písmem
posledních dnÛ, 1. Nefi 13:38– 40. Bible
bude spojena s Knihou Mormonovou,
aby odstranily fale‰nou nauku, 2. Nefi
3:12. Bible! Bible! My máme Bibli,
2. Nefi 29:3–10. V‰ichni, ktefií vûfií Bibli,
budou také vûfiiti Knize Mormonovû,
Morm. 7:8–10. Star‰í budou uãiti zása-
dám mého evangelia, jeÏ jsou v Bibli a
v Knize Mormonovû, NaS 42:12. Vûfií-
me, Ïe Bible je slovo BoÏí, nakolik je
pfieloÏena správnû, âl. v. 1:8.

BIBLE, P¤EKLAD JOSEPHA
SMITHA (PJS). Viz Pfieklad
Josepha Smitha (PJS)

BISKUP. Viz také Aronovo knûÏství

Ten, kdo dohlíÏí, zodpovûdn˘ úfiad ne-
boli postavení. Biskup je vysvûcovan˘
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úfiad v Aronovû knûÏství (NaS 20:67;
107:87–88) a biskup je v‰eobecn˘m
soudcem v Izraeli (NaS 107:72, 74).

Duch Svat˘ vás uãinil tûmi, ktefií
dohlíÏejí, Skut. 20:28. Jsou uvedeny
poÏadavky pro biskupy, 1. Tim. 3:1–7
(Tit. 1:7). Biskup má b˘ti vysvûcen,
NaS 20:67. Edward Partridge má slou-
Ïiti jako biskup pro Církev, NaS 41:9.
Biskup má rozeznávati duchovní
dary, NaS 46:27, 29. Vysok˘ knûz mÛÏe
pfiisluhovati v úfiadu biskupa, NaS
68:14, 19 (NaS 107:17). Biskup je urãen
Pánem, NaS 72:1–26. Biskup má peão-
vati o chudé, NaS 84:112. Biskup má
fiíditi v‰echny ãasné vûci, NaS 107:68.
Biskup je presidentem Aronova knûÏ-
ství, NaS 107:87–88.

BLAHO A SOCIÁLNÍ PÉâE. Viz také
AlmuÏna, dávání almuÏny; Chudí;
ObûÈ; Postiti se, pÛst; SluÏba

ZpÛsob peãování o duchovní a ãasné
potfieby lidí a prostfiedky pro to.

Otvírej ruku svou do‰iroka bratru své-
mu, chudému svému a potfiebnému
svému v zemi své, Deut. 15:11. Ten,
kdo dává chudému, nebude strádati,
Pfiísl. 28:27. Není toto pÛst, kter˘ jsem
vyvolil? Dáti chléb hladovému, pfiivésti
chudého do domu svého, Iz. 58:6–7.
Hladovûl jsem a vy jste mi dali jídlo;
hostem jsem byl a vy jste mne vzali
dovnitfi. KdyÏ toto ãiníte pro jednoho
z bratfií tûchto m˘ch nejmen‰ích, ãiníte
to pro mne, Mat. 25:35–40. Poskytujte
jmûní své tomu, kdo je v nouzi, Mos.
4:16–26. Dávali si navzájem ãasnû i
duchovnû podle sv˘ch potfieb a svého
nedostatku, Mos. 18:29. Bylo jim pfii-
kázáno, aby se spojovaly v pÛstu a
v modlitbû za blaho tûch, ktefií Boha
neznali, Alma 6:6. Modlete se za blaho
své a za blaho tûch kolem vás, Alma
34:27–28. Mûli v‰echny vûci mezi
sebou spoleãné, 4. Nefi 1:3. Pamatuj
na chudé, NaS 42:30–31. Nav‰tûvujte
chudé a potfiebné, NaS 44:6. Pamatujte
ve v‰ech vûcech na chudé a potfiebné,
NaS 52:40. Bûda vám, bohat˘m, ktefií
nechcete dávati své jmûní chud˘m, a

bûda vám, chud˘m, ktefií nejste uspo-
kojeni, ktefií jste chtiví a nechcete pra-
covati, NaS 56:16–17. V Sionu nemûli
Ïádné chudé mezi sebou, MojÏ. 7:18.

BLAHOSLAVENSTVÍ. Viz také
Kázání na hofie

¤ada uãení, která JeÏí‰ pronesl v Kázá-
ní na hofie, která popisují vytfiíben˘
a duchovní charakter (Mat. 5:3–12;
Luká‰ 6:20–23). Blahoslavenství jsou
uspofiádána takov˘m zpÛsobem, Ïe
kaÏdé prohlá‰ení staví na tom, které mu
pfiedchází. Úplnûj‰í a pfiesnûj‰í záznam
blahoslavenství se nachází v 3. Nefi 12.

BOHATSTVÍ. Viz také Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha; Peníze;

ZámoÏnost nebo nadbytek. Pán radí
Svat˘m, aby nehledali svûtské bohat-
ství, leda pro ãinûní dobra. Svatí nesmûjí
klásti hledání svûtského bohatství pfied
hledání království BoÏího, které sk˘tá
bohatství vûãnosti (Jákob 2:18–19).

Pfiib˘vá-li bohatství, nelpûte na nûm
srdcem sv˘m, Îalmy 62:11. Neprospívá
bohatství v den hnûvu, Pfiísl. 11:4. Ten,
kdo dÛvûfiuje v bohatství své, padne,
Pfiísl. 11:28. Radûji má b˘ti vyvoleno
jméno dobré neÏ bohatství veliké, Pfiísl.
22:1. Jak stûÏí ti, ktefií bohatství mají,
vstoupí do království BoÏího, Marek
10:23 (Luká‰ 18:24–25). Kofien v‰eho
zlého je láska k penûzÛm, 1. Tim. 6:10.
Bûda bohat˘m, ktefií pohrdají chud˘-
mi a jejichÏ poklad je jejich bÛh,
2. Nefi 9:30. Spravedliví neulpívali
srdcem sv˘m na bohatství, ale dûlili se
o nûj se v‰emi, Alma 1:30. KvÛli bohat-
ství poãali lidé b˘ti py‰n˘mi, Alma
4:6–8. Lidé byli rozli‰ováni podle po-
stavení, podle svého bohatství, 3. Nefi
6:12. Nehledejte bohatství, ale moud-
rost, NaS 6:7 (Alma 39:14; NaS 11:7).
Bohatství zemû je BoÏí, aby je dával,
ale varujte se p˘chy, NaS 38:39.

Bohatství vûãnosti: Ukládejte si pokla-
dy v nebi, Mat. 6:19–21. Jak ãasto jsem
na vás volal skrze bohatství vûãného
Ïivota, NaS 43:25. Bohatství vûãnosti
jsou má, abych je dával, NaS 67:2 (NaS
78:18).
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BÓZ. Viz také Rut

ManÏel Rut (Rut 4:9–10); pradûdeãek
Davida, krále izraelského (Rut 4:13–
17) a pfiedek Krista, Krále králÛ
(Luká‰ 3:32).

BOÎSKOST. Viz âlovûk, lidé –
âlovûk, moÏnost státi se
podobn˘m Nebeskému Otci;
Oslavení; Vûãn˘ Ïivot

BOÎSTVÍ. Viz BÛh, BoÏstvo

BRATR, BRAT¤Í. Viz také âlovûk,
lidé; Sestra

Jako dûti Nebeského Otce jsou v‰ichni
muÏi a Ïeny duchovnû bratfii a sestry.
V Církvi jsou ãasto muÏ‰tí ãlenové a
pfiátelé Církve oslovováni jako bratfii.

AÏ bude‰ obrácen˘, posiluj bratfií
sv˘ch, Luká‰ 22:32. Ten, kdo nemiluje
bratra svého, zÛstává ve smrti, 1. Jan.
3:10–17. Myslete na bratfií své jako
sami na sebe, Jákob 2:17. NechÈ si
kaÏd˘ ãlovûk váÏí bratra svého jako
sebe sama, NaS 38:24–25. Posiluj bra-
tfií sv˘ch ve ve‰ker˘ch rozhovorech
sv˘ch, NaS 108:7.

BÒH, BOÎSTVO. Viz také Duch
Svat˘; JeÏí‰ Kristus; Otec v nebi;
Pán

BoÏstvo tvofií tfii oddûlené osoby: BÛh,
Vûãn˘ Otec; jeho Syn, JeÏí‰ Kristus a
Duch Svat˘. Vûfiíme v kaÏdou z nich
(âl. v. 1:1). Ze zjevení posledních dnÛ
se dovídáme, Ïe Otec a Syn mají hma-
tatelné tûlo z masa a kostí a Ïe Duch
Svat˘ je bytostí ducha, bez masa a kos-
tí (NaS 130:22–23). Tyto tfii osoby jsou
jedno v dokonalé jednotû a souladu
v zámûru a nauce (Jan 17:21–23;
2. Nefi 31:21; 3. Nefi 11:27, 36).

BÛh Otec: Zpravidla se titul BÛh t˘ká
Otce neboli Elohima. Naz˘vá se Otec,
protoÏe je otcem na‰ich duchÛ (Mal.
2:10; Num. 16:22; 27:16; Mat. 6:9; Efez.
4:6; ÎidÛm 12:9). BÛh Otec je nejvy‰-
‰ím vládcem vesmíru. Je v‰emocn˘
(Gen. 18:14; Alma 26:35; NaS 19:1–3),
v‰evûdoucí (Mat. 6:8; 2. Nefi 2:24) a

v‰udypfiítomn˘ skrze svého Ducha
(Îalmy 139:7–12; NaS 88:7–13, 41).
Lidstvo má zvlá‰tní vztah s Bohem,
kter˘ staví ãlovûka stranou v‰eho
ostatního stvofiení: muÏi a Ïeny jsou
BoÏí duchovní dûti (Îalmy 82:6; 1. Jan.
3:1–3; NaS 20:17–18).

Je zaznamenáno málo událostí, kdy
se BÛh Otec ukázal ãlovûku nebo kdy
s ním mluvil. Písma fiíkají, Ïe mluvil
k Adamovi a Evû (MojÏ. 4:14–31) a pfii
nûkolika pfiíleÏitostech pfiedstavil JeÏí‰e
Krista (Mat. 3:17; 17:5; Jan 12:28–29;
3. Nefi 11:3–7). Ukázal se ·tûpánovi
(Skut. 7:55– 56) a Josephu Smithovi
(JS–Î 1:17). Pozdûji se ukázal jak
Josephu Smithovi, tak Sidneymu Rig-
donovi (NaS 76:20, 23). BÛh tûm, ktefií
ho milují a oãi‰Èují se pfied ním, nûkdy
udûluje v˘sadu, aby uvidûli a sami pro
sebe poznali, Ïe on je BÛh (Mat. 5:8;
3. Nefi 12:8; NaS 76:116– 118; 93:1).

BoÏe mÛj, BoÏe mÛj, proã jsi mne
opustil? Marek 15:34. Tito lidé jsou
sluÏebníci Boha nejvy‰‰ího, Skut.
16:17. My jsme potomstvo BoÏí, Skut.
17:28–29. Bude‰ pfiiná‰eti své svátosti
Nejvy‰‰ímu, NaS 59:10–12. Enoch
spatfiil duchy, jeÏ BÛh stvofiil, MojÏ.
6:36. MuÏ Svatosti je jméno jeho,
MojÏ. 6:57.

BÛh Syn: BÛh znám˘ jako Jehova je
Syn, JeÏí‰ Kristus (Iz. 12:2; 43:11; 49:26;
1. Kor. 10:1–4; 1. Tim. 1:1; Zjev. 1:8;
2. Nefi 22:2). JeÏí‰ pracuje pod vedením
Otce a je s ním v úplném souladu. Ve‰-
keré lidstvo jsou jeho bratfii a sestry,
neboÈ on je nejstar‰ím duchovním
dítûtem Elohima. Nûkteré ver‰e v pís-
mech na nûj odkazují slovem BÛh . Na-
pfiíklad v písmu se fiíká, Ïe „stvofiil
BÛh nebe a zemi“ (Gen. 1:1), ale ve
skuteãnosti to byl JeÏí‰, kdo byl Stvo-
fiitelem pod vedením Boha Otce (Jan
1:1–3, 10, 14; ÎidÛm 1:1–2).

Pán oznaãil sebe jako JÁ JSEM, Ex.
3:13–16. Já jsem Pán [Jehova], a kromû
mne není Ïádného spasitele, Iz. 43:11
(Iz. 45:23). Já jsem svûtlo svûta, Jan
8:12. Dfiíve neÏli Abraham byl, já jsem,
Jan 8:58. Pán bude slouÏiti mezi lidmi
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ve stánku z hlíny, Mos. 3:5–10. Abinadi
vysvûtlil, jak je Kristus Otcem i Synem,
Mos. 15:1–4 (Eter 3:14). Pán se ukázal
bratru Jaredovu, Eter 3. Naslouchej
slovÛm Krista, svého Pána a svého
Boha, Moroni 8:8. Jehova je soudce Ïi-
v˘ch i mrtv˘ch, Moroni 10:34. JeÏí‰ se
ukázal Josephu Smithovi a Sidneymu
Rigdonovi, NaS 76:20, 23. Pán Jehova
se ukázal v chrámu Kirtland, NaS
110:1–4. Jehova promlouval k Abraha-
movi, Abr. 1:16–19. JeÏí‰ se ukázal
Josephu Smithovi, JS–Î 1:17.

BÛh Duch Svat˘: Duch Svat˘ je také
BÛh a naz˘vá se Svat˘ Duch, Duch a
Duch BoÏí, kromû dal‰ích podobn˘ch
jmen a titulÛ. Pomocí Ducha Svatého
mÛÏe ãlovûk znáti vÛli Boha Otce a
vûdûti, Ïe JeÏí‰ je Kristus (1. Kor. 12:3).

Duch Svat˘ vás bude uãiti, co máte
fiíkati, Luká‰ 12:12. Duch Svat˘ je Utû-
‰itel, Jan 14:26 (Jan 16:7–15). JeÏí‰ dal
apo‰tolÛm pfiikázání skrze Ducha
Svatého, Skut. 1:2. Duch Svat˘ vydá-
vá svûdectví o Bohu a Kristu, Skut.
5:29–32 (1. Kor. 12:3). Duch Svat˘ je
také svûdkem pro nás, ÎidÛm 10:10–
17. Mocí Ducha Svatého mÛÏete znáti
pravdu ohlednû v‰ech vûcí, Moroni
10:5. Duch Svat˘ je duchem zjevení,
NaS 8:2–3 (NaS 68:4).

CELESTIÁLNÍ SLÁVA. Viz také
Oslavení; Stupnû slávy; Vûãn˘
Ïivot

Nejvy‰‰í ze tfií stupÀÛ slávy, kterého
osoba mÛÏe dosáhnouti po tomto Ïi-
votû. Spravedliví zde budou pfieb˘va-
ti v pfiítomnosti Boha Otce a jeho Syna
JeÏí‰e Krista.

Sláva celestiálních je jedna, 1. Kor.
15:40 (NaS 76:96). Pavel byl uchopen a
vyzdviÏen do tfietího nebe, 2. Kor.
12:2. Celestiální sláva byla ukázána ve
vidûní, NaS 76:50–70. Pfiejí-li si Svatí
místo v celestiálním svûtû, musejí
se pfiipraviti, NaS 78:7. Ten, kdo není
schopen fiíditi se zákonem celestiál-
ního království, nemÛÏe obstáti v celes-
tiální slávû, NaS 88:15–22. V celestiální
slávû jsou tfii nebesa; jsou uvedeny

podmínky pro dosaÏení nejvy‰‰ího,
NaS 131:1–2. Dûti, jeÏ zemfiely pfied-
tím, neÏ dosáhly vûku zodpovûdnosti,
jsou spaseny v celestiálním království,
NaS 137:10.

CELIBÁT. Viz ManÏelství, vdávati
se, Ïeniti se

CELN¯. Viz Publikán

CESTA. Viz také JeÏí‰ Kristus;
Kráãeti, kráãeti s Bohem

Stezka nebo smûr, kter˘ osoba násle-
duje. JeÏí‰ fiekl, Ïe on je ta cesta (Jan
14:4–6).

Zachovávej pfiikázání Pánû, abys cho-
dil po cestách jeho, Deut. 8:6. Vyuãuj
dítû cestû, po které má jíti, Pfiísl. 22:6
(2. Nefi 4:5). Pán fiekl, Ïe cesty jeho
jsou vy‰‰í neÏ cesty na‰e, Iz. 55:8–9.
Tûsná je brána a úzká je cesta, která
vede k Ïivotu, Mat. 7:13–14 (3. Nefi
14:13–14; 27:33; NaS 132:22, 25). BÛh
pro vás uãiní cestu, abyste mohli unik-
nouti poku‰ení, 1. Kor. 10:13. Pán
nedává Ïádné pfiikázání, aniÏ by pfii-
pravil pro své dûti cestu, aby je mohly
zachovávati, 1. Nefi 3:7 (1. Nefi 9:6;
17:3, 13). Není Ïádné jiné cesty kromû
té, která vede tou branou, 2. Nefi 9:41.
Jste svobodni, abyste jednali sami za
sebe – zvoliti si cestu vûãné smrti nebo
cestu vûãného Ïivota, 2. Nefi 10:23.
Toto je ta cesta a není Ïádné jiné cesty
ani Ïádného jiného jména, 2. Nefi
31:21 (Mos. 3:17; Alma 38:9; Hel. 5:9).
Darem svého Syna BÛh pfiipravil lep‰í
cestu, Eter 12:11 (1. Kor. 12:31). KaÏd˘
ãlovûk kráãí po své vlastní cestû, NaS
1:16. To musí b˘ti uãinûno m˘m vlast-
ním zpÛsobem, NaS 104:16.

CÍRKEV, JEJÍ JMÉNO. Viz také
Církev JeÏí‰e Krista; Církev
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních
dnÛ; Mormon(i)

KdyÏ v Knize Mormonovû nav‰tívil
JeÏí‰ Kristus krátce po svém vzkfií‰ení
spravedlivé Nefity, fiekl, Ïe jeho církev
má nésti jeho jméno (3. Nefi 27:3–8).
V tûchto posledních dnech Pán zjevil,
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Ïe jméno Církve bude „Církev JeÏí‰e
Krista Svat˘ch posledních dnÛ“ (NaS
115:4).

CÍRKEV, VELIKÁ A OHAVNÁ.
Viz ëábel – Církev ìáblova

CÍRKEV, ZNAMENÍ TÉ PRAVÉ.
Viz také Církev JeÏí‰e Krista;
Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ; Znamení

Nauky a díla Církve, které ukazují, Ïe
je schválena Bohem a Ïe je prostfiedkem,
kter˘ Pán ustanovil pro své dûti, aby
získaly plnost jeho poÏehnání. Nûkte-
rá znamení pravé Církve jsou tato:

Správné porozumûní BoÏstvu: BÛh
stvofiil ãlovûka ke svému vlastnímu
obrazu, Gen. 1:26–27. Pán mluvíval
k MojÏí‰ovi tváfií v tváfi, Ex. 33:11. Vûã-
n˘ Ïivot je znáti Boha Otce a JeÏí‰e
Krista, Jan 17:3. Otec a Syn mají tûlo
z masa a kostí, NaS 130:22–23. Otec
a Syn se ukázali Josephu Smithovi,
JS–Î 1:15–20. Vûfiíme v Boha, Vûãné-
ho Otce, âl. v. 1:1.

První zásady a obfiady: Pokud se ãlovûk
nenarodí z vody a z Ducha, Jan 3:3–5.
âiÀte pokání a buìte pokfitûni, jeden
kaÏd˘ z vás, ve jménu JeÏí‰e Krista,
Skut. 2:38. Tehdy vkládali na nû ruce
své a oni pfiijali Ducha Svatého, Skut.
8:14–17. StaÀte se dûtmi BoÏími skrze
víru v JeÏí‰e Krista, Gal. 3:26–27. âiÀte
pokání a buìte pokfitûni ve jménu milo-
vaného Syna mého, 2. Nefi 31:11–21.
Ti, ktefií uvûfiili, byli pokfitûni a obdr-
Ïeli Ducha Svatého vkládáním rukou,
NaS 76:50–53. Pro kfiest a udûlení
daru Ducha Svatého je potfiebné
správné knûÏství, JS–Î 1:70–72. Jsou
popsány první zásady a obfiady evan-
gelia, âl. v. 1:4.

Zjevení: Kde není vidûní, hyne lid,
Pfiísl. 29:18. Pán zjevuje tajemství svá
prorokÛm sv˘m, Amos 3:7. Církev je
zbudována na skále zjevení, Mat. 16:17–
18 (NaS 33:13). Bûda tomu, kdo fiekne,
Ïe Pán jiÏ nepÛsobí zjevením, 3. Nefi
29:6. Zjevení a pfiikázání pfiicházejí
pouze skrze jednoho urãeného, NaS

43:2–7. Vûfiíme v‰emu, co BÛh zjevil,
âl. v. 1:9.

Proroci: Církev je zbudována na zákla-
dû apo‰tolÛ a prorokÛ, Efez. 2:19–20.
Apo‰tolové a proroci jsou pro Církev
nezbytní, Efez. 4:11–16. Joseph Smith
byl povolán, aby byl vidoucím, proro-
kem a apo‰tolem, NaS 21:1–3. Vûfiíme
v proroky, âl. v. 1:6.

Pravomoc: JeÏí‰ dal uãedníkÛm sv˘m
moc a pravomoc, Luká‰ 9:1–2 (Jan
15:16). Nefi, syn HelamanÛv, mûl veli-
kou pravomoc od Boha, Hel. 11:18
(3. Nefi 7:17). Prorok má pfiijímati pfiiká-
zání pro Církev, NaS 21:4–5. Nikdo
nemÛÏe kázati evangelium nebo budo-
vati Církev, ledaÏe je vysvûcen nûk˘m,
kdo má pravomoc, NaS 42:11. Star‰í
mají kázati evangelium, jednajíce
v pravomoci, NaS 68:8. Kdokoli káÏe
nebo pfiisluhuje Bohu, musí b˘ti povo-
lán Bohem skrze ty, ktefií mají pravo-
moc, âl. v. 1:5.

Vyjdou dal‰í písma: Dfievo Judovo bude
spojeno se dfievem Jozefov˘m, Ezech.
37:15– 20. Bylo pfiedpovûdûno, Ïe
vyjdou písma posledních dnÛ, 1. Nefi
13:38–41. Vûfiíme, Ïe BÛh je‰tû zjeví
mnohé veliké a dÛleÏité vûci, âl. v. 1:9.

Církevní organizace: Církev je zbudo-
vána na základû apo‰tolÛ a prorokÛ,
Efez. 2:19– 20. Apo‰tolové a proroci
jsou pro Církev nezbytní, Efez. 4:11–
16. Kristus je hlava Církve, Efez. 5:23.
Kristova Církev musí b˘ti naz˘vána
jeho jménem, 3. Nefi 27:8. Vûfiíme ve
stejnou organizaci, jeÏ existovala
v prvotní Církvi, âl. v. 1:6.

Misionáfiská práce: Jdûte tudíÏ a uãte
v‰echny národy, Mat. 28:19–20. Sedm-
desát bylo povoláno, aby kázali evan-
gelium, Luká‰ 10:1. Pfiáli si, aby bylo
spasení oznamováno kaÏdému stvofie-
ní, Mos. 28:3. Star‰í mají vyjíti a kázati
evangelium mé, dva a dva, NaS 42:6.
Evangelium musí b˘ti kázáno kaÏdé-
mu stvofiení, NaS 58:64.

Duchovní dary: Poãali mluviti jin˘mi
jazyky, Skut. 2:4. Star‰í mají uzdravo-
vati nemocné, Jakub 5:14. Nepopírejte
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dary BoÏí, Moroni 10:8. Je uveden
seznam duchovních darÛ, NaS 46:13–
26 (1. Kor. 12:1–11; Moroni 10:9–18).

Chrámy: Uãiním smlouvu a umístím
svatyni svou uprostfied nich na vûky,
Ezech. 37:26–27. Pán pfiijde náhle do
chrámu svého, Mal. 3:1. Nefi postavil
chrám, 2. Nefi 5:16. Svatí byli ukázÀo-
váni, protoÏe zanedbali stavbu domu
Pánû, NaS 95 (NaS 88:119). PánÛv lid
vÏdy staví chrámy pro vykonávání sva-
t˘ch obfiadÛ, NaS 124:37–44. Budová-
ní chrámÛ a vykonávání obfiadÛ tvofií
souãást velikého díla posledních dnÛ,
NaS 138:53–54.

CÍRKEV JEÎÍ·E KRISTA. Viz také
Církev, její jméno; Církev,
znamení té pravé; Církev JeÏí‰e
Krista Svat˘ch posledních dnÛ;
Království BoÏí neboli království
nebe; Svat˘; Znovuzfiízení
evangelia

Organizovaná skupina vûfiících, ktefií
vzali na sebe jméno JeÏí‰e Krista skrze
kfiest a konfirmaci. Aby to byla pravá
Církev, musí to b˘ti Pánova Církev;
musí míti jeho pravomoc, uãení, záko-
ny, obfiady a jméno; musí b˘ti fiízena
jím, skrze zástupce, které on urãil.

Pán dennû pfiidával Církvi, Skut. 2:47.
My, jsouce mnozí, jedno tûlo jsme
v Kristu, ¤ím. 12:5. Skrze jednoho
Ducha my v‰ichni v jedno tûlo pokfitû-
ni jsme, 1. Kor. 12:13. Církev je zbudo-
vána na základû apo‰tolÛ a prorokÛ,
Efez. 2:19–20. Apo‰tolové a proroci
jsou pro Církev nezbytní, Efez. 4:11–
16. Kristus je hlava Církve, Efez. 5:23.
PfiestoÏe bylo mnoho církví, byly
v‰echny jednou Církví, Mos. 25:19–
22. Církev byla oãi‰tûna a uvedena
do pofiádku, Alma 6:1– 6. Kristova
Církev musí b˘ti naz˘vána jeho
jménem, 3. Nefi 27:8. Církev se ãasto
scházela, aby se postili a modlili a aby
mluvili, Moroni 6:5. Toto je jediná
pravá a Ïivá církev, NaS 1:30. Církev
Kristova vznikla v tûchto posledních
dnech, NaS 20:1. Pán povolává své
sluÏebníky, aby budovali jeho Církev,

NaS 39:13. NeboÈ tak bude má Církev
nazvána v tûchto posledních dnech,
NaS 115:4.

CÍRKEV JEÎÍ·E KRISTA
SVAT¯CH POSLEDNÍCH DNÒ.
Viz také Církev, její jméno; Církev,
znamení té pravé; Církev JeÏí‰e
Krista; Znovuzfiízení evangelia

Jméno dané Církvi Kristovû v tûchto
posledních dnech, aby byla odli‰ena
od Církve v jin˘ch dispensacích (NaS
115:3–4).

Pán vylije dolÛ poznání na Svaté
posledních dnÛ, NaS 121:33. Joseph
Smith je prorok a vidoucí Církve
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ,
NaS 127:12. Pro Svaté posledních dnÛ
je velik˘ den Pánû na dosah, NaS
128:21, 24. Joseph Smith pomáhal
shromáÏditi Svaté posledních dnÛ,
NaS 135:3. Mají b˘ti zorganizovány
skupiny Svat˘ch posledních dnÛ pro
cestu do západního teritoria Spojen˘ch
státÛ, NaS 136:2. Zákony o manÏelství
objasnûny pro Svaté posledních dnÛ,
NaS OP–1. KnûÏství je dáno v‰em
zpÛsobil˘m muÏsk˘m ãlenÛm Církve
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ,
NaS OP–2. Zpráva o prvním vidûní
pro v‰echny Svaté posledních dnÛ,
JS–Î 1:1.

CÍSA¤

V Novém zákonû oznaãuje fiímské vla-
dafie. V písmech se slovo císafi pouÏívá
jako symbol svûtské vlády nebo moci.

Dávejte císafiovi to, co je císafiovo,
Mat. 22:21 (Marek 12:17; Luká‰ 20:25;
NaS 63:26).

CÍTITI. Viz také Duch Svat˘

PociÈovati pobízení Ducha.

Vy jste nemûli citu, a tak jste nemohli
cítiti jeho slov, 1. Nefi 17:45. KdyÏ ucí-
títe tyto pohyby, jak bobtná, poãnete si
fiíkati, Ïe to je dobré seménko, Alma
32:28. Ty pocítí‰, Ïe je to správné, NaS
9:8. V‰ichni lidé, ktefií vstoupí do Pá-
nova domu, mohou pociÈovati tvou
moc, NaS 109:13.



CizoloÏství 18

CIZOLOÎSTVÍ. Viz také Cudnost;
Homosexualita; Pohlavní
nemorálnost; Smilstvo;
Smyslnost, smysln˘

Nezákonné pohlavní obcování muÏÛ
a Ïen. Aãkoli cizoloÏství se obecnû
t˘ká pohlavního styku mezi Ïenatou
nebo vdanou osobou a nûk˘m jin˘m
neÏ jejím manÏelem nebo manÏelkou,
v písmech se mÛÏe také t˘kati neÏena-
t˘ch nebo nevdan˘ch.

Nûkdy se cizoloÏství pouÏívá jako
symbol pro odpadlictví národa nebo
ve‰kerého lidu od cest Pánû (Num.
25:1–3; Ezech. 16:15–59; Jer. 3:6–10;
Ozeá‰ 4).

Jozef by neuãinil tuto velikou zlovol-
nost a nehfie‰il by proti Bohu, Gen.
39:7–12. NezcizoloÏí‰, Ex. 20:14. KaÏ-
d˘, kdo hledí na Ïenu, aby jí byl Ïádos-
tiv, jiÏ zcizoloÏil v srdci svém, Mat. 5:28.
Ani smilníci ani cizoloÏníci nezdûdí
království BoÏí, 1. Kor. 6:9–10. BÛh
bude souditi smilníky a cizoloÏníky,
ÎidÛm 13:4. CizoloÏství je ohavnûj‰í
nade v‰echny hfiíchy kromû prolití
nevinné krve nebo zapfiení Ducha
Svatého, Alma 39:3–5. Ten, kdo cizo-
loÏí a neãiní pokání, bude vyvrÏen,
NaS 42:23–26. JestliÏe nûkdo zcizoloÏí
v srdci svém, ten nebude míti Ducha,
NaS 63:14–16.

COWDERY, OLIVER

Druh˘ star‰í znovuzfiízené Církve a
jeden ze tfií svûdkÛ o boÏském pÛvodu
a pravdivosti Knihy Mormonovy.
KdyÏ Joseph Smith pfiekládal ze zla-
t˘ch desek Knihu Mormonovu, pÛso-
bil jako písafi (JS–Î 1:66–68).

ObdrÏel svûdectví o pravdivosti pfie-
kladu Knihy Mormonovy, NaS 6:17,
22–24. Byl vysvûcen Janem Kfititelem,
NaS 13 (NaS 27:8; JS–Î 1:68–73, viz
poznámka k ver‰i 71). Poté, co získáte
víru a uvidíte je oãima sv˘ma, budete
svûdãiti, Ïe jste je vidûli, NaS 17:3, 5.
Projevil jsem ti sv˘m Duchem, Ïe vûci,
které jsi psal, jsou pravdivé, NaS 18:2.
Byl urãen a vysvûcen jako jeden ze
správcÛ nad zjeveními, NaS 70:3.

ObdrÏel s Josephem Smithem klíãe
knûÏství, NaS 110.

CTÍTI. Viz také Úcta; VáÏiti si

V písmech se obvykle pouÏívá ve v˘-
znamu projeviti ohled a úctu nûkomu
nebo nûãemu.

Cti otce svého i matku svou, Ex. 20:12
(1. Nefi 17:55; Mos. 13:20). Cti Pána
jmûním sv˘m, Pfiísl. 3:9. SlouÏí-li mi
kdokoli, toho otec mÛj poctí, Jan 12:26.
ManÏelé mají projevovati úctu manÏel-
kám sv˘m, 1. Petr. 3:7. Pouze rty sv˘mi
ctí Pána, 2. Nefi 27:25 (Iz. 29:13). Neu-
siluji o poctu svûta, Alma 60:36. ëábel
se vzboufiil proti mnû fika: Dej mi svou
ãest, coÏ je má moc, NaS 29:36. Vûrní
budou korunováni ctí, NaS 75:5 (NaS
124:55). Pána tû‰í poctíti ty, kdoÏ mu
slouÏí, NaS 76:5. Nejsou vyvoleni, pro-
toÏe usilují o pocty lidí, NaS 121:34–35.
Vûfiíme, Ïe máme ctíti a podporovati
zákon, âl. v. 1:12 (NaS 134:6).

CTNOST. Viz také Bezúhonnost;
Cudnost

Bezúhonnost a morální znamenitost
nebo pohlavní ãistota (Moroni 9:9).

Ty jsi ctnostná Ïena, Rut 3:11. Ten, kdo
má ãisté ruce a ãisté srdce, bude státi
na Pánovû svatém místû, Îalmy 24:3–
4. Îena ctnostná jest korunou manÏela
svého, Pfiísl. 12:4. Cena Ïeny ctnostné
je daleko nad rubíny, Pfiísl. 31:10–31.
Pfiidejte k vífie své ctnost, 2. Petr. 1:5
(NaS 4:6). NechÈ ctnost zdobí my‰len-
ky tvé neustále, NaS 121:45. Vûfiíme,
Ïe máme b˘ti ctnostní, âl. v. 1:13
(Filip. 4:8).

CUDNOST. Viz také CizoloÏství;
Ctnost; Smilstvo; Smyslnost,
smysln˘

Pohlavní ãistota muÏÛ a Ïen.

Jozef odporoval svodÛm Putifarovy
manÏelky, Gen. 39:7–21 (NaS 42:24;
59:6). NezcizoloÏí‰, Ex. 20:14. Îena
ctnostná je korunou manÏela svého,
Pfiísl. 12:4 (Pfiísl. 31:10). Nevíte, Ïe tûlo
va‰e je chrám Ducha Svatého? 1. Kor.
6:18–19. Buì pfiíkladem v ãistotû,
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1. Tim. 4:12. Îádná neãistá vûc nemÛ-
Ïe pfieb˘vati s Bohem, 1. Nefi 10:21.
NeboÈ já, Pán BÛh, se tû‰ím z cudnosti
Ïen, Jákob 2:28. Pohlavní hfiích je
ohavností, Alma 39:1–13. Cudnost a
ctnost jsou nade v‰e drahé a cenné,
Moroni 9:9. Vûfiíme, Ïe máme b˘ti
cudní, âl. v. 1:13.

C¯RUS

Ve Starém zákonû král Persie, kter˘
naplnil Izaiá‰ovo proroctví (2. Par.
36:22–23; Iz. 44:28; 45:1) tím, Ïe dovolil
ÎidÛm, aby se vrátili do Jeruzaléma,
aby znovu postavili chrám, coÏ ãásteã-
nû ukonãilo babylonské zajetí. Izaiá‰
uãinil toto proroctví asi 180 let pfied
tímto králov˘m ãinem.

âESTNOST, âESTN¯. Viz také
Bezúhonnost

B˘ti upfiímn˘m, pravdiv˘m a bez lsti.

Ti, ktefií jednají pravdivû, jsou Páno-
v˘m potû‰ením, Pfiísl. 12:22. SplÀ to,
co jsi slíbil, Kaz. 5:4–5. Zfiíkáme se
skryt˘ch vûcí neãestnosti, 2. Kor. 4:1–
2. NechÈ rozhovor vá‰ je ãestn˘,
1. Petr. 2:12. Bûda lháfii, neboÈ on bude
svrÏen do pekla, 2. Nefi 9:34. Duch
praví pravdu a nelÏe, Jákob 4:13. Ten,
kdo si vypÛjãí od bliÏního svého, má
mu navrátiti to, co si pÛjãil, Mos. 4:28
(NaS 136:25). Hleì, abys jednal správ-
nû, soudil spravedlivû a ãinil dobro,
Alma 41:14. NechÈ kaÏd˘ ãlovûk jedná
ãestnû, NaS 51:9. V‰ichni, ktefií vûdí,
Ïe srdce jejich je upfiímné, jsou mnou
pfiijati, NaS 97:8. âestní, moudfií a
dobfií lidé mají b˘ti vyhledáváni pro
politické úfiady, NaS 98:4–10. Pilnû
pátrej, abys vrátil to, co bliÏní tvÛj
ztratil, NaS 136:26. Vûfiíme, Ïe máme
b˘ti ãestní, âl. v. 1:13.

âINITI. Viz Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n˘

âISTOTA, âIST¯, NEâIST¯. Viz
také Posvûcení; ·pína, ‰pinavost;
Zákon MojÏí‰Ûv

Pán zjevil ve Starém zákonû MojÏí‰ovi
a dávn˘m IzraelitÛm, Ïe pouze urãité

potraviny jsou povaÏovány za ãisté
neboli jin˘mi slovy vhodné k jídlu.
Rozdíl, kter˘ Izraelité ãinili mezi ãis-
t˘mi a neãist˘mi potravinami, mûl
velik˘ vliv na jejich náboÏensk˘ a soci-
ální Ïivot. Urãitá zvífiata, ptáci a ryby
byly pokládány za ãisté a pfiijatelné
k jídlu, zatímco jiné druhy byly neãis-
té a byly zakázány (Lev. 11; Deut.
14:3–20). Nûkteré nemocné osoby byly
také povaÏovány za neãisté.

V duchovním smyslu b˘ti ãist˘m
znamená b˘ti osvobozen od hfiíchu,
viny a hfií‰n˘ch pfiání; b˘ti bez úhony.
V tomto smyslu se toto slovo pouÏívá
k popisu osoby, jeÏ je ctnostná a
má ãisté srdce (Îalmy 24:4). Lid BoÏí
smlouvy mûl vÏdy zvlá‰tní pokyny,
aby byl ãist˘m (3. Nefi 20:41; NaS
38:42; 133:5).

Osoba se stává ãistou, kdyÏ její
my‰lenky a skutky jsou v kaÏdém
ohledu ãisté. Osoba, která se dopustila
hfiíchu, se mÛÏe státi ãistou skrze víru
v JeÏí‰e Krista, pokání a pfiijetí obfiadÛ
evangelia.
Ten, kdo má ãisté ruce a ãisté srdce,
vystoupí na pahorek Pánû a obdrÏí
Pánova poÏehnání, Îalmy 24:3–5. Po-
Ïehnaní jsou ãistí v srdci, Mat. 5:8
(3. Nefi 12:8). Nenaz˘vej Ïádného ãlo-
vûka obyãejn˘m nebo neãist˘m, Skut.
10:11–28. Jakékoli vûci jsou ãisté, pfie-
m˘‰lejte o tûchto vûcech, Filip. 4:8
(âl. v. 1:13). Vy v‰ichni, ktefií jste ãistí
v srdci, pozdvihnûte hlavu a pfiijmûte
pfiíjemné slovo BoÏí, Jákob 3:2–3. MÛ-
Ïete onoho dne vzhlédnouti k Bohu
s ãist˘m srdcem a s ãist˘ma rukama?
Alma 5:19. Jsouce pfied Bohem ãistí a
bez poskvrny, nemohli pohlíÏeti na
hfiích, leda s odporem, Alma 13:12.
Buìte oãi‰tûni tak, jako Kristus je ãis-
t˘, Moroni 7:48 (Morm. 9:6). Kristus si
oddûlí ãist˘ lid, NaS 43:14. Pán bude
ukázÀovati Sion, dokud nebude ãist˘,
NaS 90:36. Pán pfiikázal, aby byl v Sio-
nu postaven dÛm, v nûmÏ ãistí uvidí
Boha, NaS 97:10–17. Toto je Sion – ãistí
v srdci, NaS 97:21. Buìte ãistí, vy, jiÏ
nosíte nádoby Pánû, NaS 133:4–5, 14
(Iz. 52:11).
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âLÁNKY VÍRY. Viz také Drahocenná
perla; Smith, Joseph, ml.

Tfiináct základních bodÛ víry, kter˘m
vûfií ãlenové Církve JeÏí‰e Krista Sva-
t˘ch posledních dnÛ.

Joseph Smith je zprvu napsal v do-
pise Johnu Wentworthovi, vydavateli
novin Chicago Democrat , v odpovûì na
jeho Ïádost. Chtûl se dovûdûti, ãemu
vûfií ãlenové Církve. Dopis se stal zná-
m˘m jako Dopis Wentworthovi a byl
poprvé publikován v Times and Seasons
v bfieznu 1842. 10. fiíjna 1880 byly
âlánky víry formálnû pfiijaty hlasová-
ním ãlenÛ Církve jako písmo a byly
zaãlenûny do Drahocenné perly.

âLOVùK, LIDÉ. Viz také BÛh,
BoÏstvo; Duch; Duchovní
stvofiení; Synové a dcery BoÏí

T˘ká se ve‰kerého lidstva, jak muÏÛ,
tak Ïen. V‰ichni muÏi a Ïeny jsou
doslovn˘m duchovním potomstvem
Nebeského Otce. KdyÏ se narodí do
smrtelnosti, obdrÏí fyzické smrtelné
tûlo. Tato tûla byla stvofiena k obrazu
BoÏímu (Gen. 1:26–27). MuÏi a Ïeny,
ktefií vûrnû pfiijímají nezbytné obfiady,
zachovávají své smlouvy a posloucha-
jí BoÏí pfiikázání, vstoupí do svého
oslavení a stanou se takov˘mi, jako
je BÛh.

BÛh stvofiil ãlovûka ke svému vlast-
nímu obrazu, Gen. 1:27 (Mos. 7:27;
NaS 20:17–18). Co je ãlovûk, Ïe na nûj
pamatuje‰? Îalmy 8:4–5. Proklet˘ je
ten muÏ, kter˘ dÛvûfiuje v ãlovûka a
ãiní tûlo ramenem sv˘m, Jer. 17:5
(2. Nefi 4:34; 28:26, 31). KdyÏ jsem
se stal muÏem, odkládám dûtinské
vûci, 1. Kor. 13:11. Lidé jsou, aby moh-
li míti radost, 2. Nefi 2:25. Pfiirozen˘
ãlovûk je nepfiítelem Boha, Mos. 3:19.
Jak˘mi lidmi máte b˘ti? 3. Nefi 27:27.
Díla ãlovûka jsou zmafiena, ne díla
BoÏí, NaS 3:3. Nemûl ses báti ãlovûka
více neÏli Boha, NaS 3:7 (NaS 30:11;
122:9). V‰echny vûci jsou uãinûny
k prospûchu a uÏitku ãlovûka, NaS
59:18. Vím, Ïe ãlovûk není niãím, MojÏ.
1:10. BoÏí dílo a sláva je uskuteãniti

nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot ãlovûka,
MojÏ. 1:39.

âlovûk, duchovní dítû Nebeského Otce:
Padli na tváfie své a fiekli: Ó BoÏe, BoÏe
duchÛ ve‰kerého tûla, Num. 16:22
(Num. 27:16). Vy jste dûti Pána Boha
va‰eho, Deut. 14:1. Bohové jste a
v‰ichni z vás jsou dûti Nejvy‰‰ího,
Îalmy 82:6. Synové Boha Ïivého jste,
Ozeá‰ 1:10. Nemáme v‰ichni jednoho
Otce? Nestvofiil nás jeden BÛh? Mal.
2:10. My jsme potomstvo BoÏí, Skut.
17:29. Duch sám vydává svûdectví,
Ïe jsme dûti BoÏí, ¤ím. 8:16. Buìte
poddáni Otci duchÛ, ÎidÛm 12:9. Du-
chové v‰ech lidí jsou dovedeni domÛ
k tomu Bohu, kter˘ jim dal Ïivot,
Alma 40:11. Obyvatelé svûtÛ jsou
zplozen˘mi syny a dcerami BoÏími,
NaS 76:24. âlovûk byl na poãátku
s Otcem, NaS 93:23, 29. BÛh stvofiil
duchovnû v‰echny lidi dfiíve, neÏ byli
na tváfii zemû, MojÏ. 3:5–7. Já jsem
BÛh; uãinil jsem svût a lidi dfiíve, neÏ
byli v tûle, MojÏ. 6:51.

âlovûk, moÏnost státi se podobn˘m
Nebeskému Otci: Buìte tudíÏ dokonalí,
dokonce jako Otec vá‰, Mat. 5:48
(3. Nefi 12:48). Není psáno v zákonû
va‰em, Ïe bohové jste? Jan 10:34 (NaS
76:58). MÛÏeme se státi dûdici BoÏími
a spoludûdici s Kristem, ¤ím. 8:17. Ty
jsi syn, a jestliÏe syn, potom dûdic BoÏí
skrze Krista, Gal. 4:7. AÏ se ukáÏe,
budeme jako on, 1. Jan. 3:2. Tomu, kdo
pfiemÛÏe, dám, aby sedûl se mnou na
trÛnu mém, Zjev. 3:21. Tûm jsem dal,
aby se stali syny BoÏími, 3. Nefi 9:17.
Ti, ktefií dûdí celestiální království,
jsou bohové, a to synové BoÏí, NaS
76:50, 58. Potom budou bohy, protoÏe
mají ve‰kerou moc, NaS 132:20.

ëÁBEL. Viz také Antikrist; Duch –
Zlí duchové; Lucifer; Niãitel;
Peklo; Synové zatracení

Satan. ëábel je nepfiítelem spravedli-
vosti a tûch, ktefií se snaÏí ãiniti vÛli
BoÏí. Je doslovnû duchovním synem
BoÏím a kdysi byl andûlem s pravo-
mocí v pfiítomnosti BoÏí (Iz. 14:12;
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2. Nefi 2:17). Av‰ak v pfiedsmrtelném
Ïivotû se vzboufiil a pfiesvûdãil tfietinu
duchovních dûtí Otce, aby se vzboufii-
ly s ním (NaS 29:36; MojÏ. 4:1–4; Abr.
3:27–28). Byli vyvrÏeni z nebe, byla
jim odepfiena pfiíleÏitost získání smr-
telného tûla a zku‰enost smrtelného
Ïivota a budou vûãnû zatraceni. Od
doby, kdy byl ìábel vyvrÏen z nebe,
neustále se snaÏí klamati v‰echny
muÏe a Ïeny a odvádûti je od díla BoÏí-
ho, aby uãinil ve‰keré lidstvo tak bíd-
n˘m, jako je on (Zjev. 12:9; 2. Nefi 2:27;
9:8–9).
JeÏí‰ vyplísnil ìábla, Mat. 17:18. Vûã-
n˘ oheÀ je pfiipraven pro ìábla a jeho
andûly, Mat. 25:41. Vzepfiete se ìáblu
a on od vás uteãe, Jakub 4:7. Zlovolní
budou uvedeni do zajetí ìáblova,
1. Nefi 14:7. ëábel je otcem v‰ech lÏí,
2. Nefi 2:18 (MojÏ. 4:4). ëábel se snaÏí,
aby v‰ichni lidé byli bídní jako on
sám, 2. Nefi 2:27. Kdyby tûlo jiÏ nepo-
vstalo, duchové na‰i by se museli
podrobiti ìáblu, 2. Nefi 9:8–9. ëábel
bude zufiiti, upokojovati a lichotiti,
2. Nefi 28:20– 23. To, co je zlé, pochází
od ìábla, Omni 1:25 (Alma 5:40;
Moroni 7:12, 17). Varujte se, aby mezi
vámi nevyvstaly sváry a abyste nepo-
slouchali zlého ducha, Mos. 2:32.
Nejste-li ovcemi dobrého past˘fie, ìá-
bel je past˘fi vá‰, Alma 5:38–39. ëábel
nebude své dûti podporovati, Alma
30:60. Modlete se vÏdy, abyste nebyli
svedeni poku‰eními ìáblov˘mi, Alma
34:39 (3. Nefi 18:15, 18). Stavte svÛj
základ na Vykupiteli, aby ìáblova
mocná boufie nemûla nad vámi Ïádné
moci, Hel. 5:12. ëábel je pÛvodcem
ve‰kerého hfiíchu, Hel. 6:26–31. ëábel
usiloval o to, aby zaloÏil lstiv˘ plán,
NaS 10:12. Musí nezbytnû b˘ti, aby
ìábel pokou‰el dûti lidské, jinak by
nemohly jednati samy za sebe, NaS
29:39. Adam se stal podroben˘m vÛli
ìáblovû, protoÏe se poddal poku‰ení,
NaS 29:40. Synové zatracení budou
vládnouti s ìáblem a s jeho andûly ve
vûãnosti, NaS 76:33, 44. ëábel bude
svázán na tisíc let, NaS 88:110 (Zjev.
20:2). Onen zlovoln˘ odnímá svûtlo a

pravdu, NaS 93:39. Satan svÛj první
stav nezachoval, Abr. 3:28.

Církev ìáblova: KaÏdá zlá a svûtská
organizace na zemi, která pfievrací
ãisté a dokonalé evangelium a bojuje
proti Beránku BoÏímu.

ëábel zaloÏil velikou a ohavnou církev,
1. Nefi 13:6 (1. Nefi 14:9). Jsou pouze
dvû církve, jedna Beránka BoÏího a
jedna ìáblova, 1. Nefi 14:10 (Alma
5:39). Nebojujte proti Ïádné církvi,
leda by to byla církev ìáblova, NaS
18:20. Veliká a ohavná církev bude
sraÏena, NaS 29:21.

DALILA. Viz také Filistin‰tí

Ve Starém zákonû filistinská Ïena, která
oklamala a zradila Samsona (Soud. 16).

DAMA·EK

Starobylé mûsto v S˘rii.
Dama‰ek se rozkládá na úrodné

rovinû na okraji pou‰tû a je dobfie
zavodÀován fiekou Barada. Je ãasto
zmiÀován v písmech (poãínaje v Gen.
15:2). Pavel byl na cestû do Dama‰ku,
kdyÏ se mu ukázal vzkfií‰en˘ Pán
(Skut. 9:1–27; 22:5–16; 26:12–20; 2. Kor.
11:32–33).

DAN. Viz také Izrael; Jákob, syn
IzákÛv

Ve Starém zákonû syn JákobÛv a Bálin,
Rácheliny sluÏebnice (Gen. 30:5–6).

Kmen DanÛv: Jákobovo poÏehnání Da-
novi, viz Genesis 49:16–18. MojÏí‰ovo
poÏehnání kmenu Danovu, viz Deute-
ronomium 33:22. Poté, co se usadili
v Kanánu, kmen DanÛv obdrÏel mal˘,
ale velice úrodn˘ kus zemû (Jozue
19:40–48). Mûli mnoho potíÏí ochráni-
ti ji pfied Amorejsk˘mi (Soud. 1:34) a
pfied Filistinsk˘mi (Soud. 13:1; 14:4;
18:1). V dÛsledku toho se pokolení Da-
novo pfiestûhovalo na sever Palestiny
(Soud. 18), do okolí Lais, a pfiejmeno-
vali ono mûsto na Dan. Toto mûsto je
dobfie známo jako severní hranice
Palestiny, jeÏ se rozprostírala „od Dan
aÏ do Bersabé“.
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DANIEL

Hlavní postava knihy Danielovy ve
Starém zákonû; prorok BoÏí a muÏ
veliké víry.

I kdyÏ o jeho rodiãích nic není zná-
mo, zdá se, Ïe je potomkem královsk˘m
(Dan. 1:3). Byl odveden do zajetí do
Babylonu, kde dostal jméno Baltazar
(Dan. 1:6–7). Daniel a tfii dal‰í zajatí
odmítli z náboÏensk˘ch dÛvodÛ krá-
lovu stravu (Dan. 1:8–16).

Daniel získal pfiízeÀ Nabuchodono-
zorovu a Dariovu skrze svou moc vy-
kládati sny (Dan. 2; 4). Také pfieãetl a
vyloÏil nápis napsan˘ rukou na stûnu
(Dan. 5). Jeho nepfiátelé se spikli proti
nûmu a byl uvrÏen do jámy lvové, ale
Pán mu zachoval Ïivot (Dan. 6).

Kniha Danielova: Kniha má dvû ãásti:
kapitoly 1–6 obsahují pfiíbûhy o Danie-
lovi a jeho tfiech spoleãnících; kapitoly
7–12 obsahují prorocká vidûní, která
Daniel vidûl. Kniha uãí, jak je dÛleÏité
b˘ti pravdiv˘m vÛãi Bohu, a ukazuje,
Ïe Pán Ïehná vûrn˘m.

Hlavním pfiínosem knihy je v˘klad
snu krále Nabuchodonozora. Ve snu
je zobrazeno království BoÏí v posled-
ních dnech jako kámen, kter˘ je vylo-
men z hory. Kámen se bude valiti, aÏ
naplní celou zemi (Dan. 2; viz také
NaS 65:2).

DAR. Viz také Dar Ducha Svatého;
Dary Ducha

BÛh dává ãlovûku mnoho poÏehnání a
darÛ.

Je mnoho duchovních darÛ, 1. Kor.
12:4–10. Usilujte horlivû o nejlep‰í
dary, 1. Kor. 12:31. KaÏd˘ dokonal˘
dar je od Boha, Jakub 1:17. Moc Ducha
Svatého je dar BoÏí, 1. Nefi 10:17. Ti,
kdo fiíkají, Ïe není Ïádn˘ch darÛ, nezna-
jí evangelium Kristovo, Morm. 9:7–8.
KaÏd˘ dobr˘ dar pochází od Krista,
Moroni 10:8–18. Vûãn˘ Ïivot je nejvût-
‰í ze v‰ech darÛ BoÏích, NaS 14:7
(1. Nefi 15:36). Dary jsou dány tûm,
ktefií milují Pána, NaS 46:8–11. KaÏdé-
mu nebyly dány v‰echny dary, NaS
46:11–29.

DAR DUCHA SVATÉHO. Viz také
BÛh, BoÏstvo; Dar; Dary Ducha;
Duch Svat˘

KaÏd˘ zpÛsobil˘ pokfitûn˘ ãlen Cír-
kve má právo míti stál˘ vliv Ducha
Svatého. Poté, kdy byla osoba pokfitû-
na do pravé Církve JeÏí‰e Krista,
dostává dar Ducha Svatého vkládá-
ním rukou od toho, kdo má náleÏitou
pravomoc (Skut. 8:12–25; Moroni 2:1–3;
NaS 39:23). O pfiijetí daru Ducha Sva-
tého se ãasto mluví jako o kfitu ohnûm
(Mat. 3:11; NaS 19:31).

Lidem je pfiikázáno, aby ãinili pokání,
byli pokfitûni a pfiijali dar Ducha Sva-
tého, Skut. 2:38. Petr a Jan pfiedávali
dar Ducha Svatého vkládáním rukou,
Skut. 8:14–22. Duch Svat˘ je pfiedáván
vkládáním rukou, Skut. 19:2–6. Od-
pu‰tûní hfiíchÛ pfiichází ohnûm a Du-
chem Svat˘m, 2. Nefi 31:17. Vûfiíme ve
vkládání rukou pro dar Ducha Svaté-
ho, âl. v. 1:4.

DAR JAZYKÒ. Viz také Dary
Ducha; Jazyk

Dar Ducha Svatého, kter˘ umoÏÀuje
inspirovan˘m jednotlivcÛm mluviti
neznám˘mi jazyky, rozumûti jim nebo
je vykládati. Vûfiíme v dar jazykÛ
(âl. v. 1:7).

V‰ichni byli naplnûni Duchem Svat˘m
a poãali mluviti jin˘mi jazyky, Skut.
2:4. Ten, kdo mluví neznám˘m jazy-
kem, nemluví k lidem, ale k Bohu,
1. Kor. 14:1–5, 27–28. Jazyky jsou zna-
mením tûm, ktefií nevûfií, 1. Kor. 14:22–
28. Pak pfiichází kfiest ohnûm a Duchem
Svat˘m; a pak mÛÏete mluviti jazykem
andûlÛ, 2. Nefi 31:13–14. Amaleki na-
bádal v‰echny lidi, aby vûfiili v dar
mluvení jazyky, Omni 1:25. Nûkter˘m
je dáno mluviti jazyky; a jin˘m vyklá-
dání jazykÛ, NaS 46:24–25 (1. Kor.
12:10; Moroni 10:8, 15–16). NechÈ dar
jazykÛ je vylit, NaS 109:36.

DARIUS. Viz také Bábel, Babylon

Ve Starém zákonû král médsk˘, kter˘
vládl v Babylonu po smrti Balsazara
(Dan. 5:31; 6:9, 25–28; 9:1; 11:1).
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DARY DUCHA. Viz také Dar

Zvlá‰tní duchovní poÏehnání pfiedáva-
ná Pánem zpÛsobil˘m jednotlivcÛm pro
jejich vlastní prospûch a pro to, aby ho
pouÏívali pro poÏehnání dal‰ích. Popis
darÛ Ducha si lze prostudovati v Nauce
a smlouvách 46:11–33; v 1. Korintsk˘m
12:1–12; v Moronim 10:8–18.

Buìte horlivû Ïádostivi tûch nejlep‰ích
darÛ, 1. Kor. 12:31 (1. Kor. 14:1). Nefi-
tÛm byly dány mnohé dary Ducha,
Alma 9:21. Bûda tomu, kdo fiíká, Ïe
Pán jiÏ nepÛsobí dary nebo mocí Du-
cha Svatého, 3. Nefi 29:6. BÛh dává
dary vûrn˘m, Morm. 9:7. Dary pfiichá-
zejí Duchem Kristov˘m, Moroni 10:17.
Je mnoho darÛ a kaÏdému ãlovûku je
dán dar Duchem, NaS 46:11. Vedoucím
Církve je dána moc rozli‰ovati dary
Ducha, NaS 46:27. President Církve
má v‰echny dary BoÏí, NaS 107:92.

DAVID. Viz také Betsabé; Îalm

Král dávného Izraele ve Starém zákonû.
David byl synem Izaiov˘m z kmene

Judova. Byl odváÏn˘m mladíkem, kte-
r˘ zabil lva, medvûda a filistinského
obra Goliá‰e (1. Sam. 17). David byl
vyvolen a pomazán, aby byl králem
izraelsk˘m. V dospûlosti, podobnû
jako Saul, se provinil tûÏk˘mi zloãi-
ny, ale na rozdíl od Saula byl schopen
pravé lítosti. Byl tudíÏ schopen získati
odpu‰tûní, kromû za vraÏdu Uriá‰e
(NaS 132:39). Jeho Ïivot mÛÏe b˘ti
rozdûlen na ãtyfii ãásti: 1) v Betlémû,
kde byl past˘fiem (1. Sam. 16–17); 2) u
dvora krále Saula (1. Sam. 18–19:18);
3) jako prchající (1. Sam. 19:18–2. Sam.
1:27); 4) jako král nad Judou v Hebronu
(2. Sam. 2–4) a pozdûji jako král nad
cel˘m Izraelem (2. Sam. 5–1. Král. 2:11).

DavidÛv hfiích cizoloÏství s Betsabé
byl následován fiadou ne‰tûstí, která
kazila posledních dvacet let jeho
Ïivota. Národ jako celek bûhem jeho
vlády prosperoval, ale David sám
trpûl následky sv˘ch hfiíchÛ. Byly tu
stálé rodinné spory, které v pfiípadû
Absolona a Adoniá‰e skonãily v ote-
vfiené vzpoufie. Tyto události jsou

naplnûním prohlá‰ení Nátana, proro-
ka, ohlednû Davida, kvÛli jeho hfiíchu
(2. Sam. 12:7–13).

Navzdory tûmto ne‰tûstím byla
Davidova vláda nejskvûlej‰í v historii
Izraele, neboÈ 1) spojil kmeny do jed-
noho národa, 2) zabezpeãil nesporné
vlastnictví zemû, 3) zaloÏil vládu na
pravém náboÏenství, takÏe vÛle BoÏí
byla zákonem Izraele. Z tûchto dÛvodÛ
byla Davidova vláda pozdûji povaÏo-
vána za zlat˘ vûk národa a za pfiíklad
slavnûj‰ího vûku, kdy pfiijde Mesiá‰
(Iz. 16:5; Jer. 23:5; Ezech. 37:24–28).

DavidÛv Ïivot ukazuje, jak je nutné,
aby v‰ichni lidé vytrvali ve spravedli-
vosti do konce. KdyÏ byl mlad˘, bylo
o nûm fieãeno, Ïe je muÏem podle Pá-
nova srdce (1. Sam. 13:14); jako muÏ
mluvil skrze Ducha a mûl mnoho zje-
vení. Ale zaplatil velikou cenu za svou
neposlu‰nost pfiikázání BoÏích (NaS
132:39).

DEBORA

Prorokynû ve Starém zákonû, která
soudila Izrael a povzbuzovala Baráka
proti Kananejsk˘m (SoudcÛ 4). PíseÀ
Debory a Baráka oslavovala osvobo-
zení Izraele z poroby (SoudcÛ 5).

DùDIC

Osoba oprávnûná zdûditi tûlesné nebo
duchovní dary. V písmech je spraved-
liv˘m pfiislíbeno, Ïe se stanou dûdici
v‰eho, co má BÛh.

Abraham si pfiál dûdice, Gen. 15:2–5.
Abraham se stal dûdicem svûta skrze
spravedlivost víry, ¤ím. 4:13. My jsme
dûti BoÏí, a jestliÏe dûti, potom dûdi-
cové, dûdicové BoÏí a spoludûdicové
s Kristem, ¤ím. 8:16–17 (NaS 84:38).
Ty jsi syn, dûdic BoÏí skrze Krista,
Gal. 4:7. BÛh urãil Syna svého jako dû-
dice v‰ech vûcí, ÎidÛm 1:2. Ti, ktefií
vyhlíÏejí odpu‰tûní hfiíchÛ sv˘ch, jsou
dûdici království BoÏího, Mos. 15:11.
Lidé se stali dûtmi Kristov˘mi a dûdici
království BoÏího, 4. Nefi 1:17. Ti, ktefií
zemfieli bez poznání evangelia, se mo-
hou státi dûdici celestiálního království,
NaS 137:7–8. Mrtví, ktefií ãiní pokání,
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jsou dûdici spasení, NaS 138:59. Abra-
ham se stal oprávnûn˘m dûdicem
skrze svou spravedlivost, Abr. 1:2.

DEN PADESÁT¯. Viz také Zákon
MojÏí‰Ûv

Slavnost dne padesátého (letnice) ne-
boli prvotin byla zachovávána jako
souãást zákona MojÏí‰ova po padesáti
dnech po slavnosti pfiesnic (Lev. 23:16).
Den padesát˘ oslavoval Ïnû a ve Starém
zákonû se naz˘vá slavnost Ïnû nebo
slavnost téhodnÛ (t˘dnÛ). Právû tato
slavnost se slavila, kdyÏ apo‰tolové
v Jeruzalémû byli naplnûni Duchem
Svat˘m a mluvili v jazycích (Skut. 2;
NaS 109:36–37).

DEN PÁNù. Viz Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista; Sabatní den; Soud,
poslední

DESÁTEK. Viz také ObûÈ; Peníze

Desátá ãást roãního pfiírÛstku osoby
daná Pánovi skrze Církev. Prostfiedky
desátku se pouÏívají k budování sbo-
rov˘ch domÛ a chrámÛ, k podporová-
ní misionáfiské práce a k budování
království BoÏího na zemi.

Abraham dával desátky ze v‰eho, co
vlastnil, Melchisedechovi, Gen. 14:18–
20 (ÎidÛm 7:1–2, 9; Alma 13:15). Ve‰ke-
r˘ desátek je PánÛv; je svat˘ Pánu, Lev.
27:30–34. Bude‰ vpravdû dávati desátek
z ve‰kerého pfiírÛstku, Deut. 14:22, 28.
Desátek ze v‰ech vûcí snesli hojnû,
2. Par. 31:5. Bude ãlovûk olupovati
Boha? V ãem jsme tû oloupili? V desát-
cích a v obûtech, Mal. 3:8– 11 (3. Nefi
24:8–11). Kdo platí desátek, nebude
spálen pfii pfiíchodu jeho, NaS 64:23
(NaS 85:3). PánÛv dÛm bude postaven
skrze desátek lidu jeho, NaS 97:11–12.
Pán zjevil zákon desátku, NaS 119.
S desátkem naloÏí rada, NaS 120.

DESATERO P¤IKÁZÁNÍ. Viz
Pfiikázání, Desatero

DESERET. Viz také Jaredité

V Knize Mormonovû jareditské slovo,
které znamená „vãela medonosná“
(Eter 2:3).

DESET KMENÒ. Viz Izrael

DESKY. Viz také Kniha
Mormonova; Zlaté desky

V dávn˘ch dobách nûkteré kultury
zapisovaly své dûjiny a záznamy na
kovové desky, jak tomu bylo i v pfiípadû
Knihy Mormonovy. Dal‰í informace –
viz „Struãné vysvûtlení o Knize
Mormonovû“ na úvodních stranách
Knihy Mormonovy.

DùTI, DÍTù. Viz také Kfiest mal˘ch
dûtí; Poãet vydati, zodpovûdnost,
zodpovûdn˘; PoÏehnání,
poÏehnan˘, poÏehnati – PoÏehnání
dûtí; Rodina; Spasení – Spasení
dûtí; Usmífiení, usmífiiti

Mladá osoba, ta, která je‰tû nedosáhla
puberty. Otcové a matky mají vésti
své dûti k poslu‰nosti BoÏí vÛle. Dûti
jsou bez hfiíchu, dokud nedosáhnou
vûku zodpovûdnosti (Moroni 8:22;
NaS 68:27).

Dûti jsou dûdictví od Pána, Îalmy
127:3–5. Vyuãuj dítû cestû, po které má
jíti, Pfiísl. 22:6. Dovolte mal˘m dûtem
a nezakazujte jim jíti ke mnû, Mat.
19:14. Poslouchejte rodiãÛ sv˘ch,
Efez. 6:1–3 (Kol. 3:20). Bez pádu by
Adam a Eva nemûli Ïádn˘ch dûtí,
2. Nefi 2:22–23. Uãte dûti, aby kráãely
v pravdû a stfiídmosti, Mos. 4:14–15.
Malé dûti mají vûãn˘ Ïivot, Mos.
15:25. JeÏí‰ bral malé dûti a Ïehnal jim,
3. Nefi 17:21. V‰echny dûti tvé budou
pouãovány Pánem a velik˘ bude po-
koj dûtí tv˘ch, 3. Nefi 22:13 (Iz. 54:13).
Malé dûti nepotfiebují pokání ani
kfiest, Moroni 8:8–24. Malé dûti jsou
vykoupeny od zaloÏení svûta skrze
mého Jednorozeného, NaS 29:46–47.
Rodiãe mají uãiti dûti zásadám evan-
gelia a jak ho pouÏívati, NaS 68:25,
27–28. Dûti jsou svaté skrze usmífiení
Krista, NaS 74:7. RodiãÛm je pfiikázá-
no, aby vychovávali své dûti ve svûtle
a pravdû, NaS 93:40. Dûti, jeÏ zemfiely
pfiedtím, neÏ dosáhly vûku zodpovûd-
nosti, jsou spaseny v celestiálním
království, NaS 137:10.
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DùTI BOÎÍ. Viz âlovûk, lidé;
Synové a dcery BoÏí

DùTI IZRAELE. Viz Izrael

DùTI KRISTOVY. Viz také JeÏí‰
Kristus; Synové a dcery BoÏí;
Znovuzrozen, zrozen z Boha;
Zplozen˘

Ti, ktefií pfiijali evangelium JeÏí‰e
Krista.

Kdokoli se pokofií jako toto malé dítû,
ten je nejvût‰í, Mat. 18:1–4. Vûfite ve
svûtlo, abyste mohli b˘ti dûtmi svûtla,
Jan 12:36. OdloÏte pfiirozeného ãlovû-
ka a staÀte se jako dítû, Mos. 3:19;
27:25–26. Pro tuto smlouvu budete
naz˘váni dûtmi Kristov˘mi, Mos. 5:7.
Chopíte-li se kaÏdé dobré vûci, zajisté
budete dítûtem Kristov˘m, Moroni
7:19. Tolika, kolik jich mne pfiijalo, dal
jsem moc státi se syny m˘mi, NaS
39:4. Nebojte se, malé dûti, neboÈ jste
moje, NaS 50:40–41. Ty jsi jedno ve
mnû, syn BoÏí, MojÏ. 6:68.

DEUTERONOMIUM. Viz také
Pentateuch

Znamená „opakování zákona“ a je
pátou knihou Starého zákona.

Deuteronomium obsahuje tfii posled-
ní MojÏí‰ova kázání, která pronesl na
rovinách Moábsk˘ch krátce pfiedtím,
neÏ byl pfienesen. První kázání (kapi-
toly 1–4) je úvodní. Druhé kázání (ka-
pitoly 5–26) tvofií dvû ãásti: 1) kapitoly
5–11 – desatero pfiikázání a jejich prak-
tick˘ v˘klad; a 2) kapitoly 12–26 – sbír-
ka zákonÛ, která tvofií jádro celé knihy.
Tfietí kázání (kapitoly 27–30) obsahuje
váÏné obnovení smlouvy mezi Izrae-
lem a Bohem a oznámení poÏehnání,
která vypl˘vají z poslu‰nosti, a prokletí,
která vypl˘vají z neposlu‰nosti. Kapi-
toly 31–34 popisují pfiedání zákona
LevítÛm, MojÏí‰ovu píseÀ a poslední
poÏehnání a odchod MojÏí‰Ûv.

DÍKÒVZDÁNÍ, DÍKY. Viz také
PoÏehnání, poÏehnan˘,
poÏehnati; Uctívání, uctívati

Vdûãnost za poÏehnání pfiijatá od Boha.

Vyjadfiování vdûãnosti tû‰í Boha a
pravé uctívání zahrnuje dûkování
jemu. Máme Pánovi vzdávati díky za
v‰echny vûci.

Je dobré vzdávati díky Pánovi, Îalmy
92:2. Pojìme pfied pfiítomnost jeho
s díkÛvzdáním, Îalmy 95:1–2. Buìte
mu vdûãni a velebte jméno jeho,
Îalmy 100:1–5. Neustávejte vzdávati
díky, Efez. 1:15–16. Buìte vdûãni,
Kol. 3:15. Velebení a sláva a díkÛvzdá-
ní a ãest buì Bohu na‰emu, Zjev. 7:12.
Ó, jak byste mûli dûkovati Králi svému
nebeskému, Mos. 2:19–21. Dennû Ïijte
v díkÛvzdání, Alma 34:38. KdyÏ ráno
vstává‰, nechÈ je tvé srdce naplnûno
podûkováním Bohu, Alma 37:37. Máte
ãiniti v‰echny vûci s modlitbou a díkÛ-
vzdáním, NaS 46:7. Musíte vzdávati
díky Bohu, NaS 46:32. âiÀte tyto vûci
s díkÛvzdáním, NaS 59:15–21. Pfiijmûte
toto poÏehnání z ruky Pánû s vdûãn˘m
srdcem, NaS 62:7. Ten, kdo pfiijímá
v‰echny vûci s vdûãností, bude uãinûn
slavn˘m, NaS 78:19. Ve v‰em vzdávej-
te díky, NaS 98:1 (1. Tes. 5:18). Chval
Pána modlitbou chvály a díkÛvzdání,
NaS 136:28.

DISPENSACE. Viz také
Evangelium; Klíãe knûÏství;
KnûÏství; Znovuzfiízení evangelia

Dispensace evangelia je ãasové údobí,
ve kterém má Pán na zemi alespoÀ
jednoho zplnomocnûného sluÏební-
ka, kter˘ je nositelem klíãÛ svatého
knûÏství.

Adam, Enoch, Noé, Abraham, Moj-
Ïí‰, JeÏí‰ Kristus, Joseph Smith a dal‰í
zahájili kaÏd˘ novou dispensaci evan-
gelia. KdyÏ Pán organizuje nûjakou
dispensaci, evangelium je zjevováno
znovu, takÏe lidé oné dispensace se
nemusejí ohlednû znalosti plánu spa-
sení spoléhati na minulé dispensace.
Dispensace, kterou zahájil Joseph
Smith, je známa jako „dispensace
plnosti ãasÛ“.

BÛh nebe zfiizuje království, Dan. 2:44
(NaS 65). V posledních dnech vyleji
Ducha svého na ve‰keré tûlo, Skut.
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2:17 (Joel 2:28). Nebe musí pfiijmouti
Krista aÏ do ãasÛ obnovení v‰ech vûcí,
Skut. 3:21. V dispensaci plnosti ãasÛ
BÛh shromáÏdí v‰echny vûci v Kristu,
Efez. 1:10. ZaloÏím mezi nimi církev
svou, 3. Nefi 21:22. Pán pfiedal klíãe
svého království a dispensaci evange-
lia pro poslední ãasy, NaS 27:13. Klíãe
této dispensace jsou pfiedány do va-
‰ich rukou, NaS 110:12–16. V‰echny
klíãe minul˘ch dispensací byly zno-
vuzfiízeny v dispensaci plnosti ãasÛ,
NaS 128:18–21.

DÍTù. Viz Dûti, dítû

DLUH. Viz také Odpustiti

V písmech se pouÏívá ve v˘znamu
penûz nebo majetku, které nûkdo dlu-
Ïí druhému, coÏ zpÛsobuje, Ïe vypÛj-
ãovatel je v urãité podobû poroby.
JeÏí‰ slovo dluh pouÏil v dal‰ím v˘-
znamu. Uãil, Ïe máme prositi Otce,
aby nám odpustil na‰e dluhy neboli
osvobodil nás od zaplacení ceny za
na‰e hfiíchy – skrze usmífiení JeÏí‰e
Krista – poté, co my jsme odpustili
druh˘m jejich provinûní proti nám
(Mat. 6:12; 3. Nefi 13:11).

Zlovolní si pÛjãují a neplatí zpût,
Îalmy 37:21. VypÛjãovatel je sluÏeb-
níkem pÛjãovatele, Pfiísl. 22:7. Odpus-
til jsem ti v‰echen ten dluh: Nemûl jsi
také míti slitování? Mat. 18:23–35.
NedluÏte nikomu nic, ale milujte je-
den druhého, ¤ím. 13:8. Jste vûãnû
zadluÏeni Nebeskému Otci svému,
Mos. 2:21–24, 34. Ten, kdo si vypÛjãí
od bliÏního svého, má mu navrátiti to,
co si pÛjãil, Mos. 4:28. ZaplaÈ dluh a
osvoboì se z poroby, NaS 19:35. Je za-
kázáno zadluÏiti se u sv˘ch nepfiátel,
NaS 64:27. ZaplaÈte ve‰keré své dluhy,
NaS 104:78. NezadluÏujte se, abyste
postavili dÛm Pánû, NaS 115:13.

DOBR¯ PAST¯¤. Viz také JeÏí‰
Kristus

JeÏí‰ Kristus je Dobr˘ Past˘fi. Jeho
následovníci jsou, symbolicky vzato,
jako ovce, na které JeÏí‰ dohlíÏí.

Pán je mÛj past˘fi, Îalmy 23:1. Jako
past˘fi stádo své pásti bude, Iz. 40:11.
Tak budu vyhledávati ovce své,
Ezech. 34:12. Já jsem ten dobr˘ past˘fi,
Jan 10:14–15. JeÏí‰ je oním velik˘m
past˘fiem ovcí, ÎidÛm 13:20. Poãítá
ovce své a ony ho znají, 1. Nefi 22:25.
Volá vás dobr˘ past˘fi jménem sv˘m,
coÏ je Kristus, Alma 5:38, 60. Bude jed-
no stádo a jeden past˘fi, 3. Nefi 15:21
(Jan 10:16).

DOKONAL¯

Úpln˘, cel˘ a plnû rozvinut˘; zcela
spravedliv˘. Dokonal˘ také mÛÏe zna-
menati bez hfiíchu nebo zla. Pouze
Kristus byl zcela dokonal˘. Praví násle-
dovníci Kristovi se mohou státi doko-
nal˘mi skrze jeho milost a usmífiení.

NechÈ srdce va‰e je dokonalé s Pánem,
1. Král. 8:61. Buìte tudíÏ dokonalí,
dokonce jako Otec vá‰ v nebi, Mat.
5:48 (3. Nefi 12:48). JestliÏe nûjak˘ muÏ
nehfie‰í ve slovu, ten je dokonal˘m
muÏem, Jakub 3:2. Víra neznamená
míti dokonalou znalost vûcí, Alma
32:21, 26. Usmífiení bylo uãinûno, aby
BÛh mohl b˘ti Bohem dokonal˘m,
Alma 42:15. Moroni byl muÏem doko-
nalé povûdomosti, Alma 48:11–13,
17–18. Duch KristÛv je dán kaÏdému
ãlovûku, aby mohl rozsuzovati a vûdû-
ti s dokonal˘m poznáním, zda je nûco
od Boha nebo od ìábla, Moroni 7:15–
17. Pojìte ke Kristu a buìte v nûm
zdokonalováni, Moroni 10:32. Pokra-
ãujte s trpûlivostí, dokud nebudete
zdokonaleni, NaS 67:13. Toto jsou ti,
kdoÏ jsou spravedlní lidé, uãinûní do-
konal˘mi skrze JeÏí‰e, NaS 76:69. Úfia-
dy v Církvi jsou pro zdokonalování
Svat˘ch, NaS 124:143 (Efez. 4:11–13).
Îijící nejsou dokonalí bez sv˘ch mrt-
v˘ch, NaS 128:15, 18. Noé byl muÏ
spravedln˘ a v pokolení svém doko-
nal˘, MojÏ. 8:27.

DOMOV. Viz také Rodina

Domov má b˘ti stfiedem ãinností za-
mûfien˘ch na evangelium a rodinu.

MuÏ bude v domovû svoboden, aby



27 Drahocenná perla

rozveseloval manÏelku svou, Deut.
24:5. Poslal jej do domu jeho, Marek
8:26. NechÈ se dûti uãí projevovati
v domovû zboÏnost, 1. Tim. 5:4. Buìte
uváÏliv˘mi, cudn˘mi a opatrovnicemi
v domovû, Tit. 2:5. Jdûte do domova
svého a pfiemítejte o vûcech, o kter˘ch
jsem mluvil, 3. Nefi 17:2–3. Naléhal
jsem na nû, aby bojovali za své manÏel-
ky a své dûti a své domy a své domovy,
Morm. 2:23. OtcÛm je pfiikázáno, aby
byli pilní a starostliví v domovû, NaS
93:43–44, 48–50.

DOM¯·LIVOST, MARNIVOST,
P¯CHA. Viz také Bohatství;
Marnost, marn˘; Peníze; Pokora,
pokorn˘, pokofiiti se; Svûtskost

Nedostatek nebo nepfiítomnost poko-
ry nebo uãenlivosti. P˘cha staví lidi
do odporu jednoho vÛãi druhému i
vÛãi Bohu. Py‰ná osoba staví sebe nad
ostatní a radûji následuje svou vlastní
vÛli neÏ vÛli BoÏí. Nadutost, závist,
tvrdost srdce a pov˘‰enost jsou pro
py‰nou osobu také typické.

Varujte se, abyste nezapomnûli na
Pána, aby srdce va‰e nebylo pozdviÏe-
no, Deut. 8:11– 14. P˘chu a dom˘‰livost
nenávidím, Pfiísl. 8:13 (Pfiísl. 6:16–17).
P˘cha pfiedchází zniãení, Pfiísl. 16:18.
Den Pánû pfiijde na py‰né, Iz. 2:11–12
(2. Nefi 12:11–12). P˘cha srdce tvého
tû oklamala, Abd. 1:3. V‰ichni py‰ní
budou strni‰tûm, Mal. 4:1 (1. Nefi
22:15; 3. Nefi 25:1; NaS 29:9). Kdokoli
se oslavuje, bude poníÏen, Mat. 23:12
(NaS 101:42). BÛh odporuje py‰n˘m,
1. Petr. 5:5. Ona veliká a prostorná
stavba jsou marnivé pfiedstavy a p˘-
cha, 1. Nefi 12:18 (1. Nefi 11:36). KdyÏ
jsou uãení, myslí si, Ïe jsou moudfií,
2. Nefi 9:28–29. Jste pov˘‰eni v p˘‰e
srdce svého, Jákob 2:13, 16 (Alma 4:8–
12). OdloÏili jste p˘chu? Alma 5:28.
Nesmírnû veliká p˘cha vstoupila do
srdce lidí, Hel. 3:33–36. Jak rychle jsou
dûti lidské pov˘‰ené v p˘‰e, Hel.
12:4–5. P˘cha tohoto národa pfiivodila
jejich zniãení, Moroni 8:27. Varujte se
p˘chy, abyste se nestali jako Nefité,
NaS 38:39. Dom˘‰livost a nevíra

pfiivedla Církev k odsouzení, NaS
84:54–55. UpusÈte od ve‰keré p˘chy
své a lehkomyslnosti, NaS 88:121.
KdyÏ se snaÏíme uspokojovati svou
marnivou ctiÏádost, nebesa se stáhnou,
NaS 121:37.

DOUFATI, NADùJE. Viz také
Vûfiiti, víra

DÛvûfiující oãekávání zaslíben˘ch po-
Ïehnání plynoucích ze spravedlivosti
a touÏení po nich. Písma ãasto mluví
o nadûji jako o oãekávání vûãného
Ïivota skrze víru v JeÏí‰e Krista.

PoÏehnan˘ je ten muÏ, jehoÏ nadûjí je
Pán, Jer. 17:7. Pán bude nadûjí lidu
svého, Joel 3:16. Máme nadûji skrze
trpûlivost a písma, ¤ím. 15:4. BÛh
nás zplodil k Ïivé nadûji ve vzkfií‰ení
Krista, 1. Petr. 1:3. KaÏd˘ ãlovûk, kter˘
má tuto nadûji, se oãi‰Èuje, 1. Jan. 3:2–3.
Musíte se tlaãiti kupfiedu, majíce do-
konal˘ jas nadûje, 2. Nefi 31:20. Hleìte,
abyste mûli víru, nadûji a pravou lás-
ku, Alma 7:24 (1. Kor. 13:13; Moroni
10:20). Pfieji si, abyste poslouchali
slova moje, majíce nadûji, Ïe obdrÏíte
Ïivot vûãn˘, Alma 13:27–29. Máte-li
víru, doufáte ve vûci, které nejsou
vidûti, které jsou v‰ak pravdivé, Alma
32:21 (ÎidÛm 11:1). Nadûje pochází
z víry a stává se kotvou pro du‰i, Eter
12:4 (ÎidÛm 6:17–19). âlovûk musí
doufati, jinak nemÛÏe získati dûdictví,
Eter 12:32. Mormon mluvil o vífie, na-
dûji a pravé lásce, Moroni 7:1. Budete
doufati skrze usmífiení JeÏí‰e Krista,
Ïe budete pozvednuti k Ïivotu vûãné-
mu, Moroni 7:40–43. Duch Svat˘ vás
naplÀuje nadûjí, Moroni 8:26 (¤ím.
15:13). Opustili smrteln˘ Ïivot pevni
v nadûji na slavné vzkfií‰ení, NaS
138:14.

DRAHOCENNÁ PERLA. Viz také
Kánon; Písma; Smith, Joseph, ml.

Království BoÏí na zemi je pfiirovnáno
k drahocenné perle (Mat. 13:45–46).

Drahocenná perla je také název
dan˘ jednomu ze ãtyfi svazkÛ písma,
které se naz˘vají „standardní díla“
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Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posled-
ních dnÛ. První vydání Drahocenné
perly bylo vydáno v roce 1851 a obsa-
hovalo nûkteré materiály, jeÏ jsou nyní
v Nauce a smlouvách. Vydání vydáva-
ná od roku 1902 obsahují 1) v˘Àatky
z Genesis pfieloÏené Josephem Smithem
nazvané Kniha MojÏí‰ova a Matou‰e
24 pfieloÏeného Josephem Smithem, coÏ
se naz˘vá Joseph Smith–Matou‰; 2)
pfieklad Josepha Smitha urãit˘ch egypt-
sk˘ch papyrÛ, které získal v roce 1835,
nazvan˘ kniha Abrahamova; 3) v˘Àatek
z dûjin Církve napsan˘ch Josephem
Smithem v roce 1838 nazvan˘ Joseph
Smith–Îivotopis a 4) âlánky víry,
tfiináct prohlá‰ení o vífie a nauce.

DRUH¯ P¤ÍCHOD JEÎÍ·E
KRISTA. Viz také Armageddon;
Gog; JeÏí‰ Kristus; Magog;
Znamení ãasÛ

Kristus se na poãátku období milénia
vrátí na zem. Tato událost bude znám-
kou konce zkou‰ky této zemû ve
smrtelnosti. Zlovolní budou ze zemû
odstranûni a spravedliví budou ucho-
peni a vyzdviÏeni v oblaku, zatímco
zemû bude oãi‰tûna. I kdyÏ nikdo
pfiesnû neví, kdy Kristus pfiijde podru-
hé, dal nám znamení, která máme
vyhlíÏeti a která naznaãují, Ïe se tato
doba pfiibliÏuje (Mat. 24; JS–M 1).

Já vím, Ïe v den poslední se Vykupitel
mÛj postaví na zemi, Job 19:25. Ke
mnû kaÏdé koleno poklekne, kaÏd˘
jazyk bude pfiísahati, Iz. 45:23 (NaS
88:104). Syn MuÏe pfii‰el s oblaky
nebe, Dan. 7:13 (Mat. 26:64; Luká‰
21:25–28). Budou hledûti na mne, jehoÏ
probodli, Zach. 12:10. Jeden fiekne: Co
to má‰ za rány na rukou sv˘ch? Zach.
13:6 (NaS 45:51). Kdo mÛÏe snésti den
pfiíchodu jeho? NeboÈ on je jako oheÀ
taviãÛv, Mal. 3:2 (3. Nefi 24:2; NaS
128:24). Syn MuÏe pfiijde ve slávû Otce
svého, Mat. 16:27 (Mat. 25:31). O tom
dni a hodinû Ïádn˘ neví, ale pouze
Otec mÛj, Mat. 24:36 (NaS 49:7; JS–M
1:38–48). Tent˘Ï JeÏí‰ takto pfiijde
podobn˘m zpÛsobem, jak jste ho vidû-
li jíti do nebe, Skut. 1:11. Pán sám

sestoupí z nebe, 1. Tes. 4:16. Den Pánû
pfiijde jako zlodûj v noci, 2. Petr. 3:10.
Pán pfiichází s deseti tisíci Svat˘mi
sv˘mi, Judas 1:14. Pfiichází s oblaky; a
kaÏdé oko jej uzfií, Zjev. 1:7. JeÏí‰ se
postaví, aby soudil svût, 3. Nefi 27:14–
18. Pfiipravte se, pfiipravte, neboÈ Pán
je nablízku, NaS 1:12. Zjevím se s nebe
s mocí a budu pfieb˘vati na zemi tisíc
let, NaS 29:9–12. Pozdvihni hlas svÛj a
hlásej pokání, pfiipravuje cestu Pánû
pro jeho druh˘ pfiíchod, NaS 34:5–12.
Já jsem JeÏí‰ Kristus a já náhle pfiijdu
do chrámu svého, NaS 36:8 (NaS 133:2).
Brzy pfiijde den, kdy mne uvidíte a
budete vûdûti, Ïe já jsem, NaS 38:8.
Ten, kdo se mne bojí, bude vyhlíÏeti
znamení pfiíchodu Syna MuÏe, NaS
45:39. Tváfi Pánû bude odhalena, NaS
88:95. Velik˘ a hrozn˘ den Pánû je
blízko, NaS 110:16. AÏ se Spasitel uká-
Ïe, budeme ho vidûti takového, jak˘
je, NaS 130:1. Spasitel se postaví upro-
stfied lidu svého a bude vládnouti,
NaS 133:25. Kdo je ten, jenÏ sestupuje
od Boha v nebi v ‰atu obarveném, NaS
133:46 (Iz. 63:1).

DRUH¯ STAV. Viz Smrtelnost,
smrteln˘

DRUH¯ UTù·ITEL. Viz Utû‰itel

D¤EVO EFRAIMOVO. Viz Efraim –
Dfievo Efraimovo neboli Jozefovo

D¤EVO JOZEFOVO. Viz Efraim –
Dfievo Efraimovo neboli Jozefovo

D¤EVO JUDOVO. Viz Juda –
Dfievo Judovo

DUHA. Viz také Koráb; Noé,
biblick˘ patriarcha; Potopa
v dobû Noémovû

Znamení neboli symbol BoÏí smlouvy
s Noémem (Gen. 9:13–17). PJS, Gen.
9:21–25 vysvûtluje, Ïe smlouva zahrnuje
pfiísliby, Ïe zemû jiÏ nikdy nebude
pokryta vodou povodnû, Ïe se navrátí
Sion EnochÛv a Ïe Pán opût pfiijde, aby
pfieb˘val na zemi.
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DUCH. Viz také âlovûk, lidé; Du‰e;
Smrt, tûlesná; Vzkfií‰ení

Ta ãást Ïijící bytosti, která existuje
pfied narozením do smrtelnosti, která
pfieb˘vá ve smrtelném tûle bûhem
smrtelnosti a která existuje po smrti aÏ
do vzkfií‰ení jako samostatná bytost.
V‰e Ïivé – lidstvo, zvífiata i rostliny –
byli duchové, dfiíve neÏ na zemi exi-
stovala jakákoli forma Ïivota (Gen.
2:4–5; MojÏ. 3:4–7). Duchovní tûlo
vypadá jako fyzické tûlo (1. Nefi 11:11;
Eter 3:15–16; NaS 77:2; 129). Duch je
hmota, ale je jemnûj‰í neboli ãist‰í neÏ
smrteln˘ prvek nebo hmota (NaS 131:7).

KaÏdá osoba je doslovnû synem
nebo dcerou BoÏí a byla zrozena jako
duch Nebesk˘m RodiãÛm dfiíve, neÏ
se narodila smrteln˘m rodiãÛm na
zemi (ÎidÛm 12:9). KaÏdá osoba na
zemi má kromû tûla z masa a kostí i
nesmrtelné tûlo duchovní. Jak to pís-
mo nûkdy definuje, duch a fyzické tûlo
tvofií dohromady du‰i (Gen. 2:7; NaS
88:15; MojÏ. 3:7, 9, 19; Abr. 5:7). Duch
mÛÏe Ïíti bez fyzického tûla, ale fyzic-
ké tûlo nemÛÏe Ïíti bez ducha (Jakub
2:26). Fyzická smrt je oddûlením
ducha od tûla. Pfii vzkfií‰ení je duch
znovuspojen se stejn˘m fyzick˘m tû-
lem z masa a kostí, jaké vlastnil jako
smrtelník, s dvûma hlavními rozdíly:
nebudou jiÏ nikdy oddûleny a fyzické
tûlo bude nesmrtelné a zdokonalené
(Alma 11:45; NaS 138:16–17).

Duch tûla a kostí nemá, jako mne
vidíte míti, Luká‰ 24:39. Duch sám vy-
dává svûdectví s duchem na‰ím, Ïe
jsme dûti BoÏí, ¤ím. 8:16. Oslavujte
Boha tûlem sv˘m i duchem sv˘m,
1. Kor. 6:20. Toto tûlo je tûlem ducha
mého, Eter 3:16. âlovûk je duch, NaS
93:33. Kristus slouÏil spravedliv˘m
duchÛm v ráji, NaS 138:28–30 (1. Petr.
3:18–19). Vy jste byly zrozeny na
svût skrze vodu a krev a ducha, MojÏ.
6:59. Stál mezi tûmi, jiÏ byli duchové,
Abr. 3:23.

Zlí duchové: JeÏí‰ vymítil mnoho
ìáblÛ, Marek 1:27, 34, 39. Vyjdi
z tohoto ãlovûka, ty duchu neãist˘,

Marek 5:2–13. Zl˘ duch uãí ãlovûka,
Ïe se modliti nemusí, 2. Nefi 32:8. Ve
jménu JeÏí‰ovû vymítal ìábly a neãis-
té duchy, 3. Nefi 7:19. Mnoho fale‰-
n˘ch duchÛ chodí oklamávajíce svût,
NaS 50:2, 31–32. Joseph Smith vysvût-
lil tfii klíãe pro urãení toho, zda nûjak˘
duch je od Boha nebo zda je ìáblÛv,
NaS 129.

DUCH SVAT¯. Viz také BÛh,
BoÏstvo; Dar Ducha Svatého;
Holubice, její znamení; Inspirace,
inspirovati, vnuknutí; Kfiest, kfitíti;
Neprominuteln˘ hfiích; Svat˘
Duch zaslíbení; Utû‰itel; Zjevení

Tfietí ãlen BoÏstva (1. Jan. 5:7; NaS
20:28). Je bytostí Ducha, nemá tûlo
z masa a kostí (NaS 130:22). Duch
Svat˘ je ãasto uvádûn jako Duch nebo
Duch BoÏí.

Duch Svat˘ vykonává nûkolik Ïi-
votnû dÛleÏit˘ch úloh v plánu spa-
sení. 1) Vydává svûdectví o Otci a
Synu (1. Kor. 12:3; 3. Nefi 28:11; Eter
12:41). 2) Zjevuje pravdu o v‰ech vû-
cech (Jan 14:26; 16:13; Moroni 10:5;
NaS 39:6). 3) Posvûcuje ty, jiÏ ãiní
pokání a jsou pokfitûni (Jan 3:5; 3. Nefi
27:20; MojÏ. 6:64–68). 4) Je Svat˘m
Duchem zaslíbení (NaS 76:50– 53;
132:7, 18–19, 26).

Moc Ducha Svatého mÛÏe sestoupi-
ti na osobu pfied kfitem a svûdãiti, Ïe
evangelium je pravdivé. Ale právo
míti stálé spoleãenství Ducha Svatého,
kdykoli je ãlovûk toho hoden, je dar,
kter˘ mÛÏe b˘ti pfiijat pouze vkládá-
ním rukou nositele Melchisedechova
knûÏství po právoplatném kfitu do
pravé Církve JeÏí‰e Krista.

JeÏí‰ uãil, Ïe v‰echny hfiíchy mohou
b˘ti odpu‰tûny, kromû rouhání proti
Duchu Svatému (Mat. 12:31–32; Ma-
rek 3:28–29; Luká‰ 12:10; ÎidÛm 6:4–8;
NaS 76:34–35).

Duch vede lidi k tomu, aby kráãeli
v BoÏích ustanoveních, Ezech. 36:27.
Apo‰tolové byli povûfieni, aby kfitili
ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého,
Mat. 28:19. Duch Svat˘ vás nauãí
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v‰em vûcem, Jan 14:26. Svatí lidé
mluvili tak, jak byli pohnuti Duchem
Svat˘m, 2. Petr. 1:21. Nefi byl veden
Duchem, 1. Nefi 4:6. Tajemství BoÏí
jim budou odhalena mocí Ducha Sva-
tého, 1. Nefi 10:17–19. Duch Svat˘
ukazuje v‰echny vûci, které máte ãini-
ti, 2. Nefi 32:5. Mocí Ducha Svatého
mÛÏete znáti pravdu ohlednû v‰ech
vûcí, Moroni 10:5. Duch Svat˘ bude
mluviti k tobû v mysli tvé a v srdci
tvém, NaS 8:2. Duch pobízí ãiniti
dobro, NaS 11:12. Duch Svat˘ zná
v‰echny vûci, NaS 35:19. Duch Svat˘
uãí pokojn˘m vûcem království, NaS
36:2 (NaS 39:6). NeobdrÏíte-li Ducha,
nebudete uãiti, NaS 42:14. Duch Svat˘
vydává svûdectví o Otci a Synovi,
NaS 42:17 (1. Kor. 12:3; 3. Nefi 11:32,
35–36). Nûkter˘m je dáno Duchem
Svat˘m vûdûti, Ïe JeÏí‰ Kristus je Syn
BoÏí, NaS 46:13. Cokoli budou mluvi-
ti, kdyÏ jsou pohnuti Duchem Svat˘m,
bude písmo, NaS 68:4. Duch Svat˘
bude vyléván vydávaje svûdectví o
v‰ech vûcech, o nichÏ budete mluviti,
NaS 100:8. Duch Svat˘ bude tv˘m
stál˘m spoleãníkem, NaS 121:45–46.

DUCHOVNÍ DARY. Viz Dary Ducha

DUCHOVNÍ SMRT. Viz Smrt,
duchovní

DUCHOVNÍ STVO¤ENÍ. Viz také
âlovûk, lidé; Stvofiení, stvofiiti

Pán stvofiil v‰echny vûci duchovnû dfií-
ve, neÏ je stvofiil fyzicky (MojÏ. 3:5).

Pán uãinil kaÏdou rostlinu dfiíve, neÏ
byla na zemi, Gen. 2:4–6 (Abr. 5:5).
Mocí Ducha svého jsem stvofiil v‰ech-
ny vûci – nejprve duchovní, za druhé
ãasné, NaS 29:31–32. To, co je ãasné, je
v podobnosti toho, co je duchovní,
NaS 77:2. Uãinil jsem svût a lidi dfiíve,
neÏ byli v tûle, MojÏ. 6:51.

DUCHOVNÍ SVùT. Viz Peklo;
Pfiedsmrteln˘ Ïivot; Ráj

DUCHOVNÍ VùZENÍ. Viz Peklo

DÒM IZRAELE. Viz Izrael

DÒM PÁNù. Viz Chrám, dÛm Pánû

DU·E. Viz také Duch; Tûlo

Písma mluví o du‰ích tfiemi zpÛsoby:
1) duchovní bytosti, jak v pfiedsmrtel-
nosti, tak po smrti (Alma 40:11–14;
Abr. 3:23); 2) duch a tûlo spojené ve
smrtelnosti (Abr. 5:7) a 3) nesmrtelná
vzkfií‰ená osoba, jejíÏ duch a tûlo se
stali nerozluãitelnû spojen˘mi (Alma
40:23; NaS 88:15–16).

Krev ãiní usmífiení pro du‰i, Lev. 17:11.
Znovuzfiizuje du‰i mou, Îalmy 23:3.
Bude‰ milovati Pána, Boha svého, celou
du‰í svou, Mat. 22:37 (Marek 12:30).
ëábel klame du‰i jejich, 2. Nefi 28:21.
Obûtujte mu celou du‰i svou jako
obûÈ, Omni 1:26. Slovo poãíná roz‰ifio-
vati du‰i mou, Alma 32:28. Du‰e jeho
nebude nikdy hladovûti ani Ïízniti,
3. Nefi 20:8. Chléb a voda svátosti jsou
posvûceny du‰ím tûch, ktefií je pfiijí-
mají, Moroni 4–5 (NaS 20:77–79). Dûl-
níci v království pfiiná‰ejí spasení své
du‰i skrze svou sluÏbu, NaS 4:2, 4.
Cena du‰í je veliká, NaS 18:10. Vy jste
byly zrozeny na svût skrze vodu, krev
a ducha, a tak jste se staly du‰í Ïivou,
MojÏ. 6:59.

Cena du‰í: V‰echny osoby jsou duchovní
dûti BoÏí. On peãuje o kaÏdé své dítû a
kaÏdé pokládá za dÛleÏité. ProtoÏe to
jsou jeho dûti, mají moÏnost státi se mu
podobn˘mi. Mají tudíÏ velikou cenu.

Je radost nad jedním hfií‰níkem, kter˘
ãiní pokání, Luká‰ 15:10. BÛh tak mi-
loval svût, Ïe dal Syna svého jednoro-
zeného, Jan 3:16. Nemohli snésti, Ïe
by nûkterá lidská du‰e mûla zahynou-
ti, Mos. 28:3. CoÏ není du‰e v této
dobû Bohu stejnû drahá, jako du‰e
v dobû pfiíchodu jeho? Alma 39:17. Vûc
pro tebe nejcennûj‰í je pfiivádûti du‰e
ke mnû, NaS 15:6. Pamatujte, cena
du‰í je veliká v oãích BoÏích, NaS
18:10–15. Toto je dílo mé a sláva má –
uskuteãniti nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot
ãlovûka, MojÏ. 1:39.
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DÒVùRA, DÒVù¤OVATI. Viz také
Víra, vûfiiti

Spoléhati se na nûkoho nebo na nûco.
Míti uji‰tûní nebo víru ohlednû nûkoho
nebo nûãeho, zvlá‰tû ohlednû Boha a
JeÏí‰e Krista. V duchovních záleÏitos-
tech dÛvûra zahrnuje spoléhání se na
Boha a na jeho Ducha.

I kdyÏ mne zabije, pfiesto budu v nûj
dÛvûfiovati, Job 13:15. Lépe je dÛvûfio-
vati v Pána neÏli vkládati dÛvûru
v ãlovûka, Îalmy 118:8. DÛvûfiuj Pánu
cel˘m srdcem sv˘m, Pfiísl. 3:5. Pán
bude dÛvûra tvá, Pfiísl. 3:26. BÛh osvo-
bodil své sluÏebníky, ktefií v nûj dÛvû-
fiovali, Dan. 3:19– 28. AÏ se Kristus
ukáÏe, mÛÏeme míti dÛvûru, 1. Jan.
2:28. Budu v tebe dÛvûfiovati na vûky,
2. Nefi 4:34. Zlovolní Nefité ztratili
dÛvûru sv˘ch dûtí, Jákob 2:35. Radujte
se a vloÏte dÛvûru svou v Boha, Mos.
7:19. KaÏd˘, kdo vkládá svou dÛvûru
v Boha, bude posledního dne pozved-
nut, Mos. 23:22. KaÏd˘, kdo vloÏí
dÛvûru svou v Boha, bude míti ve
zkou‰kách sv˘ch oporu, Alma 36:3, 27.
NedÛvûfiuj v rámû tûla, NaS 1:19. VloÏ
dÛvûru svou v toho Ducha, kter˘ po-
bízí ãiniti dobro, NaS 11:12. NechÈ dÛ-
vûfiuje ve mne, a nebude poraÏen, NaS
84:116. Potom bude rÛsti tvá sebedÛ-
vûra v pfiítomnosti BoÏí, NaS 121:45.

DVANÁCT, JEJICH KVORUM. Viz
Apo‰tol

DVANÁCT KMENÒ IZRAELE. Viz
Izrael – Dvanáct kmenÛ Izraele

EDEN. Viz také Adam; Eva

Domov na‰ich prvních rodiãÛ, Adama
a Evy (Gen. 2:8–3:24; 4:16; 2. Nefi 2:19–
25; MojÏ. 3, 4; Abr. 5), oznaãovan˘
jako zahrada, v˘chodnû v Edenu.
Adam a Eva byli posláni z Edenu poté,
co pojedli ze zakázaného ovoce a stali
se smrtelníky (MojÏ. 4:29). Zjevení
posledních dnÛ potvrzuje biblickou
zprávu o zahradû Eden. DoplÀuje dÛ-
leÏitou informaci, Ïe zahrada byla na
místû, které je nyní severoamerick˘m
kontinentem (NaS 116; 117:8).

EFEZSK¯M, EPI·TOLA. Viz také
Pavel; Pavlovy epi‰toly

Epi‰tola v Novém zákonû, kterou na-
psal apo‰tol Pavel Svat˘m v Efezu. Tato
epi‰tola je velmi dÛleÏitá, neboÈ obsa-
huje Pavlovo uãení o Církvi Kristovû.

Kapitola 1 obsahuje obvyklé pozdra-
vení. Kapitoly 2–3 vysvûtlují zmûnu,
která nastává v lidech, kdyÏ se stávají
ãleny Církve – stávají se spolumû‰Èany
se Svat˘mi, s pohany a Îidy sjednoce-
n˘mi v jedné Církvi. Kapitoly 4–6 vy-
svûtlují roli apo‰tolÛ a prorokÛ, potfiebu
jednoty a potfiebu obléci celé odûní BoÏí.

EFRAIM. Viz také Izrael; Jozef, syn
JákobÛv; Kniha Mormonova;
Manasses

Ve Starém zákonû druh˘ syn Jozefa a
Asenat (Gen. 41:50–52; 46:20). Efraim,
v rozporu s tradicí, obdrÏel poÏehnání
prvorozenství namísto Manassese, kte-
r˘ byl star‰ím synem (Gen. 48:17–20).
Efraim se stal otcem kmene Efraimova.

Kmen EfraimÛv: Efraimovi bylo dáno
prvorozenství v Izraeli (1. Par. 5:1–2;
Jer. 31:9). Jejich v˘sadou a zodpovûd-
ností v posledních dnech je nésti knûÏ-
ství, pfiiná‰eti poselství znovuzfiízeného
evangelia svûtu a vyzdvihnouti korou-
hev, aby shromáÏdili rozpt˘len˘ Izrael
(Iz. 11:12–13; 2. Nefi 21:12–13). Dûti
Efraimovy budou korunovati slávou ty,
ktefií se v posledních dnech budou vra-
ceti ze zemí severních (NaS 133:26–34).

Dfievo Efraimovo neboli Jozefovo: Záznam
jedné skupiny z kmene Efraimova,
která byla odvedena z Jeruzaléma do
Ameriky kolem roku 600 pfi. Kr. Zá-
znam této skupiny se naz˘vá dfievo
Efraimovo neboli Jozefovo neboli Kni-
ha Mormonova. Tento záznam a dfie-
vo Judovo (Bible) tvofií spojené svû-
dectví o Pánu JeÏí‰i Kristu, o jeho
vzkfií‰ení a o jeho boÏském díle mezi
tûmito dvûma ãástmi domu Izraele.

Vûtev Efraimova bude odlomena a bu-
de psáti dal‰í svûdectví o Kristu, PJS,
Gen. 50:24–26, 30–31. Dfievo Judovo a
dfievo Jozefovo se stane jedním,
Ezech. 37:15–19. Zápisy Judovy a
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Jozefovy srostou, 2. Nefi 3:12. Pán
promlouvá k mnoha národÛm, 2. Nefi
29. Klíãe záznamu dfieva Efraimova
byly svûfieny Moronimu, NaS 27:5.

EGYPT

Zemû v severov˘chodním cípu Afriky.
Velká ãást Egypta je neplodná a pustá.
Vût‰ina obyvatel Ïije v údolí Nilu, kte-
ré se táhne v délce asi 890 km.

Dávn˘ Egypt byl bohat˘ a prospe-
rující. Byly vybudovány veliké stavby
pro potfieby lidí, vãetnû kanálÛ pro
zavlaÏování, silná mûsta pro obranu a
královská monumentální díla, zejmé-
na hrobky ve formû pyramid a chrá-
my, které stále patfií mezi divy svûta.
Po urãit˘ ãas byla egyptská vláda
napodobením patriarchálního fiádu
knûÏství (Abr. 1:21–27).

Abraham a Jozef byli vedeni do Egypta,
aby zachránili svou rodinu pfied hla-
dem, Gen. 12:10 (Gen. 37:28). Jozef byl
prodán do Egypta, Gen. 45:4–5 (1. Nefi
5:14–15). Jákob byl veden do Egypta,
Gen. 46:1–7. MojÏí‰ vyvedl dûti Izraele
z Egypta, Ex. 3:7–10; 13:14 (ÎidÛm
11:27; 1. Nefi 17:40; MojÏ. 1:25–26).
Egypt symbolizoval zlo, Ezech. 29:14–
15 (Ozeá‰ 9:3–7; Abr. 1:6, 8, 11–12, 23).
Andûl fiekl Jozefovi, aby uprchl
s Marií a JeÏí‰em do Egypta, Mat. 2:13
(Ozeá‰ 11:1).

EGYPTA

Jméno jak manÏelky, tak dcery Chama,
syna Noémova. V kaldej‰tinû toto jmé-
no znamená Egypt neboli to, co je
zakázáno (Abr. 1:23–25).

ELÍ. Viz také Samuel, starozákonní
prorok

Vysok˘ knûz a soudce ve Starém záko-
nû, kdyÏ Pán povolal Samuela, aby byl
prorokem (1. Sam. 3). Pán ho pokáral,
protoÏe toleroval zlovolnost sv˘ch
synÛ (1. Sam. 2:22– 36; 3:13).

ELIAS. Viz také Eliá‰

Jméno nebo oznaãení Elias má v písmech
nûkolikeré pouÏití:

Eliá‰: Elias je novozákonní (fieck˘) tvar
(hebrejského) jména Eliá‰, jako napfi.
v Matou‰ovi 17:3–4, Luká‰ovi 4:25–26
a Jakubovi 5:17. V tûchto pfiíkladech
byl Elias dávn˘ prorok Eliá‰, jehoÏ sluÏ-
ba je zaznamenána v 1. a 2. Královské.
âeská Bible nerozli‰uje mezi Eliá‰em
a Eliasem, tvar Eliá‰ je pouÏit ve
Starém i Novém zákonû.

PfiedchÛdce: Elias je také oznaãení pro
toho, kdo je pfiedchÛdcem. Napfiíklad
Jan Kfititel byl Eliasem, protoÏe byl
poslán, aby pfiipravil cestu pro JeÏí‰e
(Mat. 17:12–13).

Obnovitel: Oznaãení Elias se pouÏívá
také pro dal‰í, ktefií plnili zvlá‰tní
poslání, jako Jan Zjevovatel (NaS
77:14) a Gabriel (Luká‰ 1:11–20; NaS
27:6–7; 110:12).

MuÏ v Abrahamovû dispensaci: Prorok,
kter˘ se jmenoval Ezaiá‰ nebo Elias a
kter˘ zfiejmû Ïil za dnÛ Abrahamo-
v˘ch (NaS 84:11–13; 110:12).

ELIÁ·. Viz také Elias; Peãetûní,
peãetiti; Spasení

Starozákonní prorok, kter˘ se navrá-
til v posledních dnech, aby pfiedal
klíãe peãeticí moci Josephu Smithovi a
Oliveru Cowderymu. Eliá‰ za sv˘ch
dnÛ slouÏil v severním království
izraelském (1. Král. 17–2. Král. 2). Mûl
velikou víru v Pána a je znám mnoha
zázraky. ZpÛsobil, Ïe tfii a pÛl roku
nepr‰elo. Vzkfiísil chlapce z mrtv˘ch a
pfiivolal z nebe oheÀ (1. Král. 17–18).
Îidé stále ãekají na návrat Eliá‰e, pro-
toÏe Malachiá‰ prorokoval, Ïe se vrátí
(Mal. 4:5). Pfii Ïidovském svátku pfies-
nic je stále zvan˘m hostem, kdy na nûj
vÏdy ãekají otevfiené dvefie a neobsa-
zená Ïidle.

Prorok Joseph Smith fiekl, Ïe Eliá‰
drÏí peãeticí moc Melchisedechova
knûÏství a byl v tomto posledním proro-
kem pfied dobou JeÏí‰e Krista. Ukázal se
s MojÏí‰em na hofie Promûnûní a pfiedal
klíãe knûÏství Petrovi, Jakubovi a Janovi
(Mat. 17:3). Ukázal se opût s MojÏí‰em
a dal‰ími 3. dubna 1836 v chrámu
Kirtland v Ohiu a pfiedal tytéÏ klíãe
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Josephu Smithovi a Oliveru Cowderymu
(NaS 110:13–16). To v‰e bylo pfiípravou
na druh˘ pfiíchod Pánû, jak se o tom
hovofií v Malachiá‰ovi 4:5–6.

Moc Eliá‰ova je peãeticí mocí knûÏ-
ství, skrze niÏ vûci, které jsou svázány
nebo rozvázány na zemi, jsou svázány
nebo rozvázány v nebi (NaS 128:8–18).
Dnes na zemi mají vyvolení sluÏebníci
Pánû tuto peãeticí moc a vykonávají
spásné obfiady evangelia pro Ïijící i
mrtvé (NaS 128:8).

Zapeãetil nebesa a krmili ho krkavci,
1. Král. 17:1–7. Pfiikázal vdovinu soud-
ku mouky a nádobce s olejem, aby se
nevyprázdnily, 1. Král. 17:8–16. Vzkfiísil
vdovina syna z mrtv˘ch, 1. Král. 17:17–
24. Porazil knûze Bálovy, 1. Král. 18:21–
39. Promlouval k nûmu tich˘, jemn˘
hlas, 1. Král. 19:11–12. Vystoupil do
nebe ve voze ohnivém, 2. Král. 2:11.
Malachiá‰ prorokoval o jeho návratu
v posledních dnech, Mal. 4:5–6 (3. Nefi
25:5). V roce 1836 se ukázal v chrámu
Kirtland v Ohiu, NaS 110:13–16.

ELIZEUS

Starozákonní prorok severního krá-
lovství izraelského a poradce nûkolika
králÛ oné zemû, mající jejich dÛvûru.

Elizeus mûl jemnou a láskyplnou
povahu bez oné ohnivé horlivosti, kte-
rou se vyznaãoval jeho mistr Eliá‰.
Jeho pozoruhodné zázraky (2. Král. 2–
5; 8) svûdãí o tom, Ïe skuteãnû obdrÏel
Eliá‰ovu moc, kdyÏ nastoupil jako
prorok po Eliá‰ovi (2. Král. 2:9–12).
Napfiíklad uzdravil vody hofikého
pramene, rozdûlil vody fieky Jordán,
znásobil vdovin olej, vzkfiísil chlapce
z mrtv˘ch, uzdravil muÏe z malomo-
cenství, zpÛsobil, aby Ïelezná sekera
plavala, a udefiil Syrské slepotou
(2. Král. 2–6). Jeho sluÏba trvala více
neÏ padesát let bûhem vlády Jorama,
Jéhua, Joachaza a Joasa.

ObdrÏel plá‰È Eliá‰Ûv, 2. Král. 2:13.
Znásobil vdovin olej, 2. Král. 4:1–7.
Vzkfiísil syna sunamitské Ïeny z mrt-
v˘ch, 2. Král. 4:18–37. Uzdravil Náma-
na syrského, 2. Král. 5:1–14. Oslepil

syrské vojáky a oãi jeho sluÏebníka
byly otevfieny, 2. Král. 6:8–23.

ELOHIM. Viz BÛh, BoÏstvo; Otec
v nebi

EMMANUEL. Viz Immanuel

ENOCH. Viz také Sion

Prorok, kter˘ vedl lid mûsta Sion. O
jeho sluÏbû pojednává jak Star˘ zákon,
tak Drahocenná perla. Byl sedm˘m
patriarchou po Adamovi. Byl synem
Járedov˘m a otcem Matuzalémov˘m
(Gen. 5:18–24; Luká‰ 3:37).

Enoch byl velkou osobností a jeho
sluÏba byla v˘znamnûj‰í, neÏ nazna-
ãuje struãná biblická zpráva o nûm.
Bible poznamenává, Ïe byl pfienesen
(ÎidÛm 11:5), ale neposkytuje Ïádné
detaily o jeho sluÏbû. V Judovi 1:14 je
citováno proroctví, které uãinil. Zjeve-
ní posledních dnÛ vysvûtluje o Eno-
chovi mnohem více, zvlá‰tû o jeho ká-
zání, o jeho mûstû naz˘vaném Sion, o
jeho vidûních a o jeho proroctvích
(NaS 107:48–57; MojÏ. 6–7). Sion byl
vzat do nebe pro spravedlivost tûch,
ktefií v nûm Ïili (MojÏ. 7:69).

BÛh se zjevil Enochovi, MojÏ. 6:26–37.
Enoch uãil evangeliu, MojÏ. 6:37–68.
Enoch uãil lid a zaloÏil Sion, MojÏ.
7:1–21. Enoch vidûl budoucnost aÏ
k druhému pfiíchodu Krista, MojÏ.
7:23–68.

ENOS, SYN JÁKOBÒV

V Knize Mormonovû nefitsk˘ prorok a
udrÏovatel záznamÛ, jenÏ se modlil
o odpu‰tûní sv˘ch hfiíchÛ skrze svou
víru v Krista a odpu‰tûní obdrÏel
(Enos 1:1–8). Pán uãinil s Enosem
smlouvu, Ïe vynese Knihu Mormono-
vu LamanitÛm (Enos 1:15–17).

Kniha Enosova: Kniha v Knize Mormo-
novû, ve které se mluví o Enosovû
modlitbû k Pánovi za osobní odpu‰-
tûní, za jeho lid a za dal‰í. Pán
mu slíbil, Ïe Kniha Mormonova bude
zachována a v budoucích dnech
bude k disposici LamanitÛm. I kdyÏ
kniha obsahuje pouze jednu kapitolu,
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zaznamenává mocn˘ pfiíbûh o muÏi,
jenÏ hledal svého Boha v modlitbû,
Ïil v poslu‰nosti BoÏích pfiíkazÛ a
pfied svou smrtí se radoval ze svého
poznání Vykupitele.

ESTER

Îena veliké víry a hlavní postava
v Knize Ester.

Kniha Ester: Kniha ve Starém zákonû,
která obsahuje pfiíbûh o veliké odvaze
královny Ester pfii zachraÀování jejího
lidu pfied zniãením.

Kapitoly 1–2 pojednávají o tom, jak
Ester, Ïidovská Ïena a adoptivní dcera
Ïidovského muÏe, kter˘ se jmenoval
Mardocheus, byla pro svou krásu vy-
brána jako královna Persie. Kapitola 3
vysvûtluje, Ïe Aman, hlavní muÏ na
královském dvofie, nenávidûl Mardo-
chea a dosáhl ustanovení, Ïe ve‰ker˘
Ïidovsk˘ lid má b˘ti usmrcen. Kapito-
ly 4–10 pojednávají o tom, jak Ester,
s velik˘m osobním rizikem, oznámila
králi svou vlastní národnost a získala
zru‰ení ustanovení.

ETER. Viz také Jaredité

Poslední jareditsk˘ prorok v Knize
Mormonovû (Eter 12:1–2).

Kniha Eterova: Kniha v Knize Mormo-
novû, která obsahuje ãásti záznamu
JareditÛ. Jaredité byla skupina lidí,
ktefií Ïili na západní polokouli mnoho
století pfied lidem Lehiov˘m. Kniha
Eterova byla vyÀata z dvaceti ãtyfi de-
sek nalezen˘ch lidem Limhiov˘m
(Mos. 8:8–9).

Kapitoly 1–2 pojednávají o tom, jak
Jaredité opustili svÛj domov v dobû
babylonské vûÏe a vydali se na cestu do
zemû, která je dnes známa jako ame-
rick˘ kontinent. Kapitoly 3–6 vysvût-
lují, Ïe bratr JaredÛv vidûl pfiedsmrtel-
ného Spasitele a Ïe Jaredité cestovali
v osmi ãlunech. Kapitoly 7–11 pokra-
ãují dûjinami naplnûn˘mi zlovolností,
která dominovala velké ãásti dûjin
JareditÛ. Moroni, kter˘ upravil EterÛv
záznam, napsal v kapitolách 12–13 o
divech uãinûn˘ch vírou a o tom, Ïe

pfiijde Kristus a Nov˘ Jeruzalém.
Kapitoly 14–15 pojednávají o tom, jak
se Jaredité stali mocn˘m národem, ale
byli zniãeni obãanskou válkou kvÛli
zlovolnosti.

EVA. Viz také Adam; Eden; Pád
Adama a Evy

První Ïena, která Ïila na této zemi
(Gen. 2:21–25; 3:20). Byla Adamovou
manÏelkou. V hebrej‰tinû toto jméno
znamená „Ïivot“ a naznaãuje, Ïe Eva
byla první matkou na zemi (MojÏ.
4:26). Ona a Adam, první muÏ, budou
sdíleti vûãnou slávu díky své roli pfii
umoÏnûní vûãného pokroku ve‰keré-
ho lidstva.

Eva byla pokou‰ena a pojedla ze zaká-
zaného ovoce, Gen. 3 (2. Nefi 2:15–20;
MojÏ. 4). Eva poznala nutnost pádu a
radost z vykoupení, MojÏ. 5:11–12.
President Joseph F. Smith vidûl Evu ve
svém vidûní duchovního svûta, NaS
138:39.

EVANGELIA. Viz také Jan, syn
ZebedeÛv; Luká‰; Marek; Matou‰

âtyfii záznamy neboli svûdectví o JeÏí-
‰ovû smrtelném Ïivotû a o událostech
vztahujících se k jeho sluÏbû obsaÏené
v prvních ãtyfiech knihách Nového zá-
kona. Zapsali je Matou‰, Marek, Luká‰
a Jan a jsou záznamem svûdectví o
Kristovû Ïivotû. Kniha 3. Nefi v Knize
Mormonovû je v mnoha smûrech
podobná tûmto ãtyfiem evangeliím
Nového zákona.

Knihy Nového zákona byly pÛvod-
nû napsány v fieãtinû. ¤ecké slovo pro
evangelium znamená „dobrá zpráva“.
Dobrou zprávou je to, Ïe JeÏí‰ Kristus
uãinil usmífiení, které vykoupí ve‰ke-
ré lidstvo od smrti a odmûní kaÏdého
jednotlivce podle jeho skutkÛ (Jan
3:16; ¤ím. 5:10– 11; 2. Nefi 9:26; Alma
34:9; NaS 76:69).

Svod evangelií: Uãení Spasitele v Ma-
tou‰ovi, Markovi, Luká‰ovi a Janovi
mÛÏe b˘ti porovnáno jedno s druh˘m
a se zjevením posledních dnÛ násle-
dujícím zpÛsobem:
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SVOD EVANGELIÍ

Událost Matou‰ Marek Luká‰ Jan Zjevení
posledních dnÛ

Rodokmeny 1:2–17 3:23–38
JeÏí‰ovy

Narození 1:5–25,
Jana Kfititele 57–58

Narození JeÏí‰e 2:1–15 2:6–7 1. Nefi 11:18–20;
2. Nefi 17:14;
Mos. 3:5–8;
Alma 7:10;
Hel. 14:5–12;
3. Nefi 1:4–22

Proroctví 2:25–39
Simeona a Anny

Náv‰tûva 2:41–50
v chrámu
(pfiesnice)

Poãátek Janovy 3:1, 5–6 1:4 3:1–3 1:6–14
sluÏby

Kfiest JeÏí‰e 3:13–17 1:9–11 3:21–22 1:32–34 1. Nefi 10:7–10;
2. Nefi 31:4–21

Poku‰ení JeÏí‰e 4:1–11 4:1–13

Svûdectví Jana 1:15–36 NaS 93:6–18, 26
Kfititele

Svatební hostina 2:1–11
v Káni (JeÏí‰Ûv
první zázrak)

První oãi‰tûní 2:14–17
chrámu

Setkání 3:1–10
s Nikodémem

Samaritánská 4:1–42
Ïena u studnû

JeÏí‰ zavrÏen 4:13–16 4:16–30
v Nazarétu
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Událost Matou‰ Marek Luká‰ Jan Zjevení
posledních dnÛ

Rybáfii povoláni, 4:18–22 1:16–20
aby byli rybáfii
lidí

Zázraãné 5:1–11
naplnûní
rybáfisk˘ch sítí

Vzkfií‰ení 5:21–24,9:18–19, 8:41–42,
23–26Jairovy dcery 35–43 49–56

Uzdravení Ïeny 9:20–22 5:25–34 8:43–48
s krvetokem

Povolání 3:13–19;10:1–42 6:12–16; 1. Nefi 13:24–26,
Dvanácti 6:7–13 9:1–2; 39–41;

12:2–12, NaS 95:4
49–53

Vzkfií‰ení syna 7:11–15
vdovy

Pomazání 7:36–50 12:2–8
Kristov˘ch nohou

Uti‰ení boufie 4:36–41 8:22–25

Povolání 10:1 NaS 107:25, 34,
Sedmdesáti 93–97

UvrÏení mnoÏství 5:1–20
ìáblÛ do vepfiÛ

Kázání na hofie 5–7 6:17–49 3. Nefi 12–14

JeÏí‰ova podobenství jsou krátké pfiíbûhy, které pfiirovnávají bûÏné pfiedmûty
nebo události k nûjaké pravdû. JeÏí‰ je pouÏíval ãasto, aby uãil duchovním
pravdám.

Rozsévaã: 13:3–9, 4:3–9, 8:4–8,
18–23 14–20 11–15

Koukol: 13:24–30, NaS 86:1–7
36–43

Hofiãiãné 13:31–32 4:30–32 13:18–19
semeno:
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Událost Matou‰ Marek Luká‰ Jan Zjevení
posledních dnÛ

Kvas: 13:33 13:20–21

Poklad v poli: 13:44

Drahocenná 13:45–46
perla:

Rybáfiova síÈ: 13:47–50

Hospodáfi: 13:51–52

Ztracená ovce: 18:12–14 15:1–7

Ztracená mince: 15:8–10

Marnotratn˘ 15:11–32
syn:

Nemilosrdn˘ 18:23–35
sluÏebník:

Milosrdn˘ 10:25–37
Samaritán:

Nespravedln˘ 16:1–8
sluÏebník:

Lazar a bohat˘ 16:14–15,
muÏ: 19–31

Nespravedln˘ 18:1–8
soudce:

Dobr˘ Past˘fi: 10:1–21 3. Nefi 15:17–24

Dûlníci na 20:1–16 10:31
vinici:

Hfiivny (1): 19:11–27

Dva synové: 21:28–32

Zlovoln˘ 21:33–46 12:1–12 20:9–20
vinafi:

Svatba králova 22:1–14 14:7–24
syna:
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Událost Matou‰ Marek Luká‰ Jan Zjevení
posledních dnÛ

Deset panen: 25:1–13 12:35–36 NaS 45:56–59

Hfiivny (2): 25:14–30

Ovce, kozlové: 25:31–46

Nasycení pûti 14:16–21 6:33–44 9:11–17 6:5–14
tisícÛ

JeÏí‰ chodil po 14:22–33 6:45–52 6:16–21
vodû

Petrovo 16:13–16 8:27–29 9:18–20
svûdectví
o Kristu

Klíãe království 16:19
pfiislíbeny
Petrovi

Kázání o 6:22–71
chlebu Ïivota

Uzdravení 9:1–41
slepého muÏe
o sabatu

Promûnûní; 17:1–13 9:2–13 9:28–36 NaS 63:20–21;
pfiedány klíãe 110:11–13
knûÏství

Îehnání dûtí 19:13–15 10:13–16 18:15–17

Modlitba Pánû 6:5–15 11:1–4

Lazar navrácen 11:1–45
k Ïivotu

Triumfální vjezd 21:6–11 11:7–11 19:35–38 12:12–18

Penûzomûnci 19:45–4821:12–16 11:15–19
vyvrÏeni
z chrámu

·art vdovy 12:41–44 21:1–4

Kázání o 13:1–3724:1–51 12:37–48; NaS 45:16–60;
druhém 17:20–37; JS–M 1:1–55
pfiíchodu 21:5–38
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Událost Matou‰ Marek Luká‰ Jan Zjevení
posledních dnÛ

Uzdravení deseti 17:12–14
malomocn˘ch

JeÏí‰ovy 26:14–32 14:10–27 22:1–20 13–17
poslední
pfiesnice;
zavedena svátost;
pokyny Dvanácti;
um˘vání nohou
uãedníkÛ

JeÏí‰ovo utrpení 26:36–46 14:32–42 22:40–46 2. Nefi 9:21–22;
v Getsemanech Mos. 3:5–12;

NaS 19:1–24

JeÏí‰ je vinn˘ 15:1–8
kmen

Jidá‰ova zrada 26:47–50 14:43–46 22:47–48 18:2–3

Sly‰ení pfied 26:57 14:53 22:54, 18:24, 28
Kaifá‰em 66–71

Sly‰ení pfied 18:28–3827:2, 15:1–5 23:1–6
11–14Pilátem

Sly‰ení pfied 23:7–10
Heródesem

JeÏí‰ biãován a 27:27–31 15:15–20 19:1–12
posmíván

UkfiiÏování 27:35–44 15:24–33 23:32–43 19:18–22 Hel. 14:20–27;
3. Nefi 8:5–22;
10:9

Vzkfií‰ení 28:2–8 16:5–8 24:4–8

JeÏí‰ se ukazuje 16:14 24:13–32, 20:19–23
uãedníkÛm 36–51

JeÏí‰ se ukazuje 20:24–29
Tomá‰ovi

Nanebevstoupení 16:19–20 24:50–53
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EVANGELISTA. Viz také
Patriarcha, patriarchální;
Patriarchální poÏehnání

Ten, kdo pfiiná‰í neboli hlásá dobré
zprávy evangelia JeÏí‰e Krista. Joseph
Smith uãil, Ïe evangelista je patriarcha.
Patriarchové jsou povoláváni a vysvû-
cováni pod vedením dvanácti apo‰tolÛ,
aby dávali zvlá‰tní poÏehnání, které
se naz˘vá patriarchální poÏehnání.

Pán povolává nûkteré muÏe, aby byli
apo‰toly, a nûkteré jako proroky, a nû-
které jako evangelisty, Efez. 4:11. Dílo
evangelisty konej, 2. Tim. 4:5. Vûfiíme
v apo‰toly, proroky, past˘fie, uãitele,
evangelisty, âl. v. 1:6.

EVANGELIUM. Viz také Dispensace;
Nauka Kristova; Plán vykoupení

BoÏí plán spasení, umoÏnûn˘ skrze
usmífiení JeÏí‰e Krista. Evangelium
zahrnuje vûãné pravdy neboli zákony,
smlouvy a obfiady potfiebné k tomu,
aby lidstvo mohlo vstoupiti opût do
pfiítomnosti BoÏí. V devatenáctém
století BÛh znovuzfiídil na zemi
skrze proroka Josepha Smitha plnost
evangelia.

Jdûte do celého svûta a kaÏte evangeli-
um, Marek 16:15. Jasné a cenné ãásti
evangelia Beránkova byly zadrÏeny,
1. Nefi 13:32. Toto je evangelium mé,
3. Nefi 27:13–21 (NaS 39:6). Kniha
Mormonova obsahuje plnost evange-
lia, NaS 20:8–9 (NaS 42:12). Toto je
evangelium, NaS 76:40–43. Melchise-
dechovo knûÏství spravuje evangeli-
um, NaS 84:19. KaÏd˘ ãlovûk usly‰í
plnost evangelia ve svém vlastním
jazyce, NaS 90:11. Syn kázal evangeli-
um duchÛm mrtv˘ch, NaS 138:18–21,
28–37. Evangelium bylo kázáno od po-
ãátku, MojÏ. 5:58. Jsou popsány první
zásady a obfiady evangelia, âl. v. 1:4.

EVANGELIUM, JEHO
ZNOVUZ¤ÍZENÍ. Viz
Znovuzfiízení evangelia

EXODUS. Viz také Pentateuch

Kniha ve Starém zákonû napsaná

MojÏí‰em, která popisuje odchod Izra-
elitÛ z Egypta. Rané dûjiny Izraele, tak
jak jsou zaznamenány v Exodu, mohou
b˘ti rozdûleny do tfií ãástí: 1) otroctví
lidu v Egyptû, 2) jejich odchod z Egypta
pod MojÏí‰ov˘m vedením a 3) jejich za-
svûcení se BoÏí sluÏbû v jejich náboÏen-
ském Ïivotû i v jejich Ïivotû politickém.

První ãást, kapitoly 1–15, vysvûtluje
útlak Izraele v Egyptû; rané dûjiny a
povolání MojÏí‰e; exodus a zavedení
pfiesnic a pochod do Rudého mofie,
zniãení Faraonova vojska a MojÏí‰ovu
píseÀ vítûzství.

Druhá ãást, kapitoly 15–18, pojedná-
vá o vykoupení Izraele a o událostech
na cestû od Rudého mofie na Sinai; o
hofik˘ch vodách z Marah, poskytnutí
kfiepelek a manny, dodrÏování sabatu,
zázraãném daru vody v Rafidim a tamní
bitvû s Amalechitsk˘mi; o pfiíchodu
Jetra do tábora a jeho radû ohlednû
fiízení obãansk˘ch záleÏitostí lidu.

Tfietí ãást, kapitoly 19–40, se zab˘vá
zasvûcením Izraele BoÏí sluÏbû bûhem
posvátn˘ch událostí na Sinaji. Pán
ustanovil lid jako království knûÏí a
svat˘ národ; pfiedal desatero pfiikázá-
ní a pfiedal pokyny ohlednû stánku,
jeho vybavení a uctívání v nûm. Pak
následuje zpráva o hfiíchu lidí, které-
ho se dopustili uctíváním zlatého tele-
te, a nakonec zpráva o stavbû stánku a
o opatfiení vûcí ke sluÏbû v nûm.

EZAIÁ·

Novozákonní (fieck˘) tvar jména Izai-
á‰ (Luká‰ 4:17). Bible kralická nerozli-
‰uje mezi jmény Ezaiá‰ a Izaiá‰. Ezaiá‰
byl také prorok, kter˘ Ïil ve dnech
Abrahamov˘ch (NaS 76:100; 84:11).

EZAU. Viz také Izák; Jákob, syn
IzákÛv

Ve Starém zákonû star‰í syn Izáka a
Rebeky a Jákobovo dvojãe. Od naroze-
ní byli tito dva bratfii soupefii (Gen.
25:19–26). Ezauovi potomci, Idumej‰tí,
a Jákobovi potomci, Izraelité, se stali
soupefiícími národy (Gen. 25:23).

Ezau prodal prvorozenství Jákobovi,



41 Farizeové

Gen. 25:33 (ÎidÛm 12:16–17). K lítosti
sv˘ch rodiãÛ se Ezau oÏenil s Ïenami
Hetejsk˘ch, Gen. 26:34–35. Jákob a
Ezau se usmífiili, Gen. 33.

EZDRÁ·

Starozákonní knûz a písafi, kter˘ pfii-
vedl nûkteré Îidy zpût do Jeruzaléma
z babylonského zajetí (Ezdr. 7–10;
Neh. 8, 12). V roce 458 pfi. Kr. získal od
Artaxerxa, krále perského, svolení, aby
vzal do Jeruzaléma jakékoli Ïidovské
vyhnance, ktefií mají zájem tam jíti
(Ezdr. 7:12–26).

Pfied Ezdrá‰ovou dobou mûli knûÏí
témûfi naprostou kontrolu nad ãtením
sbírky psan˘ch písem, která se naz˘-
vala „zákon“. Ezdrá‰ pomáhal uãiniti
písma dostupná pro v‰echny Îidy.
V‰eobecné ãtení „knihy zákona“ se
nakonec stalo stfiedem Ïidovského
národního Ïivota. Snad nejvût‰í Ez-
drá‰ovo uãení vychází z jeho vlastní-
ho pfiíkladu toho, jak pfiipravoval své
srdce, aby zkoumal PánÛv zákon,
aby ho poslouchal a aby mu vyuãoval
druhé (Ezdr. 7:10).

Kniha Ezdrá‰ova: Kapitoly 1–6 popisují
události, které se staly ‰edesát aÏ osm-
desát let pfiedtím, neÏ se Ezdrá‰ vrátil
do Jeruzaléma – ustanovení C˘rovo
v roce 537 pfi. Kr. a návrat ÎidÛ pod
vedením Zorobábela. Kapitoly 7–10
ukazují, jak se Ezdrá‰ vrátil do Jeruza-
léma. Modlil se a postil se se svou v˘-
pravou o ochranu. V Jeruzalémû na‰li
mnoho ÎidÛ, ktefií pod vedením Zoro-
bábela do‰li do Jeruzaléma dfiíve a
oÏenili se s Ïenami mimo smlouvu a
tak se poskvrnili. Ezdrá‰ se za nû modlil
a zavázal je smlouvou, Ïe se s tûmito
manÏelkami rozvedou. Pozdûj‰í dûjiny
t˘kající se Ezdrá‰e se nacházejí v knize
Nehemiá‰ovû.

EZECHIÁ·

Ve Starém zákonû spravedliv˘ král
judského národa. Vládl dvacet devût
let v dobû, kdy byl prorokem v Judû
Izaiá‰ (2. Král. 18–20; 2. Par. 29–32; Iz.
36–39). Izaiá‰ mu pomáhal pfii

reformování jak církve, tak státu. Potla-
ãil modláfiství a znovuzavedl chrámové
sluÏby. Ezechiá‰Ûv Ïivot byl prodlou-
Ïen o patnáct let skrze modlitbu a víru
(2. Král. 20:1–7). První ãást jeho vlády
byla prosperující, ale jeho vzpoura
proti králi assyrskému (2. Král. 18:7)
byla pfiíãinou dvou assyrsk˘ch vpádÛ:
první je popsán v Izaiá‰ovi 10:24–32,
druh˘ je ve 2. Královské 18:13–19:7. Pfii
druhé invazi byl Jeruzalém zachránûn
andûlem Pánû (2. Král. 19:35).

EZECHIEL

Prorok, kter˘ napsal knihu Ezechielovu
ve Starém zákonû. Byl knûzem z rodiny
Sádochovy a jedním z Ïidovsk˘ch za-
jat˘ch odveden˘ch Nabuchodonozo-
rem. Usadil se s Ïidovsk˘mi vyhnanci
v Babylonu a prorokoval v období
dvaceti dvou let, od roku 592 do roku
570 pfi. Kr.

Kniha Ezechielova: Kniha Ezechielova
mÛÏe b˘ti rozdûlena do ãtyfi ãástí. Ka-
pitoly 1–3 pojednávají o vidûní BoÏím
a o Ezechielovû povolání slouÏiti; ka-
pitoly 4–24 mluví o soudech nad Jeru-
zalémem a o tom, proã byly vyneseny;
kapitoly 25–32 vyhla‰ují soudy nad
národy a kapitoly 33–48 zaznamená-
vají vidûní Izraele posledních dnÛ.

FARAO. Viz také Egypt; Egypta

Nejstar‰í syn Egypty, dcery Chama
(Abr. 1:25). Také titul dávan˘ egypt-
sk˘m králÛm (Abr. 1:27).

FARIZEOVÉ. Viz také Îidé

V Novém zákonû náboÏenská skupina
mezi Îidy, jejíÏ jméno naznaãuje b˘ti
oddûlen˘ nebo odlouãen˘. Farizeové
se py‰nili tím, Ïe pfiísnû dodrÏují
zákon MojÏí‰Ûv a Ïe se vyh˘bají
ãemukoli spojenému s pohany. Vûfiili
v Ïivot po smrti, ve vzkfií‰ení a
v existenci andûlÛ a duchÛ. Vûfiili, Ïe
ústnû pfiedávan˘ zákon a tradice jsou
stejnû dÛleÏité jako psané zákony.
Jejich uãení omezilo náboÏenství na
dodrÏování pravidel a podporovalo
duchovní p˘chu. ZpÛsobili, Ïe mnoho
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ÎidÛ pochybovalo o Kristu a jeho
evangeliu. Pán odsoudil farizeje a je-
jich skutky v Matou‰ovi 23; v Markovi
7:1–23 a v Luká‰ovi 11:37–44.

FAYETTE, STÁT NEW YORK (USA)

Místo, kde se nacházela farma, kterou
vlastnil Peter Whitmer st., a kde Pro-
rok Joseph Smith ml. obdrÏel mnohá
zjevení. Zde byla 6. dubna 1830 zorga-
nizována Církev a byl zde sly‰eti hlas
Pána (NaS 128:20).

FILEMON. Viz také Pavel

MuÏ, kfiesÈan, v Novém zákonû, kter˘
vlastnil otroka Onezima, jenÏ utekl a
pfiipojil se k Pavlovi. Pavel poslal One-
zima zpátky k Filemonovi s dopisem
Ïádajícím Filemona, aby otrokovi
odpustil.

FILEMONOVI, EPI·TOLA. Viz
také Pavel; Pavlovy epi‰toly

Kniha v Novém zákonû vyÀatá z dopi-
su, jejÏ napsal Pavel. PavlÛv dopis
Filemonovi je soukrom˘m dopisem o
Onezimovi, otrokovi, kter˘ oloupil
Filemona, svého pána, a utekl do ¤íma.
Pavel ho poslal zpátky k jeho pánovi
do Kolossis spoleãnû s Tychikem, jenÏ
nesl PavlÛv dopis Kolossensk˘m. Pavel
Ïádal, aby bylo Onezimovi odpu‰tûno
a aby byl pfiijat zpátky jako spolukfies-
Èan. Pavel napsal tento dopis, kdyÏ
byl poprvé v ¤ímû ve vûzení.

FILIP

Filip z Betsaidy byl v Novém zákonû
jedním z pÛvodních dvanácti apo‰to-
lÛ Spasitele (Mat. 10:2–4; Jan 1:43–45).

Dal‰í Filip byl jedním ze sedmi vyvo-
len˘ch k tomu, aby pomáhal dvanácti
apo‰tolÛm (Skut. 6:2–6). Kázal v Sa-
mafií a etiopskému kle‰tûnci (Skut. 8).

FILIPENSK¯M, EPI·TOLA. Viz
také Pavel; Pavlovy epi‰toly

Dopis, kter˘ Pavel napsal Svat˘m ve
Filippis, kdyÏ byl poprvé v ¤ímû ve
vûzení. Nyní je to v Novém zákonû
kniha Filipensk˘m.

Kapitola 1 obsahuje Pavlovy po-

zdravy a jeho pokyny ohlednû jedno-
ty, pokory a vytrvalosti. Kapitola 2
zdÛrazÀuje, Ïe se v‰ichni budou
klanûti Kristu a Ïe kaÏdá osoba musí
pracovati na svém vlastním spasení.
V kapitole 3 Pavel vysvûtlil, Ïe obûto-
val v‰echny vûci pro Krista. V kapitole
4 Pavel dûkoval filipensk˘m Svat˘m
za jejich pomoc.

FILISTIN·TÍ

Kmen ve Starém zákonû, kter˘ pÛvodnû
pocházel z Kaftoru (Amos 9:7) a pfiede
dny Abrahamov˘mi osídlil úrodnou
níÏinu u pobfieÏí Stfiedozemního mofie
od Joppe aÏ k egyptské pou‰ti (Gen.
21:32). Po mnoho let byly mezi Filistin-
sk˘mi a Izraelity vojenské konflikty.
Nakonec se Palestina, název filistin-
ského teritoria, stala bûÏn˘m názvem
pro celou Svatou zemi.

Izrael byl po ãtyfiicet let v porobû Filis-
tinsk˘ch, Soud. 13:1. Samson bojoval
s Filistinsk˘mi, Soud. 13–16. Goliá‰
byl Filistinsk˘ z Gát, 1. Sam. 17. David
porazil Filistinské, 1. Sam. 19:8.

GABRIEL. Viz také Andûlé; Maria,
matka JeÏí‰ova; Noé, biblick˘
patriarcha

Andûl poslan˘ k Danielovi (Dan. 8:16;
9:21), Zachariá‰ovi (Luká‰ 1:11–19;
NaS 27:7), Marii (Luká‰ 1:26–38) a dal-
‰ím (NaS 128:21). Prorok Joseph Smith
uvedl, Ïe Gabriel je starozákonní pro-
rok Noé.

GÁD, SYN JÁKOBÒV. Viz také
Izrael; Jákob, syn IzákÛv

Ve Starém zákonû syn Jákoba a Zelfy
(Genesis 30:10–11). Jeho potomci se
stali kmenem Izraele.

Kmen GádÛv: Jákobovo poÏehnání jeho
synu Gádovi, viz Gen. 49:19. MojÏí‰o-
vo poÏehnání kmenu Gádovu, viz
Deuteronomium 33:20–21. Podle tûch-
to poÏehnání jsou Gádovi potomci
váleãnick˘m rodem. Zemû jim pfiidû-
lené v zemi Kanán byly v˘chodnû od
fieky Jordán a mûly dobré pastviny
s hojností vody.
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GÁD VIDOUCÍ. Viz také Písma –
Ztracená písma

Prorok a vûrn˘ pfiítel a poradce Davida
ve Starém zákonû (1. Sam. 22:5; 2. Sam.
24:11–19). Napsal knihu o skutcích
Davidov˘ch, která je ztracen˘m pís-
mem (1. Par. 29:29).

GADIANTONOVI LUPIâI. Viz
také Tajná spolãení

V Knize Mormonovû tlupa lupiãÛ
zaloÏená zlovoln˘m Nefitou, kter˘ se
jmenoval Gadianton. Jejich organiza-
ce byla zaloÏena na tajnosti a satan-
sk˘ch pfiísahách.

Gadianton zpÛsobil zniãení nefitského
národa, Hel. 2:12–13. Tajné pfiísahy a
smlouvy dal Gadiantonovi ìábel, Hel.
6:16–32. Tajná spolãení zpÛsobila zniãe-
ní Jareditského národa, Eter 8:15–26.

GALATSK¯M, EPI·TOLA. Viz také
Pavel; Pavlovy epi‰toly

Kniha v Novém zákonû. PÛvodnû to
byl dopis, kter˘ napsal apo‰tol Pavel
Svat˘m Ïijícím v Galacii. Tématem to-
hoto dopisu je my‰lenka, Ïe pravou
svobodu lze najít pouze v Ïivotû podle
evangelia JeÏí‰e Krista. Kdyby Svatí
pfiijali uãení Ïidovsk˘ch kfiesÈanÛ, ktefií
trvali na dodrÏování MojÏí‰ova záko-
na, omezili by si svobodu, kterou na‰li
v Kristu, nebo by ji zniãili. V epi‰tole
Pavel potvrdil své vlastní postavení
apo‰tola, vysvûtlil nauku o spravedli-
vosti skrze víru a potvrdil hodnotu
duchovního náboÏenství.

V kapitolách 1 a 2 vyjádfiil Pavel lítost
nad zprávami, které obdrÏel o odpad-
lictví mezi Galatsk˘mi, a objasnil své
postavení mezi apo‰toly. Kapitoly 3
a 4 probírají nauku o vífie a skutcích.
Kapitoly 5 a 6 obsahují kázání o prak-
tick˘ch dÛsledcích nauky o vífie.

GALILEA

V dávn˘ch dobách i v souãasné dobû
nejsevernûj‰í okrsek Izraele rozkláda-
jící se západnû od fieky Jordán a Gali-
lejského mofie. Galilea je asi devadesát
sedm kilometrÛ dlouhá a ãtyfiicet osm

kilometrÛ ‰iroká. V dávn˘ch dobách
patfiily v Galileji nûkteré ãásti zemû
k nejlep‰ím a nûkterá mûsta patfiila
k nejru‰nûj‰ím v Izraeli. DÛleÏité silni-
ce vedoucí do Dama‰ku, Egypta a v˘-
chodního Izraele procházely Galilejí.
Její vynikající podnebí a úrodná pÛda
dávala velikou úrodu oliv, p‰enice,
jeãmene a hroznového vína. Rybolov u
Galilejského mofie zaji‰Èoval objemn˘
v˘vozní obchod a byl velk˘m zdrojem
bohatství. Spasitel strávil v Galileji
hodnû svého ãasu.

V Galileji se vynofií veliké svûtlo, Iz. 9:1–
3 (2. Nefi 19:1–3). JeÏí‰ procházel celou
Galilejí káÏe, uãe a uzdravuje, Mat. 4:23.
Poté, co byl JeÏí‰ vzkfií‰en, ukázal se
v Galileji, Marek 14:28 (Jan 21:1–14).
JeÏí‰Ûv vûhlas se roz‰ífiil po celé Galileji,
Luká‰ 4:14. JeÏí‰ zapoãal se sv˘mi
zázraky v Káni Galilejské, Jan 2:11.

Mofie Galilejské: Mofie Galilejské se
nachází v severním Izraeli. Ve Starém
zákonû se také naz˘valo mofie Ceneret-
ské a v Novém zákonû jezero Geneza-
retské nebo Tiberiadské. JeÏí‰ tam uãil
nûkolik kázání (Mat. 13:2). Mofie má
tvar hru‰ky, je 20 kilometrÛ dlouhé a
v nej‰ir‰ím místû je 12 kilometrÛ ‰iroké.
LeÏí 207 metrÛ pod hladinou mofie,
coÏ ãasto zpÛsobuje, Ïe okolní vzduch
je dosti hork˘. Studen˘ vzduch se Ïene
dolÛ z kopcÛ a jeho stfiet s hork˘m
vzduchem nad vodou ãasto zpÛsobuje
náhlé boufie (Luká‰ 8:22–24).

GAMALIEL. Viz také Farizeové

V Novém zákonû proslul˘ farizeus,
kter˘ znal Ïidovsk˘ zákon a uãil mu.
Jedním z jeho studentÛ byl apo‰tol
Pavel (Skut. 22:3). Byl velmi vlivn˘m
v sanhedrinu (Skut. 5:34–40).

GEDEON (KNIHA
MORMONOVA)

Vûrn˘ nefitsk˘ vÛdce.

Byl siln˘m muÏem a nepfiítelem krále
Noéma, Mos. 19:4–8. Radil se s králem
Limhim, Mos. 20:17–22. Navrhl plán na
únik z lamanitské poroby, Mos. 22:3–9.
Byl zabit Nehorem, Alma 1:8–10.
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GEDEON (STAR¯ ZÁKON)

VÛdce, kter˘ osvobodil Izrael od
Madiansk˘ch (Soud. 6:11–40; 7–8).

GENERÁLNÍ AUTORITY. Viz
Apo‰tol; První pfiedsednictvo;
Pfiedsedající biskup; Sedmdesátník

GENESIS. Viz také Pentateuch

¤ecké slovo znamenající „vznik“ nebo
„poãátek“. Kniha Genesis je první kni-
hou Starého zákona a napsal ji prorok
MojÏí‰. Podává zprávu o mnoh˘ch
poãátcích, napfiíklad o stvofiení zemû,
o umístûní zvífiat a ãlovûka na zem, o
pádu Adama a Evy, o zjevení evange-
lia Adamovi, o poãátku kmenÛ a ras,
o vzniku rÛzn˘ch jazykÛ v Bábelu a o
poãátku Abrahamovy rodiny, coÏ ved-
lo ke zfiízení domu Izraele. V Genesis
je zdÛraznûna Jozefova role jako toho,
kdo zachoval Izrael.

Zjevení posledních dnÛ potvrzuje a
objasÀuje záznam v Genesis (1. Nefi 5;
Eter 1; MojÏ. 1–8; Abr. 1–5).

V Knize Genesis kapitoly 1–4 popisují
stvofiení svûta a rozvoj rodiny Adamo-
vy. Kapitoly 5–10 zaznamenávají
dûjiny Noéma. Kapitoly 11–20 pojed-
návají o Abrahamovi a jeho rodinû aÏ
do doby Izákovy. Kapitoly 21–35 sledují
Izákovu rodinu. Kapitola 36 pojedná-
vá o Ezauovi a jeho rodinû. Kapitoly
37–50 pojednávají o Jákobovû rodinû a
podávají zprávu o Jozefovi, kter˘ byl
prodán do Egypta, a o jeho roli pro
záchranu domu Izraele.

GETSEMANY. Viz také Olivetská
hora; Usmífiení, usmífiiti

Zahrada, o které se mluví v Novém
zákonû jako o té, která je blízko Olivet-
ské hory. V aramej‰tinû slovo getsemany
znamená „olivov˘ lis“. JeÏí‰ ‰el do této
zahrady té noci, kdy ho Jidá‰ zradil.
V Getsemanech se modlil a trpûl za hfií-
chy lidstva (Mat. 26:36, 39; Marek 14:32;
Jan 18:1; Alma 21:9; NaS 19:15–19).

GOG. Viz také Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e
Krista; Magog

Král Magogu. Ezechiel prorokoval, Ïe

Gog v dobû Pánova druhého pfiíchodu
napadne Izrael (Ezech. 38–39). Dal‰í
bitva, naz˘vaná bitva Goga a Magoga,
nastane na konci milénia (Zjev. 20:7–9;
NaS 88:111–116).

GOLGOTA. Viz také JeÏí‰ Kristus;
UkfiiÏování

Golgota znamená v aramej‰tinû „leb-
ka“. Je to název místa, kde byl ukfiiÏo-
ván Kristus (Mat. 27:33; Marek 15:22;
Jan 19:17). Latinsk˘ název tohoto
místa je Kalvárie (Luká‰ 23:33 [místo
popravi‰tné]).

GOLIÁ·. Viz také David

Ve Starém zákonû filistinsk˘ obr, kter˘
vyz˘val k boji izraelská vojska. David
jeho v˘zvu pfiijal a s Pánovou pomocí
ho zabil (1. Sam. 17).

GOMORA. Viz také Sodoma

Ve Starém zákonû zlovolné mûsto, které
bylo zniãeno Pánem (Gen. 19:12–29).

HAD MOSAZN¯. Viz také JeÏí‰
Kristus; MojÏí‰

Mosazn˘ had, kterého zhotovil MojÏí‰
na BoÏí pfiíkaz, aby uzdravil Izraelity,
ktefií byli v pustinû u‰tknuti ohniv˘mi
(jedovat˘mi) hady (Num. 21:8–9). Tento
mosazn˘ had byl pfiipevnûn na tyã a
„pozvednut . . . , aby kaÏd˘, kdo na nûj
pohlédne, mohl Ïíti“ (Alma 33:19–22).
Pán mluvil o pozdvihnutí hada v pus-
tinû jako o symbolu pro pozdvihnutí
sebe samého na kfiíÏ (Jan 3:14–15). Zje-
vení posledních dnÛ potvrzuje zprávu
o ohniv˘ch hadech a o tom, jak byli
lidé uzdraveni (1. Nefi 17:41; 2. Nefi
25:20; Hel. 8:14–15).

HÁDATI SE. Viz Svár

HAGOT

Nefitsk˘ stavitel lodí v Knize Mormo-
novû (Alma 63:5–7).

HARRIS, MARTIN. Viz také
Svûdkové Knihy Mormonovy

Jeden ze tfií svûdkÛ boÏského pÛvodu
a pravdivosti Knihy Mormonovy.
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Finanãnû pomáhal Josephu Smithovi a
Církvi. Pán poÏádal Martina Harrise,
aby prodal svÛj majetek a vûnoval své
prostfiedky na zaplacení vydání Knihy
Mormonovy (NaS 19:26–27, 34–35); aby
byl pfiíkladem pro Církev (NaS 58:35)
a aby pomáhal zaplatiti náklady na
sluÏbu (NaS 104:26).

Martin Harris byl vylouãen z Církve,
ale pozdûji se vrátil do plného ãlen-
ství. Ke konci svého Ïivota vydával
svûdectví, Ïe vidûl andûla Moroniho a
zlaté desky, ze kter˘ch Joseph Smith
pfieloÏil Knihu Mormonovu.

HEBREJ·TINA. Viz také Izrael

Semitsk˘ jazyk, kter˘m mluví dûti
Izraele.

Izraelité mluvili hebrejsky aÏ do
svého návratu z babylonského zajetí,
v oné dobû se jazykem v kaÏdodenním
styku stala aramej‰tina. V dobû JeÏí‰o-
vû byla hebrej‰tina jazykem uãen˘ch,
zákona a náboÏenské literatury.

HEBRON

Dávné judské mûsto leÏící tfiicet dva
kilometry na jih od Jeruzaléma. Bylo
to pohfiební místo Abrahama a jeho
rodiny (Gen. 49:29–32). Bûhem poãá-
teãního období Davidovy vlády to
bylo jeho hlavní mûsto (2. Sam. 5:3–5).

HELAMAN, JEHO SYNOVÉ. Viz
také Anti-Nefi-Lehité; Helaman,
syn AlmÛv

V Knize Mormonovû synové obráce-
n˘ch LamanitÛ znám˘ch jako Ammo-
nité, ktefií se stali bojovníky pod Hela-
manov˘m velením (Alma 53:16–22).

Helaman je pokládal za hodna toho, aby
byli naz˘váni jeho syny, Alma 56:10.
Jejich matky je uãily, aby nepochybo-
vali o Pánovû schopnosti vysvoboditi
je, Alma 56:47. Porazili Lamanity a
byli zachováni skrze svou víru, takÏe
nikdo nebyl zabit, Alma 56:52–54, 56;
57:26.

HELAMAN, SYN ALMÒV. Viz také
Alma, syn AlmÛv; Anti-Nefi-
-Lehité; Helaman, jeho synové

V Knize Mormonovû nejstar‰í syn
Almy, syna Almova (Alma 31:7).
Helaman byl prorokem a vojensk˘m
vÛdcem.

Alma svûfiil svému synu Helamanovi
záznamy jejich lidu a desky JareditÛ,
Alma 37:1–2, 21. Alma pfiikázal Hela-
manovi, aby pokraãoval v psaní dûjin
jejich lidu, Alma 45–62. Helaman zno-
vuupevnil Církev, Alma 45:22–23.
Dva tisíce mlad˘ch ammonitsk˘ch
bojovníkÛ si pfiálo, aby Helaman byl
jejich vÛdcem, Alma 53:19, 22. Hela-
man a jeho mladí Ammonité bojovali
s Lamanity a byli zachováni skrze
víru, Alma 57:19–27.

HELAMAN, SYN HELAMANÒV

V Knize Mormonovû prorok a udrÏo-
vatel záznamÛ, kter˘ uãil nefitsk˘ lid.
Byl vnukem Almy mlad‰ího a otcem
Nefiho, kterému byla dána moc nad
ve‰ker˘mi Ïivly (Hel. 5– 10). Helaman
napsal se sv˘m synem Nefim knihu
Helamanovu.

Kniha Helamanova: Kapitoly 1–2 popi-
sují dobu velik˘ch politick˘ch potíÏí.
Kapitoly 3–4 zaznamenávají, Ïe Hela-
man a Moronia, hlavní velitel nefit-
sk˘ch vojsk, byli nakonec schopni na
urãitou dobu dosáhnouti míru. Av‰ak
navzdory vÛdcovství tûchto dobr˘ch
muÏÛ se lid stával stále zlovolnûj‰ím.
V kapitolách 5–6 se Nefi vzdal soud-
covské stolice, tak jak to uãinil jeho
dûdeãek Alma, aby uãil lid. Lidé po
urãitou dobu ãinili pokání. V kapito-
lách 6–12 se v‰ak nefitsk˘ národ stal
zlovoln˘m. Závûreãné kapitoly 13–16
obsahují mimofiádnou zprávu proro-
ka zvaného Samuel Lamanita, kter˘
pfiedpovûdûl narození a ukfiiÏování
Spasitele a znamení, která budou tyto
události doprovázet.

HELAMAN, SYN KRÁLE
BENIAMINA. Viz také Beniamin,
otec Mosiá‰Ûv

V Knize Mormonovû jeden ze tfií synÛ
krále Beniamina (Mos. 1:2–8).
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HERÓDES
Rodina vladafiÛ v Judeji kolem doby
Kristovy. Byli dÛleÏit˘mi postavami
v mnoha novozákonních událostech.
Viz pfiipojená tabulka:

HERODIAS
V Novém zákonû sestra Heródesa
Agrippy. Vdala se za svého str˘ce
Heródesa Filipa, s nímÏ mûla dceru
Salome. Ona a Salome zosnovaly stûtí
Jana Kfititele (Mat. 14:3–11).

HIMNI. Viz také Mosiá‰, jeho
synové; Mosiá‰, syn BeniaminÛv

V Knize Mormonovû syn krále Mosiá-
‰e. Himni ‰el se sv˘mi bratry kázati
LamanitÛm (Mos. 27:8–11, 34–37;
28:1–9).

HLAS. Viz také Zjevení
V písmech se nûkdy pouÏívá jako
sly‰itelné poselství pronesené Pánem
nebo jeho posly. Hlas Ducha mÛÏe
také b˘ti nesly‰iteln˘ a smûfiovan˘
k srdci nebo mysli.
Adam a Eva sly‰eli hlas Pána Boha,
Gen. 3:8 (MojÏ. 4:14). Pán promlouval
k Eliá‰ovi tich˘m, jemn˘m hlasem,
1. Král. 19:11–13. Spravedliví následují
hlas Dobrého Past˘fie, Jan 10:1–16.
KaÏd˘, kdoÏ jest z pravdy, sly‰í hlas
mÛj, Jan 18:37. Uposlechl jsem hlasu
Ducha, 1. Nefi 4:6–18. Pfii‰el ke mnû
hlas fika: Enosi, tvoje hfiíchy jsou od-
pu‰tûny, Enos 1:5. Byl to tich˘ hlas
dokonalé mírnosti a pronikal aÏ do
nitra du‰e, Hel. 5:29–33 (3. Nefi 11:3–
7). AÈ pravena m˘m vlastním hlasem
nebo hlasem sluÏebníkÛ m˘ch, to je
totéÏ, NaS 1:38. Cokoli budou mluviti,
kdyÏ jsou pohnuti Duchem Svat˘m,
bude hlas Pánû, NaS 68:2–4. KaÏdá
du‰e, jeÏ bude poslouchati hlas mÛj,
uvidí tváfi mou a bude vûdûti, Ïe já
jsem, NaS 93:1.

HLASOVÁNÍ. Viz V‰eobecn˘
souhlas

HNùV. Viz také Láska; Nenávidûti,
nenávist

Hnûv je projevem podráÏdûnosti. Pán
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napomínal své Svaté, aby ovládali svÛj
hnûv (Mat. 5:22). Ani rodiã ani dítû
nemá tupiti druhé v rodinû. V písmech
je ãasto hnûv obraznû znázorÀován
jako oheÀ (2. Nefi 15:25; NaS 1:13).

A Kain byl velmi rozhnûván a tváfi
jeho opadla, Gen. 4:5. Pán je pomal˘
k hnûvu a je velikého milosrdenství,
Îalmy 145:8. Odpovûì mûkká odvrací
hnûv, Pfiísl. 15:1. Hnûviv˘ muÏ vyvo-
lává rozbroje, ale ten, jenÏ je pomal˘
k hnûvu, rozbroj upokojuje, Pfiísl.
15:18 (Pfiísl. 14:29). Pro jméno své po-
shovím s hnûvem sv˘m, Iz. 48:9. Roz-
prostíral jsem ruce své k lidem, ktefií
mû neustále popouzejí k hnûvu, Iz.
65:2–3. Kdokoli tû udefií do pravé tvá-
fie, otoã k nûmu také druhou, Mat.
5:39. Vy otcové, nepopouzejte k hnûvu
dûtí sv˘ch, Efez. 6:4. ProtoÏe jsem vám
fiekl pravdu, hnûváte se na mne, Mos.
13:4. Nav‰tívím lid tento v hnûvu
svém, Alma 8:29. Proti nikomu není
jeho hnûv roznícen kromû tûch, ktefií
neuznávají jeho ruku ve v‰ech vûcech,
NaS 59:21. Já, Pán, jsem rozhnûván na
zlovolné, NaS 63:32.

HODEN NùâEHO, ZPÒSOBILOST,
ZPÒSOBIL¯. Viz také
Spravedlivost, spravedliv˘

B˘ti osobnû spravedliv˘m a b˘ti uzná-
ván v oãích BoÏích a v oãích jeho urãe-
n˘ch vedoucích.

Ten, kdo nebere kfiíÏ svÛj, není mne
hoden, Mat. 10:38. Dûlník je hoden
mzdy své, Luká‰ 10:7 (NaS 31:5).
Hleìte, abyste byli hodni ãiniti v‰ech-
ny vûci, Morm. 9:29. Nebyli pokfitûni,
ledaÏe toho byli hodni, Moroni 6:1.
Nedbal˘ nebude povaÏován za hodna
toho, aby obstál, NaS 107:100. Ten, jenÏ
nechce sná‰eti trestání, není hoden
mého království, NaS 136:31. KnûÏství
bylo roz‰ífieno na v‰echny zpÛsobilé
muÏské ãleny, NaS OP–2.

HOLUBICE, JEJÍ ZNAMENÍ. Viz
také Duch Svat˘

Pfiedem pfiipravené znamení, skrze
nûÏ Jan Kfititel poznal Mesiá‰e (Jan
1:32–34). Joseph Smith uãil, Ïe zname-

ní holubice bylo ustanoveno pfied
stvofiením svûta jako svûdectví pro
Ducha Svatého; tudíÏ ìábel nemÛÏe
pfiijíti ve znamení holubice.

Duch BoÏí sestoupil jako holubice,
Mat. 3:16. Poté, co byl JeÏí‰ pokfitûn,
Duch Svat˘ sestoupil v podobû holu-
bice, 1. Nefi 11:27. Já, Jan, vydávám
svûdectví, a hleìte, nebesa byla ote-
vfiená a Duch Svat˘ sestoupil na nûj
v podobû holubice, NaS 93:15.

HOMOSEXUALITA. Viz také
CizoloÏství; Smyslnost, smysln˘

Pohlavní obcování jednotlivcÛ stejné-
ho pohlaví. BÛh zakazuje pohlavní
ãinnost tohoto druhu.

Vyveì je k nám, aÈ je mÛÏeme pozna-
ti, Gen. 19:1–11 (MojÏ. 5:51–53). Ne-
bude‰ leÏeti s muÏsk˘m pohlavím; to
je ohavnost, Lev. 18:22 (Lev. 20:13).
Nebude Ïádn˘ sodomita ze synÛ Izra-
ele, Deut. 23:17. Vyhla‰ují, Ïe jejich
hfiích je jako Sodomy, neskr˘vají ho,
Iz. 3:9 (2. Nefi 13:9). MuÏi hofieli v Ïá-
dosti své jeden k druhému, ¤ím. 1:27.
Ti, ktefií se poskvrÀují s muÏsk˘m
pohlavím, nezdûdí království BoÏí,
1. Kor. 6:9–10. Zákon není uãinûn pro
spravedlivého ãlovûka, ale pro ty, jiÏ
se poskvrÀují s muÏsk˘m pohlavím,
1. Tim. 1:9–10. Ti, ktefií chodí po cizím
tûle, jsou pfiedloÏeni za pfiíklad, od-
platou vûãného ohnû trpíce, Judas 1:7.

HORA OLIVOVÁ. Viz Olivová hora

HORLIVOST, HORLIV¯
B˘ti zanícen˘m a míti citlivé a hlubo-
ké pocity vÛãi nûkomu nebo nûãemu.

Já, Pán, jsem horliv˘ BÛh, Ex. 20:5
(Deut. 5:9; 6:15; Mos. 11:22). Budu hor-
liv˘m pro svaté jméno své, Ezech.
39:25. Jsem horliv˘m pro Jeruzalém a
pro Sion, Zach. 1:14.

HO¤âIâNÉ SEMENO
Semena hofiãice. Aãkoli je semeno vel-
mi malé, pfiesto rostlina, která z nûho
vyroste, je velmi vysoká. JeÏí‰ pfiirov-
nal království nebeské k hofiãiãnému
semenu (Mat. 13:31).
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Budete-li míti víru jako zrno hofiãiãné-
ho semene, mÛÏete hory pfiesouvati,
Mat. 17:20.

HOSANA
Slovo z hebrej‰tiny, které znamená
„prosíme, spas nás“ a pouÏívá se pfii
projevování chvály a úpûnlivé prosby.

Pfii slavnosti stánkÛ, která oslavo-
vala Pánovo vysvobození Izraele a
jeho pfiivedení do zaslíbené zemû, lidé
prozpûvovali slova Îalmu 118 a má-
vali palmov˘mi ratolestmi. Pfii Páno-
vû triumfálním vjezdu do Jeruzaléma
zástupy volaly „hosana“ a rozprostíraly
palmové ratolesti, po kter˘ch JeÏí‰ jel,
dávajíce tak najevo své porozumûní
tomu, Ïe JeÏí‰ je tent˘Ï Pán, kter˘ vy-
svobodil Izrael v dávné dobû (Îalmy
118:25–26; Mat. 21:9, 15; Marek 11:9–
10; Jan 12:13). Tito lidé poznali Krista
jako dlouho oãekávaného Mesiá‰e.
Slovo hosana se stalo oslavou Mesiá‰e
za v‰ech vûkÛ (1. Nefi 11:6; 3. Nefi
11:14–17). Provolávání hosana bylo za-
hrnuto do zasvûcování chrámu Kirtland
(NaS 109:79) a je nyní souãástí zasvû-
cování novodob˘ch chrámÛ.

HROB. Viz také Vzkfií‰ení

Pohfiební místo smrtelného tûla. Díky
usmífiení bude kaÏd˘ vzkfií‰en z hrobu.

Po Kristovû vzkfií‰ení se hroby oteví-
raly a mnohá tûla vstala, Mat. 27:52–
53 (3. Nefi 23:9–13). Ó hrobe, kde je
vítûzství tvé? 1. Kor. 15:55. Hrob musí
vydati své mrtvé, 2. Nefi 9:11–13. Ti,
ktefií spali v hrobû, vyjdou, NaS 88:97–
98. Kfiticí nádrÏ je symbolem hrobu,
NaS 128:12–13.

H¤E·ITI, H¤ÍCH. Viz také BezboÏn˘;
Nespravedlivost, nespravedliv˘;
Ohavnost, ohavn˘; ·pína,
‰pinavost; Uraziti; Vzpoura;
Zlovolnost, zlovoln˘

Vûdomá neposlu‰nost BoÏích pfiikázání.

Tomu, kdo pfiikr˘vá hfiíchy své, dafiiti
se nebude, Pfiísl. 28:13. I kdyÏ hfiíchy
va‰e budou jako ‰arlat, budou tak bílé
jako sníh, Iz. 1:18. Hfií‰níci zemfiou, a
spravedliví budou spaseni, Ezech. 18.

Beránek BoÏí snímá hfiíchy svûta, Jan
1:29. Buì pokfitûn a smyj hfiíchy své,
Skut. 22:16. Mzda hfiíchu je smrt, ¤ím.
6:23. Pro toho, kdo umí ãiniti dobro, a
neãiní ho, pro toho je to hfiích, Jakub
4:17. KéÏ bys mne uãinil takov˘m,
abych se tfiásl pfii objevení se hfiíchu,
2. Nefi 4:31. Bûda v‰em tûm, ktefií umí-
rají v hfií‰ích sv˘ch, 2. Nefi 9:38. Ne-
mohli pohlíÏeti na hfiích, leda s odpo-
rem, Alma 13:12. Nedomnívej se, Ïe
bude‰ znovuzfiízen z hfiíchu ke ‰tûstí,
Alma 41:9–10. Pán nemÛÏe pohlíÏeti
na hfiích se sebemen‰í mírou shovíva-
vosti, Alma 45:16 (NaS 1:31). Malé dûti
nejsou schopny páchati hfiích, Moroni
8:8. Aby lidé uãinili pokání, musejí
vyznati hfiíchy a zanechati jich, NaS
58:42–43. Vût‰í hfiích zÛstává na tom,
kdo neodpou‰tí, NaS 64:9. Ten, kdo
hfie‰í proti vût‰ímu svûtlu, obdrÏí vût-
‰í odsouzení, NaS 82:3. K té du‰i, jeÏ
hfie‰í, se dfiívûj‰í hfiíchy navrátí, NaS
82:7. KdyÏ se snaÏíme zakr˘vati hfiíchy
své, nebesa se stáhnou, NaS 121:37.

H¤IVNA

Dávná míra pro váhu nebo mnoÏství
penûz, které mûlo velkou cenu. Také
slouÏí jako symbol pro nûco, co má
velkou hodnotu, jako napfiíklad pro
evangelium JeÏí‰e Krista (Mat. 25:14–
29; Eter 12:35; NaS 60:2, 13).

HUDBA. Viz také NáboÏenská
píseÀ; Zpívati

Melodie a rytmy zpívané a hrané od
dávn˘ch biblick˘ch ãasÛ pro vyjádfie-
ní radosti, chvály a uctívání (2. Sam.
6:5). MÛÏe to b˘ti forma modlitby.
Îalmy byly pravdûpodobnû zpívány
na jednoduché melodie a doprováze-
ny na nástroje.

Maria, sestra Aronova a MojÏí‰ova,
vzala tamburínu a ona a Ïeny tancova-
ly, Ex. 15:20. Levíté, ktefií byli zpûváky,
mûli ãinely a harfy a sto dvacet knûÏí
troubilo na trouby, 2. Par. 5:12. JeÏí‰ a
Dvanáct zazpívali po poslední veãefii
náboÏenskou píseÀ, Mat. 26:30. Uãte a
napomínejte jeden druhého v Ïalmech
a náboÏensk˘ch písních, Kol. 3:16.
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Chtûlo se vám zpívati píseÀ vykupi-
telské lásky? Alma 5:26. BoÏí du‰i tû‰í
píseÀ srdce; ano, píseÀ spravedliv˘ch
je modlitbou, NaS 25:12. Chval Pána
zpûvem, hudbou a tancem, NaS 136:28.

HYDE, ORSON
âlen prvního Kvora dvanácti apo‰tolÛ,
které bylo povoláno v této dispensaci
(NaS 68:1–3; 75:13; 102:3; 124:128–129).
Vykonal pro Církev mnoho misií, vãet-
nû zasvûcení Svaté zemû v roce 1841
pro návrat Ïidovského lidu.

CHAM. Viz také Noé, biblick˘
patriarcha

Ve Starém zákonû tfietí syn NoémÛv
(Gen. 5:32; 6:10; MojÏ. 8:12, 27).

Noé, jeho synové a jejich rodiny
vstoupili do korábu, Gen. 7:13. Kanán,
ChamÛv syn, byl proklet, Gen. 9:18–25.
Vláda Chamova byla patriarchální a
byla poÏehnána ohlednû vûcí pozem-
sk˘ch a moudrosti, ale ne ohlednû
knûÏství, Abr. 1:21–27. Egypta, Chamo-
va manÏelka, byla potomkem Kaina;
synové jejich dcery Egypty se usadili
v Egyptû, Abr. 1:23, 25 (Îalmy 105:23;
106:21–22).

CHERUBÍNI
Postavy pfiedstavující nebeská stvofie-
ní, jejichÏ pfiesná podoba není známa.
Cherubíni jsou povoláváni, aby stfieÏi-
li posvátná místa.

Pán umístil cherubíny, aby chránili
cestu ke stromu Ïivota, Gen. 3:24
(Alma 12:21–29; 42:2–3; MojÏ. 4:31).
Symbolické zpodobnûní cherubínÛ
bylo umístûno na slitovnici, Ex. 25:18,
22 (1. Král. 6:23–28; ÎidÛm 9:5). O che-
rubínech je zmínka v Ezechielov˘ch
vidûních, Ezech. 10; 11:22.

CHLÉB ÎIVOTA. Viz také JeÏí‰
Kristus; Svátost

JeÏí‰ Kristus je Chléb Îivota. Chléb
svátosti symbolicky pfiedstavuje
Kristovo tûlo.

Já jsem ten chléb Ïivota, Jan 6:33–58.
Jezte a pijte z chleba a z vody Ïivota,
Alma 5:34. Chléb je na památku

Kristova tûla, 3. Nefi 18:5–7. Chléb je
symbolem Kristova tûla, NaS 20:40, 77
(Moroni 4:1–3).

CHLUBENÍ. Viz Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha

CHODITI. Viz Kráãeti, kráãeti
s Bohem

CHRÁM, DÒM PÁNù. Viz také
Obdarování; Obfiady; Stánek;
Svatynû svat˘ch

Doslova dÛm Pánû. Pán vÏdy pfiikazo-
val svému lidu, aby stavûl chrámy,
svaté budovy, v nichÏ zpÛsobilí Svatí
vykonávají pro sebe a pro mrtvé posvát-
né ceremonie a obfiady evangelia. Pán
své chrámy nav‰tûvuje a ze v‰ech míst
pro uctívání jsou to ta nejsvatûj‰í místa.

Stánek postaven˘ MojÏí‰em a dûtmi
Izraele byl pfienosn˘ chrám. Izraelité
ho pouÏívali bûhem svého exodu
z Egypta.

Nejznámûj‰ím chrámem zmiÀova-
n˘m v Bibli je ten, kter˘ postavil
·alomoun v Jeruzalémû (2. Par. 2–5).
V roce 600 pfi. Kr. ho zniãili BabyloÀa-
né a témûfi o sto let pozdûji ho obnovil
Zorobábel (Ezdr. 1–6). V roce 37 pfi.
Kr. ãást tohoto chrámu shofiela a Heró-
des Velik˘ ji pozdûji znovu dostavûl.
V roce 70 po Kr. ¤ímané chrám zniãili.

Spravedliví následovníci BoÏí v Knize
Mormonovû byli vedeni k tomu, aby
stavûli chrámy a aby v nich uctívali
Boha (2. Nefi 5:16; Mos. 1:18; 3. Nefi
11:1). Stavûní chrámÛ a jejich správné
vyuÏívání jsou znameními pravé
Církve v kterékoli dispensaci, vãetnû
znovuzfiízené Církve v dne‰ní dobû.
Chrám Kirtland byl prvním chrámem
postaven˘m a zasvûcen˘m Pánu v této
dispensaci. Od té doby jsou chrámy
zasvûcovány v mnoha zemích po ce-
lém svûtû.

Kdo bude státi na svatém místû jeho?
Îalmy 24:3–5. Vystupme do domu
Boha Jákobova, Iz. 2:2–3 (Mich. 4:1–2;
2. Nefi 12:2–3). Pán náhle pfiijde do
chrámu svého, Mal. 3:1 (3. Nefi 24:1;
NaS 36:8; 42:36). JeÏí‰ oãistil chrám,
Mat. 21:12–16 (Marek 11:15–18; Luká‰
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19:45–48). Svat˘m bylo pfiikázáno po-
staviti chrám v Missouri, NaS 57:3
(NaS 84:3–5). Zfiiìte dÛm BoÏí, NaS
88:119 (NaS 109:8). Pán ukázÀoval
Svaté, protoÏe zanedbali stavbu chrá-
mu, NaS 95:1–12. Já nebudu pfiicháze-
ti do nesvat˘ch chrámÛ, NaS 97:15–17.
Pfiijal jsem tento dÛm a jméno mé zde
bude, NaS 110:7–8. Lidu Pánû je vÏdy
pfiikazováno postaviti dÛm jeho jménu,
NaS 124:39. Veliké dílo, které bude
vykonáváno v chrámech, zahrnuje
zpeãetûní dûtí k jejich rodiãÛm, NaS
138:47–48. Veliké dílo posledních dnÛ
zahrnuje budování chrámÛ, NaS
138:53– 54.

CHRÁM KIRTLAND
První chrám postaven˘ Církví v novo-

dob˘ch dûjinách. Svatí ho postavili
v Kirtlandu ve státû Ohio (Spojené stá-
ty americké), podle Pánova pfiíkazu
(NaS 94:3–9). Jedním z úãelÛ bylo
opatfiiti místo, kde by zpÛsobilí ãleno-
vé Církve mohli obdrÏeti duchovní
moc, pravomoc a osvícení (NaS 109;
110). Byl zasvûcen 27. bfiezna 1836; za-
svûcovací modlitba byl dána proroku
Josephu Smithovi zjevením (NaS 109).
V tomto chrámu dal Pán nûkolik dÛle-
Ïit˘ch zjevení a znovuzfiídil potfiebné
klíãe knûÏství (NaS 110; 137). Nebyl
pouÏíván pro úplné chrámové obfiady,
které jsou poskytované v chrámech
v dne‰ní dobû.

CHRÁMOV¯ S≈ATEK. Viz
ManÏelství, vdávati se, Ïeniti se

CHRONOLOGIE
Následující chronologie neboli seznam událostí není vyãerpávající a má ãtenáfii
pouze poskytnouti pfiehled o sledu událostí v biblick˘ch dobách a v dobách
vztahujících se ke Knize Mormonovû:

Události ve dnech prvních patriarchÛ: (Pro obtíÏné urãování pfiesného data
t˘kajícího se událostí v tomto oddíle data uvádûna nejsou.)

pfi. kr. (neboli pfi. n. l. – pfied na‰ím letopoãtem)
4000 AdamÛv pád.

SluÏba Enochova.
SluÏba Noémova; zemû byla zatopena.
Byla postavena babylonská vûÏ; Jaredité cestovali do zaslíbené zemû.
SluÏba Melchisedechova.
Úmrtí Noémovo.
Narození Abramovo (Abrahamovo).
Narození Izákovo.
Narození Jákobovo.
Narození Jozefovo.
Jozef byl prodán do Egypta.
Jozef pfiedstoupil pfied Faraona.
Jákob (Izrael) a jeho rodina se‰li do Egypta.
Úmrtí Jákobovo (Izraelovo).
Úmrtí Jozefovo.
Narození MojÏí‰ovo.
MojÏí‰ vyvedl dûti Izraele z Egypta (Exodus).
MojÏí‰ovo pfienesení.
Úmrtí Jozuovo.
Poté, co Jozue zemfiel, zaãala doba soudcÛ, pfiiãemÏ prvním soudcem byl

Otoniel a posledním Samuel; pofiadí a data ostatních jsou velmi nejistá.
Saulovo pomazání za krále.
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Události ve spoleãném království izraelském:
1095 Poãátek Saulova kralování.
1063 Samuel pomazal Davida za krále.
1055 David se stal králem v Hebronu.
1047 David se stal králem v Jeruzalémû; prorokovali Nátan a Gád.
1015 ·alomoun se stal králem celého Izraele.
991 Dokonãení chrámu.
975 ·alomounovo úmrtí; deset severních kmenÛ se vzboufiilo proti Roboámovi,

jeho synovi, a Izrael byl rozdûlen.

Události v Izraeli:

975 Jeroboám králem
izraelsk˘m.

875 Achab panoval
v Samafií nad
severním
Izraelem;
prorokoval Eliá‰.

851 Elizeus uãinil
veliké zázraky.

792 Prorokoval Amos.
790 Prorokovali Joná‰

a Ozeá‰.

721 Severní království
bylo zniãeno;
deset kmenÛ bylo
odvedeno do
zajetí; prorokoval
Micheá‰.

Události v Judû:

949 Sesák, král egyptsk˘,
vyplenil Jeruzalém.

740 Zaãal prorokovati
Izaiá‰. (Byl zaloÏen
¤ím; v r. 747
Nabúnásir králem
babylonsk˘m;
Tiglatfalazar III.
králem assyrsk˘m od
r. 747 do r. 734.)

728 Ezechiá‰ králem
judsk˘m.
(Salmanazar IV.
králem assyrsk˘m.)

642 Prorokoval Nahum.
628 Prorokovali Jeremiá‰

a Sofoniá‰.
609 Prorokoval Abdiá‰;

Daniel byl odveden do
zajetí do Babylonu.
(Ninive padlo roku
606; Nabuchodonozor
králem babylonsk˘m
od r. 604 do r. 561.)

598 V Babylonu
prorokoval Ezechiel;
prorokoval Abakuk;
Sedechiá‰ králem
judsk˘m.

587 Nabuchodonozor
dobyl Jeruzalém.

Události v dûjinách
Knihy Mormonovy:

600 Lehi opustil
Jeruzalém.

588 Mulek ode‰el
z Jeruzaléma do
zaslíbené zemû.

588 Nefité se oddûlili
od LamanitÛ
(mezi r. 588 a 570).
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Události v Ïidovsk˘ch dûjinách:

537 C˘rus ustanovil, Ïe se Îidé
mohou navrátiti z Babylonu.

520 Prorokovali Aggeus a
Zachariá‰.

486 Îila Ester.
458 Ezdrá‰ byl povûfien, aby uãinil

reformy.
444 Nehemiá‰ urãen správcem

Judeje.
432 Prorokoval Malachiá‰.

332 Alexandr Velik˘ dobyl S˘rii a
Egypt.

323 Úmrtí Alexandrovo.
277 Zapoãata práce na Septuagintû,

pfiekladu Ïidovsk˘ch písem do
fieãtiny.

167 Vzboufiení Matatiá‰e Makkabi
proti S˘rii.

166 Juda Makabejec se stal vÛdcem
ÎidÛ.

165 Oãi‰tûní a znovuzasvûcení
chrámu; poãátek chanuky.

161 Úmrtí Judy Makabejce.

63 Pompeius dobyl Jeruzalém a
v Izraeli skonãila vláda
MakkabiÛ.

51 Vláda Kleopatry.
41 Heródes a Fasael byli uãinûni

spolutetrarchy v Judeji.
37 Heródes se stal vÛdcem

v Jeruzalémû.
31 Byla svedena bitva u Aktia;

Augustus byl císafiem fiímsk˘m
od roku 31 pfi. Kr. do roku 14 po
Kr.

30 Úmrtí Kleopatry.
17 Heródes obnovil chrám.

Události v dûjinách Knihy
Mormonovy:

400 Jarom obdrÏel desky.
360 Omni obdrÏel desky.

148 Muãednická smrt Abinadiho;
Alma znovuzfiídil Církev mezi
Nefity.

124 Beniamin pronesl k NefitÛm
svÛj poslední proslov.

100 Alma mlad‰í a synové
Mosiá‰ovi zapoãali svou práci.

91 U NefitÛ zapoãala vláda
soudcÛ.

6 Samuel Lamanita prorokoval o
Kristovû narození.
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Události z dûjin kfiesÈanství:

po kr. (neboli n. l. – na‰eho
letopoãtu)
Narození JeÏí‰e Krista.

30 Poãátek Kristovy sluÏby.
33 Kristovo ukfiiÏování.
35 Pavlovo obrácení.
45 Pavel se vydal na svou první

misionáfiskou cestu.
58 Pavel byl poslán do ¤íma.
61 Ukonãení dûjin SkutkÛ

apo‰tolsk˘ch.
62 Podpálení ¤íma; Neronovo

pronásledování kfiesÈanÛ.
70 Odchod kfiesÈanÛ do Pelly;

obléhání a dobytí Jeruzaléma.
95 Pronásledování kfiesÈanÛ

Domitianem.

Události v dûjinách Knihy
Mormonovy:

po kr. (neboli n. l.)

33 nebo
34 Vzkfií‰en˘ Kristus se

ukázal v Americe.

385 Nefitsk˘ národ zniãen.
421 Moroni ukryl desky.

CHUDÍ. Viz také AlmuÏna, dávání
almuÏny; Blaho a sociální péãe;
ObûÈ; Pokora, pokorn˘, pokofiiti
se; Postiti se, pÛst

Chudí se mÛÏe v písmech t˘kati 1) lidí,
ktefií jsou bez potfiebného hmotného
majetku, jako jsou potraviny, obleãení
a pfiístfie‰í, nebo 2) lidí, ktefií jsou po-
korní a nejsou py‰ní.

Chudí ve vztahu k hmotnému majetku:
Nezavfie‰ ruky své pfied nuzn˘m
bratrem sv˘m, Deut. 15:7. Zlovoln˘
v p˘‰e své pronásleduje chudého,
Îalmy 10:2. Ten, kdo dává chudému,
nebude strádati, Pfiísl. 28:27. Pfiiveì
chudého do domu svého, Iz. 58:6–7.
Chce‰-li b˘ti dokonal˘m, dej chud˘m,
Mat. 19:21 (Marek 10:21; Luká‰ 18:22).
Nevyvolil BÛh chud˘ch tohoto svûta?
Jakub 2:5. ProtoÏe jsou bohatí, pohr-
dají chud˘mi, 2. Nefi 9:30. Abyste si
udrÏovali odpu‰tûní hfiíchÛ sv˘ch,
udílejte ze jmûní svého chud˘m, Mos.
4:26. Udíleli ze jmûní svého chud˘m,
Alma 1:27. JestliÏe budete odmítati po-
tfiebné, modlitba va‰e je marná, Alma
34:28. Nefité mûli v‰echny vûci spoleã-

né; nebylo bohat˘ch a chud˘ch, 4. Nefi
1:3. Bude‰ pamatovati na chudé, NaS
42:30 (NaS 52:40). Bûda chud˘m, jejichÏ
srdce není zlomeno, NaS 56:17–18.
Chudí pfiijdou na svatbu Beránkovu,
NaS 58:6–11. Biskup má hledati chudé,
NaS 84:112. Zákon evangelia fiídí péãi
o chudé, NaS 104:17–18. Nebylo Ïád-
n˘ch chud˘ch mezi nimi, MojÏ. 7:18.

Chudí duchem: PoÏehnanûj‰í jsou ti, ktefií
se pokofií, aniÏ by byli chudobou donu-
ceni, Alma 32:4–6, 12–16. PoÏehnaní
jsou chudí duchem, ktefií pfiicházejí ke
mnû, 3. Nefi 12:3 (Mat. 5:3). Chud˘m a
mírn˘m bude kázáno evangelium,
NaS 35:15.

CHVÁLA. Viz DíkÛvzdání, díky;
Sláva

IMMANUEL. Viz také JeÏí‰ Kristus

Jedno ze jmen pro JeÏí‰e Krista. Pochází
z hebrejsk˘ch slov, která znamenají
„BÛh s námi“.

Immanuel je jméno i titul dané jako
znamení BoÏího vysvobození (Iz. 7:14).
Izaiá‰Ûv odkaz na Immanuela v˘slov-
nû oznaãuje Matou‰ jako proroctví o
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JeÏí‰ovû narození do smrtelnosti (Mat.
1:18–25). Toto jméno se také objevuje
v písmu posledních dnÛ (2. Nefi 17:14;
18:8; NaS 128:22).

INSPIRACE, INSPIROVATI,
VNUKNUTÍ. Viz také Duch
Svat˘; Zjevení

BoÏské vedení poskytované ãlovûku.
Inspirace ãasto pfiichází skrze Ducha
rozmanit˘mi zpÛsoby do mysli nebo
srdce osoby.

Po ohni pfii‰el tich˘, jemn˘ hlas,
1. Král. 19:12. Duch Svat˘ vás nauãí
v‰em vûcem a pfiipomene vám v‰ech-
ny vûci, Jan 14:26. Duch pravdy vás
uvede do ve‰keré pravdy, Jan 16:13.
Byl jsem veden Duchem, nevûda pfie-
dem to, co uãiním, 1. Nefi 4:6. Hlas
Pánû pfii‰el do mé mysli, Enos 1:10.
V‰echno, co vyz˘vá a nutká ãiniti
dobro, je inspirováno Bohem, Moroni
7:13–16. Nevnesl jsem pokoj do mysli
tvé? NaS 6:23. Budu mluviti k tobû
v mysli tvé a v srdci tvém, NaS 8:2.
MÛj Duch osvítí tvou mysl, on naplní
tvou du‰i radostí, NaS 11:13. Bude ti
dáno v pravou chvíli, co bude‰ mluviti
nebo psáti, NaS 24:6 (NaS 84:85). Ti-
ch˘, jemn˘ hlas ‰eptá a proniká skrze
v‰echny vûci, NaS 85:6.

INTELIGENCE. Viz také Duch;
Pravda; Svûtlo, svûtlo Kristovo

Inteligence má nûkolik v˘znamÛ,
z nichÏ tfii jsou tyto: 1) Je to svûtlo
pravdy, které dává v‰emu ve vesmíru
Ïivot a svûtlo. Existovalo vÏdy. 2) Slo-
vo inteligence se také mÛÏe t˘kati
duchovních dûtí BoÏích. 3) Písma také
mohou mluviti o inteligenci, kdyÏ
poukazují na duchovní látku, která
existovala pfiedtím, neÏli jsme byli
zplozeni jako duchovní dûti.

Inteligence se pfiimyká k inteligenci,
NaS 88:40. Inteligence nebyla stvofie-
na neboli uãinûna, NaS 93:29. Ve‰kerá
inteligence je nezávislá v té sféfie, do
které ji BÛh umístil, NaS 93:30. Sláva
BoÏí je inteligence, NaS 93:36–37. Inte-
ligence získaná v tomto Ïivotû povsta-

ne s námi pfii vzkfií‰ení, NaS 130:18–19.
Pán panuje nad v‰emi inteligencemi,
Abr. 3:21. Pán ukázal Abrahamovi
inteligence, jeÏ byly zorganizovány
dfiíve, neÏli byl svût, Abr. 3:22.

IZACHAR. Viz také Izrael; Jákob,
syn IzákÛv

Ve Starém zákonû syn Jákoba a Líi
(Gen. 30:17–18; 35:23; 46:13). Jeho
potomci se stali jedním z dvanácti
kmenÛ Izraele.

Kmen IzacharÛv: Jákobovo poÏehnání
Izacharovi se nachází v Genesis 49:14–
15. Kmen po usazení v Kanánu obdrÏel
jedno z nejúrodnûj‰ích území Palestiny,
vãetnû plánû Esdraelon. Uvnitfi Izacha-
rov˘ch hranic bylo nûkolik dÛleÏit˘ch
míst Ïidovsk˘ch dûjin, napfiíklad Kar-
mel, Mageddo, Dotain, Gelboe, Jezreel,
Tábor a Nazarét (Jozue 19:17–23).

IZAI. Viz také David

Ve Starém zákonû otec DavidÛv a pfie-
dek KristÛv a v‰ech králÛ judsk˘ch.

Syn Rut, Obéd, byl otcem Izai, Rut 4:17,
22. Pfiedkové Izai jsou uvedeni zpût
k Judovi, 1. Par. 2:5–12 (Mat. 1:5–6).

IZAIÁ·

Starozákonní prorok, kter˘ proroko-
val v letech 740–701 pfi. Kr. Izaiá‰ jako
hlavní poradce krále Ezechiá‰e mûl
velik˘ náboÏensk˘ a politick˘ vliv.

JeÏí‰ citoval Izaiá‰e ãastûji neÏli kte-
réhokoli jiného proroka. Izaiá‰e také
ãasto citovali v Novém zákonû Petr,
Jan a Pavel. Kniha Mormonova a Nau-
ka a smlouvy obsahují více citátÛ od
Izaiá‰e neÏli od kteréhokoli jiného
proroka a poskytují velkou pomoc pfii
v˘kladu Izaiá‰e. Nefi uãil svÛj lid
z Izaiá‰ov˘ch spisÛ (2. Nefi 12–24; Iz.
2–14). Pán pravil NefitÛm, Ïe „veliká
jsou slova Izaiá‰ova“ a Ïe v‰echny
vûci, o nichÏ Izaiá‰ prorokoval, budou
naplnûny (3. Nefi 23:1–3).

Kniha Izaiá‰ova: Kniha ve Starém záko-
nû. Mnoho Izaiá‰ov˘ch proroctví po-
jednává o pfiíchodu Vykupitele, jak
pro jeho pozemskou sluÏbu (Iz. 9:6),
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tak jako Velikého Krále v poslední den
(Iz. 63). Také prorokoval mnohé o
budoucnosti Izraele.

Kapitola 1 je úvodem ke zbytku kni-
hy. Ver‰e Izaiá‰ 7:14; 9:6–7; 11:1–5;
53:1–12 a 61:1–3 pfiedpovídají poslání
Spasitele. Kapitoly 2, 11, 12 a 35 pojed-
návají o událostech v posledních dnech,
kdy evangelium bude znovuzfiízeno,
Izrael bude shromaÏìován a Ïíznivá
zemû pokvete jako rÛÏe. Kapitola 29
obsahuje proroctví o pfiíchodu Knihy
Mormonovy (2. Nefi 27). Kapitoly 40–
46 hlásají nadfiazenost Jehovy jako
pravého Boha nad bohy-modlami po-
hansk˘ch uctívatelÛ. Zb˘vající kapi-
toly, 47–66, pojednávají o událostech
pfii koneãném znovuzfiízení Izraele a
zaloÏení Sionu s Pánem pfieb˘vajícím
mezi jeho lidem.

IZÁK. Viz také Abraham

Starozákonní patriarcha. Jeho naroze-
ní Abrahamovi a Sáfie v jejich stáfií
bylo zázrakem (Gen. 15:4–6; 17:15–21;
21:1–8). Abrahamova ochota obûtova-
ti Izáka byla podobenstvím Boha a
jeho Jednorozeného Syna (Jákob 4:5).
Izák byl dûdic zaslíbení Abrahamovy
smlouvy (Gen. 21:9–12; 1. Nefi 17:40;
NaS 27:10).

Izák se narodil, Gen. 21:1–7. Mûl b˘ti
obûtován na hofie Moria, Gen. 22:1–19
(NaS 101:4). OÏenil se, Gen. 24. Jeho
jednání se syny, Gen. 27:1–28:9. Obdr-
Ïel oslavení s Abrahamem a Jákobem,
NaS 132:37 (Mat. 8:11).

IZMAEL, SYN ABRAHAMÒV. Viz
také Abraham; Agar

Ve Starém zákonû syn Abrahama a
Agar, Sáfiiny egyptské sluÏebnice (Gen.
16:11–16). Pán zaslíbil jak Abrahamo-
vi, tak Agar, Ïe se Izmael stane otcem
velikého národa (Gen. 21:8–21).

Smlouva pfiecházela skrze Izáka, ne
pfies Izmaela, Gen. 17:19–21 (Gal. 4:22–
5:1). BÛh poÏehnal Izmaelovi, Ïe bude
plodn˘, Gen. 17:20. Izmael pomáhal
pohfibíti Abrahama, Gen. 25:8–9. Je vy-
jmenováno dvanáct synÛ Izmaelov˘ch,

Gen. 25:12–16. Izmael zemfiel, Gen.
25:17–18. Ezau si vzal Izmaelovu dceru
Mahalat za manÏelku, Gen. 28:9.

IZMAEL, TCHÁN NEFIHO. Viz
také Lehi, otec NefiÛv

MuÏ v Knize Mormonovû, kter˘ se se
svou rodinou pfiipojil k Lehiovû rodi-
nû na jejich cestû do zaslíbené zemû.

Nefi a jeho bratfii se vrátili do Jeruzalé-
ma a pfiesvûdãili Izmaela a jeho rodinu,
aby doprovázeli Lehiho a jeho rodinu
do zaslíbené zemû, 1. Nefi 7:2–5. âle-
nové tûchto dvou rodin uzavírali mezi
sebou sÀatky, 1. Nefi 16:7. Izmael zemfiel
v pustinû, 1. Nefi 16:34.

IZRAEL. Viz také Abraham – Símû
Abrahamovo; Adopce; Jákob, syn
IzákÛv

Ve Starém zákonû dal Pán jméno Izra-
el Jákobovi, synu Izákovu a vnuku
Abrahamovu (Gen. 32:28; 35:10). Jmé-
no Izrael se mÛÏe t˘kati Jákoba samot-
ného, jeho potomkÛ, nebo království,
které kdysi ve starozákonních dobách
tito potomci vlastnili (2. Sam. 1:24;
23:3). Poté, co MojÏí‰ vyvedl dûti
Izraele z egyptského zajetí (Ex. 3–14),
více neÏ tfii sta let jim vládli soudci.
Králové, poãínaje králem Saulem,
vládli spoleãnému Izraeli aÏ do smrti
·alomounovy, kdy se deset kmenÛ
vzboufiilo proti Roboámovi, aby vy-
tvofiilo samostatn˘ národ. Poté, co
království izraelské bylo rozdûleno,
severní kmeny, protoÏe zaujímaly vût-
‰í ãást, si podrÏely jméno Izrael, zatímco
jiÏní království se naz˘valo Juda. Zemû
kananejská se dnes také naz˘vá Izrael.
V jiném smyslu Izrael znamená prav˘
vûfiící v Krista (¤ím. 10:1; 11:7; Gal.
6:16; Efez. 2:12).

Dvanáct kmenÛ Izraele: AbrahamÛv vnuk
Jákob, jehoÏ jméno bylo zmûnûno na
Izrael, mûl dvanáct synÛ. Jejich potomci
se stali znám˘mi jako dvanáct kmenÛ
Izraele neboli dûti Izraele. Toto je onûch
dvanáct kmenÛ: Ruben, Simeon, Léví,
Juda, Izachar a Zabulon (synové Jákoba
a Líi); Dan a Neftalím (synové Jákoba a



Izrael 56

Bály); Gád a Asser (synové Jákoba a
Zelfy); Jozef a Beniamin (synové Jákoba
a Ráchel) (Gen. 29:32–30:24; 35:16–18).

Jákob dal pfied svou smrtí kaÏdému
vedoucímu kmene poÏehnání (Gen.
49:1–28). Dal‰í informace – viz jména
jednotliv˘ch synÛ Jákobov˘ch.

Ruben, prvorozen˘ syn Jákobovy
první manÏelky Líi, ztratil své poÏeh-
nání prvorozeného a dvojnásobn˘ díl
dûdictví kvÛli nemravnosti (Gen.
49:3–4). Prvorozenství pak pfie‰lo na
Jozefa, kter˘ byl prvorozen˘m synem
Jákobovy druhé manÏelky Ráchel
(1. Par. 5:1–2). Léví, jehoÏ kmen Pán
vyvolil, aby slouÏili jako jeho knûÏ‰tí
sluÏebníci, neobdrÏel dûdictví kvÛli
svému zvlá‰tnímu povolání slouÏiti
mezi v‰emi kmeny. O JozefÛv dvojná-
sobn˘ podíl se podûlili Jozefovi syno-
vé, Efraim a Manasses (1. Par. 5:1; Jer.
31:9), ktefií byli poãítáni jako samostatné
kmeny Izraele (PJS, Gen. 48:5–6).

âlenové kmene Judova mûli zodpo-
vûdnost b˘ti vládci, dokud nepfii‰el
Mesiá‰ (Gen. 49:10; PJS, Gen. 50:24).
V posledních dnech má kmen Efrai-
mÛv v˘sadu nésti poselství znovuzfií-
zení evangelia svûtu a shromaÏìovati
rozpt˘len˘ Izrael (Deut. 33:13–17).
Pfiijde ãas, kdy Efraim skrze evangeli-
um JeÏí‰e Krista bude míti vedoucí
úlohu pfii sjednocování v‰ech kmenÛ
Izraele (Iz. 11:12–13; NaS 133:26–34).

Rozpt˘lení Izraele: Pán rozpt˘lil a suÏo-
val dvanáct kmenÛ Izraele pro jejich
nespravedlivost a vzpouru. Av‰ak
Pán také vyuÏil tohoto rozpt˘lení
svého vyvoleného lidu mezi národy
svûta, aby tûmto národÛm poÏehnal.

Rozpt˘lím vás mezi pohany, Lev. 26:33.
Pán tû rozpt˘lí mezi v‰echen lid, Deut.
28:25, 37, 64. Vydám je, aby byli odve-
deni ke v‰em královstvím zemû, Jer.
29:18–19. Budu zmítati domem Izraele
mezi v‰emi národy, Amos 9:9 (Zach.
10:9). JeÏí‰ byl poslán ke ztracen˘m
ovcím domu Izraele, Mat. 15:24. Mám
dal‰í ovce, které nejsou z tohoto stáda,
Jan 10:16. Izrael bude rozpt˘len po
celé tváfii zemû, 1. Nefi 22:3–8. Jákob

vypráví Zenosovu alegorii o u‰lechti-
lém a divokém olivovníku, Jákob 5–6.
Dílo Otcovo zapoãne mezi rozpt˘le-
n˘mi kmeny, 3. Nefi 21:26.

ShromáÏdûní Izraele: DÛm Izraele bude
shromáÏdûn v posledních dnech pfied
pfiíchodem Kristov˘m, (âl. v. 1:10). Pán
shromaÏìuje lid svÛj Izrael, kdyÏ ho
pfiijímají a zachovávají jeho pfiikázání.

On vyzdvihne korouhev a oni pfiijdou,
Iz. 5:26. S velik˘m milosrdenstvím shro-
máÏdím tû, Iz. 54:7. Izrael a Juda budou
shromáÏdûni do zemí sv˘ch, Jer. 30:3.
Pán shromáÏdí dÛm Izraele z lidu,
mezi nímÏ jsou rozpt˘leni, Ezech.
28:25. V dispensaci plnosti ãasÛ on
shromáÏdí v jedno v‰echny vûci
v Kristu, Efez. 1:10. Poté, co Izrael
bude rozpt˘len, budou shromáÏdûni,
1. Nefi 15:12–17. Pán shromáÏdí v‰e-
chen lid z domu Izraele, 1. Nefi 19:16
(3. Nefi 16:5). Budou vyvedeni z tem-
noty a poznají, Ïe Pán je jejich Spasitel,
1. Nefi 22:12. BÛh shromaÏìuje a poãí-
tá své dûti, 1. Nefi 22:25. Národy
pohanÛ vynesou Izrael do zemí dûdic-
tví jejich, 2. Nefi 10:8 (3. Nefi 16:4). Lid
mÛj a slovo mé bude shromáÏdûno
jako jedno, 2. Nefi 29:13–14. Star‰í
jsou povoláni shromáÏditi vyvolené,
NaS 29:7 (NaS 39:11). ShromáÏdím
vyvolené své, NaS 33:6. ShromáÏdûte
se, abych vám mohl dáti zákon svÛj
a abyste mohli b˘ti obdarováni, NaS
38:31– 33. Uzdravím lid svÛj, kter˘ je
z domu Izraele, NaS 39:11. Svatí vy-
jdou, NaS 45:46. MojÏí‰ pfiedal klíãe
shromaÏìování, NaS 110:11. Spravedli-
vost a pravda zaplaví zemi a shromáÏdí
Pánovy vyvolené, MojÏ. 7:62. Shro-
máÏdûní je pfiirovnáno k shromáÏdûní
orlÛ k mrtvole, JS–M 1:27.

Deset ztracen˘ch kmenÛ Izraele: Deset
kmenÛ Izraele utvofiilo severní králov-
ství izraelské a byly odvedeny v r. 721
pfi. Kr. do Assyrie do zajetí. V oné
dobû ode‰ly do „severních zemí“ a
vûdomost ostatních o nich se vytratila.
V posledních dnech se vrátí.

¤eknu severu: NavraÈ, Iz. 43:6. Tito pfii-
jdou ze severu, Iz. 49:12 (1. Nefi 21:12).
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Juda a Izrael pfiijdou spoleãnû ze zemû
severní, Jer. 3:18. Pán Ïije, kter˘
vyvedl dûti Izraele ze zemû severní,
Jer. 16:14–16. Pfiivedu je ze zemû se-
verní, Jer. 31:8. Nefité i Îidé budou
míti slova ztracen˘ch kmenÛ Izraele,
2. Nefi 29:12–13. Jdu, abych se ukázal
ztracen˘m kmenÛm Izraele, 3. Nefi
17:4. AÏ bude toto evangelium kázáno
zbytku domu Izraele, ztracené kmeny
budou shromaÏìovány domÛ do
zemû dûdictví svého, 3. Nefi 21:26–29.
MojÏí‰ pfiedal klíãe shromaÏìování
Izraele Josephu Smithovi a Oliveru
Cowderymu, NaS 110:11. Ti, kdoÏ
jsou v zemích severních, pfiijdou na
pamûÈ pfied Pánem, NaS 133:26–32.
Vûfiíme v doslovné shromáÏdûní Izra-
ele, âl. v. 1:10.

JÁ JSEM. Viz také Jehova; JeÏí‰
Kristus

Jedno ze jmen Pána JeÏí‰e Krista.

BÛh fiekl MojÏí‰ovi: JSEM, KTER¯Î
JSEM, Ex. 3:14–15. Já jsem Pán, Ex.
6:2–3. Dfiíve neÏli Abraham byl, já
jsem, Jan 8:56–59. Naslouchejte hlasu
JeÏí‰e Krista, Velikého Já Jsem, NaS
29:1 (NaS 38:1; 39:1).

JACKSON, KRAJ, STÁT
MISSOURI (USA). Viz také Nov˘
Jeruzalém

ShromaÏìovací místo Svat˘ch v po-
sledních dnech; to znamená ústfiední
místo, kde zaloÏí Nov˘ Jeruzalém
(NaS 57–58; 82; 101:69–71; 105:28).

JÁFET. Viz také Noé, biblick˘
patriarcha

Nejstar‰í syn Noéma, starozákonního
proroka (MojÏ. 8:12).

Noé zplodil Jáfeta, Gen. 5:32 (Gen.
6:10; MojÏ. 8:12). Jáfet a jeho manÏelka
vstoupili do Noémova korábu, Gen.
7:13. Jáfet vy‰el z korábu, Gen. 9:18.
BÛh roz‰ífií Jáfeta, Gen. 9:27.

JÁHEN. Viz také Aronovo knûÏství

Povolání do církevní sluÏby v dobû
apo‰tola Pavla (Filip. 1:1; 1. Tim. 3:8–

13) a úfiad v Aronovû knûÏství (NaS
20:38, 57–59; 84:30, 111; 107:85).

JÁKOB, SYN IZÁKÒV. Viz také
Ezau; Izák; Izrael

Starozákonní patriarcha a prorok; mlad-
‰í z dvojãat, synÛ, Izáka a Rebeky (Gen.
25:19–26). Jákob získal prvorozenství
svého bratra Ezaua. Bylo to díky Jáko-
bovû zpÛsobilosti a díky tomu, Ïe se
oÏenil ve smlouvû, zatímco Ezau pohrdl
sv˘m prvorozenstvím a oÏenil se mimo
smlouvu (Gen. 25:30–34; 26:34–35; 27;
28:6–9; ÎidÛm 12:16).

Rebeka se dovûdûla od Pána, Ïe Ezau
bude slouÏiti Jákobovi, Gen. 25:23.
Koupil prvorozenství od Ezaua, Gen.
25:29–34. Mûl sen o Ïebfiíku do nebe,
Gen. 28. OÏenil se s Líou a Ráchel,
Gen. 29:1–30. Mûl dvanáct synÛ a jed-
nu dceru, Gen. 29:31–30:24; 35:16–20.
OÏenil se s Bálou a Zelfou, Gen. 30:3–4,
9. Jeho jméno bylo zmûnûno na Izrael,
Gen. 32:28. Vidûl Boha tváfií v tváfi,
Gen. 32:30. Mûl v oblibû Jozefa, Gen.
37:3. ·el se svou rodinou do Egypta,
Gen. 46:1–7. PoÏehnal své syny a jejich
potomstvo, Gen. 49. Zemfiel, Gen. 49:33.
Zachovával pfiikázání a je dnes oslaven
na trÛnu v nebi spoleãnû s Abraha-
mem a Izákem, NaS 132:37.

JÁKOB, SYN LEHIÒV. Viz také
Lehi, otec NefiÛv

Prorok v Knize Mormonovû a autor
nûkolika kázání v knihách 2. Nefiova a
Jákobova (2. Nefi 6–11; Jákob 1–7).

Kniha Jákobova: Tfietí kniha v Knize
Mormonovû. Kapitola 1 mluví o tom,
Ïe Nefi pfiedal záznamy Jákobovi a
potom vysvûtil Jákoba a jejich bratra
Jozefa, aby byli knûÏími a uãiteli pro
lid. Kapitoly 2–4 jsou kázání napomí-
nající lid, aby byl mravnû ãist˘. Jákob
také uãil o pfiíchodu vykupujícího
Mesiá‰e a uvádûl dÛvody, proã nûktefií
v Izraeli ho nepfiijmou pfii jeho pfiícho-
du. Kapitoly 5–6 obsahují Jákobovo
svûdectví a prorockou alegorii o dûji-
nách a poslání lidu Izraele. Kapitola 7
obsahuje zprávu o uãeném bufiiãi, kter˘
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se jmenoval ·erem, jenÏ byl pfiemoÏen
boÏsk˘m svûdectvím Jákobov˘m.

JAKUB, BRATR PÁNù

V Novém zákonû bratr Pánû (Gal. 1:19)
a Jozese, ·imona, Judy a nûkolika sester
(Mat. 13:55–56; Marek 6:3; Judas 1:1).
Byl také znám jako Jakub Spravedln˘
a zaujímal v Církvi v Jeruzalémû dÛle-
Ïité postavení (Skut. 12:17; 15:13; 1. Kor.
15:7; Gal. 2:9–12). Pravdûpodobnû
napsal epi‰tolu Jakubovu.

Epi‰tola Jakubova: Kniha v Novém
zákonû. PÛvodnû to byl dopis adreso-
van˘ dvanácti kmenÛm Izraele ‰iroce
rozpt˘len˘m a byl pravdûpodobnû
napsán z Jeruzaléma. Epi‰tola obsahuje
nûkteré jasnû dané pokyny ohlednû
praktického náboÏenství, vãetnû dÛle-
Ïité rady v kapitole 1, Ïe nedostává-li
se osobû moudrosti, má prositi Boha o
pomoc (Jakub 1:5–6; JS–Î 1:9–20). Ka-
pitola 2 pojednává o vífie a skutcích.
Kapitoly 3–4 mluví o potfiebû ovládati
jazyk a napomíná Svaté, aby nemluvili
jeden o druhém zle. Kapitola 5 povzbu-
zuje Svaté, aby mûli trpûlivost a aby
zavolali star‰í kvÛli poÏehnání, kdyÏ
jsou nemocní; také uãí o poÏehnáních,
která lidé dostávají, kdyÏ pomáhají
obraceti dal‰í.

JAKUB, SYN ALFEÒV

Jeden z dvanácti apo‰tolÛ, kter˘ byl
vyvolen JeÏí‰em bûhem jeho sluÏby ve
smrtelnosti (Mat. 10:3; Marek 3:18;
Luká‰ 6:15; Skut. 1:13).

JAKUB, SYN ZEBEDEÒV

Jeden z dvanácti apo‰tolÛ, kter˘ byl
vyvolen JeÏí‰em bûhem jeho sluÏby
ve smrtelnosti. Byl bratrem Janov˘m.
Byl jedním ze tfií apo‰tolÛ, ktefií byli
vyvoleni, aby byli s JeÏí‰em pfii urãit˘ch
zvlá‰tních pfiíleÏitostech: pfii vzkfií‰ení
dcery Jairovy (Marek 5:37), pfii promû-
nûní (Mat. 17:1; Marek 9:2; Luká‰ 9:28)
a v Getsemanech (Mat. 26:37; Marek
14:33). S Petrem a Janem znovuzfiídil
na zemi Melchisedechovo knûÏství
vysvûcením Josepha Smitha (NaS
27:12; 128:20; JS–Î 1:72).

JAN, SYN ZEBEDEÒV. Viz také
Apo‰tol; Evangelia;
Melchisedechovo knûÏství;
Pfienesené bytosti; Zjevení Janovo

Jeden z dvanácti apo‰tolÛ v Novém
zákonû, syn ZebedeÛv a bratr JakubÛv.
Nejprve byl rybáfiem (Marek 1:17–20).
Pravdûpodobnû on je tím nejmenova-
n˘m uãedníkem Jana Kfititele zmínû-
n˘m v Janovi 1:41. Pozdûji obdrÏel
povolání b˘ti uãedníkem JeÏí‰e Krista
(Mat. 4:21–22; Luká‰ 5:1–11). Napsal
Evangelium Janovo, tfii epi‰toly a kni-
hu Zjevení. Byl jedním ze tfií, ktefií byli
s Pánem pfii vzkfií‰ení Jairovy dcery
(Marek 5:35–42), na hofie Promûnûní
(Mat. 17:1–9) a v Getsemanech (Mat.
26:36–46). Ve sv˘ch vlastních spisech
se zmiÀuje o sobû jako o uãedníkovi,
jehoÏ JeÏí‰ miloval (Jan 13:23; 21:20),
a jako o „druhém uãedníkovi“ (Jan
20:2–8). JeÏí‰ také nazval jeho a jeho
bratra Boanerges, „synové hromovi“
(Marek 3:17). Ve zprávû o ukfiiÏování a
vzkfií‰ení jsou o nûm ãasté zmínky
(Luká‰ 22:8; Jan 18:15; 19:26–27; 20:2–
8; 21:1–2). Jan byl pozdûji vypovûzen
na Patmos, kde napsal knihu Zjevení
(Zjev. 1:9).

O Janovi se ãasto zmiÀují zjevení
posledních dnÛ (1. Nefi 14:18–27;
3. Nefi 28:6; Eter 4:16; NaS 7; 27:12;
61:14; 77; 88:141). Tyto úryvky potvr-
zují biblick˘ záznam o Janovi a také
pomáhají porozumûti jeho velikosti a
dÛleÏitosti díla, které mu Pán dal vy-
konati na zemi v novozákonní dobû a
v posledních dnech. Písma posledních
dnÛ objasÀují, Ïe Jan nezemfiel, ale
bylo mu umoÏnûno, aby zÛstal aÏ do
doby Pánova druhého pfiíchodu na
zemi jako sluÏebník (Jan 21:20–23;
3. Nefi 28:6–7; NaS 7).

Epi‰toly Janovy: I kdyÏ pisatel tûchto tfií
epi‰tol se nezmiÀuje o sobû jménem,
jazyk tak silnû pfiipomíná jazyk Jana
apo‰tola, Ïe se pfiedpokládá, Ïe napsal
v‰echny tfii.

1. Janova 1 napomíná Svaté, aby zís-
kali spoleãenství s Bohem. Kapitola 2
zdÛrazÀuje, Ïe Svatí poznávají Boha
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skrze poslu‰nost, a pouãuje je, aby
nemilovali svût. Kapitola 3 vyz˘vá
v‰echny, aby se stali dûtmi BoÏími a
aby milovali jeden druhého. Kapitola
4 vysvûtluje, Ïe BÛh je láska a pfieb˘vá
v tûch, ktefií ho milují. Kapitola 5 vy-
svûtluje, Ïe Svatí jsou zrozeni z Boha
skrze víru v Krista.

2. Janova je podobná 1. Janovû. V ní
se Jan raduje pro vûrnost dûtí „vyvole-
né paní“.

3. Janova chválí osobu jménem Gá-
ius pro jeho vûrnost a pomoc tûm,
ktefií milují pravdu.

Evangelium Janovo: Apo‰tol Jan v této
novozákonní knize svûdãí, Ïe 1) JeÏí‰
je Kristus neboli Mesiá‰ a Ïe 2) JeÏí‰ je
Syn BoÏí (Jan 20:31). Události z JeÏí‰o-
va Ïivota, které popisuje, jsou za tímto
úãelem peãlivû vybrány a uspofiádány.
Tato kniha zaãíná prohlá‰ením o
Kristovû postavení v pfiedsmrtelné
existenci: byl s Bohem, byl BÛh a byl
stvofiitel v‰ech vûcí. Narodil se v tûle
jako Jednorozen˘ Syn OtcÛv. Jan sle-
duje prÛbûh JeÏí‰ovy sluÏby a velmi
zdÛrazÀuje jeho boÏskost a jeho vzkfií-
‰ení z mrtv˘ch. Jasnû potvrzuje, Ïe
JeÏí‰ je Syn BoÏí, o ãemÏ svûdãí zázra-
ky, svûdci, proroci a KristÛv vlastní
hlas. Jan uãí skrze kontrasty svûtla a
temnoty, pravdy a omylu, dobra a zla,
Boha a ìábla. Snad v Ïádném zázna-
mu není svatost JeÏí‰ova a bezvûrectví
Ïidovsk˘ch vládcÛ tak jasnû ukázáno.

Jan popsal hlavnû Kristovu sluÏbu
v Judeji, zvlá‰tû poslední t˘den jeho
sluÏby ve smrtelnosti, kdeÏto Matou‰,
Marek a Luká‰ psali hlavnû o jeho
sluÏbû v Galileji. Nûkteré úryvky z to-
hoto evangelia byly objasnûny ve zje-
vení posledních dnÛ (NaS 7 a NaS
88:138–141).

Pokud jde o obsah kapitol, viz
„Evangelia“.

Kniha Zjevení: Viz Zjevení Janovo.

JAN K¤TITEL. Viz také Aronovo
knûÏství; Elias

Syn Zachariá‰Ûv a AlÏbûtin v Novém
zákonû. Jan byl poslán, aby pfiipravil

lidi na pfiijetí Mesiá‰e (Jan 1:19–27).
DrÏel klíãe Aronova knûÏství a pokfitil
JeÏí‰e Krista.

Izaiá‰ a dal‰í prorokovali o Janovû po-
slání, Iz. 40:3 (Mal. 3:1; 1. Nefi 10:7–10;
2. Nefi 31:4). Byl vsazen do vûzení a
sÈat, Mat. 14:3–12 (Marek 6:17–29).
Gabriel oznámil Zachariá‰ovi Janovo
narození a sluÏbu, Luká‰ 1:5–25. JeÏí‰
uãil, Ïe Jan Kfititel je velik˘ prorok,
Luká‰ 7:24–28. Poznal JeÏí‰e jako
Syna BoÏího, Jan 1:29–34. Janovi uãed-
níci se stali JeÏí‰ov˘mi uãedníky, Jan
1:25–29, 35–43 (Skut. 1:21–22). Neãinil
Ïádné zázraky, Jan 10:41. Jako vzkfií-
‰ená bytost byl poslán, aby vysvûtil
Josepha Smitha a Olivera Cowderyho
k Aronovu knûÏství, NaS 13 (NaS 27:7–
8; JS–Î 1:68–72). KdyÏ mu bylo osm
dnÛ, byl vysvûcen andûlem, NaS 84:28.

JARED. Viz také Jaredité; JaredÛv
bratr

VÛdce v Knize Mormonovû, kter˘ se
sv˘m bratrem vedl od babylonské
vûÏe do zaslíbené zemû na západní
polokouli kolonii lidí (Eter 1:33–2:1).

Jared prosil svého bratra, aby se modlil,
aby Pán nezmátl jazyk jejich rodin a
pfiátel, Eter 1:34–37. Putovali k mofii a
pfieb˘vali tam ãtyfii roky, Eter 2:13. Pla-
vili se do zaslíbené zemû, Eter 6:4–12.

JAREDITÉ. Viz také Jared; JaredÛv
bratr; Kniha Mormonova

Lidé v Knize Mormonovû, ktefií byli po-
tomky Jareda, jeho bratra a jejich pfiátel
(Eter 1:33–41). BÛh je vedl od babylon-
ské vûÏe do Amerik, zaslíbené zemû
(Eter 1:42–43; 2–3; 6:1–18). I kdyÏ jejich
národ mûl v jedné dobû miliony lidí,
v‰ichni byli zniãeni obãanskou válkou
zpÛsobenou zlovolností (Eter 14–15).

JAREDÒV BRATR. Viz také Jared;
Jaredité

Prorok v Knize Mormonovû. On a jeho
bratr zaloÏili jareditsk˘ národ, kdyÏ
vedli od babylonské vûÏe do zaslíbené
zemû na západní polokouli kolonii
lidí (Eter 1–6). Byl muÏem tak veliké
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víry, Ïe mluvil s Pánem tváfií v tváfi
(NaS 17:1). Jeho pfiíbûh je zaznamenán
v knize Eterovû.

Bratr JaredÛv byl statn˘ a mocn˘ muÏ
a mûl u Pána velikou pfiízeÀ, Eter 1:34.
Pro víru svou spatfiil bratr JaredÛv
prst Pánû, Eter 3:6–9 (Eter 12:20).
Kristus ukázal své duchovní tûlo bratru
Jaredovu, Eter 3:13–20. Nikdy nebyly
zjeveny vût‰í vûci neÏli ty, které byly
zjeveny bratru Jaredovu, Eter 4:4. Bratr
JaredÛv varoval svÛj lid pfied monar-
chií, Eter 6:22–23. Pán ukázal bratru
Jaredovu v‰echny vûci, Eter 12:21. Bratr
JaredÛv byl mocn˘m v psaní, Eter 12:24.
Bratr JaredÛv skrze víru pohnul horou
Zerin, Eter 12:30.

JAROM

V Knize Mormonovû syn EnosÛv a
pravnuk LehiÛv. ·edesát let, v letech
420–361 pfi. Kr., vedl nefitské záznamy
(Enos 1:25; Jarom 1:13). Byl vûrn˘m
muÏem, kter˘ se rozhodl nepsati velmi
mnoho do záznamÛ dûjin (Jarom 1:2).

Kniha Jaromova: V této knize Knihy
Mormonovy je pouze patnáct ver‰Û.
Jarom zaznamenal, Ïe Nefité i nadále
Ïili podle zákona MojÏí‰ova a tû‰ili se
na pfiíchod Krista. Vedli je králové,
ktefií byli mocn˘mi muÏi víry. Dafiilo
se jim, protoÏe dbali na své proroky,
knûze a uãitele.

JAZYK, ¤Eâ. Viz také Dar jazykÛ

Slova, napsaná nebo promlouvaná,
sloÏená do urãit˘ch vzorÛ, aby sdûlo-
vala informace, my‰lenky a pfiedstavy.
To, jak jazyk pouÏíváme, ukazuje, co
cítíme vÛãi Bohu a dal‰ím lidem. Svatí
mají kontrolovati svÛj jazyk, coÏ zna-
mená, Ïe mají kontrolovati svou fieã.

Jazyk se také vztahuje na národy.
Nakonec kaÏdé koleno poklekne a
kaÏd˘ jazyk vyzná Boha (Iz. 45:23;
¤ím. 14:11). Pfii druhém pfiíchodu
JeÏí‰e Krista Pán pfiedá celému lidstvu
ãist˘ jazyk (Sof. 3:8–9).

Celá zemû byla jazyka jednoho, Gen.
11:1. Pán zmátl jazyk celé zemû, Gen.
11:4–9. OchraÀuj jazyk svÛj pfied zl˘m,

Îalmy 34:14 (1. Petr. 3:10). Kdo ochra-
Àuje ústa svá a jazyk svÛj, ochraÀuje
du‰i svou pfied starostmi, Pfiísl. 21:23.
KaÏd˘ ãlovûk je sly‰el mluviti sv˘m
vlastním jazykem, Skut. 2:1–6. Nedr-
Ïí-li nûkter˘ ãlovûk na uzdû jazyk svÛj,
náboÏenství ãlovûka tohoto je marné,
Jakub 1:26. NeuráÏí-li nûkter˘ muÏ
slovem, ten jest dokonal˘ muÏ, Jakub
3:1–13. Evangelium bude kázáno kaÏ-
dému národu, pokolení, jazyku a lidu,
Zjev. 14:6–7 (2. Nefi 26:13; Mos. 3:13,
20; NaS 88:103; 112:1). Pán promlouvá
k lidem v jejich jazyce, 2. Nefi 31:3
(NaS 1:24). Beniamin vyuãoval své
syny jazyku sv˘ch otcÛ, aby se stali
muÏi porozumûní, Mos. 1:2– 5. Pán
dává v‰em národÛm z jejich vlastního
národa a jazyka, aby uãili slovu jeho,
Alma 29:8. Tyto desky vyjdou ke kaÏ-
dému národu, pokolení, jazyku a lidu,
Alma 37:4. Získej slovo mé, a potom
bude jazyk tvÛj uvolnûn, NaS 11:21.
Ten, jehoÏ fieã je mírná a povzná‰í, ten
z Boha jest, jestliÏe je poslu‰en nafiíze-
ní m˘ch, NaS 52:16. KaÏd˘ ãlovûk
bude sly‰eti plnost evangelia ve svém
vlastním jazyce, NaS 90:11. Seznamte
se s fieãmi, jazyky a lidmi, NaS 90:15.
Adam a jeho dûti mûli jazyk, kter˘ byl
ãist˘ a neposkvrnûn˘, MojÏ. 6:5–6, 46.
BÛh dal Enochovi velikou moc fieãi,
MojÏ. 7:13.

JEDNO. Viz BÛh, BoÏstvo; Jednota

JEDNOROZEN¯. Viz také JeÏí‰
Kristus; Zplozen˘

Dal‰í jméno pro JeÏí‰e Krista. On je
Jednorozen˘m Synem Otcov˘m (Lu-
ká‰ 1:26–35; Jan 1:14; 3:16; 1. Nefi
11:18–20; 2. Nefi 25:12; Alma 7:10;
12:33; MojÏ. 7:62).

JEDNOTA. Viz také BÛh, BoÏstvo

B˘ti jedno v my‰lence, pfiání a zámûru
pfiedev‰ím s na‰ím Otcem v nebi a
s JeÏí‰em Kristem a potom s ostatními
Svat˘mi.

Je dobré pro bratfií, aby pfieb˘vali spo-
leãnû v jednotû, Îalmy 133:1. Já a Otec
mÛj jedno jsme, Jan 10:30 (NaS 50:43).



61 Jericho

JeÏí‰ se modlil, aby v‰ichni mohli b˘ti
jedno, jako on a Otec jeho jedno jsou,
Jan 17:11–23 (3. Nefi 19:23). Prosím
vás, aby mezi vámi nebylo Ïádného
rozdûlení, ale abyste byli dokonale
spojeni, 1. Kor. 1:10. Buìte odhodlaní
a jedné mysli a jednoho srdce, jednot-
ni ve v‰ech vûcech, 2. Nefi 1:21. Svatí
mají míti srdce svá spojena v jednotû,
Mos. 18:21. JeÏí‰ se modlil za jednotu
mezi jeho nefitsk˘mi uãedníky, 3. Nefi
19:23. Uãedníci se spojili ve vroucné
modlitbû a pÛstu, 3. Nefi 27:1. Otec,
Syn a Duch Svat˘ jedno jsou, NaS
20:27–28 (NaS 35:2; 50:43). Povinností
tvou je pfiipojiti se k pravé církvi, NaS
23:7. O cokoli budete prositi ve vífie,
jsouce sjednoceni v modlitbû, to obdr-
Ïíte, NaS 29:6. Nejste-li jedno, nejste
moji, NaS 38:27. Pán nazval lid svÛj
Sionem, protoÏe byli jednoho srdce a
jedné mysli, MojÏ. 7:18.

JEHOVA. Viz také JÁ JSEM; JeÏí‰
Kristus

Smluvní jméno neboli vlastní jméno
Boha Izraelského. Oznaãuje „vûãné JÁ
JSEM“ (Ex. 3:14; Jan 8:58). Jehova je
pfiedsmrteln˘ JeÏí‰ Kristus a pfii‰el na
zem jako syn Marie (Mos. 3:8; 15:1;
3. Nefi 15:1–5). KdyÏ je slovo Hospodin
(Pán) uvedeno ve Starém zákonû,
obvykle to znamená Jehovu.

Jehova je Kristus: Dávní proroci Jehovu
znali (Ex. 6:3; Abr. 1:16). Apo‰tol Pavel
uãil, Ïe Kristus je Jehova Starého zákona
(Ex. 17:6; 1. Kor. 10:1–4). Bratr JaredÛv
v Knize Mormonovû vidûl pfiedsmrtel-
ného Krista a uctíval ho (Eter 3:13–15).
Moroni také naz˘val Krista Jehovou
(Moroni 10:34). Joseph Smith a Oliver
Cowdery vidûli vzkfií‰eného Jehovu
v chrámu Kirtland (NaS 110:3–4).

JEREMIÁ·. Viz také Pláã Jeremiá‰Ûv

Starozákonní prorok, kter˘ se narodil
knûÏské rodinû a prorokoval v Judû
v letech 626–586 pfi. Kr. Îil v dobû, kdy
Ïili dal‰í velcí proroci: Lehi, Ezechiel,
Ozeá‰ a Daniel.

Jeremiá‰ byl vysvûcen prorokem

v pfiedsmrtelném Ïivotû (Jer. 1:4–5).
Bûhem pfiibliÏnû ãtyfiiceti let, kdy pÛ-
sobil jako prorok, uãil proti modláfiství a
nemravnosti mezi Ïidovsk˘m lidem
(Jer. 3:1–5; 7:8–10). Musel ãeliti stálé-
mu protivenství a uráÏkám (Jer. 20:2;
36:18–19; 38:4). Îidé, ktefií po pádu
Jeruzaléma prchali do Egypta, vzali
Jeremiá‰e s sebou (Jer. 43:5–6) a tam
ho, jak fiíká tradice, ukamenovali.

Kniha Jeremiá‰ova: Kapitoly 1–6 obsahují
proroctví daná bûhem vlády Joziá‰ovy.
Kapitoly 7–20 jsou proroctví z doby
Joakimovy. Kapitoly 21–38 pojednávají
o vládû Sedechiá‰ovû. Kapitoly 39–44
obsahují proroctví z doby po pádu
Jeruzaléma a popisují dûjinné události
této doby. Kapitola 45 obsahuje slib
pro Bárucha, Jeremiá‰ova písafie, Ïe
BáruchÛv Ïivot bude zachován. Nako-
nec kapitoly 46–51 jsou proroctví proti
cizím národÛm. Kapitola 52 je dûjinn˘m
závûrem. Labanovy mosazné desky
získané Nefim obsahovaly nûkterá
Jeremiá‰ova proroctví (1. Nefi 5:10–
13). Zmínka o Jeremiá‰ovi je v Knize
Mormonovû je‰tû na dvou dal‰ích
místech (1. Nefi 7:14; Hel. 8:20).

Kniha Jeremiá‰ova také zahrnuje
potvrzení pfiedsmrtelné existence ãlo-
vûka a Jeremiá‰ova pfiedustanovení
(Jer. 1:4–5); proroctví o návratu Izrae-
le z rozpt˘lení, o shromaÏìování jed-
noho z mûsta a dvou z rodiny do
Sionu, pfiíjemné zemû, kde by Izrael
a Juda mohli pfieb˘vati v bezpeãí a
v pokoji (Jer. 3:12–19); a proroctví o
shromaÏìování Izraele Pánem ze zemí
severních vysláním mnoha „rybáfiÛ“ a
„lovcÛ“, aby je na‰li (Jer. 16:14–21).
Tato událost v posledních dnech bude
dokonce mnohem rozsáhlej‰í neÏli
MojÏí‰ovo vyvedení Izraele z Egypta
(Jer. 16:13–15; 23:8).

JERICHO

Mûsto obehnané zdí v údolí Jordánu
245 metrÛ pod hladinou mofie. Jericho
je poblíÏ místa, kde Izraelité pfiekroãili
fieku, kdyÏ poprvé vstoupili do zaslí-
bené zemû (Jozue 2:1– 3; 3:16; 6).
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Izraelité svedli u Jericha bitvu, Jozue
6:1–20. Jozue vloÏil na Jericho prokletí,
Jozue 6:26 (1. Král. 16:34). Jericho bylo
na území pfiidûleném Beniaminovi,
Jozue 18:11–12, 21. Pán nav‰tívil Jericho
na své poslední cestû do Jeruzaléma,
Marek 10:46 (Luká‰ 18:35; 19:1).

JEROBÁL. Viz také Gedeon (Star˘
zákon)

Jméno dané ve Starém zákonû Gedeo-
novi poté, co zniãil BálÛv oltáfi (Soud.
6:32; 7:1; 9; 1. Sam. 12:11).

JEROBOÁM

Jeroboám byl ve Starém zákonû prv-
ním králem severní ãásti rozdûleného
Izraele. Byl ãlenem kmene Efraimova.
Zlovoln˘ Jeroboám vedl vzpouru proti
domu Judovu a rodinû Davidovû.

Jeroboám postavil v Dan a v Bethel
pro lid modly, aby je uctívali, 1. Král.
12:28–29. Achiá‰ plísnil Jeroboáma,
1. Král. 14:6–16. Jeroboám byl pfiipomí-
nán, protoÏe uvedl do Izraele stra‰liv˘
hfiích, 1. Král. 15:34 (1. Král. 12:30).

JERUZALÉM

Mûsto nacházející se v souãasném
Izraeli. Je to nejv˘znamnûj‰í mûsto
v biblick˘ch dûjinách. V tomto mûstû
je nûkolik nejposvátnûj‰ích míst pro
kfiesÈany, Ïidy a muslimy a jsou pravi-
delnû nav‰tûvována mnoha vûrn˘mi
vûfiícími. âasto se o nûm mluví jako o
svatém mûstû.

Jeruzalém, kdysi znám˘ jako Sálem
(Gen. 14:18; Îalmy 76:3), byl jebuzej-
sk˘m mûstem aÏ do doby, kdy ho
dobyl David (Jozue 10:1; 15:8; 2. Sam.
5:6–7), kter˘ z nûj uãinil své hlavní
mûsto. Do té doby slouÏilo hlavnû jako
horská pevnost nacházející se asi 800
metrÛ nad hladinou mofie. S v˘jimkou
severu ho na v‰ech stranách obklopují
hluboká údolí.

Král David bûhem své vlády v Jeru-
zalémû pfieb˘val v dfievûném paláci.
Av‰ak bûhem ·alomounovy vlády lid
vykonal mnoho vûcí, aby mûsto zkrá‰-
lil, vãetnû postavení královského paláce
a chrámu.

Poté, co se království rozdûlilo na
izraelské a judské, zÛstal Jeruzalém
hlavním mûstem Judy. âasto jej napa-
dala útoãící vojska (1. Král. 14:25;
2. Král. 14:13; 16:5; 18–19; 24:10; 25).
Za Ezechiá‰e se Jeruzalém stal stfiedis-
kem náboÏenského uctívání, ale ãásteã-
nû byl zniãen v letech 320 pfi. Kr., 168
pfi. Kr. a 65 pfi. Kr. Heródes znovu
postavil zdi a chrám, ale v roce 70 po
Kr. ho ¤ímané zcela zniãili.

Melchisedech byl králem Sálemu,
Gen. 14:18 (ÎidÛm 7:2). Izaiá‰ vyz˘val
Jeruzalém, aby se odûl v krásn˘ ‰at
svÛj, Iz. 52:1. Slovo Pánû vyjde z Jeru-
zaléma, Mich. 4:2. Kristus bûdoval nad
osudem Jeruzaléma, Mat. 23:37–39
(Luká‰ 13:34). Jeruzalém je mûsto Ïivé-
ho Boha, ÎidÛm 12:22. Jeruzalém bude
zniãen, nebude-li ãiniti pokání, 1. Nefi
1:4, 13, 18 (2. Nefi 1:4; Hel. 8:20). Jeru-
zalém bude po zniãení opût obydlen,
3. Nefi 20:46. Jeruzalém bude opût
postaven, Eter 13:5. Kristus varoval
Svaté posledních dnÛ, tak jako varoval
lid Jeruzaléma, NaS 5:20. NechÈ ti
z Judy uprchnou do Jeruzaléma, NaS
133:13. Pán bude hovofiiti z Jeruzalé-
ma, NaS 133:21.

JERUZALÉM, NOV¯. Viz Nov˘
Jeruzalém; Sion

JETRO. Viz také MojÏí‰

Starozákonní madiansk˘ kníÏe a knûz,
kter˘ poskytl MojÏí‰ovi domov poté,
co uprchl z Egypta. Je také naz˘ván
Raguel (Ex. 2:17). MojÏí‰ se pozdûji
oÏenil s Jetrovou dcerou Zeforou (Ex.
3:1; 4:18; 18:1–12). Jetro uãil MojÏí‰e
delegovati (Ex. 18:13–27). MojÏí‰ ob-
drÏel Melchisedechovo knûÏství od
Jetra (NaS 84:6–7).

JEZÁBEL. Viz také Achab

Zlovolná Ïena ve Starém zákonû
z Foinikie. Byla manÏelkou Achaba
(1. Král. 16:30–31), krále izraelského,
kter˘ vládl, kdyÏ byl prorokem Eliá‰.

Jezábelin sÀatek s Achabem zpÛsobil
více neÏ jakákoli jiná událost pád sever-
ního království izraelského; Jezábel
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uvedla ze své zemû do Izraele nejhor‰í
formy uctívání model místo uctívání
Jehovy (1. Král. 18:13, 19).

Jezábel zabila mnoho BoÏích prorokÛ,
1. Král. 18:4. Jezábel se snaÏila zabíti
Eliá‰e, 1. Král. 19:1–3. Jezábelina zlo-
volnost skonãila její hroznou smrtí,
2. Král. 9:30–37.

JEÎÍ· KRISTUS. Viz také Alfa i
Oméga; Beránek BoÏí; BÛh,
BoÏstvo; Cesta; Dobr˘ Past˘fi;
Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista;
Evangelia; Golgota; Had mosazn˘;
Chléb Ïivota; Immanuel; JÁ
JSEM; Jehova; Kázání na hofie;
Krev; KfiíÏ; Maria, matka JeÏí‰ova;
Mesiá‰; Milost; Nanebevstoupení;
Nekoneãn˘; ObûÈ; Odpu‰tûní
hfiíchÛ; Pád Adama a Evy; Pán;
Plán vykoupení; Poãátek; Pokání;
Pomazan˘; Promûnûní –
promûnûní Krista; Prostfiedník;
Prvorozen˘; Pfiímluvce; Skála;
Spasitel; Stvofiení, stvofiiti; Svátost;
Svûdomí; Svûtlo, Svûtlo Kristovo;
Syn muÏe; Úheln˘ kámen;
UkfiiÏování; Usmífiení, usmífiiti;
Utû‰itel; Vûfiiti, víra; Vykoupení,
vykoupen˘, vykoupiti; Vykupitel;
Vysvoboditel; Vzkfií‰ení;
Zplozen˘; Îenich; Îivá voda

Kristus (fiecky) a Mesiá‰ (hebrejsky)
znamenají „pomazan˘“. JeÏí‰ Kristus
je Prvorozen˘ OtcÛv v duchu (ÎidÛm
1:6; NaS 93:21). Je Jednorozen˘ OtcÛv
v tûle (Jan 1:14; 3:16). Je Jehovou (NaS
110:3–4) a byl pfiedustanoven ke svému
velikému povolání pfied stvofiením
svûta. JeÏí‰ pod vedením Otce stvofiil
zemi a v‰e na ní (Jan 1:3, 14; MojÏ.
1:31–33). Narodil se Marii v Betlémû,
Ïil bezhfií‰n˘m Ïivotem a uãinil doko-
nalé usmífiení za hfiíchy v‰eho lidstva
tím, Ïe prolil svou krev a dal svÛj Ïivot
na kfiíÏi (Mat. 2:1; 1. Nefi 11:13–33;
3. Nefi 27:13–16; NaS 76:40–42). Vstal
z mrtv˘ch, a tak zajistil koneãné vzkfií-
‰ení ve‰kerého lidstva. Skrze JeÏí‰ovo
usmífiení a vzkfií‰ení ti, ktefií ãiní poká-
ní ze sv˘ch hfiíchÛ a poslouchají BoÏí
pfiikázání, mohou Ïíti vûãnû s JeÏí‰em

a Otcem (2. Nefi 9:10–12; 21–22; NaS
76:50–53, 62).

JeÏí‰ Kristus je nejvût‰í bytostí, kte-
rá se narodila na této zemi. Jeho Ïivot
je dokonal˘ pfiíklad toho, jak má Ïíti
ve‰keré lidstvo. V‰echny modlitby,
poÏehnání a knûÏské obfiady mají b˘ti
vykonávány v jeho jménu. On je Pán
pánÛ, Král králÛ, Stvofiitel, Spasitel a
BÛh celé zemû.

JeÏí‰ Kristus pfiijde opût v moci a
slávû, aby vládl na zemi bûhem milé-
nia. Posledního dne bude souditi ve‰-
keré lidstvo (Alma 11:40–41; JS–M 1).
Pfiehled jeho Ïivota (v ãasovém sledu udá-
lostí): JeÏí‰ovo narození a poslání bylo
pfiedpovûdûno, Luká‰ 1:26–38 (Iz. 7:14;
9:6–7; 1. Nefi 11). Narodil se, Luká‰
2:1–7 (Mat. 1:18–25). Byl obfiezán,
Luká‰ 2:21. Byl pfiedstaven v chrámu,
Luká‰ 2:22–38. Mudrci ho nav‰tívili,
Mat. 2:1–12. Jozef a Maria s ním
uprchli do Egypta, Mat. 2:13–18. Byl
pfiiveden do Nazarétu, Mat. 2:19–23.
Ve dvanácti letech nav‰tívil chrám,
Luká‰ 2:41–50. Mûl bratry a sestry,
Mat. 13:55–56 (Marek 6:3). Byl pokfitûn,
Mat. 3:13–17 (Marek 1:9–11; Luká‰
3:21– 22). Byl pokou‰en ìáblem, Mat.
4:1–11 (Marek 1:12–13; Luká‰ 4:1–13).
Povolal své uãedníky, Mat. 4:18–22
(Mat. 9:9; Marek 1:16–20; 2:13–14;
Luká‰ 5:1–11, 27–28; 6:12–16; Jan
1:35– 52). Povûfiil Dvanáct, Mat. 10:1–
4 (Marek 3:13–19; Luká‰ 6:12–16). Pro-
nesl Kázání na hofie, Mat. 5–7. Pfiedpo-
vûdûl svou vlastní smrt a vzkfií‰ení,
Mat. 16:21 (Mat. 17:22–23; 20:17–19;
Marek 8:31; 9:30–32; 10:32–34; Luká‰
9:22; 18:31–34). Byl promûnûn, Mat.
17:1–9 (Marek 9:2–8; Luká‰ 9:28–36).
Vyslal sedmdesát, Luká‰ 10:1–20. Tri-
umfálnû vjel do Jeruzaléma, Mat.
21:1–11 (Marek 11:1–11; Luká‰ 19:29–
40; Jan 12:12–15). Ustanovil svátost,
Mat. 26:26–29 (Marek 14:22–25; Luká‰
22:19–20). Trpûl a modlil se v Getsema-
nech, Mat. 26:36–46 (Marek 14:32–42;
Luká‰ 22:39–46). Byl zrazen, uvûznûn
a opu‰tûn, Mat. 26:47–56 (Marek 14:43–
53; Luká‰ 22:47–54; Jan 18:2–13). Byl
ukfiiÏován, Mat. 27:31–54 (Marek
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15:20–41; Luká‰ 23:26–28, 32–49; Jan
19:16–30). Byl vzkfií‰en, Mat. 28:1–8
(Marek 16:1–8; Luká‰ 24:1–12; Jan
20:1–10). Ukázal se po svém vzkfií‰ení,
Mat. 28:9–20 (Marek 16:9–18; Luká‰
24:13–48; Jan 20:11–31; Skut. 1:3–8;
1. Kor. 15:5–8). Vystoupil do nebe,
Marek 16:19–20 (Luká‰ 24:51–53;
Skut. 1:9–12). Ukázal se NefitÛm,
3. Nefi 11:1–17 (3. Nefi 11–26). Ukázal
se Josephu Smithovi, JS–Î 1:15–20.

Hlava Církve: Kristus je hlava Církve,
Efez. 5:23 (Efez. 1:22; 4:15). On je hlava
tûla, Církve, Kol. 1:18. Toto je církev
má, Mos. 26:22 (Mos. 27:13). Kristus je
pÛvodcem i dokonavatelem víry jejich,
Moroni 6:1–4. Tuto Církev jsem zfiídil,
NaS 33:5 (3. Nefi 27:3–8).

Kristova objevení se po smrti: KdyÏ JeÏí‰
vstal, ukázal se nejprve Marii, Marek
16:9 (Jan 20:11–18). JeÏí‰ ‰el a roz-
mlouval s dvûma uãedníky na cestû do
Emaus, Luká‰ 24:13–34. JeÏí‰ se uká-
zal apo‰tolÛm, ktefií se dot˘kali jeho
rukou a nohou, Luká‰ 24:36–43 (Jan
20:19– 20). JeÏí‰ se ukázal Tomá‰ovi,
Jan 20:24–29. JeÏí‰ se ukázal uãední-
kÛm u mofie Tiberiadského, Jan 21:1–
14. JeÏí‰ slouÏil po svém vzkfií‰ení
ãtyfiicet dnÛ, Skut. 1:2–3. ·tûpán vidûl
JeÏí‰e stojícího na pravici BoÏí, Skut.
7:55–56. JeÏí‰ se ukázal Saulovi, Skut.
9:1–8 (PJS, Skut. 9:7; Skut. 26:9–17).
Kristus byl vidûn více neÏli 500 lidmi,
1. Kor. 15:3–8. JeÏí‰ Kristus se ukázal
lidu Nefiovu, 3. Nefi 11:1–17. 2500 lidí
vidûlo a sly‰elo JeÏí‰e, 3. Nefi 17:16–
25. Mormon byl nav‰tíven Pánem,
Morm. 1:15. Joseph Smith a Sidney
Rigdon vidûli JeÏí‰e na pravici BoÏí,
NaS 76:22–23. Joseph Smith a Oliver
Cowdery vidûli Pána v chrámu Kirt-
land, NaS 110:1–4. Joseph Smith vidûl
JeÏí‰e, JS–Î 1:15–17.

Kristova pfiedsmrtelná existence: Pán
se ukázal Abramovi, Gen. 12:7 (Gen.
17:1; 18:1; Abr. 2:6–8). Pán mluvíval
k MojÏí‰ovi tváfií v tváfi, Ex. 33:11
(Deut. 34:10; MojÏ. 1:1–2). Vidûl jsem
Pána stojícího na oltáfii, Amos 9:1. Na
poãátku bylo Slovo s Bohem. A to

Slovo bylo uãinûno tûlem a pfieb˘valo
mezi námi, Jan 1:1, 14 (1. Jan. 1:1–3).
Dfiíve neÏli Abraham byl, já jsem, Jan
8:58. Oslav mne tou slávou, kterou
jsem mûl s tebou, dfiíve neÏli byl svût,
Jan 17:5. Izaiá‰ vpravdû vidûl Vykupi-
tele mého, tak jako jsme ho vidûli já a
mÛj bratr Jákob, 2. Nefi 11:2– 3. Nazítfií
pfiijdu na svût, 3. Nefi 1:12–14. Kristus
byl dfiíve, neÏli poãal svût, 3. Nefi 26:5
(Jan 6:62). Jako se ukazuji tobû, tak se
ukáÏi svému lidu v tûle, Eter 3:14–17.
Enoch vidûl Pána a chodil s ním, NaS
107:48–49. MÛj Milovan˘ Syn, kter˘
byl m˘m Milovan˘m a Vyvolen˘m od
poãátku, MojÏ. 4:2. Pán fiekl: Koho
po‰lu? A jeden, jako Syn MuÏe, odpo-
vûdûl: Zde jsem, po‰li mne, Abr. 3:27.

Mileniální vláda Kristova: Vláda bude
na rameni jeho, Iz. 9:6 (2. Nefi 19:6).
Budu pfieb˘vati uprostfied tebe, praví
Pán, Zach. 2:10–12 (Zach. 14:9). BÛh
dá JeÏí‰ovi trÛn otce jeho Davida, Lu-
ká‰ 1:30–33. Kristus bude vládnouti
na vûky vûkÛ, Zjev. 11:15. Svatí budou
vládnouti s Kristem tisíc let, Zjev. 20:4
(NaS 76:63). Pro spravedlivost lidu
Satan nebude míti Ïádné moci, 1. Nefi
22:26 (Zjev. 20:1–3). Budu pfieb˘vati
ve spravedlivosti s lidmi na zemi tisíc
let, NaS 29:11 (NaS 43:29–30). Buìte
podáni mocím, které jsou, dokud ne-
bude vládnouti ten, jehoÏ právem je
vládnouti, NaS 58:22 (1. Kor. 15:25).
Kristus bude vládnouti osobnû na
zemi, âl. v. 1:10 (Iz. 32:1).

Pravomoc: Vláda bude na rameni jeho,
Iz. 9:6 (2. Nefi 19:6). JeÏí‰ uãil jako
ten, kdo má pravomoc, Mat. 7:28–29
(Marek 1:22). Syn MuÏe má na zemi
moc odpou‰tûti hfiíchy, Mat. 9:6. JeÏí‰
pfiikazoval s pravomocí neãist˘m du-
chÛm a oni ho poslouchali, Marek 1:27
(Luká‰ 4:33– 36). JeÏí‰ vysvûtil dvanáct,
aby mûli moc, Marek 3:14–15. JeÏí‰o-
vo slovo bylo mocné, Luká‰ 4:32. Otec
svûfiil ve‰ker˘ soud Synovi, Jan 5:22,
27. BÛh pomazal JeÏí‰e Duchem Sva-
t˘m a mocí, Skut. 10:38. Kristus byl
pfiedustanoven pfied zaloÏením svûta,
1. Petr. 1:20 (Eter 3:14). Kristus má
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klíãe pekla a smrti, Zjev. 1:18. V‰ichni
lidé se stávají podroben˘mi Kristu,
2. Nefi 9:5. JeÏí‰ Kristus, Syn BoÏí, je
Otec nebe a zemû, Stvofiitel v‰ech vûcí
od poãátku, Hel. 14:12. Kristus pfii‰el
skrze vÛli Otce, aby ãinil jeho vÛli,
NaS 19:24. JeÏí‰ obdrÏel plnost slávy
Otcovy a obdrÏel ve‰kerou moc, NaS
93:3–4, 16–17 (Jan 3:35–36).

Proroctví o narození a smrti JeÏí‰e Krista:
Panna poãne a porodí syna, Iz. 7:14
(1. Nefi 11:13–20). Z Betléma vyjde
panovník v Izraeli, Mich. 5:2. Samuel
Lamanita prorokoval den, noc a den
svûtla; novou hvûzdu a dal‰í znamení,
Hel. 14:2–6. Samuel Lamanita proro-
koval temnotu, hfimûní a bl˘skání a
tfiesení zemû, Hel. 14:20–27. Znamení
JeÏí‰ova narození se vyplnila, 3. Nefi
1:15–21. Znamení JeÏí‰ovy smrti se
vyplnila, 3. Nefi 8:5–23.

Pfiedobrazy a symboly Krista: Abel obû-
toval prvorozené ze stáda svého, Gen.
4:4 (MojÏ. 5:20). Vezmi svého jediného
syna Izáka a obûtuj ho jako obûÈ, Gen.
22:1–13 (Jákob 4:5). Pán pfiikázal dûtem
Izraele, aby obûtovaly beránky bez
vady, Ex. 12:5, 21, 46 (Num. 9:12; Jan
1:29; 19:33; 1. Petr. 1:19; Zjev. 5:6). Toto
je ten chléb, kter˘ vám dal Pán jísti, Ex.
16:2–15 (Jan 6:51). Udefi do skály a z ní
vyjde voda, aby lid mohl píti, Ex. 17:6
(Jan 4:6–14; 1. Kor. 10:1–4). Kozel po-
nese na sobû v‰echny jejich nepravos-
ti, Lev. 16:20–22 (Iz. 53:11; Mos. 14:11;
15:6–9). MojÏí‰ pozvedl hada mosaz-
ného, aby zachránil ty, ktefií na nûj
pohlédnou, Num. 21:8–9 (Jan 3:14–15;
Alma 33:19; Hel. 8:14–15). Joná‰ byl
v bfii‰e ryby tfii dny, Joná‰ 2:1 (Mat.
12:40). Toto je podobenství obûti Jed-
norozeného Otcova, MojÏ. 5:4–8.

Pfiíklad JeÏí‰e Krista: Já jsem vám dal
pfiíklad, Jan 13:15. Já jsem ta cesta,
pravda a Ïivot, Jan 14:6. Kristus také
trpûl za nás, zanechávaje nám pfiíklad,
abyste následovali jeho ‰lépûje, 1. Petr.
2:21. Nenásleduje-li ãlovûk pfiíklad Syna
Ïivého Boha, nemÛÏe b˘ti spasen,
2. Nefi 31:16. Chtûl bych, abyste byli
dokonalí, dokonce jako já, 3. Nefi 12:48.

To budete vÏdy hledûti, abyste ãinili,
stejnû jako jsem ãinil já, 3. Nefi 18:6. Já
jsem vám dal pfiíklad, 3. Nefi 18:16.
Skutky, jeÏ jste mne vidûli ãiniti, máte
ãiniti také, 3. Nefi 27:21, 27. Praví ná-
sledovníci JeÏí‰e Krista budou jako
on, Moroni 7:48.

Sláva JeÏí‰e Krista: Sláva Pánû naplnila
stánek, Ex. 40:34–38. Celá zemû je plná
slávy jeho, Iz. 6:3 (2. Nefi 16:3). Sláva
Pánû povstala nad tebou, Iz. 60:1–2.
Syn MuÏe pfiijde ve slávû Otce svého,
Mat. 16:27. Oslav mne tou slávou,
kterou jsem mûl s tebou, dfiíve neÏli
byl svût, Jan 17:5. Svat˘ Izraelsk˘ mu-
sí vládnouti ve veliké slávû, 1. Nefi
22:24. Mûli jsme nadûji v jeho slávu,
Jákob 4:4. Syn BoÏí pfiijde v slávû své,
Alma 5:50. Vykládal v‰echny vûci, od
poãátku aÏ do doby, kdy pfiijde v slávû
své, 3. Nefi 26:3. Moji apo‰tolové bu-
dou státi odûni ve slávû, stejnû jako já
jsem, NaS 29:12 (NaS 45:44). Spatfiili
jsme slávu Syna na pravici Otcovû,
NaS 76:19– 23. Jan vidûl plnost slávy
mé a vydal o ní svûdectví, NaS 93:6
(Jan 1:14). Jeho tváfi záfiila nad jas slun-
ce, NaS 110:3. Sláva jeho byla na mnû a
já jsem spatfiil jeho tváfi, MojÏ. 1:1–11.
Toto je dílo mé a sláva má, MojÏ. 1:39.

Soudce: Bude souditi svût ve spravedli-
vosti, Îalmy 9:9 (3. Nefi 27:16). Pfiichází,
aby soudil zemi, Îalmy 96:13. BÛh bude
souditi spravedlivé i zlovolné, Kaz. 3:17.
On bude souditi mezi národy, Iz. 2:4
(Mich. 4:3; 2. Nefi 12:4). Se spravedli-
vostí bude souditi chudé, Iz. 11:2–4.
Otec svûfiil ve‰ker˘ soud Synu, Jan
5:22. Soudím-li, soud mÛj je prav˘, Jan
8:16. Byl vysvûcen Bohem, aby byl
Soudce Ïiv˘ch i mrtv˘ch, Skut. 10:42
(2. Tim. 4:1). BÛh bude souditi tajnosti
lidské skrze JeÏí‰e Krista, ¤ím. 2:16.
My v‰ichni budeme státi pfied soudnou
stolicí Kristovou, ¤ím. 14:10 (2. Kor.
5:10; Alma 12:12; Morm. 3:20; 7:6; Eter
12:38; NaS 135:5). V‰ichni lidé pfiichá-
zejí k Bohu, aby jím byli souzeni podle
pravdy a svatosti, jeÏ je v nûm, 2. Nefi
2:10. StaÀte pfied Bohem, abyste byli
souzeni podle skutkÛ, Alma 5:15 (Alma
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12:15; 33:22; 3. Nefi 27:14). BÛh a Kristus
jsou soudcem v‰ech, NaS 76:68.

Svûdectví vydaná o JeÏí‰i Kristu: Pavel
svûdãil, Ïe JeÏí‰ je Kristus, Skut. 18:5.
Dokonce i zlí duchové svûdãili, Ïe znají
JeÏí‰e, Skut. 19:15. Îádn˘ nemÛÏe fiíci,
Ïe JeÏí‰ je Pán, leda skrze Ducha Sva-
tého, 1. Kor. 12:3. KaÏdé koleno po-
klekne a kaÏd˘ jazyk vyzná, Ïe JeÏí‰
Kristus je Pán, Filip. 2:10–11. Mluvíme
o Kristu, radujeme se v Kristu, káÏeme
o Kristu, prorokujeme o Kristu, 2. Nefi
25:26. Kniha Mormonova bude pfie-
svûdãovati Îidy a pohany, Ïe JeÏí‰ je
Kristus, 2. Nefi 26:12 (Titulní strana
Knihy Mormonovy). Proroci a písma
svûdãí o Kristu, Jákob 7:11, 19. Hledej-
te tohoto JeÏí‰e, o kterém psali proroci
a apo‰tolové, Eter 12:41. Vidûli jsme ho
a sly‰eli jsme hlas vydávající svûdec-
tví, Ïe je Jednorozen˘m, NaS 76:20–24.
Toto jsou vûãné Ïivoty – poznati Boha
a JeÏí‰e Krista, NaS 132:24. Vûfiíme
v Boha, Vûãného Otce, a v Jeho Syna,
JeÏí‰e Krista, âl. v. 1:1. Vûfiíme, Ïe
Kristus bude vládnouti osobnû na
zemi, âl. v. 1:10.

Vzíti jméno JeÏí‰e Krista na sebe: Není
Ïádného jiného jména, jímÏ musíme
b˘ti spaseni, Skut. 4:12 (2. Nefi 31:21).
Apo‰tolové se radovali, Ïe byli shledáni
hodni strpûti hanbu pro jméno jeho,
Skut. 5:38–42. Toto je pfiikázání jeho:
Abychom vûfiili ve jméno Syna jeho
JeÏí‰e Krista, 1. Jan. 3:23. Dosvûdãete, Ïe
jste ochotni vzíti na sebe jméno Kristovo
kfitem, 2. Nefi 31:13. Chtûl bych, aby-
ste na sebe vzali jméno Kristovo, Mos.
5:6–12 (Mos. 1:11). KaÏd˘, kdo si pfiál
vzíti na sebe jméno Kristovo, se pfiipo-
jil k Církvi BoÏí, Mos. 25:23. V‰ichni ti,
ktefií byli prav˘mi vûfiícími v Krista,
vzali na sebe jméno Kristovo, Alma
46:15. Brána nebes je otevfiena tûm,
ktefií uvûfií ve jméno JeÏí‰e Krista, Hel.
3:28. PoÏehnan˘ je ten, kdo bude
shledán vûrn˘m jménu mému dne po-
sledního, Eter 4:19. Oni jsou ochotni
vzíti na sebe jméno Syna, Moroni 4:3
(NaS 20:77). Vezmûte na sebe jméno
Kristovo, NaS 18:21–25.

JHO. Viz také Uãedník

âást postroje vkládaná kolem ‰íje zví-
fiat nebo lidí, aby je pfiipfiáhla k sobû.
Jho Kristovo je symbolem uãednictví,
kdeÏto jho poroby je symbolem útlaku.

Jho mé je pohodlné a bfiímû mé lehké,
Mat. 11:29–30. Nebuìte nerovnû spfia-
Ïeni s nevûfiícími, 2. Kor. 6:14. Nebuìte
zapleteni ve jho poroby, Gal. 5:1. Ani
si nepfiejeme uvésti nikoho ve jho
poroby, Alma 44:2. Utrpení Svat˘ch je
Ïelezn˘m jhem, siln˘m poutem a fietû-
zy pekla, NaS 123:1–3, 7–8.

JIDÁ· I·KARIOTSK¯

V Novém zákonû jeden z dvanácti
JeÏí‰ov˘ch apo‰tolÛ (Mat. 10:4; Marek
14:10; Jan 6:71; 12:4). Jeho pfiíjmení
znamenalo „muÏ z Kariotu“. Byl z kme-
ne Judova a byl jedin˘m apo‰tolem,
kter˘ nebyl z Galileje. Jidá‰ zradil Pána.

ObdrÏel tfiicet stfiíbrn˘ch penûz za vy-
dání Krista jednomu z hlavních knûÏí,
Mat. 26:14– 16 (Zach. 11:12–13). Zradil
Pána polibkem, Mat. 26:47–50 (Marek
14:43–45; Luká‰ 22:47–48; Jan 18:2–5).
Obûsil se, Mat. 27:5. Satan vstoupil do
Jidá‰e, Luká‰ 22:3 (Jan 13:2, 26–30).
David mluvil o Jidá‰ovû zrazení JeÏí-
‰e, Skut. 1:16 (Îalmy 41:10).

JMÉNO CÍRKVE. Viz Církev, její
jméno; Církev JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ

JOB

Spravedliv˘ muÏ ve Starém zákonû,
kter˘, aã vytrpûl hrÛzné strasti, zÛstal
vûrn˘ své vífie v Boha. Pfiíbûh o nûm se
vypráví v knize Jobovû.

Kniha Jobova: I kdyÏ kniha je o Jobovû
utrpení, neodpovídá zcela na otázku,
proã asi Job (nebo kterákoli jiná osoba)
trpûl bolestí a ztrátou své rodiny a ma-
jetku. Kniha objasÀuje, Ïe míti strasti
neznamená nutnû, Ïe osoba hfie‰ila.
Pán mÛÏe pouÏívati strasti, aby nám
dal zku‰enosti, aby nás ukáznil a aby
nás nûãemu nauãil a také aby nás
potrestal (NaS 122).

Kniha mÛÏe b˘ti rozdûlena na ãtyfii
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ãásti. Kapitoly 1–2 jsou úvodem k pfiíbû-
hu. Kapitoly 3–31 popisují fiadu diskusí
mezi Jobem a tfiemi pfiáteli. Kapitoly 32–
37 obsahují proslovy Elihua, ãtvrtého
pfiítele, kter˘ odsuzuje Joba z jin˘ch
dÛvodÛ, neÏ byly dÛvody prvních tfií
pfiátel. Kapitoly 38–42 uzavírají knihu
se znovuuji‰tûním Joba, Ïe bûh jeho
Ïivota byl dobr˘m od poãátku.

Kniha Jobova uãí, Ïe má-li osoba
správné poznání Boha a Ïije Ïivot, kte-
r˘ je pro Boha pfiijateln˘, bude lépe
schopna vytrvat ve zkou‰kách, které
na ni pfiicházejí. Jobovu neochabující
víru charakterizuje napfiíklad takové-
to zvolání: „By mne i zabil, coÏ bych
v nûho nedoufal?“ (Job 13:15). O Jobo-
vi je také zmínka v Ezechielovi 14:14;
v Jakubovi 5:11 a v Nauce a smlouvách
121:10.

JOEL
Starozákonní prorok v zemi Judské.
Doba, kdy Ïil, je neurãitá – mohl Ïíti
nûkdy mezi vládou Joasovou, pfied
rokem 850 pfi. Kr., a návratem kmene
Judova ze zajetí v Babylonu.

Kniha Joelova: Kniha se soustfieìuje na
proroctví, které Joel uãinil poté, kdy
zemû Judská byla stiÏena krut˘m su-
chem a kobylkami (Joel 1:4–20). Joel
ujistil lid, Ïe skrze pokání opût obdrÏí
poÏehnání BoÏí (Joel 2:12–14).

Kapitola 1 je svoláním posvátného
shromáÏdûní v domû Pánû. Kapitola 2
mluví o válce a zpusto‰ení, které bude
pfiedcházeti miléniu. Kapitola 3 mluví
o posledních dnech a potvrzuje, Ïe
v‰echny národy budou ve válce, ale Ïe
nakonec Pán bude pfieb˘vati v Sionu.

Petr citoval v den padesát˘ Joelovo
proroctví o vylití Ducha (Joel 2:28–32;
Skut. 2:16– 21). Andûl Moroni citoval
Josephu Smithovi tento úryvek také
(JS –Î 1:41).

JONÁ·. Viz také Ninive

Starozákonní prorok, kterého Pán po-
volal, aby kázal pokání mûstu Ninive
(Joná‰ 1:1–2).

Kniha Joná‰ova: Kniha ve Starém záko-
nû, která vypráví záÏitek z Joná‰ova

Ïivota. Joná‰ sám pravdûpodobnû tuto
knihu nenapsal. Hlavní my‰lenkou
knihy Joná‰ovy je, Ïe Jehova vládne
v‰ude a neomezuje svou lásku na jedi-
n˘ národ nebo lid.

V kapitole 1 Pán povolal Joná‰e, aby
kázal Ninive. Joná‰ namísto toho, aby
uãinil, jak Pán pfiikázal, uprchl na lodi
a spolkla ho veliká ryba. V kapitole 2
se Joná‰ modlil k Pánu a ryba Joná‰e
vyvrhla na sou‰. Kapitola 3 zaznamená-
vá, Ïe Joná‰ ‰el do Ninive a prorokoval
o jeho pádu. Av‰ak lidé ãinili pokání.
V kapitole 4 Pán káral Joná‰e za to, Ïe
se hnûval, Ïe Pán lid zachránil.

JeÏí‰ uãil, Ïe pozfiení Joná‰e rybou
slouÏí jako pfiedpovûì JeÏí‰ovy vlast-
ní smrti a vzkfií‰ení (Mat. 12:39–40;
16:4; Luká‰ 11:29–30).

JONATA. Viz také David; Saul, král
izraelsk˘

Ve Starém zákonû syn Saula, krále
izraelského. Jonata byl blízk˘ pfiítel
Davida (1. Sam. 13–23, 31).

JORDÁN, ¤EKA

¤eka Jordán teãe z mofie Galilejského
do mofie Mrtvého. ¤eka je dlouhá 160
km a tvofií ji spojení nûkolika pramenÛ
pfiitékajících z hory Hermon. Je to nej-
dÛleÏitûj‰í fieka v Izraeli.

Dvûma dÛleÏit˘mi událostmi spoje-
n˘mi s touto fiekou jsou Pánovo rozdû-
lení fieky pro pfiechod Izraele (Jozue
3:14–17) a kfiest JeÏí‰e Krista (Mat.
3:13–17; 1. Nefi 10:9).

JOSEPH SMITH ML. Viz Smith,
Joseph, ml.

JOZAFAT

Ve Starém zákonû vûrn˘ král judsk˘
(1. Král. 15:24; 22).

JOZEF, JEHO D¤EVO. Viz Efraim –
Dfievo Efraimovo neboli
Jozefovo; Kniha Mormonova

JOZEF, MANÎEL MARIE. Viz také
JeÏí‰ Kristus; Maria, matka
JeÏí‰ova

ManÏel Marie, matky JeÏí‰e. Jozef byl
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potomek DavidÛv (Mat. 1:1–16; Luká‰
3:23–38) a Ïil v Nazarétu. Byl zasnou-
ben˘ s Marií. Marii tûsnû pfied svatbou
nav‰tívil andûl Gabriel, jenÏ oznámil,
Ïe Maria byla vyvolena, aby byla mat-
kou Spasitele (Luká‰ 1:26–35). Jozef
také obdrÏel zjevení o tomto boÏském
narození (Mat. 1:20–25).

Maria byla jedin˘m JeÏí‰ov˘m po-
zemsk˘m rodiãem, protoÏe BÛh Otec
byl JeÏí‰ov˘m otcem. Ale Îidé poklá-
dali Jozefa za JeÏí‰ova otce a JeÏí‰ se
k nûmu jako k otci choval (Luká‰ 2:48,
51). ProtoÏe byl Jozef varován ve snech
z nebe, zachránil Ïivot malého JeÏí‰e
útûkem do Egypta (Mat. 2:13–14).
KdyÏ Heródes zemfiel, dal andûl Joze-
fovi pokyn, aby vzal dítû, Krista, zpût
do Izraele (Mat. 2:19–23).

JOZEF, SYN JÁKOBÒV. Viz také
Izrael; Jákob, syn IzákÛv

Ve Starém zákonû prvorozen˘ syn
Jákoba a Ráchel (Gen. 30:22–24; 37:3).

Jozef získal prvorozenství v Izraeli,
protoÏe Ruben, prvorozen˘ syn Jáko-
bovy první manÏelky, ztratil tuto v˘-
sadu skrze pfiestupek (1. Par. 5:1–2).
ProtoÏe Jozef jako provorozen˘ syn
Jákobovy druhé manÏelky byl toho
hoden, byl dal‰ím na fiadû pro toto po-
Ïehnání. Jozef také obdrÏel poÏehnání
od svého otce krátce pfiedtím, neÏ
Jákob zemfiel (Gen. 49:22–26).

Jozef byl velik˘m muÏem díky své-
mu charakteru, jedincem uváÏliv˘m a
moudr˘m (Gen. 41:39). Jeho odmítnu-
tí Putifarovy manÏelky je pfiíkladem
víry, cudnosti a osobní bezúhonnosti
(Gen. 39:7–12). KdyÏ Jozef v Egyptû
oznámil sv˘m bratrÛm svou pravou
totoÏnost, dûkoval jim namísto toho,
aby je obviÀoval z toho, jak se k nûmu
zachovali. Vûfiil, Ïe jejich ãiny pomohly
uskuteãniti BoÏí vÛli (Gen. 45:4–15).

Zjevení posledních dnÛ zjevují vût‰í
poslání rodiny Jozefovy v posledních
dnech (2. Nefi 3:3–24; 3. Nefi 20:25–27;
PJS, Gen. 50).

Jákob velice miloval Jozefa a dal mu
pestrobarevnou sukni, Gen. 37:3. Joze-
fovi bratfii zaãali kvÛli Ïárlivosti Jozefa

nenávidûti a zosnovali jeho zabití, ale
namísto toho ho prodali obchodní-
kÛm, ktefií putovali do Egypta, Gen.
37:5–36. Pán dal, aby se Jozefovi
v Egyptû dafiilo a stal se vládcem
v Putifarovû domû, Gen. 39:1–4. Puti-
farova manÏelka lhala, kdyÏ fiekla, Ïe
se ji Jozef pokou‰el svést; Jozef byl ne-
právem odsouzen a vsazen do vûzení,
Gen. 39:7–20. Jozef vyloÏil sny Farao-
nova vrchního ‰enk˘fie a pekafie, Gen.
40. Farao zaãal projevovati Jozefovi
pfiízeÀ, protoÏe Jozef vyloÏil jeden
z Faraonov˘ch snÛ; uãinil Jozefa vlád-
cem nad Egyptem, Gen. 41:14–45. Na-
rodili se Efraim a Manasses, Gen.
41:50–52. Jozef Ïil opût spoleãnû se
sv˘m otcem a bratry, Gen. 45–46.
Jozef zemfiel v Egyptû ve vûku 110 let,
Gen. 50:22–26.

JOZEF Z ARIMATIE

Jozef z Arimatie byl ãlenem sanhedri-
nu, uãedníkem Kristov˘m a bohat˘m
a vûrn˘m Izraelitou, jenÏ se nepodílel
na odsouzení na‰eho Pána. Jozef po
ukfiiÏování zabalil Spasitelovo tûlo do
ãistého lnûného plátna a uloÏil ho do
svého vlastního hrobu, kter˘ se podobal
jeskyni (Mat. 27:57–60; Marek 15:43–
46; Luká‰ 23:50–53; Jan 19:38–42).

JOZIÁ·

Spravedliv˘ král judsk˘ v letech 641–
610 pfi. Kr. (2. Král. 22–24; 2. Par. 34–35).
Bûhem jeho vlády se na‰la v domû Pánû
kniha zákona (2. Král. 22:8–13).

JOZUE. Viz také Jericho

Starozákonní prorok a vÛdce a násled-
ník MojÏí‰Ûv. Narodil se v Egyptû dfiíve,
neÏ dûti Izraele uprchly (Num. 14:26–
31). On a Kálef byli mezi dvanácti zvû-
dy vyslan˘mi do Kanánu. Pouze oni
podali o zemi dobrou zprávu (Num.
13:9, 18–14:10). Zemfiel ve vûku 110 let
(Jozue 24:29). Jozue byl velk˘m pfiíkla-
dem oddaného proroka-bojovníka.

Kniha Jozuova: Tato kniha je pojmeno-
vána podle Jozua, protoÏe on je v ní
hlavní postavou, ale ne proto, Ïe by
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byl autorem. Podle Ïidovské tradice
napsal knihu Jozuovu Jeremiá‰, jenÏ
ãerpal z dfiívûj‰ích záznamÛ. Kapitoly
1–12 popisují dobytí Kanánu; kapitoly
13–24 mluví o tom, jak si kmeny Izrae-
le rozdûlovaly zemi, a o Jozuov˘ch
závûreãn˘ch radách.

Dvûma v˘znaãn˘mi ver‰i v knize
Jozuovû jsou PánÛv pfiíkaz Jozuovi,
aby meditoval o písmech (Jozue 1:8),
a Jozuova v˘zva lidu, aby byl vûrn˘
Pánovi (Jozue 24:15).

JUDA. Viz také Bible; Izrael; Îidé

Ve Starém zákonû ãtvrt˘ syn Jákoba a
Líi (Gen. 29:35; 37:26–27; 43:3, 8; 44:16;
49:8). Jákob poÏehnal Judovi, aby byl
pfiirozen˘m vÛdcem mezi syny Jáko-
bov˘mi a Ïe Sílo (JeÏí‰ Kristus) bude
jeho potomkem (Gen. 49:10).

Kmen JudÛv: Kmen JudÛv po usazení
v Kanánu pfievzal vedení. Jeho hlavním
soupefiem byl kmen EfraimÛv. MojÏí‰
poÏehnal kmenu Judovu (Deut. 33:7).
Po vládû ·alomounovû se kmen JudÛv
stal královstvím Judsk˘m.

Království judské: Bûhem vlády Roboá-
movy se panství ·alomounovo rozdûlilo
na dvû samostatná království, hlavnû
kvÛli Ïárlivosti mezi kmenem Efrai-
mov˘m a Judov˘m. JiÏní království
neboli království judské zahrnovalo
kmen JudÛv a vût‰í ãást kmene Benia-
minova. Jeruzalém byl jeho hlavním
mûstem. Vcelku zÛstalo vûrnûj‰ím
v uctívání Jehovy neÏ severní králov-
ství. Juda byl ménû vystaven útokÛm
ze severu a z v˘chodu a aÏ do baby-
lonského zajetí zÛstávala nejvy‰‰í moc
v rukách rodiny Davidovy. Království
judskému se podafiilo existovati je‰tû
135 let po pádu poãetnûj‰ího a mocnûj-
‰ího království izraelského.

Dfievo Judovo: To se t˘ká Bible jako
záznamu domu Judova (Ezech. 37:15–
19). V posledních dnech, kdy jsou
shromaÏìovány rÛzné vûtve domu
Izraele, jejich posvátné záznamy bu-
dou shromáÏdûny také. Tyto záznamy
písem se vzájemnû doplÀují a tvofií
spojené svûdectví, Ïe JeÏí‰ je Kristus,

BÛh Izraelsk˘ a BÛh celé zemû (2. Nefi
3; 29; PJS, Gen. 50:24–36).

JUDAS, BRATR JEÎÍ·ÒV

V Novém zákonû jeden z JeÏí‰ov˘ch
bratrÛ a pravdûpodobnû autor epi‰to-
ly Judovy (Mat. 13:55; Judas 1:1).

Epi‰tola Judova: Tuto knihu tvofií dopis
od Judy urãit˘m Svat˘m, ktefií slábli
ve vífie. Byli oslabováni tûmi, ktefií
byli mezi nimi a vyznávali, Ïe jsou
kfiesÈany, ale ktefií praktikovali nem-
ravné pohanské uctívání a tvrdili, Ïe
nepodléhají poÏadavku poslouchati
mravní zákon. Judas si pfiál probudi-
ti Svaté, aby si uvûdomili své du-
chovní nebezpeãí, a povzbuditi je, aby
zÛstali vûrní.

Mezi pozoruhodné úryvky v Judovi
patfií ver‰ 6, kter˘ popisuje válku na
nebi a vyvrÏení Lucifera a jeho andûlÛ
z onoho pfiedsmrtelného stavu (Abr.
3:26–28) a ver‰e 14–15, které citují
proroctví, jeÏ uãinil Enoch.

JUDAS JAKUBÒV

V Novém zákonû jeden z pÛvodních
dvanácti apo‰tolÛ JeÏí‰e Krista (Luká‰
6:13–16). Pravdûpodobnû byl také znám
jako Lebbeus Taddeus (Mat. 10:2–4).

KAIFÁ·. Viz také Anná‰; Saduceové

V Novém zákonû vysok˘ knûz a zeÈ
Anná‰e. Kaifá‰ zaujal aktivní postoj
proti JeÏí‰ovi a jeho uãedníkÛm (Mat.
26:3–4; Jan 11:47–51; 18:13–14).

KAIN. Viz také Abel; Adam; Tajná
spolãení; VraÏda

Syn Adama a Evy, jenÏ zabil svého
mlad‰ího bratra Abela (Gen. 4:1–16).

Pán jeho obûÈ odmítl, Gen. 4:3–7 (MojÏ.
5:5–8, 18–26). Zabil bratra svého
Abela, Gen. 4:8–14 (MojÏ. 5:32–37).
Pán na nûj vloÏil prokletí a znamení,
Gen. 4:15 (MojÏ. 5:37–41). Adam a Eva
mûli mnoho synÛ a dcer, neÏ se naro-
dil, MojÏ. 5:1–3, 16–17. Miloval Satana
více neÏli Boha, MojÏ. 5:13, 18. Vstou-
pil do nesvaté smlouvy se Satanem,
MojÏ. 5:29–31.
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Jeden z tûch, které ve druhém roce po
exodu poslal MojÏí‰, aby prozkoumali
zemi Kananejskou. Pouze on a Jozue
pfiinesli zpût pravdivou zprávu o této
zemi (Num. 13:7, 31; 14:6–38). Oni
jediní ze v‰ech, ktefií opustili Egypt,
pfieÏili 40 let v pustinû (Num. 26:65;
32:12; Deut. 1:36) a vstoupili do Kaná-
nu (Jozue 14:6–14; 15:13–19).

KALVÁRIE (POPRAVI·TNÉ
MÍSTO). Viz Golgota

KANÁN, KANANEJSK¯,
KANANEJ·TÍ

Ve starozákonní dobû ãtvrt˘ syn Cha-
ma (Gen. 9:22; 10:1, 6) a vnuk NoémÛv.
Kananejsk˘ se t˘ká nûkoho ze zemû,
kde Kanán pÛvodnû Ïil, a také jeho
potomkÛ. Kananej‰tí bylo také jméno
lidu, kter˘ zalidnil níÏinu podél stfiedo-
mofiského pobfieÏí Palestiny. Toto jmé-
no bylo nûkdy pouÏíváno pro popsání
v‰ech neizraelsk˘ch obyvatel zemû na
západ od Jordánu, které ¤ekové naz˘-
vali Féniãané.

KÁNON. Viz také Bible;
Drahocenná perla; Kniha
Mormonova; Nauka a smlouvy;
Písma

Uznaná, smûrodatná sbírka posvát-
n˘ch knih. V Církvi JeÏí‰e Krista Sva-
t˘ch posledních dnÛ se kanonick˘mi
knihami naz˘vají standardní díla a
jsou to Star˘ a Nov˘ zákon, Kniha
Mormonova, Nauka a smlouvy a Dra-
hocenná perla.

KÁZÁNÍ NA HO¤E. Viz také
Blahoslavenství; JeÏí‰ Kristus

¤eã pronesená Pánem JeÏí‰em Kristem
k jeho uãedníkÛm, které se chystal
vyslati na misii (Mat. 5–7; Luká‰
6:20–49). Pán pronesl toto kázání krát-
ce poté, co povolal Dvanáct.

Kázání je objasnûno pfiekladem Bible
od Josepha Smitha a podobn˘m kázá-
ním zaznamenan˘m ve 3. Nefi 12–14,
jeÏ ukazují, Ïe dÛleÏité ãásti kázání
byly ze zprávy v Matou‰ovi ztraceny.

KAZATEL
Kniha ve Starém zákonû obsahující
úvahy o nûkter˘ch nejhlub‰ích pro-
blémech Ïivota.

Autor knihy, kazatel, pí‰e velkou
ãást knihy z hlediska tûch, ktefií nero-
zumûjí evangeliu. Pí‰e podle pocitÛ li-
dí svûta – to jest tûch „pod sluncem“
(Kaz. 1:9). Velká ãást knihy se jeví jako
negativní a pesimistická (Kaz. 9:5, 10).
To není zpÛsob, jak˘m Pán chce, aby-
chom chápali Ïivot, ale spí‰e to, jak
kazatel vypozoroval, Ïe se vûci jeví
neosvícen˘m lidem na zemi. Nejdu-
chovnûj‰í ãást knihy je v kapitolách 11
a 12, kde pisatel dochází k závûru, Ïe
jedinou vûcí trvalé hodnoty je poslu‰-
nost BoÏích pfiikázání.

KÁZATI. Viz také Evangelium;
Misionáfiská práce

Pfiedávati poselství, které poskytuje
lep‰í porozumûní nûjaké zásadû nebo
nauce evangelia.

Pán mne pomazal, abych kázal dobré
zvûsti mírn˘m, Iz. 61:1 (Luká‰ 4:16–21).
VstaÀ, jdi do Ninive a kaÏ mu, Joná‰
3:2–10. Od onoho ãasu poãal JeÏí‰ ká-
zati, Mat. 4:17. Jdûte do celého svûta a
kaÏte evangelium kaÏdému stvofiení,
Marek 16:15. My káÏeme Krista ukfii-
Ïovaného, 1. Kor. 1:22–24. ·el a kázal
duchÛm ve vûzení, 1. Petr. 3:19. Nebylo
niãeho neÏli kázání a neustálého pod-
nûcování, co by je udrÏovalo v bázni
Pánû, Enos 1:23. Pfiikázal jim, Ïe nemají
kázati niãeho, kromû pokání a víry
v Pána, Mos. 18:20. Kázání slova mûlo
velikou schopnost vésti lid tak, aby ãinil
to, co je spravedlné, Alma 31:5. Nepo-
tfiebuje‰ se domnívati, Ïe jsi povolán
kázati, dokud nejsi povolán, NaS 11:15.
Nikomu nebude dáno, aby vy‰el káza-
ti, ledaÏe je vysvûcen, NaS 42:11. Toto
evangelium bude kázáno kaÏdému
národu, NaS 133:37. Evangelium poãalo
b˘ti kázáno od poãátku, MojÏ. 5:58.

KIMBALL, SPENCER W. Viz také
Oficiální prohlá‰ení–2

Dvanáct˘ president Církve od jejího za-
loÏení v roce 1830. Spencer W. Kimball
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slouÏil jako president od prosince
1973 do listopadu 1985. Narodil se
v roce 1895 a zemfiel v roce 1985 ve
vûku devadesáti let.

V ãervnu 1978 První pfiedsednictvo
oznámilo, Ïe president Kimball pfiijal
zjevení roz‰ifiující knûÏství a chrámo-
vá poÏehnání na v‰echny zpÛsobilé
muÏské ãleny, NaS OP–2.

KI·KUMEN. Viz také Gadiantonovi
lupiãi

V Knize Moromonovû vedoucí skupiny
zlovoln˘ch muÏÛ, pozdûji znám˘ch
jako Gadiantonovi lupiãi (Hel. 1:9–12; 2).

KLAM, KLAMATI. Viz také Lest;
Lhaní

V písmech klamati znamená zpÛsobi-
ti, aby nûkdo vûfiil nûãemu, co není
pravda.

Ten, kdo nepfiísahá podvodnû, vystoupí
na pahorek Pánû, Îalmy 24:4. Osvoboì
mne od lstivého, Îalmy 43:1. Bûda tûm,
ktefií naz˘vají zlo dobrem a dobro
zlem, Iz. 5:20 (2. Nefi 15:20). NechÈ
Ïádn˘ nepodvádí sám sebe, 1. Kor. 3:18.
NechÈ vás Ïádn˘ nepodvede marn˘mi
slovy, Efez. 5:6. Zlí lidé budou klamati
a budou oklamáni, 2. Tim. 3:13. Satan,
kter˘ oklamával cel˘ svût, byl vyvrÏen,
Zjev. 12:9. Satan byl svázán, aby jiÏ
neklamal národy, Zjev. 20:1–3. Pán
nemÛÏe b˘ti oklamán, 2. Nefi 9:41.
Budete-li následovati Syna, jednajíce
pfied Bohem bez podvodu, obdrÏíte
Ducha Svatého, 2. Nefi 31:13. ·erem
vyznal, Ïe byl oklamán mocí ìáblo-
vou, Jákob 7:18. Lid krále Noéma byl
oklamán lichotiv˘mi slovy, Mos. 11:7.
Moudfií si vzali Svatého Ducha za své-
ho prÛvodce a nebyli oklamáni, NaS
45:57. Bûda tûm, kdoÏ jsou podvodní-
ky, NaS 50:6. Stal se Satanem, otcem
v‰ech lÏí, aby klamal a zaslepoval lidi,
MojÏ. 4:4.

KLÍâE KNùÎSTVÍ. Viz také
Dispensace; KnûÏství; První
pfiedsednictvo

Klíãe jsou práva pfiedsednictví neboli

moc, kterou dal BÛh ãlovûku, aby vedl
BoÏí knûÏství na zemi a aby ho fiídil a
ovládal. Nositelé knûÏství povolávaní
do úfiadu pfiedsednictví dostávají
klíãe od tûch, ktefií mají nad nimi pra-
vomoc. Nositelé knûÏství pouÏívají
knûÏství pouze v mezích urãen˘ch
tûmi, jiÏ drÏí klíãe. President Církve
drÏí v‰echny klíãe knûÏství (NaS
107:65–67, 91–92; 132:7).

Petr obdrÏel klíãe království, Mat. 16:19.
Michal (Adam) obdrÏel klíãe spasení
pod vedením JeÏí‰e Krista, NaS 78:16.
Klíãe království patfií vÏdy Prvnímu
pfiedsednictvu, NaS 81:2. Melchisede-
chovo knûÏství drÏí klíãe tajemství
poznání Boha, NaS 84:19. Joseph
Smith a Oliver Cowdery obdrÏeli klíãe
ohlednû shromáÏdûní Izraele, evange-
lia Abrahamova a peãeticích mocí,
NaS 110:11–16. Dvanáct apo‰tolÛ drÏí
zvlá‰tní klíãe, NaS 112:16. První pfied-
sednictvo a Dvanáct drÏí klíãe dispen-
sace plnosti ãasÛ, NaS 112:30–34.
Úfiedníci v knûÏství drÏí klíãe, NaS
124:123. Ten, kdo má klíãe, mÛÏe získati
poznání, NaS 128:11. Aronovo knûÏ-
ství drÏí klíãe sluÏby andûlÛ a evange-
lia pokání a kfitu, JS–Î 1:69 (NaS 13).

KNùZ, ARONOVO KNùÎSTVÍ.
Viz také Aron, bratr MojÏí‰Ûv;
Aronovo knûÏství; Vysok˘ knûz

Úfiad Aronova knûÏství. Za stara mûl
nejvy‰‰í úfiad Levítského knûÏství
pouze Aron a jeho potomci. KdyÏ
Kristus naplnil zákon MojÏí‰Ûv, bylo
toto omezení zru‰eno.

Jsou popsány povinnosti knûÏí ve
znovuzfiízené Církvi, NaS 20:46–52.

KNùZ, MELCHISEDECHOVO
KNùÎSTVÍ. Viz také
Melchisedechovo knûÏství;
Vysok˘ knûz

Osoba, která pro druhé vykonává
náboÏenské rity smûfiované k Bohu.
V písmech jsou ãasto knûÏí ve skuteã-
nosti vysocí knûÏí podle fiádu Melchi-
sedechova (Alma 13:2). Ti, ktefií po
vzkfií‰ení dostávají plnost BoÏí slávy,
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stávají se knûÏími a králi v celestiál-
ním svûtû.

Melchisedech byl knûzem nejvy‰‰ího
Boha, Gen. 14:18. Ty jsi knûz na vûky
podle fiádu Melchisedechova, Îalmy
110:4 (ÎidÛm 5:6; 7:17, 21). Kristus nás
uãinil králi a knûÏími Bohu a Otci své-
mu, Zjev. 1:6 (Zjev. 5:10; 20:6). Pama-
tujte si, Ïe Pán BÛh vysvûcoval knûze
podle svého svatého fiádu, Alma 13:1–
20. Ti, kdoÏ vycházejí ve vzkfií‰ení
spravedln˘ch, jsou knûÏí a králové,
NaS 76:50, 55–60.

KNùÎSKÁ LSTIVOST
Lidé, ktefií káÏí a vyzdvihují sebe jako
svûtlo svûtu, aby mohli dosáhnouti
zisku a chvály svûta; neusilují o blaho
Sionu (2. Nefi 26:29).

Paste stádo BoÏí, ne pro ‰pinav˘
mamon, 1. Petr. 5:2. Církve, jeÏ jsou
zbudovány, aby dosáhly zisku, musejí
b˘ti sraÏeny, 1. Nefi 22:23 (Morm.
8:32–41). JeÏí‰ bude ukfiiÏován pro
knûÏské lstivosti a nepravosti, 2. Nefi
10:5. Kdyby mezi tímto lidem byla
knûÏská lstivost prosazena, vedlo by
to k jeho naprostému zniãení, Alma
1:12. Pohané budou plni v‰elik˘ch
knûÏsk˘ch lstivostí, 3. Nefi 16:10.

KNùÎSKÉ VYSVùCENÍ. Viz
Vysvûcení, vysvûtiti

KNùÎSTVÍ. Viz také Aronovo
knûÏství; Klíãe knûÏství;
Melchisedechovo knûÏství; Moc;
Pravomoc; Pfiísaha a smlouva
knûÏství; Vysvûcení, vysvûtiti

Pravomoc a moc, kterou BÛh dává
muÏi, aby jednal ve v‰ech vûcech pro
spasení ãlovûka (NaS 50:26–27). MuÏ-
‰tí ãlenové Církve, ktefií mají knûÏství,
jsou organizováni do kvor a jsou
oprávnûni vykonávati obfiady a urãité
administrativní povinnosti v Církvi.

Jejich pomazání bude zajisté vûãn˘m
knûÏstvím, Ex. 40:15 (Num. 25:13). Já
jsem vás vysvûtil, Jan 15:16. Vy jste
zbudovan˘ duchovní dÛm, knûÏstvo
svaté, 1. Petr. 2:5. Vy jste vyvolené po-
kolení, královské knûÏstvo, 1. Petr. 2:9

(Ex. 19:6). MuÏi jsou povoláváni jako
vysocí knûÏí pro svou nesmírnou víru
a dobré skutky, Alma 13:1–12. Dávám
ti moc, abys kfitil, 3. Nefi 11:21. Budete
míti moc dávati Ducha Svatého, Moroni
2:2. Zjevím vám knûÏství rukou Eliá‰e,
NaS 2:1 (JS–Î 1:38). Pán stvrdil knûÏ-
ství také Aronovi a semeni jeho, NaS
84:18. Toto vût‰í knûÏství spravuje
evangelium, NaS 84:19. Vzal MojÏí‰e
ze stfiedu jejich a Svaté knûÏství, NaS
84:25. Je popsána pfiísaha a smlouva
knûÏství, NaS 84:33–42. KnûÏství po-
kraãovalo skrze linii otcÛ va‰ich, NaS
86:8. V Církvi jsou dvû knûÏství, NaS
107:1. První knûÏství je Svat˘m knûÏ-
stvím podle fiádu Syna BoÏího, NaS
107:2–4. Práva knûÏství jsou neoddûli-
telnû spojena s mocemi nebesk˘mi,
NaS 121:36. Îádná moc nebo vliv ne-
mohou ani nemají b˘ti udrÏovány leda
skrze ctnost knûÏství, NaS 121:41.
KaÏd˘ vûrn˘ a zpÛsobil˘ muÏsk˘ ãlen
Církve mÛÏe obdrÏeti knûÏství, NaS
OP–2. Vûfiíme, Ïe muÏ musí b˘ti povo-
lán Bohem, âl. v. 1:5.

KNùÎSTVÍ, JEHO KLÍâE. Viz
Klíãe knûÏství

KNùÎSTVÍ ARONOVO. Viz
Aronovo knûÏství

KNùÎSTVÍ MELCHISEDECHOVO.
Viz Melchisedechovo knûÏství

KNIHA MORMONOVA. Viz také
Desky; Efraim – dfievo Efraimovo
neboli Jozefovo; Kánon; Mormon,
nefitsk˘ prorok; Písma; Smith,
Joseph, ml.; Svûdkové Knihy
Mormonovy; Zlaté desky

Jeden ze ãtyfi svazkÛ písma pfiijat˘ch
Církví JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních
dnÛ. Je to zkrácení záznamÛ dávn˘ch
obyvatelÛ Amerik pofiízené dávn˘m
prorokem, kter˘ se jmenoval Mormon.
Byla napsána, aby svûdãila o JeÏí‰i
Kristu. Prorok Joseph Smith, kter˘ ji
pfieloÏil darem a mocí BoÏí, ohlednû
tohoto záznamu fiekl: „¤ekl jsem
bratfiím, Ïe Kniha Mormonova je nej-
správnûj‰í ze v‰ech knih na zemi a Ïe
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je závûrn˘m kamenem na‰eho náboÏen-
ství a Ïe se ãlovûk dodrÏováním jejích
pfiedpisÛ pfiiblíÏí Bohu více neÏli pro-
stfiednictvím kterékoli jiné knihy“ (viz
úvod na zaãátku Knihy Mormonovy).

Kniha Mormonova je náboÏensk˘
záznam o tfiech skupinách lidí, které
se pfiestûhovaly ze Starého svûta na
americké kontinenty. Tyto skupiny
vedli proroci, ktefií zaznamenávali
jejich náboÏenské a svûtské dûjiny na
kovové desky. Kniha Mormonova za-
znamenává náv‰tûvu JeÏí‰e Krista po
jeho vzkfií‰ení u lidí v Amerikách. Tato
Kristova náv‰tûva byla následována
dvousetlet˘m obdobím míru.

Moroni, poslední z nefitsk˘ch proro-
kÛ-dûjepiscÛ, zapeãetil zkrácené zázna-
my tûchto lidí a ukryl je kolem roku
421 po Kr. Vzkfií‰en˘ Moroni nav‰tívil
v roce 1823 Josepha Smitha a pozdûji
mu pfiedal tyto dávné a posvátné zázna-
my, aby byly pfieloÏeny a pfiineseny svû-
tu jako dal‰í svûdectví o JeÏí‰i Kristu.
Jozef je plodná vûtev, jejíÏ ratolesti se
pnou pfies zeì, Gen. 49:22–26. Pravda
ze zemû vyráÏeti bude, Îalmy 85:12
(Morm. 8:16; MojÏ. 7:62). Pán vyzdvihne
korouhev národÛm a zahvízdá na nû,
Iz. 5:26. Hlas bude mluviti ze zemû, Iz.
29:4 (2. Nefi 26:14–17). Vidûní v‰eho
se stalo jako slova knihy, která je zape-
ãetûná, Iz. 29:11 (Iz. 29:9–18; 2. Nefi
27:6–26). Dfievo Jozefovo a Judovo
budou jedním v Pánovû ruce, Ezech.
37:15–20. Mám dal‰í ovce, které ne-
jsou z tohoto stáda, Jan 10:16 (3. Nefi
15:16–24). Kniha Mormonova a Bible
srostou, 2. Nefi 3:12–21. Pánova slova
budou syãeti aÏ do konãin zemû, 2. Nefi
29:2. Pán uãinil s Enosem smlouvu, Ïe
vynese Knihu Mormonovu k Lamani-
tÛm, Enos 1:15–16. Kniha Mormonova
byla napsána se zámûrem, abychom
mohli uvûfiiti Bibli, Morm. 7:9. Kniha
Mormonova bude státi jako svûdectví
proti svûtu, Eter 5:4. TaÏte se Boha,
zda tyto vûci nejsou pravdivé, Moroni
10:4. Kristus vydal svûdectví, Ïe Kni-
ha Mormonova je pravdivá, NaS 17:6.
Kniha Mormonova obsahuje plnost
evangelia JeÏí‰e Krista, NaS 20:9 (NaS

20:8–12; 42:12). Vûfiíme, Ïe Kniha
Mormonova je slovo BoÏí, âl. v. 1:8.

KNIHA PAMùTNÍ. Viz také Kniha
Ïivota; Rodokmen

Kniha zapoãatá Adamem, v níÏ jsou
zaznamenána díla jeho potomkÛ; také
jakékoli podobné záznamy vedené od
onoho ãasu proroky a vûrn˘mi ãleny.
Adam a jeho dûti vedli knihu pamûtní,
do níÏ psali skrze ducha inspirace, a
knihu pokolení, která obsahovala rodo-
kmen (MojÏ. 6:5, 8). Takové záznamy
mohou docela dobfie hráti roli pfii roz-
hodování pfii na‰em koneãném soudu.

Byla psána kniha pamûtní, Mal. 3:16–18
(3. Nefi 24:13–26). V‰ichni ti, ktefií ne-
jsou nalezeni zapsaní v knize pamûtní,
nenajdou Ïádné dûdictví v onen den,
NaS 85:9. Mrtví byli souzeni podle knih,
které obsahovaly záznam o jejich skut-
cích, NaS 128:7. PfiedloÏme knihu
obsahující záznamy o sv˘ch mrtv˘ch,
NaS 128:24. Byla vedena kniha pamût-
ní, MojÏ. 6:5–8. Máme knihu pamûtní,
MojÏ. 6:46. Abraham se snaÏil psáti
záznam pro své potomstvo, Abr. 1:31.

KNIHA P¤IKÁZÁNÍ. Viz také
Nauka a smlouvy; Zjevení

¤ada zjevení pfiijat˘ch skrze proroka
Josepha Smitha byla v roce 1833 pfiipra-
vena pro vydání pod názvem A Book
of Commandments for the Government
of the Church of Christ (Kniha pfiiká-
zání pro správu Církve Kristovy). Pán
pokraãoval v komunikaci se sv˘mi
sluÏebníky a o dva roky pozdûji byla
roz‰ífiená sbírka zjevení vydána jako
Nauka a smlouvy.

NaS 1 je Pánova pfiedmluva ke knize
jeho pfiikázání, NaS 1:6. Pán vyzval tu
nejmoudfiej‰í osobu, aby napodobila
to nejmen‰í z jeho zjevení v Knize pfii-
kázání, NaS 67:4–9. Jsou urãeni správ-
ci, aby vydali zjevení, NaS 70:1–5.

KNIHA ÎIVOTA. Viz také Kniha
pamûtní

V jednom smyslu je Kniha Ïivota souhr-
nem my‰lenek a ãinÛ osoby – zázna-
mem o jejím Ïivotû. Av‰ak písma také



Kolob 74

uvádûjí, Ïe o vûrn˘ch je veden nebesk˘
záznam zahrnující jejich jména a zprá-
vu o jejich spravedliv˘ch skutcích.

Pán vymaÏe hfií‰níky ze své knihy, Ex.
32:33. Ten, kdo pfiemÛÏe, nebude vy-
mazán z knihy Ïivota, Zjev. 3:5. Dal‰í
kniha byla otevfiena, coÏ je kniha Ïivo-
ta, Zjev. 20:12 (NaS 128:6–7). Jména
spravedliv˘ch budou zapsána v knize
Ïivota, Alma 5:58. Va‰e modlitby jsou
zaznamenány v knize jmen posvûce-
n˘ch, NaS 88:2.

KOLOB
Hvûzda nejblíÏe trÛnu BoÏímu (Abr.
3:2–3, 9).

Abraham vidûl Kolob a hvûzdy, Abr.
3:2–18. PánÛv ãas je poãítán podle ãa-
su Koloba, Abr. 3:4, 9 (Abr. 5:13).

KOLOSSENSK¯M, EPI·TOLA.
Viz také Pavel; Pavlovy epi‰toly

Kniha v Novém zákonû. Byl to pÛvod-
nû dopis, kter˘ napsal apo‰tol Pavel
Kolossensk˘m poté, co ho nav‰tívil
Epafras, evangelista Církve v Kolossis
(Kol. 1:7–8). Epafras fiekl Pavlovi,
Ïe Kolossen‰tí upadli do váÏného
omylu – mysleli si, Ïe jsou lep‰í neÏ
jiní lidé, protoÏe peãlivû dodrÏovali
urãité vnûj‰í obfiady (Kol. 2:16), odpí-
rali si urãité tûlesné potfieby a uctívali
andûly (Kol. 2:18). Tyto praktiky zpÛ-
sobily, Ïe Kolossen‰tí si mysleli, Ïe
jsou posvûcováni. Také si mysleli, Ïe
tajemstvím vesmíru rozumûjí lépe neÏ
ostatní ãlenové Církve. Pavel je ve svém
dopise káral skrze uãení, Ïe vykoupe-
ní pfiichází pouze skrze Krista a Ïe my
máme b˘ti moudfií a slouÏiti mu.

V kapitole 1 je PavlÛv pozdrav Ko-
lossensk˘m. Kapitoly 2 a 3 se t˘kají
nauky a obsahují prohlá‰ení o Kristu
jako Vykupiteli, o nebezpeãí fale‰ného
uctívání a o dÛleÏitosti vzkfií‰ení. Ka-
pitola 4 uãí, Ïe Svatí mají b˘ti moudfií
ve v‰ech vûcech.

KONATI. Viz Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n˘

KONEC SVùTA. Viz Svût – Konec
svûta

KONFIRMACE. Viz Ruce, jejich
vkládání

KONTROLA PORODNOSTI. Viz
také ManÏelství, vdávati se, Ïeniti
se; Rodina

¤ízení poãtu dûtí narozen˘ch dvojici
omezováním nebo bránûním poãetí.

Buìte plodní a rozmnoÏujte se a naplÀ-
te zemi, Gen. 1:28 (MojÏ. 2:28). Dûti
jsou dûdictví od Pána, Îalmy 127:3–5.
Lehiova rodina mûla zodpovûdnost
vzbuditi símû pro Pána, 1. Nefi 7:1.
ManÏelství je pro ãlovûka ustanoveno
Bohem, NaS 49:15–17. Oslavení obdrÏí
plnost a pokraãování semene na vûky
vûkÛ, NaS 132:19, 63.

KORÁB. Viz také Duha; Noé, biblick˘
patriarcha; Potopa v dobû Noémovû

Ve Starém zákonû loì postavená
Noémem pro zachování Ïivota bûhem
veliké povodnû.

UãiÀ sobû koráb z dfieva gofer, Gen.
6:14. Koráb spoãinul na horách Ararat,
Gen. 8:4. Jareditská plavidla byla tûsná
jako koráb NoémÛv, Eter 6:7.

KORIANTON. Viz také Alma, syn
AlmÛv

V Knize Mormonovû syn Almy, syna
Almova.

·el k ZoramitÛm, Alma 31:7. Opustil
sluÏbu, aby ‰el za nevûstkou, Alma
39:3. Alma ho pouãoval o stavu exi-
stence po smrti, vzkfií‰ení a usmífiení,
Alma 39–42. Byl opût povolán, aby ká-
zal, Alma 42:31. Plul na lodi do zemû
severní, Alma 63:10.

KORIANTUMR. Viz také Jaredité

V Knize Mormonovû král JareditÛ a
poslední Ïijící z jareditského národa.

Byl objeven lidem Zarahemlov˘m,
Omni 1:21. Byl králem nad celou zemí,
Eter 12:1–2. Byl zajat ·aredem a sv˘mi
syny vysvobozen, Eter 13:23–24. Bojo-
val s rÛzn˘mi nepfiáteli, Eter 13:28–
14:31. âinil pokání, Eter 15:3. Ve své
poslední bitvû bojoval se ·izem, Eter
15:15–32.
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KORIHOR. Viz také Antikrist

Antikrist v Knize Mormonovû, kter˘
poÏadoval znamení jako dÛkaz BoÏí
moci; Pán zpÛsobil, Ïe Korihor onûmûl
(Alma 30:6–60).

KORINTSK¯M, EPI·TOLY. Viz
také Pavel; Pavlovy epi‰toly

Dvû knihy v Novém zákonû. PÛvodnû
to byly dopisy, které napsal Pavel Sva-
t˘m v Korintu, aby mezi nimi napravil
nepofiádek. Korint‰tí Ïili ve spoleãnosti,
která byla morálnû zlovolnou.

První Korintsk˘m: Kapitola 1 obsahuje
Pavlovy pozdravy a poselství díkÛ-
vzdání. V kapitolách 2–6 jsou Pavlova
napravování chyb korintsk˘ch Svat˘ch.
Kapitoly 7–12 obsahují Pavlovy odpo-
vûdi na urãité otázky. Kapitoly 13–15
pojednávají o pravé lásce, duchovních
darech a vzkfií‰ení. Kapitola 16 obsa-
huje Pavlovu radu státi pevnû ve vífie.

Druhá Korintsk˘m: Kapitola 1 obsahuje
Pavlovy pozdravy a poselství díkÛ-
vzdání. Kapitola 2 obsahuje osobní
radu Titovi. Kapitoly 3–7 pojednávají
o moci evangelia v Ïivotû Svat˘ch a
jejich vedoucích. Kapitoly 8–9 radí
Svat˘m, aby byli dárci, ktefií ochotnû
dávají chud˘m. V kapitolách 10–12
Pavel prohla‰uje své vlastní postavení
apo‰tola. Kapitola 13 nabádá k tomu,
abychom byli dokonalí.

KORNELIUS. Viz také Petr; Pohané;
Setník

Petrem pokfitûn˘ setník v Cesarii (Skut.
10). Pravdûpodobnû to byl první po-
han, kter˘ se pfiipojil k Církvi, aniÏ by
byl nejprve obrácen k judaismu. Kfiest
Kornelia a jeho rodiny oznaãil otevfiení
cesty pro kázání evangelia pohanÛm.
Petr, hlavní apo‰tol, kter˘ v oné dobû
drÏel klíãe království BoÏího na zemi,
toto kázání fiídil.

KOROUHEV

V písmech prapor nebo standarta, ko-
lem níÏ se lidé shromaÏìují s jednot-
n˘m zámûrem nebo k ztotoÏnûní se
s nûãím. V dávn˘ch dobách korouhev

slouÏila jako shromaÏìovací bod pro
vojáky v bitvû. Kniha Mormonova a
Církev JeÏí‰e Krista jsou symbolické
korouhve pro v‰echny národy zemû.

On vyzdvihne korouhev národÛm, Iz.
5:26 (2. Nefi 15:26). Kofien IzaiÛv bude
korouhví, Iz. 11:10 (2. Nefi 21:10; NaS
113:6). Vyzdvihnûte korouhev míru,
NaS 105:39.

KORUNA. Viz také Vûãn˘ Ïivot

Kruhová ozdoba, kterou nosí na hlavû
vládcové. MÛÏe b˘ti symbolem celes-
tiální moci, panství a boÏství. Ti, ktefií
vytrvají do konce v zachovávání v‰ech
BoÏích pfiikázání, obdrÏí korunu vûã-
ného Ïivota. (Viz NaS 20:14; MojÏ.
7:56; JS–M 1:1.)

Koruna spravedlivosti je pro mne od-
loÏena, 2. Tim. 4:8. ObdrÏíte korunu
slávy, která neuvadá, 1. Petr. 5:4. Mrtví,
ktefií umírají v Pánu, obdrÏí korunu
spravedlivosti, NaS 29:13. ObdrÏí koru-
nu v pfiíbytcích Otce mého, NaS 59:2.
Pán pfiipravuje Svaté, aby vystoupili
ke korunû pro nû pfiipravené, NaS
78:15. Pán zaslíbil sv˘m Svat˘m koru-
nu slávy na pravici své, NaS 104:7.

KOUKOL

V Bibli se pouÏívá jako název pro travi-
nu, která je jedovat˘m plevelem, jenÏ
se vzhledem podobá p‰enici. Dokud
zcela nevzroste, nelze ho od p‰enice
rozeznati (Mat. 13:24–30; NaS 86:1–7).

KRÁâETI, KRÁâETI S BOHEM.
Viz také Cesta; Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n˘;
Spravedlivost, spravedliv˘

B˘ti v souladu s BoÏím uãením a Ïíti
tak, jak by si BÛh pfiál, aby jeho lid Ïil;
b˘ti vnímav˘m a poslu‰n˘m k nabá-
dáním Ducha Svatého.

Mohu je zkou‰eti, zda budou kráãeti
v zákonû mém, ãi nebudou, Ex. 16:4.
Nic dobrého nebude odepfieno tûm,
ktefií kráãejí zpfiíma, Îalmy 84:11. Ti,
ktefií kráãejí v ustanoveních m˘ch a
zachovávají obfiady mé, budou lidem
m˘m, Ezech. 11:20–21 (Deut. 8:6). Co
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jiného Pán od tebe poÏaduje neÏ to,
abys kráãel pokornû s Bohem? Mich.
6:8 (NaS 11:12). Kráãejte ve svûtle, jako
BÛh je ve svûtle, 1. Jan. 1:7 (2. Jan. 1:6;
3. Jan. 1:4; 4. Nefi 1:12). Kráãejte po
tûsné cestû, která vede k Ïivotu,
2. Nefi 33:9. Král Beniamin kráãel
pfied Bohem s ãist˘m svûdomím, Mos.
2:27. Povinností va‰í je kráãeti bez
úhony podle svatého fiádu BoÏího,
Alma 7:22. âlenové Církve se budou
projevovati zboÏn˘m kráãením a fieãí,
NaS 20:69. Dbej na proroka a kráãej
ve v‰í svatosti pfied Pánem, NaS 21:4.
Uãte dûti, aby se modlily a kráãely
zpfiíma pfied Pánem, NaS 68:28. ZÛ-
staÀ ve mnû a já zÛstanu v tobû; tudíÏ
choì se mnou, MojÏ. 6:34.

KRÁDEÎ, KRÁSTI

Vzíti nûco druhému neãestnû nebo ne-
zákonnû. Pán vÏdy pfiikazoval sv˘m
dûtem, aby nekradly (Ex. 20:15; Mat.
19:18; 2. Nefi 26:32; Mos. 13:22; NaS
59:6).

Ukládejte si poklady v nebi, kde se
zlodûji nedob˘vají ani nekradou, Mat.
6:19–21. PoráÏky NefitÛ pfii‰ly pro p˘-
chu, bohatství, plenûní, kradení, Hel.
4:12. Ten, kdo krade a nechce ãiniti po-
kání, bude vyvrÏen, NaS 42:20. Ti, ktefií
kradou, budou vydáni zákonu zemû,
NaS 42:84–85.

KRÁLOVSKÉ. Viz také Chronologie

Dvû knihy ve Starém zákonû. Tyto kni-
hy vyprávûjí dûjiny Izraele od vzpoury
Adoniá‰e, ãtvrtého syna krále Davida
(asi roku 1015 pfi. Kr.), do koneãného
zajetí Judy (asi roku 586 pfi. Kr.). Zahr-
nují celé dûjiny severního království
(deseti kmenÛ Izraele) od oddûlení aÏ
do doby, kdy je Assyfiané odvedli do
severních zemí do zajetí.

První Královská: Kapitola 1 popisuje po-
slední dny Ïivota krále Davida. Kapi-
toly 2–11 zaznamenávají ·alomounÛv
Ïivot. Kapitoly 12–16 mluví o Roboá-
movi a Jeroboámovi, bezprostfiedních
následnících ·alomouna. Jeroboám zpÛ-
sobil rozdûlení království izraelského.

Jsou zmínûni i dal‰í králové. Kapitoly
17–21 zaznamenávají ãásti sluÏby Eli-
á‰ovy, kdyÏ napomínal Achaba, krále
izraelského. Kapitola 22 zaznamenává
válku proti S˘rii, v níÏ Achab a Jozafat,
král judsk˘, spojují síly. Prorok Micheá‰
prorokuje proti králÛm.

Druhá Královská: Kapitoly 1–2:11 po-
kraãují v záznamu o Eliá‰ovû Ïivotû,
vãetnû Eliá‰ova vyzvednutí do nebe
v ohnivém voze. Kapitoly 2–9 vyprá-
vûjí o Elizeovû sluÏbû víry a veliké mo-
ci. Kapitola 10 mluví o Jéhuovi, králi, a
o tom, jak zniãil dÛm AchabÛv a knûze
Bálovy. Kapitoly 11–13 zaznamenáva-
jí spravedlivou vládu Joasovu a smrt
Elizeovu. Kapitoly 14–17 mluví o rÛz-
n˘ch králích, ktefií vládli v Izraeli a
Judû, ãasto ve zlovolnosti. Kapitola 15
zaznamenává assyrské zajetí deseti
kmenÛ Izraele. Kapitoly 18–20 zazna-
menávají spravedliv˘ Ïivot Ezechiá‰e,
krále judského, a proroka Izaiá‰e. Ka-
pitoly 21–23 mluví o králích Manasse-
sovi a Joziá‰ovi. Manasses byl podle
tradice zodpovûdn˘ za muãednickou
smrt Izaiá‰ovu. Joziá‰ byl spravedli-
v˘m králem, kter˘ mezi Îidy opûtnû
zavedl zákon. Kapitoly 24–25 zazna-
menávají babylonské zajetí.

KRÁLOVSTVÍ BOÎÍ NEBOLI
KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ. Viz
také Celestiální sláva; Církev
JeÏí‰e Krista

Království BoÏí na zemi je Církev
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ
(NaS 65). Úãelem Církve je pfiipravo-
vati její ãleny, aby Ïili na vûky v celes-
tiálním království neboli království
nebeském. Písma v‰ak nûkdy naz˘vají
královstvím nebesk˘m Církev, coÏ
znamená, Ïe Církev je království
nebeské na zemi.

Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posled-
ních dnÛ je království BoÏí na zemi, ale
v souãasnosti je omezeno na králov-
ství církevní. Bûhem milénia bude
království BoÏí jak královstvím cír-
kevním, tak politick˘m.

Pán je Králem na vûky vûkÛ, Îalmy
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10:16 (Îalmy 11:4). BÛh nebe zfiídí
království, jeÏ nikdy nebude zniãeno,
Dan. 2:44 (NaS 138:44). âiÀte pokání,
neboÈ království nebeské je na dosah,
Mat. 3:2 (Mat. 4:17). Pfiijì království
tvé, staÀ se vÛle tvá na zemi, Mat. 6:10.
Hledejte nejprve království BoÏí, Mat.
6:33 (3. Nefi 13:33). Dám ti klíãe krá-
lovství, Mat. 16:19. Pfiijìte, abyste
zdûdili království pfiipravené pro vás,
Mat. 25:34. AÏ budu s vámi pfiijímati
svátost v království Otce svého, Mat.
26:26–29. Uvidíte v‰echny proroky
v království BoÏím, Luká‰ 13:28. Ne-
spravedliví nezdûdí království BoÏí,
1. Kor. 6:9. Tûlo a krev nemÛÏe zdûditi
království BoÏí, 1. Kor. 15:50. Pfiedtím,
neÏli budete hledati bohatství, hledej-
te království BoÏí, Jákob 2:18. Îádná
neãistá vûc nemÛÏe zdûditi království
nebeské, Alma 11:37. MÛÏe‰ s nimi
spoãinouti v království Otce mého,
NaS 15:6. Vám bylo dáno království
neboli klíãe Církve, NaS 42:69 (NaS
65:2). KéÏ království BoÏí vyjde, aby
mohlo pfiijíti království nebeské, NaS
65:5–6. Klíãe tohoto království ti ne-
budou nikdy odÀaty, NaS 90:3. Kdo tû
pfiijímá jako malé dítû, pfiijímá mé krá-
lovství, NaS 99:3. Tak bude má Církev
nazvána v tûchto posledních dnech, a
to Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posled-
ních dnÛ, NaS 115:4. Nebesa se otevfiela
a já jsem spatfiil celestiální království
BoÏí, NaS 137:1–4.

KREV. Viz také JeÏí‰ Kristus; ObûÈ;
Usmífiení, usmífiiti

Dávn˘mi Izraelity a mnoh˘mi kultura-
mi dnes povaÏována za sídlo Ïivota
neboli Ïivotodárnou energii celého
tûla. Ve starozákonní dobû Pán zaká-
zal Izraeli jísti krev jako potravu (Lev.
3:17; 7:26–27; 17:10–14).

Usmifiující moc obûti byla v krvi, pro-
toÏe krev byla pokládána za nezbyt-
nou pro Ïivot. ObûÈ zvífiat ve Starém
zákonû byla symbolem veliké obûti,
kterou pozdûji vykonal JeÏí‰ Kristus
(Lev. 17:11; MojÏ. 5:5–7). Usmifiující
krev JeÏí‰e Krista oãi‰Èuje kajícníka od
hfiíchu (1. Jan. 1:7).

Jeho pot byl jako veliké krÛpûje krve,
Luká‰ 22:44. My jsme posvûceni pro-
litím krve Kristovy, ÎidÛm 10:1–22.
Krev tekla z kaÏdého póru, Mos. 3:7
(NaS 19:18). Pánova krev byla prolita
na odpu‰tûní hfiíchÛ, NaS 27:2. JeÏí‰
vykonal dokonalé usmífiení skrze pro-
lití své krve, NaS 76:69. Skrze krev jste
posvûceni, MojÏ. 6:60.

KRISTUS. Viz JeÏí‰ Kristus

K¤EST, K¤TÍTI. Viz také Duch
Svat˘; Kfiest mal˘ch dûtí; Obfiady;
Znovuzrozen, zrozen z Boha

Z fieckého slova znamenajícího „poto-
piti“ neboli „ponofiiti“. Kfiest ponofie-
ním ve vodû tím, kdo má pravomoc, je
úvodním obfiadem evangelia a je nut-
n˘ k tomu, aby se ãlovûk stal ãlenem
Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posled-
ních dnÛ. Pfiedchází mu víra v JeÏí‰e
Krista a pokání. Musí b˘ti následován
pfiijetím daru Ducha Svatého, aby byl
úpln˘m (2. Nefi 31:13–14). Kfiest vodou
a Duchem je nutn˘ pfiedtím, neÏ osoba
mÛÏe vstoupiti do celestiálního králov-
ství. Adam byl první, kdo byl pokfitûn
(MojÏ. 6:64–65). JeÏí‰ byl také pokfitûn,
aby naplnil ve‰kerou spravedlivost a
aby ukázal cestu v‰emu lidstvu (Mat.
3:13–17; 2. Nefi 31:5–12).

ProtoÏe v‰ichni na zemi nemají pfií-
leÏitost pfiijmouti evangelium bûhem
smrtelnosti, Pán uznává kfity provádûné
v zastoupení za mrtvé. TudíÏ, ti, ktefií
pfiijímají evangelium v duchovním
svûtû, mohou získati oprávnûní pro
vstup do BoÏího království.

Je nezbytn˘: Dovol, aby tomu tak nyní
bylo, aby byla naplnûna ve‰kerá spra-
vedlivost, Mat. 3:15. JeÏí‰ pfii‰el a byl
pokfitûn od Jana, Marek 1:9. Farizeové
a zákoníci zavrhli radu BoÏí a nebyli
pokfitûni, Luká‰ 7:30. Pokud se ãlovûk
nenarodí z vody a z Ducha, nemÛÏe
vejíti do království BoÏího, Jan 3:5.
âiÀte pokání a buìte pokfitûni, jeden
kaÏd˘ z vás, Skut. 2:38. Pfiikazuje v‰em
lidem, Ïe musejí b˘ti pokfitûni v jeho
jménu, 2. Nefi 9:23–24. Aby lidé byli
spaseni, musejí následovati Krista,
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b˘ti pokfitûni, obdrÏeti Ducha Svatého
a vytrvati do konce, 2. Nefi 31. Kristo-
vou naukou je, Ïe lidé mají uvûfiiti a
b˘ti pokfitûni, 3. Nefi 11:20–40. Ti, ktefií
neuvûfií va‰im slovÛm a nebudou po-
kfitûni ve vodû ve jménu mém, budou
zatraceni, NaS 84:74. BÛh vysvûtlil
Adamovi, proã je nutné pokání a
kfiest, MojÏ. 6:52–60.

Kfiest ponofiením: KdyÏ byl JeÏí‰ po-
kfitûn, vystoupil ihned z vody, Mat.
3:16 (Marek 1:10). Jan kfitil, protoÏe
tam bylo mnoho vody, Jan 3:23. Filip a
kle‰tûnec sestoupili do vody, Skut.
8:38. Pohfibeni jsme s ním skrze kfiest,
¤ím. 6:4 (Kol. 2:12). Následujte Pána
svého a Spasitele svého dolÛ do vody,
2. Nefi 31:13. Alma, Helam a dal‰í byli
pohfibeni do vody, Mos. 18:12–16. A
pak je ponofiíte do vody, 3. Nefi 11:25–
26. Je vysvûtlen správn˘ zpÛsob kfitu,
NaS 20:72–74. Byli pokfitûni podle zpÛ-
sobu jeho pohfibení, jsouce pohfibeni
do vody v jeho jménu, NaS 76:50–51.
Adam byl poloÏen pod vodu a byl vy-
nesen z vody, MojÏ. 6:64. Kfiest je pono-
fiením na odpu‰tûní hfiíchÛ, âl. v. 1:4.

Kfiest na odpu‰tûní hfiíchÛ: VstaÀ a buì
pokfitûn a smyj hfiíchy své, Skut. 22:16.
Po kfitu pfiichází odpu‰tûní hfiíchÛ va-
‰ich ohnûm a Duchem Svat˘m, 2. Nefi
31:17. Pojìte a buìte pokfitûni ku po-
kání, abyste mohli b˘ti omyti z hfiíchÛ
sv˘ch, Alma 7:14. PoÏehnaní jsou ti,
ktefií uvûfií a budou pokfitûni, neboÈ
obdrÏí odpu‰tûní hfiíchÛ sv˘ch, 3. Nefi
12:1–2. Oznamuj pokání a víru ve Spa-
sitele a odpu‰tûní hfiíchÛ kfitem, NaS
19:31. Vûfiíme v kfiest ponofiením na
odpu‰tûní hfiíchÛ, âl. v. 1:4.

NáleÏitá pravomoc: Jdûte a uãte v‰echny
národy, kfitíce ve jménu Otce, Syna a
Ducha Svatého, Mat. 28:19 (NaS 68:8).
Limhi a mnozí z jeho lidu si pfiáli b˘ti
pokfitûni, ale v zemi nebylo Ïádného,
kdo by mûl pravomoc od Boha, Mos.
21:33. Dávám ti moc, abys kfitil, 3. Nefi
11:19–21. Aronovo knûÏství drÏí klíãe
kfitu ponofiením na odpu‰tûní hfiíchÛ,
NaS 13:1. To jsou ti, ktefií jsou mnou
vysvûceni kfitíti ve jménu mém, NaS

18:29. Jan Kfititel dal Josephu Smithovi
a Oliveru Cowderymu pravomoc kfití-
ti, JS–Î 1:68–69.

Podmínky pro kfiest: âiÀte pokání a
buìte pokfitûni ve jménu milovaného
Syna mého, 2. Nefi 31:11. Musíte ãiniti
pokání a b˘ti znovuzrozeni, Alma 7:14.
Hleìte, aÈ nejste pokfitûni nehodnû,
Morm. 9:29. Pouãuj rodiãe, Ïe musejí
ãiniti pokání a b˘ti pokfitûni a pokofiiti
se, Moroni 8:10. Jsou uvedeny pod-
mínky pro ty, ktefií si pfiejí b˘ti pokfitû-
ni, NaS 20:37. Dûti budou pokfitûny na
odpu‰tûní sv˘ch hfiíchÛ, kdyÏ je jim
osm let, NaS 68:25, 27.

Smlouvy uãinûné skrze kfiest: Vy jste
vstoupili do smlouvy s ním, Ïe mu bu-
dete slouÏiti a Ïe budete zachovávati
pfiikázání jeho, Mos. 18:8–10, 13. Ti,
ktefií ãiní pokání, berou na sebe jméno
Kristovo a jsou mu odhodláni slouÏiti,
budou pfiijati kfitem, NaS 20:37.

Kfiest za mrtvé: Co budou ãiniti ti, ktefií
jsou kfitûni za mrtvé, 1. Kor. 15:29. Kfiest
za mrtvé je vykonáván na odpu‰tûní
hfiíchÛ, NaS 124:29; 127:5–9; 128:1;
138:33.

Kfiest není pro malé dûti: Je závaÏn˘m
v˘smûchem Bohu, kfitíte-li malé dûti,
Moroni 8:4–23. Dûti budou pokfitûny,
kdyÏ je jim osm let, NaS 68:27. V‰ech-
ny dûti, jeÏ umírají pfied dosaÏením let
zodpovûdnosti, jsou spaseny v celesti-
álním království, NaS 137:10.

K¤EST MAL¯CH DùTÍ. Viz také
Dûti, dítû; Kfiest, kfitíti – kfiest není
pro malé dûti; Poãet vydati,
zodpovûdnost, zodpovûdn˘;
Spasení – spasení dûtí

Zbyteãná praktika kfitûní nemluvÀat a
dûtí, které nedosáhly vûku zodpovûd-
nosti, coÏ je osm let. Pán odsuzuje
kfiest mal˘ch dûtí (Moroni 8:10–21).
Dûti se rodí nevinné a bez hfiíchu. Sa-
tan nemá Ïádnou moc pokou‰eti dûti,
dokud nezaãnou b˘ti zodpovûdn˘mi
(NaS 29:46–47), a tak nemají zapotfiebí
ãiniti pokání nebo b˘ti pokfitûny. Dûti
mají b˘ti pokfitûny ve vûku osmi let
(NaS 68:25–27).
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K¤ESËANÉ. Viz také Svat˘; Uãedník

Jméno dávané vûfiícím v JeÏí‰e Krista.
I kdyÏ je tento termín ve svûtû bûÏnû
pouÏíván, Pán oznaãil pravé následov-
níky Kristovy jako Svaté (Skut. 9:13,
32, 41; 1. Kor. 1:2; NaS 115:4).

Uãedníci byli naz˘váni kfiesÈany, Skut.
11:26. JestliÏe nûkdo trpí jako kfiesÈan, aÈ
se nestydí, 1. Petr. 4:16. Pro tuto smlou-
vu budete naz˘váni dûtmi Kristov˘mi,
Mos. 5:7. Ti, ktefií nebyli ãleny Církve,
naz˘vali pravé vûfiící kfiesÈany, Alma
46:13–16.

K¤ÍÎ. Viz také Golgota; JeÏí‰
Kristus; Svátost; UkfiiÏování;
Usmífiení, usmífiiti

Dfievûná konstrukce, na které byl ukfii-
Ïován JeÏí‰ Kristus (Marek 15:20–26).
Ve svûtû povaÏují mnozí kfiíÏ za symbol
Kristova ukfiiÏování a smírné obûti;
av‰ak Pán ustanovil své vlastní symboly
pro své ukfiiÏování a obûÈ – chléb a
vodu svátosti (Mat. 26:26–28; NaS 20:40,
75–79). V písmech ti, ktefií berou kfiíÏ
svÛj, jsou ti, ktefií milují JeÏí‰e Krista
natolik, Ïe popírají v sobû bezboÏnost
a kaÏdou svûtskou Ïádost a zachovávají
jeho pfiikázání (PJS, Mat. 16:25–26).

Vezmi kfiíÏ a následuj mne, Marek 10:21
(3. Nefi 12:30; NaS 23:6). JeÏí‰ strpûl
kfiíÏ a posadil se na pravici trÛnu BoÏí-
ho, ÎidÛm 12:2. Byl pozvednut na kfiíÏi
a zabit pro hfiíchy svûta, 1. Nefi 11:33.
Ti, ktefií vytrpûli kfiíÏ svûta, zdûdí krá-
lovství BoÏí, 2. Nefi 9:18. Otec mÛj mne
poslal, abych mohl b˘ti pozvednut na
kfiíÏi, 3. Nefi 27:14–15. Ten, kdo nechce
vzíti svÛj kfiíÏ a následovati mne a za-
chovávati má pfiikázání, ten nebude
spasen, NaS 56:2. Viz Syna MuÏe po-
zvednutého na kfiíÏ, MojÏ. 7:55.

K¤TITEL. Viz Jan Kfititel

KÒL

Jedna z organizaãních a správních jed-
notek Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ. KÛl tvofií urãit˘ poãet
sborÛ a odboãek. Obecnû je urãen
zemûpisn˘mi hranicemi a odpovídá

pfiedstavû stanu popsané v Izaiá‰ovi
54:2: ProdluÏ provazy své a posilni
kÛly své. KaÏd˘ kÛl Sionu podporuje
a pomáhá podpírat Církev zpÛsobem,
jak˘m stan nebo stánek podpírají jeho
kÛly. KÛl je shromaÏìovacím místem
pro zbytky rozpt˘leného Izraele (NaS
82:13–14; 101:17–21).

KÛly své posilni a roz‰ifi hranice své,
Moroni 10:31 (NaS 82:14). Urãi pro
Sion dal‰í kÛly, kromû tohoto jednoho,
NaS 109:59. ShromáÏdûní v Sionu a
v kÛlech jeho mohlo b˘ti jako ochrana,
NaS 115:6 (NaS 101:21). Dal‰í místa
budou urãena pro kÛly, NaS 115:18.
President kvora vysok˘ch knûÏí je
ustanoven k uschopÀování tûch, jiÏ
budou urãeni presidenty kÛlÛ, NaS
124:133–134. Vyjdûte do zemû Sion,
aby kÛly jeho mohly b˘ti posíleny,
NaS 133:9.

KUMORA, PAHOREK. Viz také
Kniha Mormonova; Moroni, syn
MormonÛv; Smith, Joseph, ml.

Mal˘ pahorek nacházející se na západû
státu New Yorku ve Spojen˘ch státech
americk˘ch. Zde dávn˘ prorok, kter˘
se jmenoval Moroni, ukryl zlaté desky
obsahující urãité záznamy nefitského
a jareditského národa. Vzkfií‰en˘
Moroni pfiivedl v roce 1827 k tomuto
pahorku Josepha Smitha, aby tyto des-
ky získal a ãást z nich pfieloÏil. Tímto
pfiekladem je Kniha Mormonova.

Nefité se shromáÏdili v Kumora, Morm.
6:2–4. Kumora byl v zemi mnoha vod,
Morm. 6:4. Mormon ukryl záznamy
v pahorku Kumora, Morm. 6:6. V‰ichni
Nefité, kromû dvaceti ãtyfi, byli zabiti
v Kumora, Morm. 6:11. Sly‰íme radost-
né zvûsti z Kumora, NaS 128:20. Joseph
Smith vzal desky z pahorku Kumora,
JS–Î 1:42, 50–54, 59.

KVORUM. Viz také KnûÏství

Slovo kvorum mÛÏe b˘ti pouÏito dvûma
zpÛsoby. Oznaãuje: 1) urãitou skupinu
muÏÛ, ktefií mají tent˘Ï úfiad v knûÏ-
ství; 2) vût‰inu neboli minimální poãet
ãlenÛ v knûÏské skupinû, která musí
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b˘ti pfiítomna ve shromáÏdûní, aby pro-
jednala záleÏitosti Církve (NaS 107:28).

Jsou popsána kvora Prvního pfiedsed-
nictva, Dvanácti a Sedmdesáti a jejich
vzájemn˘ vztah, NaS 107:22–26, 33–34
(NaS 124:126–128). Rozhodnutí tûchto
kvor musejí b˘ti jednomyslná, NaS
107:27. Rozhodnutí kvora mají b˘ti ãi-
nûna s ve‰kerou spravedlivostí, NaS
107:30–32. Jsou popsány povinnosti
presidentÛ knûÏsk˘ch kvor, NaS 107:85–
96. Kvorum star‰ích je ustanoveno pro
stálé sluÏebníky, NaS 124:137.

LÁBAN, BRATR REBEKY. Viz také
Rebeka

Ve Starém zákonû bratr Rebeky a otec
Líi a Ráchel, Jákobov˘ch manÏelek
(Gen. 24:29–60; 27:43–44; 28:1–5; 29:4–
29; 30:25–42; 31:1–55).

LABAN, DRÎITEL MOSAZN¯CH
DESEK. Viz také Mosazné desky

V Knize Mormonovû muÏ v Jeruzalémû,
kter˘ byl drÏitelem mosazn˘ch desek
v dobû, kdy tam Ïila Lehiova rodina.
Laban oloupil Nefiho a jeho bratry a
snaÏil se je zabíti (1. Nefi 3:1–27). Duch
vedl Nefiho, aby zabil Labana, aby tak
získal desky (1. Nefi 4:1–26).

LAMAN. Viz také Lamanité; Lehi,
otec NefiÛv

V Knize Mormonovû nejstar‰í syn
LehiÛv a Sariin a nejstar‰í bratr Nefi-
Ûv (1. Nefi 2:5). Laman se vût‰inou
rozhodl ãiniti zlo místo dobra.

Laman reptal proti svému otci, 1. Nefi
2:11–12. Vzboufiil se proti svému spra-
vedlivému bratru Nefimu, 1. Nefi 7:6
(1. Nefi 3:28–29). V Lehiovû vidûní
nepojedl z ovoce stromu Ïivota,
1. Nefi 8:35–36. Na Lamana a jeho ná-
sledovníky pfii‰lo prokletí, 2. Nefi 5:21
(Alma 3:7).

LAMANITÉ. Viz také Kniha
Mormonova; Laman; Nefité

Skupina lidí v Knize Mormonovû,
z nichÏ mnozí byli potomky Lamana,
nejstar‰ího syna Lehiova. Mûli pocit,

Ïe Nefi a jeho potomci jim ukfiivdili
(Mos. 10:11–17). V˘sledkem bylo, Ïe
se boufiili proti NefitÛm a ãasto zavr-
hovali uãení evangelia. Lamanité v‰ak
krátce pfied narozením JeÏí‰e Krista
pfiijali evangelium a byli spravedlivûj-
‰í neÏli Nefité (Hel. 6:34–36). Dvû stû
let poté, kdy Kristus nav‰tívil Ameriky,
Nefité i Lamanité se stali zlovoln˘mi
a poãali jeden proti druhému válãiti.
Lamanité kolem r. 400 po Kr. nefitsk˘
národ zcela zniãili.

Lamanité pfiemohli símû Nefiovo,
1. Nefi 12:19–20. Lamanité nenávidûli
Nefity, 2. Nefi 5:14. Lamanité budou
metlou NefitÛm, 2. Nefi 5:25. Kniha
Mormonova znovuzfiídí LamanitÛm
poznání o jejich praotcích a o evange-
liu JeÏí‰e Krista, 2. Nefi 30:3–6 (Titulní
strana Knihy Mormonovy). Lamanité
jsou zbytkem ÎidÛ, NaS 19:27. Lama-
nité pfied Pánov˘m pfiíchodem pokve-
tou jako rÛÏe, NaS 49:24.

LAMONI. Viz také Ammon, syn
Mosiá‰Ûv

V Knize Mormonovû lamanitsk˘ král,
jenÏ byl obrácen Duchem Pánû a inspi-
rovanou prací a uãením Ammona
(Alma 17–19).

LÁSKA. Viz také Nepfiátelství;
Pravá láska; Soucit

Hluboká oddanost a náklonnost. Láska
k Bohu zahrnuje oddanost, uctívání,
úctu, jemnost, milosrdenství, odpu‰-
tûní, soucit, milost, sluÏbu, vdûãnost,
laskavost. Nejvût‰í pfiíklad BoÏí lásky
k jeho dûtem spoãívá v nekoneãném
usmífiení JeÏí‰e Krista.

Milovati bude‰ bliÏního svého jako
sebe samého, Lev. 19:18 (Mat. 5:43–44;
22:37–40; ¤ím. 13:9; Gal. 5:14; Jakub 2:8;
Mos. 23:15; NaS 59:6). Bude‰ milovati
Pána Boha svého cel˘m srdcem sv˘m,
Deut. 6:5 (Moroni 10:32; NaS 59:5).
Pán vá‰ BÛh vás zkou‰í, aby vûdûl, zda
milujete Pána Boha svého, Deut. 13:3.
Koho Pán miluje, toho trestá, Pfiísl.
3:12. Pfiítel miluje v kaÏdém ãase, Pfiísl.
17:17. BÛh tak miloval svût, Ïe dal
svého Jednorozeného Syna, Jan 3:16
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(NaS 138:3). Milujte jeden druhého,
tak jako já miloval jsem vás, Jan 13:34
(Jan 15:12, 17; MojÏ. 7:33). Milujete-li
mne, pfiikázání má zachovávejte, Jan
14:15 (NaS 42:29). Vût‰í lásky Ïádn˘
nemá neÏ tu, Ïe ãlovûk pokládá Ïivot
svÛj za pfiátele své, Jan 15:13. Petfie,
miluje‰ mne více neÏ tyto? Pas ovce
mé, Jan 21:15–17. Nic nás neodlouãí od
lásky BoÏí v Kristu, ¤ím. 8:35–39. Oko
nevidûlo vûci, jeÏ BÛh pfiipravil pro ty,
ktefií jej milují, 1. Kor. 2:9. Skrze lásku
sluÏte jeden druhému, Gal. 5:13. Man-
Ïelé, milujte manÏelky své, Efez. 5:25
(Kol. 3:19). Nemilujte svût, 1. Jan. 2:15.
BÛh láska jest, 1. Jan. 4:8. My milujeme
jej, protoÏe on nejprve miloval nás,
1. Jan. 4:19. Kristus trpí pro svou milu-
jící laskavost vÛãi lidem, 1. Nefi 19:9.
Tlaãte se kupfiedu s láskou k Bohu a ke
v‰em lidem, 2. Nefi 31:20. Budete uãiti
své dûti, aby se navzájem milovaly a
aby si navzájem slouÏily, Mos. 4:15.
JestliÏe se vám chtûlo zpívati píseÀ
vykupitelské lásky, cítíte se tak nyní?
Alma 5:26. Buìte vedeni Svat˘m Du-
chem, stávajíce se trpûliv˘mi, pln˘mi
lásky, Alma 13:28. DrÏ na uzdû v‰ech-
ny vá‰nû své, abys mohl b˘ti naplnûn
láskou, Alma 38:12. Nebylo Ïádného
sváru pro lásku BoÏí, která pfieb˘vala
v srdci lidí, 4. Nefi 1:15. V‰e, co vyz˘-
vá milovati Boha, je inspirováno Bo-
hem, Moroni 7:13–16. Pravá láska je
ãistá láska Kristova, Moroni 7:47. Do-
konalá láska vyhání bázeÀ, Moroni
8:16 (1. Jan. 4:18). Láska uschopÀuje
lidi pro BoÏí dílo, NaS 4:5 (NaS 12:8).
Posvûcení pfiichází ke v‰em tûm, kdoÏ
milují Boha a slouÏí mu, NaS 20:31.
Miluje‰-li mne, sluÏ mi a zachovávej
má pfiikázání, NaS 42:29 (Jan 14:15).
Projev více lásky vÛãi tûm, které tres-
tá‰ nebo kárá‰, NaS 121:43. Lidé milo-
vali Satana více neÏli Boha, MojÏ.
5:13, 18, 28.

LAZAR. Viz také Maria z Betany;
Marta

V Novém zákonû bratr Marty a Marie.
JeÏí‰ ho vzkfiísil z mrtv˘ch (Jan 11:1–
44; 12:1–2, 9–11). Není to t˘Ï Lazar,

o nûmÏ se mluví jako o Ïebrákovi
v podobenství, kterému uãil JeÏí‰
(Luká‰ 16:19–31).

LEHI, NEFITSK¯ MISIONÁ¤. Viz
také Helaman, syn HelamanÛv

V Knize Mormonovû syn HelamanÛv,
jenÏ byl synem Helamanov˘m. Lehi
byl velik˘m misionáfiem (Hel. 3:21;
4:14).

Dostal jméno Lehi, aby mu to pfiipomí-
nalo jeho praotce, Hel. 5:4–6. S Nefim
mnohé obrátil, byl uvûznûn, byl ob-
klopen ohnûm a mluvil s andûly, Hel.
5:14–48. Dennû dostával mnohá zjeve-
ní, Hel. 11:23.

LEHI, NEFITSK¯ VOJEVÒDCE
V Knize Mormonovû nefitsk˘ voje-
vÛdce (Alma 43:35–53; 49:16–17;
52:27–36; 53:2; 61:15–21).

LEHI, OTEC NEFIÒV
V Knize Mormonovû hebrejsk˘ prorok,
kter˘ kolem roku 600 pfi. Kr. vedl svou
rodinu a následovníky z Jeruzaléma
do zaslíbené zemû na západní polo-
kouli. Lehi byl v Knize Mormonovû
prvním prorokem mezi sv˘m lidem.

Lehi uprchl z Jeruzaléma se svou
rodinou na pfiíkaz Pána (1. Nefi 2:1–4).
Byl potomkem Jozefa, kter˘ byl prodán
do Egypta (1. Nefi 5:14). Pán mu dal
vidûní o stromu Ïivota (1. Nefi 8:2–35).
Lehi a jeho synové postavili loì a plavili
se na západní polokouli (1. Nefi 17–18).
On a jeho potomci se usadili v nové
zemi, (1. Nefi 18:23–25). NeÏ Lehi ze-
mfiel, poÏehnal sv˘m synÛm a uãil je o
Kristu a o pfiíchodu Knihy Mormonovy
v posledních dnech (2. Nefi 1–3, 4:1–12).

Kniha Lehiova: KdyÏ Joseph Smith pfie-
kládal Knihu Mormonovu, zaãal s kni-
hou Lehiovou. Byl to záznam, kter˘
Mormon zkrátil z desek Lehiov˘ch.
KdyÏ mûl 116 stran rukopisu, které
pfieloÏil z této knihy, Joseph dal rukopis
Martinu Harrisovi, jenÏ krátce slouÏil
jako JosephÛv písafi pfii pfiekládání
Knihy Mormonovy. Tyto stránky se
pak ztratily. Joseph nepfiekládal znovu
knihu Lehiovu, aby nahradil ztracen˘
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rukopis, ale místo toho pfieloÏil ze
zlat˘ch desek jiné pfiíbuzné zprávy
(viz úvod k NaS 3, 10). Tyto jiné zprá-
vy jsou nyní prvními ‰esti knihami
Knihy Mormonovy.

LEHKOMYSLNOST. Viz také Zlé fieãi

Zacházeti lehkováÏnû s posvátn˘mi
vûcmi, (NaS 84:54).

Svatí nemají míti plané my‰lenky ani
pfiemíru smíchu, NaS 88:69. UpusÈte
od ve‰keré své p˘chy a lehkomyslnos-
ti, NaS 88:121.

LEMUEL. Viz také Laman;
Lamanité; Lehi, otec NefiÛv

V Knize Mormonovû druh˘ syn LehiÛv
a jeden ze star‰ích bratrÛ Nefiov˘ch.
Spojil se s Lamanem, aby odporovali
Nefimu.

Lehi napomínal Lemuela, aby byl stá-
l˘ jako údolí, 1. Nefi 2:10. Rozhnûval
se na Nefiho a poslouchal Lamana,
1. Nefi 3:28. Lemuelité byli zaãlenûni
mezi Lamanity, Jákob 1:13–14 (Alma
47:35).

LENOST, LÍN¯

Neãinn˘ a nezapojen˘ ve spravedli-
v˘ch skutcích.

Nechce-li nûkdo pracovati, nebude ani
jísti, 2. Tes. 3:10. Stali se lín˘m lidem
pln˘m zlomyslnosti, 2. Nefi 5:24. ZdrÏ
se zahálky, Alma 38:12. Ten, kdo je
lín˘, nebude jísti chléb dûlníka, NaS
42:42. Bûda vám, ktefií nechcete praco-
vati sv˘ma vlastníma rukama, NaS
56:17. Buìte horlivû zamûstnáni v dobré
vûci, NaS 58:27. UstaÀte b˘ti lín˘mi,
NaS 88:124.

LEST. Viz také Klam, klamati

V písmech lest znamená podvodnou
vychytralost.

PoÏehnan˘ je ãlovûk, v jehoÏ duchu
Ïádné lsti není, Îalmy 32:2 (Îalmy
34:14; 1. Petr. 2:1). Natanael byl Izrae-
lita, v nûmÏ nebylo Ïádné lsti, Jan 1:48
(NaS 41:9–11). Ryzí poznání roz‰ifiuje
du‰i bez lsti, NaS 121:42.

LETNICE. Viz Den padesát˘

LÉVÍ. Viz také Izrael; Jákob, syn
IzákÛv

Ve Starém zákonû tfietí syn Jákoba
a Líi (Gen. 29:34; 35:23). Léví se stal
otcem jednoho z kmenÛ Izraele.

Kmen LévíÛv: Jákob poÏehnal Lévímu
a jeho potomkÛm (Gen. 49:5–7). Potom-
ci Lévího slouÏili ve svatyních Izraele
(Num. 1:47–54). Aron byl Levíta a jeho
potomci byli knûÏími (Ex. 6:16–20; 28:1–
4; 29). Levíté pomáhali knûÏím, synÛm
Aronov˘m, (Num. 3:5–10; 1. Král. 8:4).
Nûkdy pÛsobili jako hudebníci, (1. Par.
15:16; Neh. 11:22); poráÏeli obûti (2. Par.
29:34; Ezdr. 6:20) a zpravidla pomáha-
li v chrámu (Neh. 11:16). Levíté byli
zasvûceni sluÏbû Pánu, aby vykonáva-
li obfiady pro dûti Izraele. Levíté byli
sami obûtováváni za dûti Izraele (Num.
8:11–22); tak se stali zvlá‰tním BoÏím
vlastnictvím, dan˘m jemu namísto
prvorozen˘ch (Num. 8:16). Pro svÛj
úfiad nebyli zasvûceni, ale byli oãi‰tûni
(Num. 8:7–16). Nemûli Ïádnou zemi
jako dûdictví v Kanánu (Num. 18:23–
24), ale dostali desátky (Num. 18:21),
ãtyfiicet osm mûst (Num. 35:6) a právo
pfiijímati almuÏny lidí v dobû slavnos-
tí (Deut. 12:18–19; 14:27–29).

LEVITICUS. Viz také Pentateuch

Kniha ve Starém zákonû, která mluví o
knûÏsk˘ch povinnostech Izraele. ZdÛ-
razÀuje svatost Boha a soubor pravidel,
podle nichÏ jeho lid mÛÏe Ïíti, aby se
stal svat˘m. Jejím cílem je uãiti mravním
pfiedpisÛm a náboÏensk˘m pravdám
zákona MojÏí‰ova prostfiednictvím ritu-
álu. Knihu Leviticus napsal MojÏí‰.

Kapitoly 1–7 vysvûtlují obfiady t˘-
kající se obûtí. Kapitoly 8–10 popisují
rituál dodrÏovan˘ pfii zasvûcování knû-
Ïí. Kapitola 11 vysvûtluje, co se mÛÏe a
co se nemÛÏe jísti a co je ãisté nebo
neãisté. Kapitola 12 mluví o Ïenách po
porodu. Kapitoly 13–15 jsou zákony
t˘kající se ceremoniální neãistoty. Ka-
pitola 16 obsahuje rituál, kter˘ se mûl
zachovávati na Den usmífiení. Kapito-
ly 17–26 obsahují sbírku zákonÛ, které
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se t˘kají náboÏensk˘ch a spoleãensk˘ch
záleÏitostí. Kapitola 27 vysvûtluje, Ïe
Pán pfiikázal Izraeli zasvûtiti jejich
úrodu, stáda a dobytek Pánu.

LEVÍTSKÉ KNùÎSTVÍ. Viz
Aronovo knûÏství

LHANÍ. Viz také âestnost, ãestn˘;
Klam, klamati; Zlé fieãi

Jakékoli fale‰né nebo nepravdivé sdû-
lení za úãelem klamání.

Nebude‰ krásti ani jednati fale‰nû ani
lháti, Lev. 19:11. Nenávidím lhaní a
hrozím se ho, Îalmy 119:163. Ohav-
ností jsou Pánu rty lÏivé, Pfiísl. 12:22.
Oni jsou lidem m˘m, ti nebudou lháti,
Iz. 63:8. ëábel lháfi jest a otec lÏí, Jan
8:44 (2. Nefi 2:18; Eter 8:25; MojÏ. 4:4).
Nelhal jsi lidem, ale Bohu, Skut. 5:4
(Alma 12:3). ¤ekne-li ãlovûk: Miluji
Boha, a nenávidí bratra svého, lháfi
jest, 1. Jan. 4:20. V‰ichni lháfii mají
podíl na druhé smrti, Zjev. 21:8 (NaS
63:17). Bûda lháfii, neboÈ on bude svr-
Ïen do pekla, 2. Nefi 9:34. Mnozí
budou uãiti fale‰né nauce fikouce:
ZalÏete trochu, v tom není nic ‰patné-
ho, 2. Nefi 28:8–9 (NaS 10:25). Pfied-
stavujete si, Ïe mÛÏete Pánu lháti?
Alma 5:17. Ty jsi BÛh pravdy a nemÛÏe‰
lháti, Eter 3:12 (Num. 23:19; 1. Sam.
15:29; Tit. 1:2; ÎidÛm 6:18; Enos 1:6).
Ten, kdo lÏe a nechce ãiniti pokání,
bude vyvrÏen, NaS 42:21. Lháfii dûdí
telestiální slávu, NaS 76:81, 103–106.
Vûfiíme, Ïe máme b˘ti ãestní, âl. v. 1:13.

LÍA. Viz také Jákob, syn IzákÛv;
Lában, bratr Rebeky

Ve Starém zákonû nejstar‰í dcera Lába-
nova a jedna z Jákobov˘ch manÏelek
(Gen. 29). Lía se stala matkou ‰esti synÛ
a jedné dcery (Gen. 29:31–35; 30:17–21).

LIAHONA

V Knize Mormonovû mosazná koule se
dvûma ukazateli, které udávaly smûr –
jako kompas – a také udílely duchovní
pokyny Lehimu a jeho následovníkÛm,
kdyÏ byli spravedliví. Liahonu poskytl
Pán a skrze ni dával pokyny.

Lehi na‰el mosaznou kouli se dvûma
vfieteny, která ukazovala cestu, kterou
Lehi a jeho rodina mûli jíti, 1. Nefi
16:10. Koule pracovala podle víry a
píle, 1. Nefi 16:28–29 (Alma 37:40).
Beniamin dal kouli Mosiá‰ovi, Mos.
1:16. Koule neboli ukazatel se naz˘val
Liahona, Alma 37:38. Liahona byla
pfiirovnána ke slovu Kristovu, Alma
37:43–45. Tfii svûdkové Knihy Mormo-
novy uvidí ukazatel dan˘ Lehimu,
NaS 17:1.

LIDÉ. Viz âlovûk, lidé

LIDÉ KRÁLOVI

Skupina v Knize Mormonovû, která
chtûla svrhnouti vládu NefitÛ (Alma
51:1–8).

LIMHI. Viz také Noé, syn ZenifÛv

V Knize Mormonovû spravedliv˘ král
NefitÛ v zemi Nefi; byl synem krále
Noéma (Mos. 7:7–9). Král Limhi vstou-
pil do smlouvy, Ïe bude slouÏiti Bohu
(Mos. 21:32). Vyvedl svÛj lid z lamanit-
ského zajetí a vrátili se do Zarahemly
(Mos. 22).

LOKET

BûÏná jednotka délky mezi Hebrejci –
pÛvodnû vzdálenost od lokte ke ko-
neãkÛm prstÛ.

LOSY

ZpÛsob vybrání nebo vylouãení nûko-
lika moÏností, ãasto provádûn˘ vybrá-
ním jednoho papírku nebo kousku
dfiívka z nûkolika dal‰ích. Tomu se
fiíká metati los.

Rozdûlili roucho jeho, metajíce los,
Mat. 27:35 (Îalmy 22:19; Marek 15:24;
Luká‰ 23:34; Jan 19:24). Dali jim losy a
los padl na Matûje, Skut. 1:23–26.
Metali jsme los – kdo z nás pÛjde do
domu Labanova, 1. Nefi 3:11.

LOT. Viz také Abraham

Ve Starém zákonû syn HáranÛv a syno-
vec AbrahamÛv (Gen. 11:27, 31; Abr.
2:4). Háran zemfiel kvÛli hladu v Ur
(Abr. 2:1). Lot opustil s Abrahamem a
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Sárou Ur a cestoval s nimi do Kanánu
(Gen. 12:4–5). Lot se rozhodl Ïíti
v Sodomû. Pán poslal posla, aby varo-
val Lota, aby uprchl ze Sodomy dfiíve,
neÏ ji Pán zniãí pro zlovolnost lidí
(Gen. 13:8–13; 19:1, 13, 15); av‰ak Lo-
tova manÏelka se ohlédla, aby vidûla
zniãení, a stala se sloupem soln˘m
(Gen. 19:26). Nov˘ zákon obsahuje od-
kazy na Lota (Luká‰ 17:29; 2. Petr. 2:6–
7). Jeho Ïivot poté, co ode‰el od Abra-
hama, je popsán v Genesis 13, 14 a 19.

LUCIFER. Viz také Antikrist; ëábel;
Niãitel; Peklo; Synové zatracení

Toto jméno znamená Záfiící neboli
Svûtlono‰. Je také znám jako Syn jitra.
Lucifer byl duchovním synem Nebes-
kého Otce a v pfiedsmrtelném Ïivotû
vedl vzpouru. Jméno Lucifer se obje-
vuje v Bibli pouze jednou (Iz. 14:12).
Zjevení posledních dnÛ poskytuje
více podrobností o Luciferovû pádu
(NaS 76:25–29).

Lucifer padl v pfiedsmrtelné existenci,
Iz. 14:12 (Luká‰ 10:18; 2. Nefi 24:12). Po
svém pádu se stal Satanem a ìáblem,
NaS 76:25–29 (MojÏ. 4:1–4).

LUKÁ·. Viz také Evangelia;
Skutkové apo‰tolÛ

Autor Evangelia Luká‰ova a knihy
SkutkÛ v Novém zákonû a misionáfisk˘
spoleãník PavlÛv. Narodil se fieck˘m
rodiãÛm a praktikoval lékafiství (Kol.
4:14). Luká‰ mûl dobré vzdûlání. On
sám se oznaãil za spoleãníka Pavlova,
kdyÏ se pfiipojil k Pavlovi v Troadû
(Skut. 16:10–11). Luká‰ byl také s Pa-
vlem ve Filippis na Pavlovû poslední
cestû do Jeruzaléma (Skut. 20:6) a tito
dva byli spolu aÏ do svého pfiíchodu
do ¤íma. Luká‰ byl také s Pavlem
bûhem jeho druhého uvûznûní v ¤ímû
(2. Tim. 4:11). Podle tradice zemfiel
jako muãedník.

Evangelium Luká‰ovo: Zpráva, kterou
napsal Luká‰ o JeÏí‰i Kristu a jeho
sluÏbû ve smrtelnosti. Kniha Skutkové
apo‰tolÛ je pokraãováním Evangelia
Luká‰ova. Luká‰ zanechal dobfie

napsanou zprávu o JeÏí‰ovû sluÏbû,
pfiedstavující JeÏí‰e jako Spasitele jak
ÎidÛ, tak pohanÛ. Napsal mnohé o
JeÏí‰ovû uãení a o jeho ãinech. Pouze
v Luká‰ovi získáváme zprávu o náv‰tû-
vû Gabriela u Zachariá‰e a Marie
(Luká‰ 1); o náv‰tûvû past˘fiÛ u nemluv-
nûte JeÏí‰e (Luká‰ 2:8–18); o dvanáctile-
tém JeÏí‰ovi v chrámu (Luká‰ 2:41–52);
o sedmdesáti povûfien˘ch a vyslan˘ch
(Luká‰ 10:1–24); o JeÏí‰ovi potícím krev
(Luká‰ 22:44); o JeÏí‰ovû rozhovoru se
zlodûjem na kfiíÏi (Luká‰ 23:39–43) a o
tom, jak JeÏí‰ jedl po svém vzkfií‰ení
rybu a med (Luká‰ 24:42–43).

Pokud jde o obsah kapitol, viz
„Evangelia“.

MAGOG. Viz také Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista; Gog

V Bibli zemû a lid v blízkosti âerného
mofie. Gog, jejich král, povede vojska
Magogu v poslední veliké bitvû pfied
druh˘m pfiíchodem Krista (Ezech. 38:2;
39:6). Písma mluví o dal‰í veliké bitvû
Goga a Magogu na konci milénia mezi
silami BoÏími a silami zla (Zjev. 20:7–9;
NaS 88:111–116).

MALACHIÁ·

Starozákonní prorok, kter˘ psal a
prorokoval kolem roku 430 pfi. Kr.

Kniha Malachiá‰ova: Kniha neboli pro-
roctví Malachiá‰ovo je poslední knihou
Starého zákona. Zdá se, Ïe sleduje ãtyfii
hlavní témata: 1) hfiíchy Izraele – Ma-
lachiá‰ 1:6–2:17; 3:8–9; 2) soudy, které
pfiijdou na Izrael pro jeho neposlu‰-
nost – Malachiá‰ 1:14; 2:2–3, 12; 3:5;
3) zaslíbení za poslu‰nost – Malachiá‰
3:10–12, 16–18; 4:2–3 a 4) proroctví
t˘kající se Izraele – Malachiá‰ 3:1–5;
4:1, 5–6 (NaS 2; 128:17; JS–Î 1:37–39).

Malachiá‰ ve svém proroctví psal o
Janu Kfititeli (Mal. 3:1; Mat. 11:10), o
zákonu desátku (Mal. 3:7–12), o druhém
pfiíchodu Pánû (Mal. 4:5) a o návratu
Eliá‰e (Mal. 4:5–6; NaS 2; 128:17; JS–Î
1:37–39). Spasitel citoval NefitÛm celé
Malachiá‰ovy kapitoly 3 a 4 (3. Nefi
24–25).
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MALOMOCENSTVÍ

NakaÏlivá choroba, o které se ãasto
mluví ve Starém i Novém zákonû.
Mnoho v˘znaãn˘ch lidí v Bibli bylo
v urãit˘ ãas suÏováno malomocenstvím,
vãetnû MojÏí‰e (Ex. 4:6–7), jeho sestry
Marie (Num. 12:10), Námana (2. Král.
5) a krále Uziá‰e (2. Par. 26:19–21).

JeÏí‰ uzdravil nûkolik lidí z malomo-
cenství, Mat. 8:2–4 (Marek 1:40–45;
Luká‰ 5:12–15; 3. Nefi 17:7–9). JeÏí‰
uzdravil deset malomocn˘ch, Luká‰
17:11–19.

MAMON. Viz také Peníze

Aramejské slovo znamenající „bohat-
ství“ (Mat. 6:24; Luká‰ 16:9; NaS 82:22).

MANASSES. Viz také Efraim;
Izrael; Jozef, syn JákobÛv

Ve Starém zákonû nejstar‰í syn Asenat
a Jozefa, kter˘ byl prodán do Egypta
(Gen. 41:50–51). On a jeho bratr Efra-
im byli vnuci Jákoba (Izraele), ale byli
jím adoptováni a poÏehnáni, jako by
byli jeho vlastními syny (Gen. 48:1–20).

Kmen ManassesÛv: Manassesovi potomci
byli poãítáni mezi kmeny Izraele (Num.
1:34–35; Jozue 13:29–31). MojÏí‰ovo
poÏehnání kmene Jozefova, které bylo
dáno také Efraimovi a Manassesovi, je
zaznamenáno v Deutoronomiu 33:13–
17. Jejich urãená zemû byla ãásteãnû
západnû od Jordánu a sousedila s Efrai-
movou. Mûli také kolonie v˘chodnû od
Jordánu na úrodn˘ch pastvinách Báza-
nu a Galádu. V posledních dnech bude
kmen ManassesÛv pomáhati kmenu
Efraimovu pfii shromaÏìování rozpt˘-
leného Izraele (Deut. 33:13–17). Lehi,
prorok Knihy Mormonovy, byl potom-
kem Manassesov˘m (Alma 10:3).

MANIFEST. Viz také ManÏelství,
vdávati se, Ïeniti se – Plurální
manÏelství; Woodruff, Wilford

Oficiální prohlá‰ení uãinûné presiden-
tem Wilfordem Woodruffem v roce
1890 jasnû uvádûjící, Ïe Církev a její
ãlenové se podvolili zákonu zemû a jiÏ
nepraktikují plurální manÏelství (NaS

OP–1). President Woodruff vydal
Manifest poté, kdyÏ obdrÏel vidûní a
zjevení od Boha.

MANNA, MAN. Viz také Exodus;
Chléb Ïivota

Jemn˘ vloãkovit˘ pokrm s chutí me-
dov˘ch oplatek (Ex. 16:14–31) nebo
ãerstvého oleje (Num. 11:8). Pán jím
zaopatfiil potravu pro dûti Izraele
bûhem jejich ãtyfiiceti let v pustinû (Ex.
16:4–5, 14–30, 35; Jozue 5:12; 1. Nefi
17:28).

Dûti Izraele ji naz˘valy manna
(neboli man-hu v hebrej‰tinû) – coÏ
znamená „Co je to?“ – protoÏe nevû-
dûly, co to je (Ex. 16:15). Manna se také
naz˘vala „andûlsk˘ pokrm“ a „chléb
z nebe“ (Îalmy 78:24–25; Jan 6:31). Byl
to symbol pro Krista, kter˘ je Chléb
Îivota (Jan 6:31–35).

MANÎEL. Viz ManÏelství, vdávati
se, Ïeniti se; Rodina

MANÎELKA. Viz ManÏelství,
vdávati se, Ïeniti se; Rodina

MANÎELSTVÍ, VDÁVATI SE,
ÎENITI SE. Viz také Rodina;
Rozvod

Zákonná smlouva neboli dohoda mezi
muÏem a Ïenou, která je ãiní manÏe-
lem a manÏelkou. ManÏelství ustano-
vil BÛh (NaS 49:15).

Není dobré, aby muÏ byl samotn˘,
Gen. 2:18 (MojÏ. 3:18). MuÏ pfiilne
k manÏelce své a budou jedním tûlem,
Gen. 2:24 (Mat. 19:5; Abr. 5:18). Co
BÛh spojil, nechÈ ãlovûk nerozluãuje,
Mat. 19:6 (Marek 10:9). V posledních
dnech se nûktefií odvrátí od víry, zaka-
zujíce Ïeniti se a vdávati se, 1. Tim.
4:1–3. ManÏelství je úctyhodné, ÎidÛm
13:4. Pán pfiikázal Lehiov˘m synÛm,
aby se oÏenili s dcerami Izmaelov˘mi,
1. Nefi 7:1, 5 (1. Nefi 16:7–8). BÛh stvo-
fiil Adama a Evu, aby byli muÏem a
manÏelkou, MojÏ. 3:7, 18, 21–25.

Nová a vûãná smlouva manÏelství: SÀatek
uzavfien˘ pod zákonem evangelia a
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pod svat˘m knûÏstvím je pro smrteln˘
Ïivot a pro vûãnost. ZpÛsobilí muÏi a
Ïeny takto zpeãetûní v chrámu v man-
Ïelství mohou pokraãovati jako manÏel
a manÏelka po celou vûãnost.

JeÏí‰ uãil zákonu manÏelství, Luká‰
20:27–36. Ani není muÏ bez Ïeny
v Pánu, 1. Kor. 11:11. ManÏel a man-
Ïelka jsou spoludûdicové milosti Ïivo-
ta, 1. Petr. 3:7. Cokoli zpeãetí‰ na zemi,
bude zpeãetûno na nebi, Hel. 10:7
(Mat. 16:19). Aby ãlovûk získal nejvy‰-
‰í stupeÀ celestiálního království,
musí vstoupiti do nové a vûãné smlou-
vy manÏelství, NaS 131:1–4. JestliÏe se
muÏ neoÏení s manÏelkou skrze mne,
jejich smlouva a manÏelství nejsou
platné, kdyÏ zemfiou, NaS 132:15. Jest-
liÏe se muÏ oÏení s manÏelkou skrze
mé slovo a skrze novou a vûãnou
smlouvu, a je to zpeãetûno Svat˘m
Duchem zaslíbení, bude to plnû plat-
né, aÏ budou mimo svût, NaS 132:19.

ManÏelství s osobou jiné víry: ManÏel-
ství mezi muÏem a Ïenou, ktefií mají
rÛznou náboÏenskou víru a dbají na
rÛzné praktiky.

Nevezme‰ manÏelku pro syna mého
z dcer Kananejsk˘ch, Gen. 24:3. Vez-
me-li si Jákob manÏelku z dcer
Het, co dobrého uãiní mi Ïivot mÛj?
Gen. 27:46 (Gen. 28:1–2). Izrael nebu-
de uzavírati sÀatky s Kananejsk˘mi,
Deut. 7:3–4. Izrael uzavíral sÀatky
s Kananejsk˘mi, uctíval fale‰né bohy
a byl proklet, Soud. 3:1–8. ·alomou-
novy manÏelky obrátily srdce jeho
k uctívání fale‰n˘ch bohÛ, 1. Král.
11:1–6. Nebudeme dávati dcery své
lidem zemû ani nebudeme bráti dcery
jejich pro syny své, Neh. 10:30. Ne-
buìte nerovnû spfiaÏeni s nevûfiícími,
2. Kor. 6:14. Pán vloÏil znamení na
Lamanity, takÏe Nefité se nemohli mí-
siti a vûfiiti v nesprávné tradice, Alma
3:6–10. JestliÏe se muÏ neoÏení s man-
Ïelkou skrze mne, jejich smlouva a
manÏelství nemají platnost, kdyÏ ze-
mfiou, NaS 132:15. Synové lid‰tí si je
brali za manÏelky, tak jak si vyvolili,
MojÏ. 8:13–15.

Plurální manÏelství: ManÏelství manÏela
se dvûma nebo více Ïijícími manÏelka-
mi. Je zákonné, aby muÏ mûl pouze jed-
nu manÏelku, ledaÏe Pán skrze zjeve-
ní pfiikáÏe jinak (Jákob 2:27–30). Skrze
zjevení bylo plurální manÏelství prak-
tikováno ve starozákonních dobách a
v prvních dnech znovuzfiízené Církve
pod vedením proroka, kter˘ drÏel klíãe
knûÏství (NaS 132:34–40, 45). V Církvi
jiÏ praktikováno není (NaS OP–1); míti
více neÏ jednu manÏelku je dnes ne-
sluãitelné s ãlenstvím v Církvi JeÏí‰e
Krista Svat˘ch posledních dnÛ.

Sarai dala Abramovi Agar jako jeho
manÏelku, Gen. 16:1–11. Jákob obdrÏel
Líu a Ráchel a jejich sluÏebnice jako
manÏelky, Gen. 29:21–28 (Gen. 30:4, 9,
26). Vezme-li si muÏ dal‰í manÏelku,
nezmen‰í vlastnictví první manÏelky,
Ex. 21:10. David a jeho dvû manÏelky
‰li do Hebronu, 2. Sam. 2:1–2. Abraham,
Izák a Jákob ãinili to, co jim bylo
ohlednû pfiijmutí plurálních manÏelek
pfiikázáno, NaS 132:37. David a
·alomoun nehfie‰ili v niãem kromû
v tûch vûcech, které neobdrÏeli od
Pána, NaS 132:38–39.

MAREK. Viz také Evangelia

V Novém zákonû byl Jan Marek synem
Marie, která Ïila v Jeruzalémû (Skut.
12:12); mohl také b˘ti bratrancem
(nebo synovcem) Barnabá‰e (Kol. 4:10).
·el s Pavlem a Barnabá‰em z Jeruzalé-
ma na jejich první misionáfiskou cestu
a opustil je v Pergen (Skut. 12:25; 13:5,
13). Pozdûji doprovázel Barnabá‰e
na Cyprus (Kypr) (Skut. 15:37–39). Byl
s Pavlem v ¤ímû (Kol. 4:10; Filem.
1:24); a byl s Petrem v Babylonu (prav-
dûpodobnû v ¤ímû) (1. Petr. 5:13).
Nakonec byl s Timoteem v Efezu
(2. Tim. 4:11).

Evangelium Markovo: Druhá kniha
v Novém zákonû. Markovo evangeli-
um bylo pravdûpodobnû napsáno pod
Petrov˘m vedením. Cílem Marka bylo
popsati Pána jako Syna BoÏího Ïijícího
a pÛsobícího mezi lidmi. Marek popi-
suje, s rozhodností a pokorou, jak˘
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dojem JeÏí‰ uãinil na okolostojící. Po-
dle tradice Marek po Petrovû smrti
nav‰tívil Egypt, zorganizoval Církev
v Alexandrii a zemfiel jako muãedník.

Pokud jde o obsah kapitol, viz
„Evangelia“.

MARIA, MATKA JEÎÍ·OVA. Viz
také JeÏí‰ Kristus; Jozef, manÏel
Marie

V Novém zákonû panna vyvolená
Bohem Otcem, aby byla matkou Jeho
Syna v tûle. Po JeÏí‰ovû narození mûla
Maria dal‰í dûti (Marek 6:3).

Byla zasnoubena Jozefovi, Mat. 1:18
(Luká‰ 1:27). Jozefovi bylo fieãeno, aby
se s Marií nerozvádûl a aby ji ani
nepropou‰tûl ze zasnoubení, Mat.
1:18–25. Marii nav‰tívili mudrci, Mat.
2:11. Maria a Jozef uprchli s mal˘m
JeÏí‰em do Egypta, Mat. 2:13–14. Po
Heródesovû smrti se rodina vrátila
do Nazarétu, Mat. 2:19–23. Nav‰tívil
ji andûl Gabriel, Luká‰ 1:26–38. Nav‰tí-
vila AlÏbûtu, svou sestfienici, Luká‰
1:36, 40–45. Maria pronesla Ïalm
chvály Pána, Luká‰ 1:46–55. Maria ‰la
s Jozefem do Betléma, Luká‰ 2:4–5.
Maria porodila JeÏí‰e a uloÏila ho do
jeslí, Luká‰ 2:7. Past˘fii ‰li do Betléma,
aby nav‰tívili dûÈátko Krista, Luká‰
2:16–20. Maria a Jozef vzali JeÏí‰e do
chrámu v Jeruzalémû, Luká‰ 2:21–38.
Maria a Jozef vzali JeÏí‰e na pfiesnice,
Luká‰ 2:41–52. Maria byla na svatbû
v Káni, Jan 2:2–5. KdyÏ byl Spasitel na
kfiíÏi, poÏádal Jana, aby peãoval o jeho
matku, Jan 19:25–27. Poté, co Kristus
byl vzat do nebe, Maria byla s apo‰toly,
Skut. 1:14. Maria byla panna, krásnûj-
‰í a spanilej‰í nade v‰echny jiné pan-
ny, 1. Nefi 11:13–20. Kristova matka
bude naz˘vána Maria, Mos. 3:8. Maria
bude pannou, drahocennou a vyvole-
nou nádobou, Alma 7:10.

MARIA, MATKA MARKOVA. Viz
také Marek

V Novém zákonû matka Jana Marka,
jenÏ napsal evangelium Markovo
(Skut. 12:12).

MARIA, SESTRA MOJÎÍ·OVA.
Viz také MojÏí‰

Ve Starém zákonû sestra MojÏí‰ova
(Num. 26:59).

DohlíÏela na o‰atku vyrobenou ze síti-
ny, Ex. 2:1–8. Vedla Ïeny s bubínky,
Ex. 15:20–21. Reptala proti MojÏí‰ovi a
byla stiÏena malomocenstvím, poté byla
uzdravena, Num. 12:1–15 (Deut. 24:9).

MARIA MAGDALÉNA

Îena v Novém zákonû, jeÏ se stala
oddanou uãednicí JeÏí‰e Krista. Mag-
daléna je odvozeno od Magdaly,
místa, z nûhoÏ tato Maria pocházela.
Nachází se na západním pobfieÏí mofie
Galilejského.

Byla poblíÏ kfiíÏe, Mat. 27:56 (Marek
15:40; Jan 19:25). Byla pfii Kristovû
pohfibívání, Mat. 27:61 (Marek 15:47).
Byla u hrobu toho rána, kdy do‰lo ke
vzkfií‰ení, Mat. 28:1 (Marek 16:1; Luká‰
24:10; Jan 20:1, 11). JeÏí‰ se po svém
vzkfií‰ení ukázal nejprve jí, Marek 16:9
(Jan 20:14–18). Vy‰lo z ní sedm ìáblÛ,
Luká‰ 8:2.

MARIA Z BETANY. Viz také Lazar;
Marta

V Novém zákonû sestra Lazara a Marty.

Maria sedûla u JeÏí‰ov˘ch nohou a
naslouchala, Luká‰ 10:39, 42. Maria a
její sestra Marta poslaly pro JeÏí‰e, Jan
11:1–45. Pomazala JeÏí‰ovy nohy mas-
tí, Jan 12:3–8.

MARNIVOST. Viz Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha

MARNOST, MARN¯. Viz také
Dom˘‰livost, marnivost, p˘cha;
Svûtskost

Tyto v˘razy znamenají prázdn˘ a bez
hodnoty.

Ten, kdo nepozvedá du‰i svou k mar-
nosti, bude státi na svatém místû Pánû,
Îalmy 24:3–4. KdyÏ se modlíte, nepo-
uÏívejte prázdná opakování, Mat. 6:7.
Budete nadále neustále ulpívati srd-
cem sv˘m na marn˘ch vûcech svûta?
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Alma 5:53. Neusiluj o marné vûci tohoto
svûta, neboÈ si je nemÛÏe‰ vzíti s sebou,
Alma 39:14.

MARSH, THOMAS B.

První president Kvora dvanácti apo‰to-
lÛ po znovuzfiízení Církve v roce 1830.
DrÏel klíãe království, jeÏ se t˘kají
Dvanácti (NaS 112:16), a v roce 1838
mu skrze zjevení bylo pfiikázáno, aby
vydal Pánovo slovo (NaS 118:2). Oddíl
31 Nauky a smluv je urãen jemu. Marsh
byl v roce 1839 vylouãen z Církve, ale
v ãervenci 1857 byl znovu pokfitûn.

MARTA. Viz také Lazar; Maria
z Betany

V Novém zákonû sestra Lazara a Marie
(Luká‰ 10:38–42; Jan 11:1–46; 12:2).

MASO

Mûkká tkáÀ, která vytváfií tûlo lidí,
zvífiat, ptákÛ nebo ryb.

Zvífiata budou pro vás pokrmem,
Gen. 9:3. Zvífiata nemají b˘ti zabíjena
zbyteãnû, PJS, Gen. 9:10–11 (NaS 49:21).
Zvífiata a ptáci jsou pro ãlovûka, aby je
jedl a aby je vyuÏíval pro odívání, NaS
49:18–19 (NaS 59:16–20). Maso máme
jísti stfiídmû, NaS 89:12–15.

MATùJ. Viz také Apo‰tol – V˘bûr
apo‰tolÛ

Osoba vyvolená, aby nahradila Jidá‰e
I‰kariotského jako ãlena Kvora dvanácti
apo‰tolÛ (Skut. 1:15–26). Byl uãedníkem
po celou JeÏí‰ovu sluÏbu ve smrtelnosti
(Skut. 1:21–22).

MATKA. Viz také Eva; Rodiãe;
Rodina

Posvátn˘ titul t˘kající se Ïeny, jeÏ rodí
nebo adoptuje dûti. Matky pomáhají
v BoÏím plánu tím, Ïe opatfiují pro
BoÏí duchovní dûti smrtelné tûlo.

Adam nazval jméno manÏelky své Eva,
protoÏe ona byla matkou v‰ech Ïiv˘ch,
Gen. 3:20 (MojÏ. 4:26). Cti otce svého a
matku svou, Ex. 20:12 (Efez. 6:1–3; Mos.
13:20). Neopou‰tûj zákon matky své,
Pfiísl. 1:8. Blázniv˘ ãlovûk pohrdá

matkou svou, Pfiísl. 15:20 (Pfiísl. 10:1).
Nepohrdej matkou svou, kdyÏ je stará,
Pfiísl. 23:22. Její dûti a manÏel povstávají
a naz˘vají ji poÏehnanou a manÏel její
chválí ji, Pfiísl. 31:28. JeÏí‰ova matka
stála u kfiíÏe, Jan 19:25–27. Dva tisíce
lamanitsk˘ch váleãníkÛ bylo uãeno
jejich matkami, Alma 56:47 (Alma
57:21). Na‰e slavná Matka Eva byla
mezi velik˘mi a mocn˘mi, které Pán
pouãoval v duchovním svûtû, NaS
138:38–39.

MATOU·. Viz také Evangelia

Apo‰tol JeÏí‰e Krista a autor první
knihy v Novém zákonû. Matou‰, Îid,
kter˘ byl v˘bûrãím daní pro ¤ímany
v Kafarnaum, byl pravdûpodobnû ve
sluÏbû Heródesa Antipy. Byl znám
pfied sv˘m obrácením jako Léví, syn
AlfeÛv (Marek 2:14). Brzy poté, co
byl povolán, aby se stal JeÏí‰ov˘m
uãedníkem, uspofiádal hostinu, na
které byl pfiítomen Pán (Mat. 9:9–13;
Marek 2:14–17; Luká‰ 5:27–32). Ma-
tou‰ mûl pravdûpodobnû hluboké
poznání písem Starého zákona a byl
schopen vidûti detailní naplÀování
proroctví v Pánovû Ïivotû. O pozdûj-
‰ím apo‰tolovû Ïivotû je známo málo.
Jedna tradice tvrdí, Ïe zemfiel muãed-
nickou smrtí.

Evangelium Matou‰ovo: První kniha
v Novém zákonû. Matou‰ovo evange-
lium bylo pravdûpodobnû pÛvodnû
napsáno, aby ho mohli pouÏívati Îidé
v Palestinû. PouÏívá mnoho citátÛ ze
Starého zákona. Matou‰ov˘m hlavním
cílem bylo ukázati, Ïe JeÏí‰ je Mesiá‰, o
nûmÏ mluvili starozákonní proroci.
Také zdÛrazÀoval, Ïe JeÏí‰ je Král a
Soudce lidí.

Pokud jde o obsah kapitol, viz
„Evangelia“.

MATUZALÉM. Viz také Enoch

Ve Starém zákonû syn EnochÛv. Matu-
zalém Ïil 969 let (Gen. 5:21–27; Luká‰
3:37; MojÏ. 8:7). Byl spravedliv˘m pro-
rokem, jenÏ byl ponechán na zemi,
kdyÏ mûsto Enochovo bylo vzato do
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nebe. ZÛstal na zemi, aby zajistil
potomstvo, skrze nûÏ pfii‰el Noé
(MojÏ. 8:3–4).

MEDITOVATI. Viz Pfiemítati

MELCHISEDECH. Viz také
Melchisedechovo knûÏství; Sálem

Velik˘ starozákonní vysok˘ knûz,
prorok a vÛdce, jenÏ Ïil po potopû a
bûhem doby Abrahamovy. Naz˘val se
králem Sálemu (Jeruzaléma), králem
pokoje, králem spravedlivosti (coÏ je
v hebrej‰tinû v˘znam slova Melchise-
dech) a knûzem Boha nejvy‰‰ího.

Abraham zaplatil Melchisedechovi
desátky, Gen. 14:18–20. Melchisede-
chÛv lid ãinil spravedlivost a dosáhl
nebe, PJS, Gen. 14:25–40. Kristus byl
vysok˘m knûzem podle fiádu Melchi-
sedechova, ÎidÛm 5:6. Melchisedech
byl králem Sálemu, knûzem Boha
nejvy‰‰ího, ÎidÛm 7:1–3. Îádn˘ nebyl
vût‰í neÏ Melchisedech, Alma 13:14–19.
Abraham obdrÏel knûÏství od Melchi-
sedecha, NaS 84:14. Z úcty k Pánovu
jménu dávná Církev nazvala vy‰‰í
knûÏství Melchisedechov˘m knûÏstvím,
NaS 107:1–4.

MELCHISEDECHOVO
KNùÎSTVÍ. Viz také KnûÏství;
Melchisedech; Star‰í

Melchisedechovo knûÏství je vy‰‰í
neboli vût‰í knûÏství; Aronovo knûÏ-
ství je men‰í knûÏství. K Melchisede-
chovu knûÏství patfií klíãe duchovních
poÏehnání Církve. Skrze obfiady vy‰-
‰ího knûÏství se lidem projevuje moc
boÏskosti (NaS 84:18–25; 107:18–21).

BÛh poprvé zjevil toto vy‰‰í knûÏství
Adamovi. Patriarchové a proroci mûli
tuto pravomoc v kaÏdé dispensaci (NaS
84:6–17). Nejprve se naz˘valo Svat˘m
knûÏstvím podle fiádu Syna BoÏího.
Pozdûji se stalo znám˘m jako Melchi-
sedechovo knûÏství (NaS 107:2–4).

KdyÏ dûti Izraele nedokázaly Ïíti
podle v˘sad a smluv Melchisedecho-
va knûÏství, Pán vy‰‰í zákon odÀal
a dal jim men‰í knûÏství a men‰í
zákon (NaS 84:23–26). To se naz˘valo

Aronovo knûÏství a zákon MojÏí‰Ûv.
KdyÏ JeÏí‰ pfii‰el na zem, znovuzfiídil
ÎidÛm Melchisedechovo knûÏství a
zaãal mezi nimi budovati Církev. Av‰ak
knûÏství a Církev se opût skrze odpad-
lictví ztratily. Pozdûji byly znovuzfií-
zeny skrze Josepha Smitha ml. (NaS
27:12–13; 128:20; JS–Î 1:73).

V Melchisedechovû knûÏství jsou úfia-
dy star‰ího, vysokého knûze, patriarchy,
sedmdesátníka a apo‰tola (NaS 107).
Melchisedechovo knûÏství bude vÏdy
souãástí království BoÏího na zemi.

President Církve JeÏí‰e Krista Sva-
t˘ch posledních dnÛ je presidentem
vysokého neboli Melchisedechova
knûÏství a drÏí v‰echny klíãe, jeÏ pfii-
náleÏejí království BoÏímu na zemi.
Povolání presidenta je v dané dobû
v rukách pouze jednoho muÏe a on je
jedinou osobou na zemi zplnomocnû-
nou pouÏívati v‰echny klíãe knûÏství
(NaS 107:64–67; 132:7).

Kristus bude knûz na vûky podle fiádu
Melchisedechova, Îalmy 110:4 (ÎidÛm
5:6, 10; 7:11). Melchisedechovo knûÏ-
ství spravuje evangelium, ÎidÛm 7
(NaS 84:18–25). Melchisedech projevil
mocnou víru a obdrÏel úfiad vysokého
knûÏství, Alma 13:18. Josephu Smithovi
a Oliveru Cowderymu bylo pfiedáno
Melchisedechovo knûÏství, NaS 27:12–
13 (JS–Î 1:72). Toto knûÏství se pfiijí-
má skrze pfiísahu a smlouvu, NaS
84:33–42. Jsou dvû oddûlení neboli
hlavní ãásti, Melchisedechovo a Arono-
vo knûÏství, NaS 107:6. Melchisedecho-
vo knûÏství drÏí právo poskytovati
v‰echna duchovní poÏehnání, NaS
107:8–18. MojÏí‰, Elias a Eliá‰ dali
Josephu Smithovi a Oliveru Cowdery-
mu klíãe knûÏství, NaS 110:11–16.
Dávám vám nyní úfiedníky náleÏející
mému knûÏství, abyste mohli drÏeti
jeho klíãe, NaS 124:123.

MESIÁ·. Viz také JeÏí‰ Kristus;
Pomazan˘

Forma aramejského a hebrejského slova
znamenajícího „pomazan˘“. V Novém
zákonû se JeÏí‰ naz˘vá Kristus, coÏ je
fieck˘ ekvivalent slova Mesiá‰. Znamená
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to pomazan˘ Prorok, Knûz, Král a
Vysvoboditel, jehoÏ pfiíchod Îidé
dychtivû oãekávali.

Mnozí Îidé vyhlíÏeli pouze vysvo-
boditele z fiímské nadvlády a vût‰í
národní prosperitu; a tak kdyÏ Mesiá‰
pfii‰el, vÛdcové a mnozí dal‰í ho zavrh-
li. Pouze pokorní a vûrní byli schopni
vidûti v JeÏí‰ovi Nazaretském pravého
Krista (Iz. 53; Mat. 16:16; Jan 4:25–26).

Mesiá‰ bude míti Ducha, bude kázati
evangelium a vyhlásí svobodu, Iz. 61:1–
3 (Luká‰ 4:18–21). Nalezli jsme Mesiá-
‰e, coÏ pfieloÏeno jest Kristus, Jan 1:42
(Jan 4:25–26). BÛh vzbudil mezi Îidy
Mesiá‰e neboli jin˘mi slovy Spasitele,
1. Nefi 10:4. Syn BoÏí je onen Mesiá‰,
kter˘ pfiijde, 1. Nefi 10:17. Vykoupení
pfiichází ve Svatém Mesiá‰i a skrze nûj,
2. Nefi 2:6. Mesiá‰ pfiichází v plnosti
ãasu, 2. Nefi 2:26. Mesiá‰ vstane
z mrtv˘ch, 2. Nefi 25:14. Ve jménu
Mesiá‰e pfiedávám knûÏství Aronovo,
NaS 13:1. Pán fiekl: Já jsem Mesiá‰,
Král Sionu, MojÏ. 7:53.

MICHAL. Viz také Adam; Archandûl

Jméno, pod kter˘m byl Adam znám
v pfiedsmrtelném Ïivotû. Je naz˘ván
archandûlem. V hebrej‰tinû toto jmé-
no znamená „JenÏ je podoben Bohu“.

Michal, jeden z hlavních kníÏat, pfii‰el,
aby pomohl Danielovi, Dan. 10:13, 21
(NaS 78:16). V posledních dnech se po-
staví Michal, velik˘ kníÏe, Dan. 12:1.
Michal, archandûl, bojoval s ìáblem,
Judas 1:9. Michal a jeho andûlé bojo-
vali proti drakovi, Zjev. 12:7 (Dan. 7).
Michal je Adam, NaS 27:11 (NaS
107:53–57; 128:21). Michal, PánÛv ar-
chandûl, zatroubí na svÛj pozoun,
NaS 29:26. Michal shromáÏdí svá voj-
ska a bude bojovati se Satanem, NaS
88:112–115. Bylo sly‰eti hlas Michala
odhalující ìábla, NaS 128:20.

MICHEÁ·

Starozákonní prorok. Pocházel z Mo-
re‰et v Gát, z rovinaté zemû Judy, a
prorokoval, kdyÏ byl králem Ezechiá‰
(Mich. 1:1–2).

Kniha Micheá‰ova: Micheá‰ je jediná
kniha ve Starém zákonû, která jmenuje
Betlém jako místo, kde se narodí Mesi-
á‰ (Mich. 5:2). Pán v této knize svému
lidu dával rady a vylíãil svou minulou
dobrotivost vÛãi nim; poÏadoval od
nich spravedlnost, milosrdenství a
pokoru (Mich. 6:8).

MILÉNIUM. Viz také Druh˘
pfiíchod JeÏí‰e Krista; Peklo

Tisícileté období míru, jeÏ zaãne, aÏ se
Kristus vrátí, aby osobnû vládl na
zemi (âl. v. 1:10).

Lidé nepozvednou meãe ani se jiÏ
nebudou uãiti válce, Iz. 2:4 (2. Nefi
12:4; Mich. 4:3). Zemû, jeÏ byla zpusto-
‰ena, je jako zahrada Eden, Ezech.
36:35. Oni Ïili a vládli s Kristem tisíc
let, Zjev. 20:4. Pro spravedlivost nemá
Satan Ïádné moci, 1. Nefi 22:26. Budu
pfieb˘vati ve spravedlivosti na zemi
tisíc let, NaS 29:11. AÏ tûch tisíc let
bude ukonãeno, na krátk˘ ãas u‰etfiím
zemi, NaS 29:22. Veliké milénium
pfiijde, NaS 43:30. Dûti spravedliv˘ch
vyrostou bez hfiíchu, NaS 45:58. Dûti
porostou, aÏ zestárnou; lidé budou
v okamÏiku promûnûni, NaS 63:51. Na
poãátku sedmého tisíciletí Pán posvûtí
zemi, NaS 77:12. Oni nebudou opût
Ïíti, dokud nebude ukonãeno onûch
tisíc let, NaS 88:101. Satan bude svá-
zán na tisíc let, NaS 88:110. Je popsáno
milénium, NaS 101:23–34. Zemû bude
tisíc let odpoãívati, MojÏ. 7:64.

MILOSRDENSTVÍ, MILOSRDN¯.
Viz také JeÏí‰ Kristus; Milost;
Odpustiti; Spravedlnost;
Usmífiení, usmífiiti

Duch slitování, nûÏnosti a odpu‰tûní.
Milosrdenství je jedna z BoÏích vlast-
ností. JeÏí‰ Kristus nám nabízí milosr-
denství skrze svou usmifiující obûÈ.

Pán je milosrdn˘ a milostiv˘, Ex. 34:6
(Deut. 4:31). Milosrdenství jeho vytr-
vá na vûky, 1. Par. 16:34. Dobrotivost a
milosrdenství mne následovati budou,
Îalmy 23:6. Ten, kdo je milosrdn˘
k chudému, je ‰Èastn˘, Pfiísl. 14:21.
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Pfiál jsem si milosrdenství, a ne obûÈ,
Ozeá‰ 6:6. PoÏehnaní jsou milosrdní,
neboÈ oni milosrdenství dojdou, Mat.
5:7 (3. Nefi 12:7). Bûda pokrytcÛm,
ktefií platí desátky a opomíjejí závaÏ-
nûj‰í záleÏitosti zákona, soud, milosr-
denství a víru, Mat. 23:23. Buìte tudíÏ
milosrdní, tak jako i Otec vá‰ milosrd-
n˘ jest, Luká‰ 6:36. Ne z na‰ich skutkÛ
spravedlivosti, ale podle milosrden-
ství svého spasil nás, Tit. 3:5. Láskyplná
milosrdenství Pánû jsou nade v‰emi,
1. Nefi 1:20. Milosrdenství nemá na
nekajícného Ïádn˘ nárok, Mos. 2:38–39.
BÛh jest milosrdn˘ ke v‰em, ktefií vûfií
ve jméno jeho, Alma 32:22. Milosrden-
ství mÛÏe uspokojiti poÏadavky spra-
vedlnosti, Alma 34:16. Domnívá‰ se,
Ïe milosrdenství mÛÏe oloupiti spra-
vedlnost? Alma 42:25 (Alma 42:13–
25). Malé dûti jsou Ïivy v Kristu pro
jeho milosrdenství, Moroni 8:19–20
(NaS 29:46). Rámû milosrdenství JeÏí‰e
Krista usmífiilo va‰e hfiíchy, NaS 29:1.
Mocí krve, kterou jsem prolil, jsem
prosil pfied Otcem za ty, jiÏ vûfií v mé
jméno, NaS 38:4. Ti, kdoÏ zachovávají
smlouvu, získají milosrdenství, NaS
54:6. Já, Pán, odpou‰tím hfiíchy a jsem
milosrdn˘ k tûm, ktefií vyznávají své
hfiíchy s pokorn˘m srdcem, NaS 61:2.
Já, Pán, prokazuji milosrdenství v‰em
mírn˘m, NaS 97:2. A kdo tû pfiijímá
jako malé dítû, pfiijímá mé království,
neboÈ obdrÏí milosrdenství, NaS 99:3.
Milosrdenství pÛjde pfied tváfií tvou,
MojÏ. 7:31.

MILOST. Viz také JeÏí‰ Kristus;
Milosrdenství, milosrdn˘;
Spasení; Usmífiení, usmífiiti

UschopÀující moc od Boha, která dovo-
luje muÏÛm a Ïenám, aby získali poÏeh-
nání v tomto Ïivotû a aby získali vûãn˘
Ïivot a oslavení poté, co pouÏívali víru,
ãinili pokání a vûnovali své nejlep‰í
úsilí tomu, aby zachovávali pfiikázání.
Taková boÏská pomoc neboli síla je
dána skrze milosrdenství a lásku BoÏí.
KaÏdá smrtelná osoba potfiebuje boÏ-
skou milost kvÛli Adamovu pádu a
také kvÛli lidsk˘m slabostem.

Milost a pravda pfii‰ly skrze JeÏí‰e
Krista, Jan 1:17. Skrze milost Krista
spaseni budeme, Skut. 15:11 (¤ím. 3:23–
24; NaS 138:14). Vírou máme pfiístup
k milosti jeho, ¤ím. 5:2. Milostí jste
spaseni skrze víru, Efez. 2:8. Milost
BoÏí pfiiná‰í spasení, Tit. 2:11. Pfiistup-
me smûle k trÛnu milosti, ÎidÛm 4:16.
BÛh pokorn˘m dává milost, 1. Petr.
5:5. Nikdo nemÛÏe dlíti v pfiítomnosti
BoÏí, leda skrze zásluhy, milosrden-
ství a milost Svatého Mesiá‰e, 2. Nefi
2:8. Pouze milostí BoÏí a skrze ni jsou
lidé spaseni, 2. Nefi 10:24. Milostí jsme
spaseni po v‰em, co mÛÏeme uãiniti,
2. Nefi 25:23. Milostí máme moc konati
tyto vûci, Jákob 4:7. Lidé mohou b˘ti
znovuzfiízeni k milosti za milost, podle
skutkÛ sv˘ch, Hel. 12:24. Milost má je
postaãující pro mírné a pro v‰echny,
ktefií se pokofií, Eter 12:26–27. Moroni
se modlil, aby pohanÛm byla dána mi-
lost, aby mohli míti pravou lásku, Eter
12:36, 41. Milostí BoÏí jste dokonalí
v Kristu, Moroni 10:32–33. JeÏí‰ získá-
val milost za milost, NaS 93:12–13, 20.

MÍR. Viz také Milénium;
Mírotvorce; Odpoãinouti,
odpoãinutí, spoãinouti

Osvobození od stfietnutí a vfiavy.

âiní, aby války ustaly, Îalmy 46:10.
Ani se nebudou více uãiti válce, Iz. 2:4.
Îijte pokojnû se v‰emi lidmi; nemstûte
se, ¤ím. 12:18–21. V zemi byl stále mír,
4. Nefi 1:4, 15–20. Zfieknûte se války a
hlásejte mír, NaS 98:16. Vyzdvihnûte
korouhev míru, NaS 105:39.

MÍRNOST, MÍRN¯. Viz také
Pokora, pokorn˘, pokofiiti se;
Trpûlivost; Zlomené srdce

Bohabojn˘, spravedliv˘, pokorn˘, uãen-
liv˘ a trpûliv˘ v utrpení. Mírní jsou
ochotni fiíditi se uãením evangelia.

MojÏí‰ byl velmi mírn˘, Num. 12:3.
Mírní zdûdí zemi, Îalmy 37:11 (Mat.
5:5; 3. Nefi 12:5; NaS 88:17). Hledejte
Pána, vy v‰ichni mírní; hledejte spra-
vedlivost, hledejte mírnost, Sof. 2:3
(1. Tim. 6:11). Uãte se ode mne, neboÈ
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jsem mírn˘ a pokorn˘ v srdci, Mat.
11:29. Mírnost je ovocem Ducha, Gal.
5:22–23. SluÏebník Pánû musí b˘ti
jemn˘, se sklonem uãiti, trpûliv˘,
v mírnosti pouãující ty, ktefií odporují,
2. Tim. 2:24–25. Duch mírn˘ a tich˘ je
drahocenn˘ v oãích BoÏích, 1. Petr.
3:4. OdloÏ pfiirozeného ãlovûka a staÀ
se mírn˘m, Mos. 3:19 (Alma 13:27–28).
BÛh pfiikázal Helamanovi, aby uãil lid,
aby byli mírní, Alma 37:33. Pánova
milost je postaãující pro mírné, Eter
12:26. Pro svou mírnost máte víru
v Krista, Moroni 7:39. Nikdo není
pfied Bohem pfiijateln˘, leda mírn˘ a
pokorného srdce, Moroni 7:44. Odpu‰-
tûní hfiíchÛ pfiiná‰í mírnost a pro mír-
nost pfiichází nav‰tívení Duchem
Svat˘m, Moroni 8:26. Kráãej v mírnos-
ti Ducha mého, NaS 19:23. Spravuj
svÛj dÛm v mírnosti, NaS 31:9. Moc a
vliv knûÏství mohou b˘ti udrÏovány
jemností a mírností, NaS 121:41.

MÍROTVORCE. Viz také Mír; Pokoj

Osoba, která uskuteãÀuje nebo podpo-
ruje mír a pokoj (Mat. 5:9; 3. Nefi 12:9).
Mírotvorce mÛÏe b˘ti také ten, kdo
zvûstuje evangelium (Mos. 15:11–18).

MISIONÁ¤SKÁ PRÁCE. Viz také
Evangelium; Kázati

Sdílení evangelia JeÏí‰e Krista slovem
i pfiíkladem.

Jak krásné na horách jsou nohy toho,
jenÏ zvûstuje spasení, Iz. 52:7. Já budu
pátrati po ovcích sv˘ch i vyhledávati
je, Ezech. 34:11. KaÏte evangelium kaÏ-
dému stvofiení, Marek 16:15 (Morm.
9:22). Pole jsou jiÏ bílá ke Ïni, Jan 4:35.
A jak budou kázati, pokud nebudou
posláni, ¤ím. 10:15. Uã je se v‰í pílí
slovu BoÏímu, Jákob 1:19. Pán dává
v‰em národÛm, aby uãili slovu jeho,
Alma 29:8. Evangelium mÛÏe b˘ti hlá-
sáno slab˘mi a prost˘mi, NaS 1:23.
Podivuhodné dílo brzy vyjde, NaS 4:1.
JestliÏe budete pracovati po v‰echny
své dny a pfiivedete jednu du‰i ke
mnû, jak veliká bude va‰e radost,
NaS 18:15. Moji vyvolení sly‰í mÛj
hlas a nezatvrzují srdce své, NaS 29:7.

Choìte kázajíce evangelium mé, dva a
dva, NaS 42:6. Hlas musí vycházeti
z tohoto místa, NaS 58:64. Otevfiete
ústa svá k hlásání evangelia mého,
NaS 71:1. Hlásej pravdu podle zjevení
a pfiikázání, NaS 75:4. KaÏd˘ ãlovûk,
kter˘ byl varován, má varovati svého
bliÏního, NaS 88:81 (NaS 38:40–41). Pán
se postará o rodiny tûch, ktefií káÏou
evangelium, NaS 118:3. SluÏebníci
BoÏí vyjdou, NaS 133:38. Vûrní star‰í,
kdyÏ opustí smrteln˘ Ïivot, pokraãují
ve své práci, NaS 138:57.

MISSOURI. Viz Nov˘ Jeruzalém

MIZACH. Viz také Daniel

Ve Starém zákonû byli Sidrach, Mizach
a Abdenágo tfii mladí Izraelité, ktefií byli
spoleãnû s Danielem uvedeni do paláce
Nabuchodonozorova, krále babylon-
ského. Mizachovo hebrejské jméno bylo
Mizael. Tito ãtyfii mladí muÏi odmítli
poskvrniti se tím, Ïe by poÏívali krá-
lovsk˘ pokrm a víno (Dan. 1). Sidrach,
Mizach a Abdenágo byli králem uvrÏeni
do ohnivé pece, ale byli uchránûni
Synem BoÏím (Dan. 3).

MOÁB. Viz také Lot

Zemû v dobû starozákonní, nacházející
se v˘chodnû od Mrtvého mofie. Moábité
byli potomci Lotovi a byli spfiíznûni
s Izraelity. Mluvili jazykem podobn˘m
hebrej‰tinû. Moábité a Izraelité spolu
stále válãili (Soud. 3:12–30; 11:17;
2. Sam. 8:2; 2. Král. 3:6–27; 2. Par. 20:1–
25; Iz. 15).

MOC. Viz také KnûÏství; Pravomoc

Schopnost nûco uãiniti. Míti moc nad
nûk˘m nebo nûãím znamená míti
schopnost ovládati onu osobu nebo
vûc nebo jim pfiikazovati. V písmech je
ãasto moc spojována s mocí BoÏí nebo
s mocí nebeskou. âasto úzce souvisí
s pravomocí knûÏství, coÏ je svolení
neboli právo jednati za Boha.

Z tohoto dÛvodu jsem tû pozvedl, abych
ukázal na tobû moc svou, Ex. 9:16. BÛh
je síla má i moc, 2. Sam. 22:33. Nezadr-
Ïuj dobro, kdyÏ to je v moci ruky tvé
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uãiniti je, Pfiísl. 3:27. Vpravdû naplnûn
jsem mocí skrze ducha Pánû, Mich.
3:8. Dána jest mi ve‰kerá moc na nebi i
na zemi, Mat. 28:18. UÏasli nad nau-
kou jeho, neboÈ slovo jeho bylo s mocí,
Luká‰ 4:32. ZÛstaÀte ve mûstû, dokud
nebudete obdafieni mocí z v˘sosti,
Luká‰ 24:49. V‰em tûm, ktefií ho pfiija-
li, dal moc, aby se stali syny BoÏími,
Jan 1:12 (NaS 11:30). ObdrÏíte moc, po
ãemÏ Duch Svat˘ bude na vás, Skut.
1:8. Není Ïádné moci neÏ BoÏí, ¤ím.
13:1. Jste zachováváni mocí BoÏí skrze
víru ke spasení, 1. Petr. 1:3–5. Jsem
naplnûn mocí BoÏí, 1. Nefi 17:48. Bylo
mi to projeveno mocí Ducha Svatého,
Jákob 7:12. âlovûk mÛÏe míti velikou
moc danou mu Bohem, Mos. 8:16. Uãili
s mocí a pravomocí BoÏí, Alma 17:2–
3. Nefi uãil s mocí a s velikou pravomo-
cí, 3. Nefi 7:15–20 (3. Nefi 11:19–22). I
kdyÏ ãlovûk mÛÏe míti moc ãiniti mocná
díla, jestliÏe se vychloubá svou vlastní
silou, musí padnouti, NaS 3:4. Moc ãini-
ti dobro je v kaÏdé osobû, NaS 58:27–28.
V obfiadech Melchisedechova knûÏ-
ství se projevuje moc boÏskosti, NaS
84:19–22. Práva knûÏství jsou neoddû-
litelnû spojena s mocemi nebesk˘mi,
NaS 121:34–46. Povedu tû rukou svou
a moc má bude nad tebou, Abr. 1:18.

MODLÁ¤STVÍ
Uctívání model nebo nadmûrná náklon-
nost k nûãemu nebo oddanost nûãemu.

Nebude‰ míti Ïádné jiné bohy pfiede
mnou, Ex. 20:3 (Mos. 12:35; 13:12–13).
Bude‰-li kráãeti za jin˘mi bohy, zajisté
zahyne‰, Deut. 8:19. Zarputilost je
jako nepravost a modláfiství, 1. Sam.
15:23. Ty ses odhalil jinému neÏli mnû,
Iz. 57:8. Chválil jsi bohy ze stfiíbra a ze
zlata, Dan. 5:23. NemÛÏete slouÏiti
Bohu i mamonu, Mat. 6:24. Îádostivost
je modláfiství, Kol. 3:5. Dûti, zdrÏujte
se model, 1. Jan. 5:21. Bûda tûm, ktefií
uctívají modly, 2. Nefi 9:37. Modláfiství
lidu Nefiova pfiivodilo na nû jejich války
a zniãení, Alma 50:21. KaÏd˘ ãlovûk
kráãí podle obrazu svého vlastního
boha, NaS 1:16. NechÈ pracují sv˘ma
vlastníma rukama, aby nebylo Ïádného

modláfiství, NaS 52:39. AbrahamÛv otec
byl sveden modláfistvím, Abr. 1:27.

MODLITBA. Viz také Amen;
Prositi, tázati se, Ïádati;
Pfiemítati; Uctívání, uctívati

Uctivá komunikace s Bohem, bûhem
níÏ osoba vyjadfiuje díky a prosí o po-
Ïehnání. Modlitby jsou adresovány
na‰emu Nebeskému Otci ve jménu
JeÏí‰e Krista. Modlitby mohou b˘ti
vyslovované buì nahlas, nebo poti-
chu. My‰lenky osoby mohou b˘ti také
modlitbou, jsou-li smûfiovány k Bohu.
PíseÀ spravedliv˘ch mÛÏe b˘ti pro
Boha modlitbou (NaS 25:12).

Cílem modlitby není mûniti vÛli
BoÏí, ale zajistiti nám a dal‰ím poÏeh-
nání, která je jiÏ BÛh ochoten udûliti,
ale o která musíme poprositi, aby-
chom je získali.

Modlíme se k Otci v Kristovû jménu
(Jan 14:13–14; 16:23–24). KdyÏ jsou
pfiání na‰e pfiáními Kristov˘mi, jsme
vpravdû schopni modliti se v Kristovû
jménu (Jan 15:7; NaS 46:30). Pak prosí-
me o vûci, které jsou správné, a tak je
BÛh mÛÏe udûliti (3. Nefi 18:20). Nûkte-
ré modlitby zÛstávají nezodpovûdûny,
protoÏe v Ïádném smûru nepfiedsta-
vují Kristovo pfiání, ale namísto toho
vyvûrají ze sobeckosti ãlovûka (Jakub
4:3; NaS 46:9). JestliÏe prosíme Boha o
nespravedlivé vûci, obrátí se to ve
skuteãnosti k na‰emu odsouzení (NaS
88:65).

Tehdy lidé zaãali vz˘vati jméno Pánû,
Gen. 4:26. Abraham na místû oltáfie
vz˘val jméno Pánû, Gen. 13:4. Abraha-
mÛv sluÏebník se modlil o pomoc pro
nalezení manÏelky pro Izáka, Gen.
24:10–19. BÛh chraÀ, abych hfie‰il pro-
ti Pánu v tom, Ïe bych se ustal modliti
za vás, 1. Sam. 12:23. Pán vysl˘chá
modlitbu spravedliv˘ch, Pfiísl. 15:29.
Naleznete mne, kdyÏ mne hledati bude-
te cel˘m srdcem sv˘m, Jer. 29:12–13.
Modlete se za ty, ktefií vás zneuÏívají,
Mat. 5:44 (Luká‰ 6:28; 3. Nefi 12:44).
Modli se k Otci svému, kter˘ je v skry-
tu, Mat. 6:5–8 (3. Nefi 13:5–8). Tímto
zpÛsobem se tudíÏ modlete, Mat. 6:9–13
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(Luká‰ 11:2; 3. Nefi 13:9). Proste, a bu-
de vám dáno, Mat. 7:7 (3. Nefi 14:7;
NaS 4:7; 6:5; 66:9). JeÏí‰ vy‰el na horu,
aby byl stranou, a modlil se, Mat. 14:23.
Bdûte a modlete se, abyste neve‰li
v poku‰ení, Mat. 26:41 (Marek 14:38;
3. Nefi 18:15–18; NaS 31:12). NechÈ
Ïádá s vírou, nic nepochybuje, Jakub
1:5–6 (NaS 42:68; 46:7). Vroucí modlitba
spravedlivého ãlovûka prospûje mnoho,
Jakub 5:16. Poslouchejte Ducha, kter˘
uãí ãlovûka modliti se, 2. Nefi 32:8–9.
Volal jsem k nûmu v mocné modlitbû,
Enos 1:4. Po mnoho dnÛ jsem se postil
a modlil, Alma 5:45–46 (Alma 26:22).
Vûnovali se velice modlitbû a pÛstu,
Alma 17:3. Vzpomínáte si, co pravil
Zenos o modlitbû neboli o uctívání?
Alma 33:3. Pokofite se a pokraãujte
v modlitbû, Alma 34:18–27. Raì se
s Pánem ve ve‰kerém konání svém,
Alma 37:37. Musíte se vÏdy modliti
k Otci ve jménu mém, 3. Nefi 18:19–20.
Modlete se ve své rodinû, 3. Nefi 18:21.
JeÏí‰ se modlil k Otci, 3. Nefi 19:31–34
(Jan 17; 3. Nefi 18:16). Pfiikázal jim,
aby se neustávali modliti v srdci svém,
3. Nefi 20:1. Bude-li se modliti, ale
nikoli s opravdov˘m zámûrem srdce,
nijak mu to neprospûje, Moroni 7:6–9.
NeÏádej o to, oã nemá‰, NaS 8:10.
Modli se vÏdy, abys mohl vyjíti jako
vítûz, NaS 10:5. Pfiikazuji ti, aby ses
modlil nahlas, stejnû jako v srdci
svém, NaS 19:28. Duch vám bude dán
skrze modlitbu víry, NaS 42:14. Jdi do
domu modlitby a pfiines svátosti své,
NaS 59:9 (Mat. 21:13). Rodiãe budou
dûti své uãiti, aby se modlily, NaS
68:28. Pán, jejich BÛh, je pomal˘
v poslouchání modliteb jejich, NaS
101:7–8 (Mos. 21:15). Buì pokorn˘; a
Pán tvÛj BÛh ti dá odpovûì na modlit-
by tvé, NaS 112:10. Adamovi bylo pfii-
kázáno, aby vz˘val Boha ve jménu
Syna, MojÏ. 5:8. Otec a Syn se ukázali
Josephovi v odpovûì na jeho modlit-
bu, JS–Î 1:11–20.

MODLITBA PÁNù. Viz také
Modlitba

Modlitba pronesená Spasitelem za

jeho uãedníky, která slouÏí jako vzor
pro v‰echny modlitby (Mat. 6:9–13;
3. Nefi 13:9–13).

MOJÎÍ·. Viz také Aron, bratr
MojÏí‰Ûv; Pentateuch; Promûnûní –
Promûnûní Krista; Pfiikázání,
desatero; Zákon MojÏí‰Ûv

Starozákonní prorok, kter˘ vyvedl
Izraelity z egyptské poroby a dal jim
soubor náboÏensk˘ch, sociálních a
stravovacích zákonÛ, jak je zjevil BÛh.

MojÏí‰ova sluÏba pokraãovala za hra-
nicemi jeho smrtelného Ïivota. Joseph
Smith uãil, Ïe pfii‰el spoleãnû s Eliá‰em
na horu Promûnûní a Petrovi, Jakubovi
a Janovi udûlil klíãe knûÏství (Mat. 17:3–
4; Marek 9:4–9; Luká‰ 9:30; NaS 63:21).

MojÏí‰ se ukázal 3. dubna 1836
v chrámu v Kirtlandu ve státû Ohio
Josephu Smithovi a Oliveru Cowdery-
mu a pfiedal jim klíãe shromaÏìování
Izraele (NaS 110:11).

âasto se mluví o MojÏí‰ovi ve zjevení
posledních dnÛ. Opakovanû je zmiÀo-
ván v Knize Mormonovû a z Nauky a
smluv se dovídáme o jeho sluÏbû (NaS
84:20–26) a o tom, Ïe obdrÏel knûÏství
od svého tchána Jetra (NaS 84:6).

Zjevení posledních dnÛ také potvrzu-
je biblickou zprávu o jeho sluÏbû mezi
dûtmi Izraele a znovu potvrzuje, Ïe je
autorem pûti knih, kter˘mi zaãíná Star˘
zákon (1. Nefi 5:11; MojÏ. 1:40–41).

Byl zachránûn dcerou Faraona, Ex. 2:1–
10. Uprchl do Madianu, Ex. 2:11–22.
Andûl Pánû se mu ukázal v hofiícím
kefii, Ex. 3:1–15. Oznámil, Ïe na Egypt-
ské pfiijdou rány, Ex. 7–11. Pán zavedl
pfiesnice, Ex. 12:1–30. Pfievedl dûti Izrae-
le pfies Rudé mofie, Ex. 14:5–31. Pán
seslal na pou‰ti mannu, Ex. 16. Na
Orébu udefiil do skály a vyvalila se
voda, Ex. 17:1–7. Aron a Hur mu pod-
pírali ruce, takÏe Jozue zvítûzil nad
Amulekem, Ex. 17:8–16. Jetro mu radil,
Ex. 18:13–26. Pfiipravoval lid na Pánovo
objevení se na hofie Sinai, Ex. 19. Pán
mu zjevil desatero pfiikázání, Ex. 20:1–
17. On a sedmdesát star‰ích vidûli Boha,
Ex. 24:9–11. Rozbil desky svûdectví a
zniãil zlaté tele, Ex. 32:19–20. Mluvil
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s Bohem tváfií v tváfi, Ex. 33:9–11. Uká-
zal se, kdyÏ byl JeÏí‰ promûnûn, Mat.
17:1–13 (Marek 9:2–13; Luká‰ 9:28–36).
Buìme silni jako MojÏí‰, 1. Nefi 4:2.
Kristus, kterého Pán vzbudí, je prorok
jako MojÏí‰, 1. Nefi 22:20–21 (Deut.
18:15; 3. Nefi 20:23). Vedl Izrael skrze
zjevení, NaS 8:3. Byl vidûn mezi u‰lech-
til˘mi duchy, NaS 138:41. Vidûl Boha
tváfií v tváfi, MojÏ. 1:2, 31. Byl v podo-
benství Jednorozeného, MojÏ. 1:6, 13.
Mûl zodpovûdnost psáti vûci jemu zje-
vené ohlednû stvofiení, MojÏ. 2:1.

Kniha MojÏí‰ova: Kniha v Drahocenné
perle, jeÏ obsahuje inspirovan˘ pfieklad
Josepha Smitha prvních sedmi kapitol
Genesis.

Kapitola 1 zaznamenává vidûní,
v nûmÏ MojÏí‰ vidûl Boha, kter˘ mu
zjevil cel˘ plán spasení. Kapitoly 2–5
jsou zprávou o stvofiení a pádu ãlovû-
ka. Kapitoly 6–7 obsahují vidûní o
Enochovi a jeho sluÏbû na zemi. Kapi-
tola 8 obsahuje vidûní o Noémovi a o
veliké povodni.

Pût knih MojÏí‰ov˘ch: Viz Genesis;
Exodus; Leviticus; Numeri; Deutero-
nomium

Prvních pût knih Starého zákona je
známo jako knihy MojÏí‰ovy. Mosazné
desky, jeÏ Nefi vzal od Labana, obsa-
hovaly knihy MojÏí‰ovy (1. Nefi 5:11).

Nefi ãetl mnohé vûci napsané v kni-
hách MojÏí‰ov˘ch, 1. Nefi 19:23.

MORÁLKA. Viz CizoloÏství;
Cudnost; Pohlavní nemorálnost;
Smilstvo

MORMON, NEFITSK¯ PROROK.
Viz také Kniha Mormonova

V Knize Mormonovû nefitsk˘ prorok,
vojensk˘ generál a udrÏovatel zázna-
mÛ. Mormon Ïil v letech asi 311–385
po Kr. (Morm. 1:2, 6; 6:5–6; 8:2–3). Po
vût‰inu Ïivota, od sv˘ch patnácti let,
byl vojensk˘m vÛdcem (Morm. 2:1–2;
3:8–12; 5:1; 8:2–3). Ammaron pouãil
Mormona, aby se pfiipravil pfievzíti
péãi o záznamy a o vedení záznamÛ
(Morm. 1:2–5; 2:17–18). Mormon po
zaznamenání dûjin doby, ve které Ïil,

zkrátil velké desky Nefiovy na des-
kách Mormonov˘ch. Pozdûji pfiedal
tyto posvátné záznamy svému synovi
Moronimu. Tyto desky byly ãástí zá-
znamu, z nûhoÏ Joseph Smith pfieloÏil
Knihu Mormonovu.

Slova Mormonova: Krátká kniha v Knize
Mormonovû. Mormon, redaktor v‰ech
záznamÛ, napsal tuto krátkou vsuvku
mezi poslední slova Amalekiova
v knize Omniovû a první slova v knize
Mosiá‰ovû. (Viz „Struãné vysvûtlení o
Knize Mormonovû“ na zaãátku Knihy
Mormonovy.)

Kniha Mormonova: Samostatná kniha
ve svazku písma známého jako Kniha
Mormonova. Kapitoly 1–2 mluví o
Ammaronovi, nefitském prorokovi,
pouãujícím Mormona, kdy a kde zís-
kati desky. Také zaãaly veliké války a
tfii Nefité byli odÀati pro zlovolnost
lidí. Kapitoly 3–4 mluví o Mormono-
vi, kter˘ volal lidi k pokání; ale oni
nemûli citu a zavládla vût‰í zlovolnost
neÏ kdy dfiíve v Izraeli. Kapitoly 5–6
zaznamenávají závûreãné bitvy mezi
Nefity a Lamanity. Mormon byl zabit
spoleãnû s vût‰inou nefitského náro-
da. V kapitole 7 Mormon pfied svou
smrtí volal k lidem – tehdej‰ím i
k budoucím – aby ãinili pokání. Kapi-
toly 8–9 zaznamenávají, Ïe nakonec
zÛstal pouze Moroni, MormonÛv syn.
Zaznamenal závûreãné v˘jevy smrti a
krveprolití, vãetnû konce nefitského
lidu, a napsal poselství pro budoucí
pokolení a ãtenáfie tohoto záznamu.

MORMON(I). Viz také Církev JeÏí‰e
Krista; Církev JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ

Pfiezdívku mormon pro ãleny Církve
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ
vytvofiili lidé, ktefií nebyli ãleny Cír-
kve. Jméno pochází z posvátné knihy
písma sestavené dávn˘m prorokem
Mormonem a nazvané Kniha Mormo-
nova. Jméno dané Pánem, podle nûhoÏ
mají b˘ti ãlenové Církve známi, je
„Svatí“. Správn˘ název Církve je Církev
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ.
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MORMONOVA KNIHA. Viz
Kniha Mormonova

MORONI, SYN MORMONÒV. Viz
také Kniha Mormonova; Mormon,
nefitsk˘ prorok

Poslední nefitsk˘ prorok v Knize
Mormonovû (kolem roku 421 po Kr.).
Mormon krátce pfied smrtí pfiedal dûjin-
né záznamy nazvané desky Mormono-
vy svému synovi Moronimu (Sl. Morm.
1:1). Moroni dokonãil sestavení desek
Mormonov˘ch. Do knihy Mormonovy
doplnil kapitoly 8 a 9 (Morm. 8:1).
Zkrátil a zaãlenil knihu Eterovu (Eter
1:1–2) a pfiipojil svou vlastní knihu
nazvanou kniha Moroniova (Moroni
1:1–4). Moroni zapeãetil desky a ukryl
je v pahorku Kumora (Morm. 8:14;
Moroni 10:2). V roce 1823 byl Moroni
poslán jako vzkfií‰ená bytost, aby zjevil
Knihu Mormonovu Josephu Smithovi
(JS–Î 1:30–42, 45; NaS 27:5). Od roku
1823 do roku 1827 mladého proroka
kaÏd˘ rok pouãoval (JS–Î 1:54) a nako-
nec mu desky v roce 1827 pfiedal (JS–Î
1:59). Joseph Smith po dokonãení pfie-
kladu vrátil desky Moronimu.

Kniha Moroniova: Závûreãná kniha
v Knize Mormonovû. Napsal ji Moro-
ni, poslední nefitsk˘ prorok. Kapitoly
1–3 mluví o koneãném zniãení NefitÛ
a podávají pouãení o pfiedávání Ducha
Svatého a knûÏství. Kapitoly 4–5 popi-
sují pfiesn˘ zpÛsob Ïehnání svátosti.
Kapitola 6 shrnuje práci Církve. Kapito-
ly 7–8 jsou kázáním o prvních zásadách
evangelia zahrnujícím Mormonovo
uãení o vífie, nadûji a pravé lásce a o
zpÛsobu, jak rozpoznati dobro a zlo
(Moroni 7), a Mormonovo vysvûtlení,
Ïe malé dûti jsou Ïivy v Kristu a nepo-
tfiebují kfiest (Moroni 8). Kapitola 9
popisuje zkaÏenost nefitského náro-
da. Kapitola 10 je Moroniov˘m závû-
reãn˘m poselstvím a zahrnuje zpÛsob,
jak poznati pravdivost Knihy Mormo-
novy (Moroni 10:3–5).

MORONI, VELITEL. Viz také
Zástava svobody

Spravedliv˘ nefitsk˘ vojensk˘ velitel

v Knize Mormonovû, kter˘ Ïil kolem
roku 100 pfi. Kr.

Moroni byl dosazen, aby byl hlavním
velitelem v‰ech nefitsk˘ch vojsk, Alma
43:16–17. Inspiroval nefitské vojáky,
aby bojovali za svou svobodu, Alma
43:48–50. Z kusu svého plá‰tû zhotovil
zástavu svobody, Alma 46:12–13. Byl
muÏem BoÏím, Alma 48:11–18. Moro-
ni se hnûval na vládu pro její neteãnost
ohlednû svobody vlasti, Alma 59:13.

MORONIA, SYN VELITELE
MORONIHO

Spravedliv˘ nefitsk˘ velitel v Knize
Mormonovû (okolo roku 60 pfi. Kr.).

Moroni pfiedal vojska svému synu
Moroniaovi, Alma 62:43. Dobyl zpût
mûsto Zarahemla, Hel. 1:33. Pfiivedl
Lamanity k pokání a získal znovu
kontrolu nad zemí, Hel. 4:14–20.

MOSAZNÉ DESKY. Viz také Desky

Záznam ÎidÛ od poãátku do roku 600
pfi. Kr., obsahující mnohé spisy proro-
kÛ (1. Nefi 5:10–16). Tento záznam
uchovával Laban, jeden z Ïidovsk˘ch
star‰ích v Jeruzalémû. Zatímco Lehi a
jeho rodina byli v pustinû, Lehi poslal
své syny zpût do Jeruzaléma, aby ten-
to záznam získali (1. Nefi 3–4). (Dal‰í
informace v oddíle „Struãné vysvûtlení
o Knize Mormonovû“, kter˘ je v Knize
Mormonovû.)

MOSIÁ·, JEHO SYNOVÉ. Viz také
Ammon, syn Mosiá‰Ûv; Aron,
syn Mosiá‰Ûv; Himni; Mosiá‰,
syn BeniaminÛv; Omner

V Knize Mormonovû ãtyfii synové krá-
le Mosiá‰e, ktefií se obrátili poté, co se
jim ukázal andûl a volal je ku pokání.
Jmenovali se Ammon, Aron, Omner a
Himni (Mos. 27:34). Strávili ãtrnáct let
úspû‰n˘m kázáním evangelia Lama-
nitÛm. Záznam o jejich sluÏbû mezi
Lamanity je podán v knize Almovû,
kapitoly 17–26.

Dfiíve byli nevûfiícími, ktefií se snaÏili
zniãiti Církev, Mos. 27:8–10 (Alma 36:6).
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Byli pokáráni andûlem a ãinili pokání,
Mos. 27:11–12, 18–20. ObdrÏeli svolení
kázati LamanitÛm, Mos. 28:1–7.

MOSIÁ·, OTEC BENIAMINÒV.
Viz také Beniamin, otec Mosiá‰Ûv;
Zarahemla

Nefitsk˘ prorok v Knize Mormonovû,
kter˘ se stal králem nad lidmi
v Zarahemle.

Mosiá‰ byl varován, aby uprchl ze
zemû Nefi, Omni 1:12. Objevil lid Za-
rahemla, Omni 1:14–15. Dal lid Zara-
hemla vyuãovati svému jazyku, Omni
1:18. Byl ustanoven králem spojeného
lidu, Omni 1:19. Jeho syn Beniamin
vládl po jeho smrti, Omni 1:23.

MOSIÁ·, SYN BENIAMINÒV. Viz
také Beniamin, otec Mosiá‰Ûv;
Mosiá‰, jeho synové

Spravedliv˘ nefitsk˘ král a prorok
v Knize Mormonovû. Mosiá‰ následo-
val spravedliv˘ pfiíklad svého otce
(Mos. 6:4–7). PfieloÏil dvacet ãtyfii zla-
té desky obsahující záznam JareditÛ
(Mos. 28:17).

Kniha Mosiá‰ova: Kniha v Knize Mor-
monovû. Kapitoly 1–6 obsahují mocné
kázání krále Beniamina jeho lidu.
Duch Pánû se dotkl jejich srdce a lidé
se obrátili a jiÏ necítili touhu ãiniti zlo.
Kapitoly 7–8 mluví o skupinû NefitÛ,
ktefií ode‰li, aby Ïili mezi Lamanity.
Byla vyslána prÛzkumná v˘prava, aby
je na‰la. Ammon, vedoucí prÛzkumné
v˘pravy, je na‰el a dozvûdûl se o
zkou‰kách, které mûli za lamanitského
útlaku. Kapitoly 9–24 popisují onen
útlak a to, jak jejich vÛdcové – Zenif,
Noé a Limhi – Ïili pod nadvládou
LamanitÛ. Je také zaznamenáno mu-
ãednictví proroka, kter˘ se jmenoval
Abinadi. Pfii soudu s Abinadim byl ob-
rácen Alma. Kapitoly 25–28 líãí pfiíbûh
o tom, jak AlmÛv syn a ãtyfii synové
krále Mosiá‰e byli obráceni. V kapito-
le 29 král Mosiá‰ doporuãil, aby krále
nahradil systém soudcÛ. Alma, syn
AlmÛv, byl zvolen prvním hlavním
soudcem.

MOUDROST. Viz také Porozumûní;
Poznání, znalost; Pravda

Schopnost neboli dar od Boha správnû
usuzovati. Osoba získává moudrost
skrze zku‰enosti a studium a následo-
váním BoÏích rad. âlovûk nemá pravou
moudrost bez BoÏí pomoci (2. Nefi
9:28; 27:26).

BÛh dal ·alomounovi moudrost,
1. Král. 4:29–30. Moudrost je zákla-
dem; moudrosti tudíÏ nab˘vej, Pfiísl.
4:7. Ten, kdo nab˘vá moudrosti, milu-
je svou vlastní du‰i, Pfiísl. 19:8. JeÏí‰
rostl v moudrosti, Luká‰ 2:40, 52. Jest-
liÏe se komukoli z vás nedostává
moudrosti, nechÈ prosí Boha, Jakub
1:5 (NaS 42:68; JS–Î 1:11). ¤íkám vám
tyto vûci, abyste se mohli nauãiti
moudrosti, Mos. 2:17. Uã se moudrosti
v mládí svém, Alma 37:35. Svatí nalez-
nou moudrost a veliké poklady pozná-
ní, NaS 89:19. NechÈ ten, kdo je neznal˘,
se uãí moudrosti tím, Ïe se pokofií a
volá k Pánu, NaS 136:32.

MRTVÉ MO¤E

Slané mofie na jiÏním konci údolí
Jordánu. Bylo také známo jako Solné
mofie. Jeho hladina je pfiibliÏnû 395
metrÛ pod Stfiedozemním mofiem.
V blízkosti jeho pobfieÏí byla mûsta
Sodoma, Gomora a Ségor neboli Béla
(Gen. 14:2–3).

Pro naplnûní proroctví a jako jedno
ze znamení druhého pfiíchodu Spasi-
tele budou vody Mrtvého mofie uzdra-
veny a Ïivot tam bude vzkvétati
(Ezech. 47:8–9).

MRTVÍ, SPASENÍ PRO Nù. Viz
Spasení pro mrtvé

MUâEDNICTVÍ, MUâEDNÍK

Osoba, která se radûji vzdává svého Ïi-
vota, neÏ aby se vzdala Krista, evangelia
nebo své spravedlivé víry nebo zásad.

Ve‰kerá spravedlivá krev od Abela
k Zachariá‰ovi bude svûdãiti proti zlo-
voln˘m, Mat. 23:35 (Luká‰ 11:50).
Kdokoli ztratí Ïivot svÛj pro Krista a
evangelium, zachrání ho, Marek 8:35
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(NaS 98:13). A kamenovali ·tûpána,
Skut. 7:59 (Skut. 22:20). Kde je testa-
ment, musí b˘ti smrt testátora, ÎidÛm
9:16–17. Abinadi padl, vytrpûv smrt
ohnûm, Mos. 17:20. Obrácení Ammo-
niaité byli uvrÏeni do ohnû, Alma
14:8–11. Mnozí byli zabiti, protoÏe o
tûchto vûcech svûdãili, 3. Nefi 10:15.
Kdokoli pokládá Ïivot v mé vûci, nalez-
ne Ïivot vûãn˘, NaS 98:13–14. Joseph
Smith a Hyrum Smith byli muãedníky
znovuzfiízení evangelia, NaS 135.
Joseph Smith zpeãetil své svûdectví
svou krví, NaS 136:39.

MULEK. Viz také Sedechiá‰

Syn starozákonního krále Sedechiá‰e
(kolem roku 589 pfi. Kr.). Bible zazna-
menává, Ïe v‰ichni synové Sedechiá-
‰ovi byli zabiti (2. Král. 25:7), ale Kniha
Mormonova objasÀuje, Ïe Mulek pfieÏil
(Hel. 8:21).

Zarahemla byl potomkem Mulekov˘m,
Mos. 25:2. Lid MulekÛv se spojil s Ne-
fity, Mos. 25:13. Pán pfiivedl Muleka
do zemû na severu, Hel. 6:10. V‰ichni
synové Sedechiá‰ovi, aÏ na Muleka,
byli zabiti, Hel. 8:21.

MUÎ SVATOSTI. Viz také BÛh,
BoÏstvo; Otec v nebi; Syn MuÏe

Dal‰í jméno pro Boha Otce (MojÏ. 6:57).

MYSL
Du‰evní schopnosti; vûdomá moc
my‰lení.

SluÏ mu se srdcem dokonal˘m a myslí
ochotnou, 1. Par. 28:9. Miluj Pána, Boha
svého, celou myslí svou, Mat. 22:37.
Tûlesnû sm˘‰leti je smrt; duchovnû
sm˘‰leti je Ïivot vûãn˘, 2. Nefi 9:39.
Hlas Pánû pfii‰el do mé mysli, Enos
1:10. Slovo mûlo mocnûj‰í úãinek na
mysl lidu neÏli meã, Alma 31:5. Budu
mluviti k tobû v mysli tvé, NaS 8:2.
Promysli to ve své mysli, NaS 9:8.
NechÈ váÏnosti vûãnosti spoãívají na
mysli va‰í, NaS 43:34. Mysl va‰e byla
v ãasech minul˘ch zatemnûna, NaS
84:54. Jdûte na loÏe své ãasnû, vstávej-
te ãasnû, aby tûlo va‰e a mysl va‰e
mohly b˘ti oÏiveny, NaS 88:124. Satan

neznal mysl BoÏí, MojÏ. 4:6. Pán nazval
lid svÛj Sionem, protoÏe byli jednoho
srdce a jedné mysli, MojÏ. 7:18.

MY·LENKY. Viz také Pfiemítati;
Svoboda jednání

Nápady, pojmy a obrazy v mysli
osoby. Moc mysliti je dar od Boha a
my máme svobodu rozhodovati, jak
budeme svou moc mysliti pouÏívati.
ZpÛsob, jak˘m myslíme, velice ovliv-
Àuje postoje a chování i na‰e postavení
po tomto Ïivotû. Spravedlivé my‰len-
ky vedou ke spasení; zlovolné my‰len-
ky vedou k zatracení.

Pán rozumí v‰em my‰lenkov˘m pfied-
stavám, 1. Par. 28:9. Jak myslí v srdci
svém, takov˘ je, Pfiísl. 23:7. My‰lení
má nejsou my‰lení va‰e, Iz. 55:7–9.
JeÏí‰ znal my‰lení jejich, Mat. 12:25
(Luká‰ 5:22; 6:8). Z vnitfiku, ze srdce
lidského, zlá my‰lení pocházejí, Ma-
rek 7:20–23. Uveìte do zajetí kaÏdou
my‰lenku k poslu‰nosti Krista, 2. Kor.
10:5. Kterékoli vûci jsou pravé, ãestné,
ãisté nebo milé, pfiem˘‰lejte o tûchto
vûcech, Filip. 4:8. Pamatujte, tûlesnû
sm˘‰leti je smrt a duchovnû sm˘‰leti
je Ïivot vûãn˘, 2. Nefi 9:39. Nebude-
te-li bdíti nad sebou sam˘mi a nad
my‰lenkami sv˘mi, musíte zahynouti,
Mos. 4:30. My‰lenky na‰e nás odsoudí,
Alma 12:14. Pouze BÛh zná my‰lenky
a zámûry srdce tvého, NaS 6:16 (NaS
33:1). Hleìte ke mnû v kaÏdé my‰len-
ce, NaS 6:36. V mysli si ukládejte jako
poklad slova Ïivota, NaS 84:85. Odvrh-
nûte své plané my‰lenky, NaS 88:69.
My‰lenky lidského srdce budou zjeve-
ny, NaS 88:109. NechÈ ctnost zdobí
my‰lenky tvé neustále, NaS 121:45.
My‰lenky kaÏdého ãlovûka byly neu-
stále zlé, MojÏ. 8:22.

NÁBOÎENSKÁ PÍSE≈. Viz také
Hudba; Zpívati

PíseÀ chvály Bohu.

Dvanáct apo‰tolÛ zpívalo náboÏenskou
píseÀ pfiedtím, neÏli se Pán odebral do
Getseman, Mat. 26:30. Pán povolal
Emmu Smithovou, aby uãinila v˘bûr
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posvátn˘ch náboÏensk˘ch písní, NaS
25:11. PíseÀ spravedliv˘ch je pro mne
modlitbou a bude zodpovûdûna poÏeh-
náním na hlavu jejich, NaS 25:12. Chval
Pána zpûvem a hudbou, NaS 136:28.

NABUCHODONOZOR. Viz také
Bábel, Babylon; Daniel

Ve Starém zákonû král babylonsk˘
(604–561 pfi. Kr.), jenÏ si podmanil
Judu (2. Král. 24:1–4) a obléhal Jeruza-
lém (2. Král. 24:10–11). Proroku Lehimu
bylo kolem roku 600 pfi. Kr. pfiikázáno,
aby uprchl z Jeruzaléma, aby nebyl
odveden do zajetí do Babylonu (1. Nefi
1:4–13), kdyÏ Nabuchodonozor odvá-
dûl krále Sedechiá‰e a lid (2. Král. 25:1,
8–16, 20–22). Daniel vyloÏil Nabucho-
donozorovy sny (Dan. 2; 4).

NADùJE. Viz Doufati, nadûje

NAHUM
Starozákonní prorok z Galilee, jenÏ
zaznamenával svá proroctví nûkdy
mezi lety 642 a 606 pfi. Kr.

Kniha Nahumova: Kapitola 1 mluví o
spálení zemû pfii druhém pfiíchodu a o
Pánovû milosrdenství a moci. Kapito-
la 2 mluví o zniãení Ninive, coÏ je ná-
stinem toho, co pfiijde v posledních
dnech. Kapitola 3 pokraãuje v pfiedpo-
vûdi hrozného zniãení Ninive.

NÁMAN. Viz také Elizeus

Ve Starém zákonû velitel syrského
královského vojska. Mûl také malo-
mocenství. Skrze víru izraelské slu-
Ïebnice ‰el do Izraele, aby nav‰tívil
proroka Elizea. Z malomocenství se
uzdravil tím, Ïe se pokofiil a Ïe se
ponofiil sedmkrát v fiece Jordán, jak mu
fiekl prorok Elizeus (2. Král. 5:1–19;
Luká‰ 4:27).

NANEBEVSTOUPENÍ. Viz také
Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista; JeÏí‰
Kristus

Oficiální odchod Spasitele ze zemû,
ãtyfiicet dní po jeho vzkfií‰ení. K nane-
bevstoupení do‰lo z nûjakého místa
hory Olivetské v pfiítomnosti uãední-
kÛ (Marek 16:19; Luká‰ 24:51). V oné

chvíli svûdãili dva andûlé z nebe, Ïe se
Pán v budoucnosti vrátí podobn˘m
zpÛsobem (Skut. 1:9–12).

NÁPRSNÍK. Viz také Urim a Thumim

âást obleãení, které nosili vysocí knûÏí
v zákonû MojÏí‰ovû (Ex. 28:13–30; 39:8–
21). Bylo zhotoveno z plátna a neslo
dvanáct drah˘ch kamenÛ. Nûkdy je
zmiÀováno v souvislosti s Urimem a
Thumimem (NaS 17:1; JS–Î 1:35, 42, 52).

NA¤ÍZENÍ. Viz také Pfiikázání BoÏí;
Zákon

Nafiízení znamenají BoÏí zákony a
ustanovení.

Uã je nafiízením a zákonÛm, Ex. 18:20.
Kráãejte v ustanoveních m˘ch a zacho-
vávejte nafiízení má, Ezech. 11:20. Lidé
byli pfiísní v dodrÏování nafiízení
BoÏích, Alma 30:3. Co to prospívá, Ïe
jsme zachovávali nafiízení jeho? 3. Nefi
24:13–14. Ten, kdo se modlí a je zkrou-
‰en˘, ten je mnou pfiijat, jestliÏe je
poslu‰en nafiízení m˘ch, NaS 52:14–19.

NÁTAN. Viz také David

Starozákonní prorok v dobû krále
Davida. KdyÏ David nabídl, Ïe postaví
Pánu chrám, Pán dal Nátanovi pokyn,
aby fiekl Davidovi, Ïe ho stavûti nebude.
Nátan také plísnil Davida, Ïe zpÛsobil
smrt Uriá‰e, jednoho ze sv˘ch váleãní-
kÛ, a Ïe si vzal Betsabé, Uriá‰ovu man-
Ïelku (2. Sam. 12:1–15; NaS 132:38–39).
Sádoch s Nátanem pomazali Davidova
syna ·alomouna za krále (1. Král.
1:38–39, 45).

NATANAEL. Viz také Bartolomûj

V Novém zákonû apo‰tol KristÛv a
pfiítel FilipÛv (Jan 1:46–52). Pocházel
z Kány v Galileji (Jan 21:2). Kristus
fiekl, Ïe Natanael je Izraelita bez lsti
(Jan 1:48). On a Bartolomûj se v‰eobec-
nû pokládají za tutéÏ osobu (Mat. 10:3;
Marek 3:18; Luká‰ 6:14; Jan 1:44–46).

NAUKA A SMLOUVY. Viz také
Kánon; Kniha pfiikázání; Písma;
Smith, Joseph, ml.

Sbírka boÏsk˘ch zjevení a inspirova-
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n˘ch oznámení v posledních dnech.
Pán je dal Josephu Smithovi a nûkoli-
ka jeho následníkÛm pro zaloÏení a
spravování království BoÏího na zemi
v posledních dnech. Nauka a smlouvy
je jedním ze standardních dûl písem
Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních
dnÛ spolu s Biblí, Knihou Mormono-
vou a Drahocennou perlou. Av‰ak
Nauka a smlouvy je jedineãná, protoÏe
není pfiekladem dávn˘ch dokumentÛ;
Pán dal tato zjevení sv˘m vyvolen˘m
prorokÛm v tûchto souãasn˘ch dnech,
aby znovuzfiídil své království. V tûchto
zjeveních nasloucháme jemnému, ale
pevnému hlasu Pána JeÏí‰e Krista
(NaS 18:35–36).

Prorok Joseph Smith fiekl, Ïe Nauka
a smlouvy je základem Církve v tûchto
posledních dnech a prospûchem pro
svût (NaS 70:záhlaví). Zjevení v ní
zahajují dílo pfiípravy cesty pro PánÛv
druh˘ pfiíchod, pro naplnûní v‰ech
slov promlouvan˘ch proroky od doby,
kdy poãal svût.

NAUKA KRISTOVA. Viz také
Evangelium; Plán vykoupení

Zásady a uãení evangelia JeÏí‰e Krista.

Nauka má bude padati jako dé‰È, Deut.
32:2. Ti, ktefií reptali, se budou uãiti
nauku, Iz. 29:24. Lidé uÏasli nad nau-
kou jeho, Mat. 7:28. Nauka má není
má, ale toho, kter˘ mne poslal, Jan
7:16. Ve‰keré písmo je prospû‰né pro
nauku, 2. Tim. 3:16. Toto je nauka
Kristova a jediná a pravá nauka Otce,
2. Nefi 31:21 (2. Nefi 32:6). Nebudou
mezi vámi Ïádné spory ohlednû
bodÛ nauky mé, 3. Nefi 11:28, 32, 35,
39–40. Satan podnûcuje srdce lidí
k sváru ohlednû bodÛ mé nauky, NaS
10:62–63, 67. Uãte dûti nauce o pokání,
vífie v Krista, o kfitu a daru Ducha
Svatého, NaS 68:25. Uãte jeden druhé-
ho nauce království, NaS 88:77–78.
Nauka knûÏství bude skrápûti tvou
du‰i, NaS 121:45.

NAUVOO, STÁT ILLINOIS (USA)

Mûsto zaloÏené v roce 1839 Svat˘mi
posledních dnÛ ve státû Illinois. Na-

chází se na fiece Mississippi, skoro 320
km proti proudu fieky od St. Louis.

Svatí se kvÛli pronásledování ve
státû Missouri pfiestûhovali asi 320 km
na severov˘chod, pfies fieku Mississippi
a do státu Illinois, kde na‰li pfiíznivûj‰í
podmínky. Nakonec Svatí zakoupili
pozemek v blízkosti nerozvinutého
mûsta Commerce. Tento pozemek byla
ve skuteãnosti baÏinatá pustina pouze
s nûkolika prost˘mi budovami. Svatí
pozemek vysu‰ili a zaloÏili si domovy.
Joseph Smith pfiestûhoval svou rodinu
do malého roubeného domku. Jméno
mûsta Commerce bylo zmûnûno na
Nauvoo podle hebrejského slova pro
„krásn˘“.

V Nauvoo bylo zaznamenáno nûkolik
oddílÛ Nauky a smluv (NaS 124–129,
132, 135). Svat˘m bylo fieãeno, aby
v Nauvoo postavili chrám (NaS 124:26–
27). NeÏ byli v roce 1846 vyhnáni
ze sv˘ch domovÛ, postavili chrám
a zorganizovali kÛly Sionu. Svatí
v dÛsledku tohoto pronásledování
opustili toto území a vydali se na cestu
na západ.

NAZARÉT. Viz také JeÏí‰ Kristus

Vesnice mezi pahorky západnû od
mofie Galilejského. Nazarét byl pÛ-
vodním domovem JeÏí‰ov˘m (Mat.
2:23). JeÏí‰ uãil v Nazarétu v synagoze
a oznámil, Ïe on naplnil proroctví
v Izaiá‰ovi 61:1–2 (Mat. 13:54–58;
Marek 6:1–6; Luká‰ 4:16–30).

NEBE. Viz také Celestiální sláva;
Království BoÏí neboli království
nebeské; Ráj

V˘raz nebe má v písmech dva základní
v˘znamy. 1) Je to místo, kde Ïije BÛh, a
budoucí domov Svat˘ch (Gen. 28:12;
Îalmy 11:4; Mat. 6:9). 2) Je to prostor
kolem zemû (Gen. 1:1, 17; Ex. 24:10). Je
jasné, Ïe nebe není ráj, coÏ je doãasné
místo pro vûrné duchy tûch, ktefií Ïili a
zemfieli na této zemi. JeÏí‰ nav‰tívil ráj
po své smrti na kfiíÏi, ale tfietího dne
sdûlil Marii, Ïe je‰tû nebyl u Otce (Luká‰
23:39–44; Jan 20:17; NaS 138:11–37).

Hledím na nebesa tvá, dílo prstÛ
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tv˘ch, Îalmy 8:4. Slovem Pánû nebesa
byla uãinûna, Îalmy 33:6. Jak jsi padl
s nebe, ó Lucifere! Iz. 14:12 (2. Nefi
24:12). Nebesa budou svinuta jako svi-
tek, Iz. 34:4. Já stvofiím nebesa nová a
zemi novou, Iz. 65:17. BÛh otevfie okna
nebe, Mal. 3:10. Otãe ná‰, kter˘ jsi
v nebi, posvûceno buì jméno tvé, Mat.
6:9 (3. Nefi 13:9). Pavel byl uchopen a
vyzdviÏen do tfietího nebe, 2. Kor.
12:2. V nebi bylo ticho, Zjev. 8:1 (NaS
88:95–98). Vytrvají-li vûrnû do konce,
budou pfiijati do nebe, Mos. 2:41. MÛ-
Ïete b˘ti dûtmi Otce svého, kter˘ je
v nebi, 3. Nefi 12:45. Pfiijdu v oblacích
nebe, NaS 45:16. Eliá‰ byl vzat do
nebe, aniÏ okusil smrti, NaS 110:13.
Práva knûÏství jsou spojena s mocemi
nebesk˘mi, NaS 121:36. V nebi jsou
dva druhy bytostí, NaS 129:1. Sion byl
vzat do nebe, MojÏ. 7:23.

NEBESK¯ OTEC. Viz BÛh, BoÏstvo;
Otec v nebi

NEâIST¯. Viz âistota, ãist˘, neãist˘

NEDùLE. Viz Sabatní den

NEFI, SYN HELAMANÒV. Viz také
Helaman, syn HelamanÛv; Lehi,
nefitsk˘ misionáfi

V Knize Mormonovû velik˘ nefitsk˘
prorok a misionáfi.

Byl star‰ím synem Helamanov˘m,
Hel. 3:21. Byl ustanoven hlavním
soudcem, Hel. 3:37. On a jeho bratr
Lehi obrátili mnoho LamanitÛ k evan-
geliu, Hel. 5:18–19. Byl obklopen
ohnûm a osvobozen z vûzení, Hel.
5:20–52. Modlil se na své zahradní
vûÏi, Hel. 7:6–10. Zjevil vraÏdu hlav-
ního soudce, Hel. 8:25–28; 9:1–38. Pán
mu dal velikou moc, Hel. 10:3–11.
Prosil Pána o uvedení hladu a o ukon-
ãení hladu, Hel. 11:3–18.

NEFI, SYN LEHIÒV. Viz také Lehi,
otec NefiÛv; Nefité

V Knize Mormonovû spravedliv˘ syn
LehiÛv a Sariin (1. Nefi 1:1–4; 2:5).
Nefi mûl silnou víru ve slovo BoÏí

(1. Nefi 3:7) a stal se velik˘m proro-
kem, udrÏovatelem záznamÛ a vÛd-
cem svého lidu.

Byl poslu‰n˘ a modlil se s vírou,
1. Nefi 2:16. Vrátil se do Jeruzaléma,
aby získal mosazné desky, 1. Nefi 3–4.
Vrátil se do Jeruzaléma, aby pfiivedl
Izmaelovu rodinu do pustiny, 1. Nefi
7. ObdrÏel stejné vidûní, jaké obdrÏel
Lehi, 1. Nefi 10:17–22; 11. Vidûl ve
vidûní budoucnost svého lidu a zno-
vuzfiízení evangelia, 1. Nefi 12–13.
VyloÏil vidûní o stromu Ïivota, 1. Nefi
15:21–36. Zlomil svÛj luk, ale skrze víru
byl schopen opatfiiti potravu, 1. Nefi
16:18–32. Postavil loì a cestoval do
zaslíbené zemû, 1. Nefi 17–18. Nefité a
Lamanité se oddûlili, 2. Nefi 5. Vydal
závûreãné svûdectví, 2. Nefi 33.

Kniha 1. Nefi: Kapitoly 1 aÏ 18:8 pojed-
návají hlavnû o tom, jak prorok Lehi a
jeho rodina opustili Jeruzalém. Puto-
vali pfies neúrodné pou‰tû, aÏ dosáhli
mofie. 1. Nefiova 18:9–23 mluví o jejich
plavbû do zaslíbené zemû, jak to nafií-
dil Pán, navzdory Lamanovû a Lemu-
elovû vzpoufie. Kapitoly 19–22 mluví
o Nefiovû zámûru ohlednû vedení
záznamÛ (1. Nefi 6:1–6; 19:18) – pfie-
svûdãiti v‰echny, aby pamatovali na
Pána, svého Vykupitele. Citoval Izaiá-
‰e (1. Nefi 20–21) a vyloÏil Izaiá‰ova
poselství s nadûjí, Ïe v‰ichni budou
moci dojíti k poznání JeÏí‰e Krista
jako svého Spasitele a Vykupitele
(1. Nefi 22:12).

Kniha 2. Nefi: Kapitoly 1–4 obsahují
ãást Lehiova závûreãného uãení a pro-
roctví pfied jeho smrtí, vãetnû poÏeh-
nání jeho synÛm a jejich potomkÛm.
Kapitola 5 vysvûtluje, proã se Nefité
oddûlili od LamanitÛ. Nefité postavili
chrám, uãili zákonu MojÏí‰ovu a vedli
záznamy. Kapitoly 6–10 obsahují slo-
va Jákoba, Nefiova mlad‰ího bratra.
Jákob podal pfiehled o dûjinách Judy a
prorokoval o Mesiá‰ovi, pfiiãemÏ ãás-
teãnû ãerpal ze spisÛ proroka Izaiá‰e.
V kapitolách 11–33 Nefi zaznamenal
své svûdectví o Kristu, Jákobovo svû-
dectví, proroctví o posledních dnech a
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nûkolik kapitol ze starozákonní knihy
Izaiá‰ovy.

Desky Nefiovy: Viz Desky

NEFI, SYN NEFIHO, SYNA
HELAMANOVA. Viz také Nefi,
syn HelamanÛv; Uãedník

Jeden ze dvanácti nefitsk˘ch uãední-
kÛ vyvolen˘ch vzkfií‰en˘m JeÏí‰em
Kristem v Knize Mormonovû (3. Nefi
1:2–3; 19:4). Tento prorok se mocnû
modlil k Pánu ve prospûch svého lidu.
Nefi sly‰el hlas Pánû (3. Nefi 1:11–14).
Nefi byl také nav‰tûvován andûly,
vymítal ìábly, vzkfiísil svého bratra
z mrtv˘ch a vydával svûdectví, jemuÏ
nebylo moÏno nevûfiiti (3. Nefi 7:15–
19; 19:4). Nefi vedl záznamy písem
(3. Nefi 1:2–3).

Kniha 3. Nefi: Kniha v Knize Mormo-
novû napsaná Nefim, synem Nefiov˘m.
Kapitoly 1–10 ukazují naplnûní proroc-
tví o pfiíchodu Pánû. Byla dána zname-
ní Kristova narození; lidé ãinili pokání,
ale pak se vrátili ke zlovolnosti. Nako-
nec vichry, zemûtfiesení, prudké boufie
a veliké zniãení ohlásily smrt Kristovu.
Kapitoly 11–28 zaznamenávají KristÛv
pfiíchod do Amerik. Toto je ústfiední
ãást knihy 3. Nefi. Mnohá Kristova
slova jsou podobná jeho kázáním za-
znamenan˘m v Bibli (napfiíklad Mat.
5–7 a 3. Nefi 12–14). Kapitoly 29–30
jsou Mormonova slova k národÛm
posledních dnÛ.

Kniha 4. Nefi: Tato kniha má pouze
ãtyfiicet devût ver‰Û, v‰echny v jedné
kapitole, pfiesto pokr˘vá skoro tfii sta
let nefitsk˘ch dûjin (34–321 po Kr.).
Nûkolik pokolení pisatelÛ, vãetnû
Nefiho, pfiispûlo do záznamu. Ver‰e
1–19 mluví o tom, Ïe po náv‰tûvû
vzkfií‰eného Krista byli v‰ichni Nefité
a Lamanité obráceni k evangeliu.
Vládly mír, láska a soulad. Tfii nefit-
‰tí uãedníci, jimÏ Kristus dovolil
zÛstati na zemi aÏ do svého druhého
pfiíchodu (3. Nefi 28:4–9), slouÏili li-
dem. Nefi pfienechal záznam svému
synu Amosovi. Ver‰e 19–47 jsou zá-
znamem o Amosovû sluÏbû (84 let) a

o sluÏbû jeho syna Amose (112 let).
V roce 201 po Kr. zaãala p˘cha zpÛso-
bovati problémy mezi lidmi, ktefií se
rozdûlovali do tfiíd a zaãali budovati
fale‰né církve, aby dosahovali zisku
(4. Nefi 1:24–34).

Závûreãné ver‰e ve 4. Nefi ukazují,
Ïe lid se opût vrátil ke zlovolnosti
(4. Nefi 1:35–49). V roce 305 po Kr.
zemfiel Amos, syn AmosÛv, a jeho bra-
tr Ammaron ukryl v‰echny posvátné
záznamy, aby byly v bezpeãí. Amma-
ron pozdûji svûfiil záznamy Mormono-
vi, jenÏ zaznamenal mnoho událostí
z vlastního Ïivota a potom je zkrátil
(Morm. 1:2–4).

NEFITÉ. Viz také Kniha Mormonova;
Lamanité; Nefi, syn LehiÛv

Skupina lidí v Knize Mormonovû,
z nichÏ mnozí byli potomci proroka
Nefiho, syna Lehiova. Oddûlili se od
LamanitÛ a byli obecnû spravedlivûj-
‰ími neÏ Lamanité. Av‰ak nakonec je
pro zlovolnost Lamanité zniãili.

Nefité se oddûlili od LamanitÛ, 2. Nefi
5:5–17. V‰ichni ti, ktefií nebyli Lamani-
té, byli Nefité, Jákob 1:13. Nefity po-
vzbuzovala lep‰í vûc, Alma 43:6–9, 45.
Nefité nebyli nikdy ‰Èastnûj‰í neÏ za
doby Moroniovy, Alma 50:23. Nefité
byli u‰etfieni pro modlitby spravedli-
v˘ch, Alma 62:40. Nefité poãali upa-
dati do nevíry, Hel. 6:34–35. JeÏí‰ uãil
a slouÏil mezi Nefity, 3. Nefi 11:1–
28:12. V‰ichni byli obráceni k Pánu a
mûli v‰echny vûci spoleãné, 4. Nefi
1:2–3. Nebylo Ïádného sváru, láska
BoÏí pfieb˘vala v jejich srdci a byli
nej‰Èastnûj‰ími lidmi, 4. Nefi 1:15–16.
Nefité poãali b˘ti py‰ní a marniví,
4. Nefi 1:43. Krev a smrt se ‰ífiila po
celé tváfii zemû, Morm. 2:8. Nefité
rostli ve zlovolnosti a Mormon je
odmítal vésti, Morm. 3:9–11. V‰ichni
Nefité, aÏ na dvacet ãtyfii, byli zabiti,
Morm. 6:7–15. KaÏd˘ Nefita, kter˘ ne-
chtûl zapfiíti Krista, byl usmrcen,
Moroni 1:2. Nefité byli zniãeni pro
svou zlovolnost a hfiíchy, NaS 3:18.
Varujte se p˘chy z obavy, abyste se
nestali jako Nefité, NaS 38:39.
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NEFIT·TÍ UâEDNÍCI. Viz Tfii
nefit‰tí uãedníci

NEFTALÍM. Viz také Izrael; Jákob,
syn IzákÛv

Pát˘ ze dvanácti synÛ Jákobov˘ch a
druhé dítû Bály, sluÏebnice Ráchel
(Gen. 30:7–8). Neftalím mûl ãtyfii syny
(1. Par. 7:13).

Kmen NeftalímÛv: Jákobovo poÏehnání
Neftalímovi je zaznamenáno v Genesis
49:21. MojÏí‰ovo poÏehnání tomuto
kmeni je zaznamenáno v Deuterono-
miu 33:23.

NEHEMIÁ·

Ve Starém zákonû jeden z pfiedních
IzraelitÛ v Babylonu (buì Levíta,
nebo z kmene Judova), jenÏ zastával
na dvofie Artaxerxa úfiad ‰enk˘fie,
od nûjÏ získal královské povûfiení zpl-
nomocÀující ho znovu postaviti zdi
Jeruzaléma.

Kniha Nehemiá‰ova: Tato kniha je po-
kraãováním knihy Ezdrá‰ovy. Obsa-
huje zprávu o pokroku a obtíÏích na
díle v Jeruzalémû po návratu ÎidÛ
z babylonského zajetí. Kapitoly 1–7
mluví o první Nehemiá‰ovû náv‰tûvû
v Jeruzalémû a opûtném postavení
mûstsk˘ch zdí navzdory velikému
odporu. Kapitoly 8–10 popisují nábo-
Ïenské a spoleãenské reformy, které
se Nehemiá‰ snaÏil zavést. Kapitoly
11–13 poskytují seznam jmen zpÛsobi-
l˘ch a podávají zprávu o zasvûcení zdi.
Ver‰e 4–31 kapitoly 13 zaznamenávají
druhou náv‰tûvu Nehemiá‰ovu v Jeru-
zalémû poté, co zde dvanáct let nebyl.

NEHOR. Viz také Antikrist; KnûÏská
lstivost

Zl˘ muÏ v Knize Mormonovû. Nehor
byl jedním z prvních, kdo praktikoval
mezi Nefity knûÏskou lstivost. Poté, co
Nehor uãil fale‰nou nauku a zabil Ge-
deona, byl za své zloãiny popraven
(Alma 1). Nehorovi následovníci po-
kraãovali v jeho zl˘ch praktikách a
uãení dlouho poté, co Nehor zemfiel.

Alma a Amulek byli uvûznûni soudcem

podle fiádu Nehorova, Alma 14:14–18.
Byli vyznání Nehorova, ti, ktefií byli
zabiti, Alma 16:11. Mnozí byli podle
fiádu NehorÛ, Alma 21:4. Nejvût‰í poãet
tûch, ktefií pobili bratfií své, byl podle
fiádu NehorÛ, Alma 24:28.

NEKONEâN¯. Viz také BÛh, BoÏstvo

Jedno ze jmen BoÏích oznaãující jeho
vûãnou podstatu (NaS 19:10–12; MojÏ.
1:3; 7:35).

NEMOC, NEMOCN¯

Porucha zdraví nebo choroba. V pís-
mech nûkdy tûlesná nemoc slouÏí jako
symbol pro nedostatek duchovního
blaha (Iz. 1:4–7; 33:24).

Sly‰el jsem modlitbu tvou, vidûl jsem
slzy tvé: viz, já tû uzdravím, 2. Král.
20:1–5 (2. Par. 32:24; Iz. 38:1–5). JeÏí‰
chodil, uzdravuje v‰elikou nemoc a
v‰elik˘ neduh, Mat. 4:23–24 (1. Nefi
11:31; Mos. 3:5–6). Ti, ktefií jsou zdra-
ví, nepotfiebují lékafie, ale ti, ktefií jsou
nemocní, Mat. 9:10–13 (Marek 2:14–
17; Luká‰ 5:27–32). Je nûkdo nemocn˘
mezi vámi? NechÈ zavolá star‰í, Jakub
5:14–15. Kristus na sebe vezme bolesti
a nemoci lidu svého, Alma 7:10–12.
JeÏí‰ uzdravil v‰echny nemocné mezi
Nefity, 3. Nefi 26:15. VyÏivujte nemocné
s nûÏností bylinami a lehkou stravou,
NaS 42:43 (Alma 46:40). Pamatujte ve
v‰ech vûcech na nemocné a suÏované,
NaS 52:40. Vkládej ruce své na nemoc-
né, a oni se uzdraví, NaS 66:9.

NEMORÁLNOST. Viz Cudnost;
Pohlavní nemorálnost; Smyslnost,
smysln˘; Zlovolnost, zlovoln˘

NENÁVIDùTI, NENÁVIST. Viz
také Láska; Nepfiátelství; Odplata

Nenávist je silná nelibost vÛãi nûkomu
nebo nûãemu.

Já, BÛh, nav‰tûvuji nepravost otcÛ na
dûtech tûch, ktefií mne nenávidí, Ex.
20:5. Tûchto ‰est vûcí Pán nenávidí,
Pfiísl. 6:16. Blázniv˘ ãlovûk pohrdá
matkou svou, Pfiísl. 15:20. Lidé jím
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pohrdají a opovrhují, Iz. 53:3. âiÀte
dobro tûm, ktefií vás nenávidí, Mat.
5:44. Buì bude jednoho nenávidûti a
druhého milovati, anebo jednoho se
pfiidrÏí a druh˘m pohrdne, Mat. 6:24.
Budete nenávidûni v‰emi lidmi pro
jméno mé, Mat. 10:22. KaÏd˘, kdo ãiní
zlo, nenávidí svûtlo, Jan 3:20. NechÈ
Ïádn˘ mladostí tvou nepohrdá, 1. Tim.
4:12. ProtoÏe jsou bohatí, pohrdají
chud˘mi, 2. Nefi 9:30. Neopovrhujte
zjeveními BoÏími, Jákob 4:8. Mûli
nás ve vûãné nenávisti, Jákob 7:24.
Lidé pokládají za nic rady BoÏí a po-
hrdají slovy jeho, NaS 3:7. Byl jsem
nenávidûn a pronásledován kvÛli
tomu, Ïe jsem fiekl, Ïe jsem vidûl vidû-
ní, JS–Î 1:25.

NEPROMINUTELN¯ H¤ÍCH. Viz
také Duch Svat˘; Rouhání, rouhati
se; Synové zatracení; VraÏda

Hfiích zapfiení Ducha Svatého, hfiích,
kter˘ nemÛÏe b˘ti odpu‰tûn.

Rouhání proti Duchu Svatému nebude
odpu‰tûno lidem, Mat. 12:31–32 (Marek
3:29; Luká‰ 12:10). NemoÏné jest ty, ktefií
byli uãinûni podílníky Ducha Svatého,
obnoviti opût ku pokání, ÎidÛm 6:4–6.
JestliÏe hfie‰íme zámûrnû poté, co jsme
pfiijali poznání pravdy, nezÛstává jiÏ
obûÈ za hfiíchy, ÎidÛm 10:26. JestliÏe
zapfie‰ Ducha Svatého a ví‰, Ïe ho
zapírá‰, to je hfiích, kter˘ je nepromi-
nuteln˘, Alma 39:5–6 (Jákob 7:19).
Nemají Ïádného odpu‰tûní, protoÏe
popfieli Jednorozeného Syna, ukfiiÏo-
vav‰e ho v sobû, NaS 76:30–35. Rouhání
proti Duchu Svatému nebude odpu‰-
tûno, coÏ je prolití nevinné krve poté,
co jste pfiijali mou novou a vûãnou
smlouvu, NaS 132:26–27.

NEP¤ÁTELSTVÍ. Viz také Láska;
Odplata; Závidûti, závist

V písmech antagonismus, konflikt a
nenávist.

VloÏím nepfiátelství mezi tebe a Ïenu,
Gen. 3:15 (MojÏ. 4:21). Tûlesná mysl je
nepfiátelstvím vÛãi Bohu, ¤ím. 8:7.
Pfiátelství svûta je nepfiátelství s Bohem,

Jakub 4:4. V onen den nepfiátelství
ustane pfied tváfií mou, NaS 101:26.

NESMRTELNOST, NESMRTELN¯.
Viz také JeÏí‰ Kristus; Smrtelnost,
smrteln˘; Spasení; Usmífiení,
usmífiiti; Vzkfií‰ení

Îijící ve vzkfií‰eném stavu, kter˘ trvá
na vûky, nepodléhající fyzické smrti.

On vstal, Marek 16:6. Právû tak v Kristu
v‰ichni obÏiveni budou, 1. Kor. 15:22.
Smrt bude pohlcena, kdyÏ toto smrtelné
odûje nesmrtelnost, 1. Kor. 15:53–54.
Kristus zahladil smrt a pfiinesl nesmr-
telnost, 2. Tim. 1:10. Nesmrtelnost je
znovuzfiízení ducha k tûlu, 2. Nefi
9:13. Tûlo spojené s duchem sv˘m se
stává nesmrteln˘m, aby jiÏ nikdy
nezemfielo, Alma 11:45. Vûrní budou
korunováni nesmrtelností a vûãn˘m
Ïivotem, NaS 75:5. Zemû bude posvû-
cená a nesmrtelná, NaS 77:1 (NaS
130:9). BoÏí dílo a sláva je uskuteãniti
nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot ãlovûka,
MojÏ. 1:39.

NESPRAVEDLIVOST,
NESPRAVEDLIV¯. Viz také
BezboÏn˘; Hfie‰iti, hfiích;
Spravedlivost, spravedliv˘; ·pína,
‰pinavost; Zlovolnost, zlovoln˘

Zlovoln˘, nespravedln˘; lidé, ktefií
nemilují Boha ani vûci BoÏí a ktefií
nepodporují jeho vûc.

Nespravedliví nezdûdí království
BoÏí, 1. Kor. 6:9–10. Ti, ktefií mají potû-
‰ení v nespravedlivosti, jsou zatrace-
ni, 2. Tes. 2:12. JeÏí‰ Kristus nás mÛÏe
oãistiti od ve‰keré nespravedlivosti,
1. Jan. 1:9. Nespravedliv˘ král pfievra-
cí cesty ve‰keré spravedlivosti, Mos.
29:23. Základy zniãení jsou pokládány
nespravedlivostí právníkÛ a soudcÛ,
Alma 10:27. Já vás vysílám, abyste ká-
rali svût pro nespravedlivé skutky,
NaS 84:87. Du‰e musí b˘ti posvûcením
oãi‰tûna od ve‰keré nespravedlivosti,
NaS 88:17–18. Sklonem témûfi v‰ech
lidí je zaãíti uplatÀovati nespravedli-
vé panství, NaS 121:39.

NESVAT¯. Viz BezboÏn˘
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NEVINNOST, NEVINN¯

Stav bez viny neboli bez hfiíchu.

Adam a Eva byli pfied pádem ve stavu
nevinnosti, 2. Nefi 2:23. Krev nevin-
n˘ch stane jako svûdectví, Alma 14:11.
KaÏd˘ duch ãlovûka byl na poãátku
nevinn˘, NaS 93:38. Nevinní nebudou
odsouzeni s nespravedln˘mi, NaS
104:7. Joseph a Hyrum Smithovi nebyli
vinni Ïádn˘m zloãinem, NaS 135:6–7.
Dûti jsou zdravé od zaloÏení zemû,
MojÏ. 6:54.

NEVÍRA. Viz také Vûfiiti, víra

Nedostatek víry v Boha a v jeho evan-
gelium.

Neuãinil tam mnoho mocn˘ch skutkÛ
pro nevíru jejich, Mat. 13:58. JeÏí‰ovi
uãedníci nemohli pro svou nevíru
vyhnati ìábla, Mat. 17:14–21. Pomoz
nevífie mé, Marek 9:23–24. JeÏí‰ káral
své apo‰toly pro jejich nevíru a tvr-
dost srdce, Marek 16:14. Uãiní nevíra
víru BoÏí bez úãinku? ¤ím. 3:3. Je lépe,
aby zahynul jeden ãlovûk, neÏ aby ná-
rod upadal do nevíry a v ní zahynul,
1. Nefi 4:13. AÏ pfiijde ãas, kdy budou
upadati do nevíry, on dá, aby byli roz-
pt˘leni a biti, 2. Nefi 1:10–11 (NaS 3:18).
Pro svou nevíru nemohli rozumûti
slovu BoÏímu, Mos. 26:1–5. Nemohl
jsem ukázati ÎidÛm tak veliké zázra-
ky, pro nevíru jejich, 3. Nefi 19:35.
Mysl va‰e byla v ãasech minul˘ch
zatemnûna pro nevíru, NaS 84:54–58.

NIâITEL. Viz také ëábel

Satan je niãitel.

Pán nestrpí, aby niãitel pfii‰el do domÛ
va‰ich, Ex. 12:23. Niãitel jezdí po
vodách, NaS 61:19. StráÏn˘ mohl za-
chrániti mou vinici pfied niãitelem,
NaS 101:51–54.

NIKODÉM. Viz také Farizeové

V Novém zákonû spravedliv˘ vládce
ÎidÛ (pravdûpodobnû ze sanhedrinu)
a farizeus (Jan 3:1).

V noci mluvil s JeÏí‰em, Jan 3:1–21.
Bránil Krista pfied farizei, Jan 7:50–53.

Pfiinesl kofiení k JeÏí‰ovu pohfibení,
Jan 19:39–40.

NINIVE. Viz také Assyrie; Joná‰

Ve Starém zákonû hlavní mûsto Assy-
rie a více neÏ dvû stû let velké obchod-
ní stfiedisko na v˘chodním bfiehu fieky
Tigris. Padlo pfii pádu Assyrské fií‰e,
v roce 606 pfi. Kr.

Senacherib, král assyrsk˘, Ïil v Nini-
ve, 2. Král. 19:36. Joná‰ byl vyslán, aby
volal mûsto ku pokání, Joná‰ 1:1–2
(Joná‰ 3:1–4). Lid Ninive ãinil pokání,
Joná‰ 3:5–10. Kristus pouÏil pfied Îidy
Ninive jako pfiíklad pokání, Mat. 12:41.

NOÉ, BIBLICK¯ PATRIARCHA.
Viz také Duha; Gabriel; Koráb;
Potopa v dobû Noémovû

Ve Starém zákonû syn LámechÛv a
desát˘ patriarcha od Adama (Gen.
5:29–32). Svûdãil o Kristu a kázal zlo-
volnému pokolení pokání. KdyÏ lidé
jeho poselství zavrhli, BÛh mu pfiiká-
zal, aby postavil koráb, do nûhoÏ
umístil svou rodinu a v‰echna zvífiata,
kdyÏ byla zemû zatopena, aby byli
zniãeni zlovolní (Gen. 6:13–22; MojÏ.
8:16–30). Prorok Joseph Smith uãil,
Ïe Noé je andûl Gabriel a stojí hned
po Adamovi ohlednû drÏení klíãÛ
spasení.

On a jeho synové Jáfet, Sem a Cham a
jejich manÏelky byli zachránûni, kdyÏ
na pfiíkaz BoÏí postavili koráb, Gen.
6–8 (ÎidÛm 11:7; 1. Petr. 3:20). Pán
s Noémem obnovil smlouvu, kterou
uãinil s Enochem, Gen. 9:1–17 (MojÏ.
7:49–52; PJS, Gen. 9:15, 21–25). Matu-
zalém vysvûtil Noéma ke knûÏství,
kdyÏ mu bylo deset let, NaS 107:52.
Lidé se ho snaÏili pfiipraviti o Ïivot, ale
moc BoÏí ho zachránila, MojÏ. 8:18.
Stal se kazatelem spravedlivosti a uãil
evangelium JeÏí‰e Krista, MojÏ. 8:19,
23–24 (2. Petr. 2:5).

NOÉ, SYN ZENIFÒV

Zlovoln˘ král v Knize Mormonovû.
Vládl nad skupinou NefitÛ v zemi
Nefi.
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Noé se dopustil mnoha hfiíchÛ, Mos.
11:1–15. Nafiídil zabíti proroka Abina-
diho, Mos. 13:1 (Mos. 17:1, 5–20). Noé
byl upálen, Mos. 19:20.

NOÉMI. Viz také Rut

Ve Starém zákonû spravedlivá Ïena
a manÏelka Elimelecha (Rut 1–4).
Elimelech a Noémi vzali svou rodinu
do Moábu, aby unikli hladu. KdyÏ
Elimelech a její dva synové zemfieli,
Noémi se vrátila se svou snachou Rut
do Betléma.

NOVÁ A VùâNÁ SMLOUVA. Viz
také Smlouva

Plnost evangelia JeÏí‰e Krista (NaS
66:2). Je nová vÏdy, kdyÏ je zjevena
nanovo po období odpadlictví. Je vûã-
ná v tom smyslu, Ïe to je BoÏí smlouva
a lidé se z ní tû‰ili v kaÏdé dispensaci
evangelia, kde ji byli ochotni pfiijmou-
ti. JeÏí‰ Kristus opût zjevil lidem na
zemi skrze proroka Josepha Smitha
novou a vûãnou smlouvu. Obsahuje
posvátné obfiady vykonávané skrze
knûÏskou pravomoc – jako je kfiest a
chrámov˘ sÀatek – které umoÏÀují
spasení, nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot
ãlovûka. KdyÏ lidé pfiijmou evangeli-
um a slíbí, Ïe budou zachovávati BoÏí
pfiikázání, BÛh ãiní smlouvu, Ïe jim dá
poÏehnání své nové a vûãné smlouvy.

Utvrdím smlouvu svou mezi sebou a
tebou, Gen. 17:7. Bude míti smlouvu
knûÏství vûãného, Num. 25:13. Lidé
zmûnili obfiady a poru‰ili vûãnou
smlouvu, Iz. 24:5 (NaS 1:15). Uãiním
s vámi vûãnou smlouvu, Iz. 55:3 (Jer.
32:40). Bude to vûãná smlouva, Ezech.
37:26. Pán uãinil novou smlouvu a
stará pominula, ÎidÛm 8:13. JeÏí‰ je
prostfiedník nové smlouvy, ÎidÛm 12:24
(NaS 76:69). Toto je nová a vûãná
smlouva, NaS 22:1. Poslal jsem do svûta
svou vûãnou smlouvu, NaS 45:9 (NaS
49:9). Pán poslal plnost evangelia svého,
vûãnou smlouvu svou, NaS 66:2 (NaS
133:57). Aby ãlovûk získal nejvy‰‰í
stupeÀ v celestiálním království, musí
vstoupiti do nové a vûãné smlouvy

manÏelství, NaS 131:1–2. Nová a vûãná
smlouva byla ustanovena pro plnost
Pánovy slávy, NaS 132:6, 19.

NOV¯ JERUZALÉM

Místo, kde se shromáÏdí Svatí a kde
Kristus bude osobnû s nimi vládnouti
bûhem milénia. Sion (Nov˘ Jeruzalém)
bude vybudován na americkém konti-
nentu a zemû bude obnovena a obdrÏí
svou rajskou slávu (âl. v. 1:10). Také
se t˘ká svatého mûsta, jeÏ na poãátku
milénia sestoupí z nebe.

Zákon vyjde ze Sionu, Mich. 4:2. Jmé-
no mûsta Boha mého je Nov˘ Jeruza-
lém, Zjev. 3:12. Jan vidûl svaté mûsto,
Nov˘ Jeruzalém, Zjev. 21:1–5. Tento lid
zaloÏím v této zemi a ta bude Nov˘m
Jeruzalémem, 3. Nefi 20:22. Nov˘
Jeruzalém bude vybudován v Americe,
Eter 13:3–6, 10. Mûsto Nov˘ Jeruzalém
bude pfiipraveno, NaS 42:9, 35, 62–69.
Svatí se mají shromáÏditi a vybudovati
Nov˘ Jeruzalém, NaS 45:63–75. Nov˘
Jeruzalém bude postaven v Missouri,
NaS 84:1–5 (NaS 57:1–3). Beránek se
postaví na horu Sion a na svaté mûsto
Nov˘ Jeruzalém, NaS 133:56. MÛj stá-
nek bude nazván Sion, Nov˘ Jeruza-
lém, MojÏ. 7:62.

NOV¯ ZÁKON. Viz také Bible; Písma

Sbírka inspirovan˘ch spisÛ (pÛvodnû
v fieãtinû) o Ïivotû a sluÏbû JeÏí‰e
Krista, apo‰tolÛ a dal‰ích následovní-
kÛ JeÏí‰e Krista. Nov˘ zákon se v‰eo-
becnû rozdûluje na evangelia, Skutky
apo‰tolÛ, Pavlovy epi‰toly, obecné
epi‰toly a knihu Zjevení.

âtyfii evangelia – kniha Matou‰ova,
Markova, Luká‰ova a Janova – jsou
zprávy o Ïivotû Krista. Kniha Skutkové
zaznamenává dûjiny Církve a apo‰tolÛ,
zvlá‰tû Pavlovy misionáfiské cesty, po
Kristovû smrti. Pavlovy dopisy posky-
tují pokyny církevním vedoucím a
ãlenÛm. Dal‰í dopisy byly napsány
dal‰ími apo‰toly a poskytují doplÀují-
cí rady prvotním Svat˘m. Kniha
Zjevení, kterou napsal apo‰tol Jan,
obsahuje vût‰inou proroctví t˘kající se
posledních dnÛ.
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NUCENÍ, NUTKATI. Viz také Duch
Svat˘

Cítiti silné naléhání nûco uãiniti nebo
neuãiniti, zvlá‰tû skrze vliv a moc
Ducha Svatého.

Duch ve mnû mne nutká, Job 32:18.
Láska Kristova nutká nás, 2. Kor. 5:14.
Byl jsem nutkán Duchem, abych Laba-
na zabil, 1. Nefi 4:10. Duch mnû brání,
Alma 14:11. Jsem nutkán podle smlou-
vy, Alma 60:34. Ammaron, jsa nutkán
Duchem Svat˘m, ukryl záznamy,
4. Nefi 1:48. To, co pfiichází shÛry, mu-
sí b˘ti vyslovováno skrze nabádání
Ducha, NaS 63:64.

NUMERI. Viz také Pentateuch

âtvrtá kniha ve Starém zákonû. Knihu
Numeri napsal MojÏí‰. Kniha Numeri
vypráví pfiíbûh o cestû Izraele od hory
Sinai k rovinám Moábsk˘m na hranice
Kanánu. Jedna z dÛleÏit˘ch lekcí,
kterou uãí, je, Ïe BoÏí lid musí kráãeti
vírou, dÛvûfiuje jeho slibÛm, jestliÏe si
pfieje postupovati úspû‰nû. Líãí BoÏí
trestání Izraele za neposlu‰nost a
poskytuje informace o izraelsk˘ch
zákonech. Název knihy je odvozen od
dÛleÏité ãásti t˘kající se poãtÛ lidí pfii
jejich sãítání (Num. 1–2, 26).

Kapitoly 1–10 mluví o pfiípravû
IzraelitÛ na odchod ze Sinaje. Kapito-
ly 11–14 popisují pochod samotn˘,
vyslání vyzvûdaãÛ do Kanánu a to, jak
Izraelité odmítli vstoupiti do zaslíbe-
né zemû. Kapitoly 15–19 uvádûjí rÛz-
né zákony a dûjinné události. Kapitoly
20–36 jsou dûjinami posledního roku
lidí v pustinû.

OBDAROVÁNÍ. Viz také Chrám,
dÛm Pánû

V obecném v˘znamu dar moci od Boha.
ZpÛsobilí ãlenové Církve mohou obdr-
Ïeti skrze obfiady v chrámu dar moci,
kter˘ jim dává pokyny a smlouvy svaté-
ho knûÏství, které potfiebují, aby mohli
dosáhnouti oslavení. Obdarování za-
hrnuje pokyny o plánu spasení.

Tam budete obdarováni mocí z v˘sosti,
NaS 38:32, 38 (Luká‰ 24:49; NaS 43:16).

Postavte dÛm, v kterémÏto domû za-
m˘‰lím obdarovati ty, jeÏ jsem vyvolil,
NaS 95:8. Pfiipravil jsem veliké obda-
rování a poÏehnání, NaS 105:12, 18,
33. Mnozí se budou radovati díky ob-
darování, kter˘m moji sluÏebníci byli
obdarováni, NaS 110:9. Sláva, ãest a
obdarování jsou ustanoveny obfiadem
mého svatého domu, NaS 124:39. Ti,
ktefií jsou povoláni Otcem, jako byl
Aron, jsou obdarováni klíãi knûÏství,
NaS 132:59.

OBÉD. Viz také Bóz; Rut

Ve Starém zákonû syn Bóze a Rut a
otec IzaiÛv, jenÏ se stal otcem krále
Davida (Rut 4:13–17, 21–22).

OBùË. Viz také AlmuÏna, dávání
almuÏny; Blaho a sociální péãe;
Desátek; JeÏí‰ Kristus; Krev;
Postiti se, pÛst; Svátost; Usmífiení,
usmífiiti; Zlomené srdce

Slova obûÈ nebo obûtovati, jak se pou-
Ïívají v písmech, mají dva v˘znamy:
1) Dar Pánovi, 2) vzdáti se nebo strpûti
ztrátu svûtsk˘ch vûcí pro Pána a jeho
království.

Dar Pánovi: Star˘ zákon ãasto pouÏívá
toto slovo, kdyÏ mluví o obûtech nebo
zápaln˘ch obûtech. Dnes Církev pou-
Ïívá postní obûti a dal‰í obûti poskyto-
vané ze svobodné vÛle (vãetnû ãasu,
talentÛ a majetku), aby pomohla chu-
d˘m a pro dal‰í hodnotné dÛvody.

Loupili jste mne v desátcích a obûtech,
Mal. 3:8–10. Nejprve se smifi s bratrem
sv˘m a potom obûtuj dar svÛj, Mat.
5:23–24. Obûtujte celou du‰i svou jako
obûÈ Kristu, Omni 1:26. Obûtuje-li ãlo-
vûk dar bez opravdového zámûru,
nijak mu to neprospívá, Moroni 7:6.
Klíãe knûÏství jiÏ nebudou nikdy vza-
ty, aÏ i synové Lévíovi opût budou
obûtovati obûÈ Pánu ve spravedlivos-
ti, NaS 13:1. V tento PánÛv den bude‰
pfiiná‰eti své obûti a své svátosti
Nejvy‰‰ímu, NaS 59:12. Obûtujme
jako církev a lid Pánovi obûÈ ve spra-
vedlivosti, NaS 128:24.

Vzdáti se nebo strpûti ztrátu svûtsk˘ch
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vûcí pro Pána a jeho království: V dáv-
n˘ch dnech slovo obûtovati znamenalo
uãiniti nûco nebo nûkoho svat˘m.
Nyní se v˘znam posunul a znamená
to vzdáti se nebo strpûti ztrátu svût-
sk˘ch vûcí pro Pána a jeho království.
âlenové Pánovy Církve mají b˘ti
ochotni obûtovati v‰echny vûci pro
Pána. Joseph Smith uãil, Ïe „náboÏen-
ství, které nevyÏaduje obûÈ v‰ech vûcí,
nemá nikdy moc dostateãnou k vytvo-
fiení víry nutné pro Ïivot a spasení“.
Z vûãného hlediska jsou poÏehnání
získaná skrze obûÈ vût‰í neÏ cokoli,
ãeho se ãlovûk vzdává.

Poté, co Adam a Eva byli vyhnáni ze
zahrady Eden, Pán jim dal zákon obû-
ti. Tento zákon zahrnoval obûtování
prvorozen˘ch z jejich stád. Tato obûÈ
symbolizovala obûÈ, kterou uãinil Jed-
norozen˘ Syn BoÏí (MojÏ. 5:4–8). Tato
praxe pokraãovala aÏ do smrti JeÏí‰e
Krista, která ukonãila zvífiecí obûti
jako obfiad evangelia (Alma 34:13–14).
V dne‰ní Církvi ãlenové pfiijímají jako
svátost chléb a vodu na památku obûti
JeÏí‰e Krista. âlenové v dne‰ní Kristovû
Církvi jsou také Ïádáni, aby pfiiná‰eli
jako obûÈ srdce zlomené a ducha zkrou-
‰eného (3. Nefi 9:19–22). To znamená,
Ïe jsou pokorní, kajícní a ochotní po-
slouchati BoÏí pfiikázání.
Abraham svázal Izáka, syna svého, a
poloÏil ho na oltáfi, Gen. 22:1–18 (Jákob
4:5). Bude‰ pfiiná‰eti své zápalné obûti,
Ex. 20:24. Zvífiata pro obûtování musejí
b˘ti bez vady, Deut. 15:19–21. Poslou-
chati je lépe neÏ obûtovati, 1. Sam.
15:22. Milovati je více neÏ v‰echny
obûti, Marek 12:32–33. Jsme posvûceni
skrze obûÈ Kristovu, ÎidÛm 10:10–14.
Kristus dal sebe jako obûÈ za hfiích,
2. Nefi 2:6–7. Touto velikou a poslední
obûtí bude Syn BoÏí, ano, nekoneãnou
a vûãnou, Alma 34:8–14. Neobûtujte
jiÏ zápalné obûti; obûtujte Bohu zlo-
mené srdce a zkrou‰eného ducha,
3. Nefi 9:19–20 (Îalmy 51:18–19; NaS
59:8). Dne‰ek je dnem obûti, NaS 64:23
(NaS 97:12). V‰ichni, kdo jsou ochotni
dodrÏovati své smlouvy skrze obûto-
vání, jsou Pánem pfiijati, NaS 97:8.

Joseph F. Smith vidûl duchy spravedl-
n˘ch, ktefií pfiinesli obûÈ v podobenství
Spasitelovy obûti, NaS 138:13. Vykou-
pení pfii‰lo skrze obûÈ Syna BoÏího na
kfiíÏi, NaS 138:35.

OBNOVENÍ, ZNOVUZ¤ÍZENÍ.
Viz také Znovuzfiízení evangelia

Navrácení vûci nebo stavu, kter˘ byl
odÀat nebo ztracen.

Duch a tûlo budou spojeny ve své
dokonalé podobû, Alma 11:43–44.
Znovuzfiízení je pfiivedení zpût zla ke
zlu, spravedlivého ke spravedlivému,
Alma 41:10–15. Vûfiíme ve znovuzfií-
zení deseti kmenÛ, a Ïe zemû bude
znovuzfiízena do své rajské slávy,
âl. v. 1:10 (NaS 133:23–24).

OBRÁCENÍ, OBRÁCEN¯. Viz také
Uãedník; Znovuzrozen, zrozen
z Boha

Zmûna víry, srdce a Ïivota ãlovûka a
pfiijetí vÛle BoÏí a pfiizpÛsobení se jí
(Skut. 3:19).

Obrácení zahrnuje vûdomé rozhod-
nutí vzdáti se dfiívûj‰ích zvykÛ a
zmûniti se a tak se státi uãedníkem
Kristov˘m. Pokání, kfiest na odpu‰tû-
ní hfiíchÛ, pfiijetí Ducha Svatého
vkládáním rukou a vytrvalá víra
v Pána JeÏí‰e Krista ãiní obrácení úpl-
n˘m. Pfiirozen˘ ãlovûk bude zmûnûn
v novou osobu, která je posvûcena a
ãistá, znovuzrozena v Kristu JeÏí‰i
(2. Kor. 5:17; Mos. 3:19).

Lidé se musejí obrátiti a státi se jako
malé dûti, Mat. 18:3 (Mos. 3:19). AÏ
bude‰ obrácen˘, posiluj bratfií sv˘ch,
Luká‰ 22:32. Ti, ktefií radostnû pfiijali
slovo jeho, byli pokfitûni, Skut. 2:37–
41. ObraÈ hfií‰níka z omylu cesty jeho,
Jakub 5:20. Enos se obrátil, Enos 1:2–
5. Slova krále Beniamina zpÛsobila
v lidech mocnou zmûnu, Mos. 5:2
(Alma 5:12–14). Ve‰keré lidstvo musí
b˘ti znovuzrozeno; ano, zrozeno
z Boha, Mos. 27:25. Alma a synové
Mosiá‰ovi se obrátili, Mos. 27:33–35.
LamoniÛv otec se obrátil, Alma 22:15–
18. Skrze moc a slovo BoÏí se obrátili
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k Pánu, Alma 53:10. Pokání pfiiná‰í
promûnu srdce, Hel. 15:7. V‰ichni, ktefií
obráceni byli, vpravdû dávali najevo, Ïe
byli nav‰tíveni mocí Duchem BoÏím,
3. Nefi 7:21. Pro víru svou v Krista
v dobû obrácení svého byli pokfitûni
ohnûm a Duchem Svat˘m, 3. Nefi
9:20. Vyjdou a budou kázati pokání a
mnozí budou obráceni, NaS 44:3–4.

OB¤ADY. Viz také Chrám, dÛm
Pánû; Peãetûní, peãetiti;
Rodokmen; Spasení; Spasení pro
mrtvé;

Posvátné rity a ceremonie. Obfiady se-
stávají z úkonÛ, které mají duchovní
v˘znam.

Obfiady v Církvi tvofií pfiisluhování
nemocn˘m (Jakub 5:14–15), Ïehnání
svátosti (NaS 20:77, 79), kfiest ponofiením
(Mat. 3:16; NaS 20:72–74), Ïehnání dûtí
(NaS 20:70), pfiedávání Ducha Svatého
(NaS 20:68; 33:15), pfiedávání knûÏství
(NaS 84:6–16; 107:41–52), chrámové
obfiady (NaS 124:39) a sÀatek v nové a
vûãné smlouvû (NaS 132:19–20).

Ve‰keré lidstvo mÛÏe b˘ti spaseno
skrze poslu‰nost zákonÛ a obfiadÛ
evangelia, âl. v. 1:3.

Zástupn˘ obfiad: NáboÏensk˘ obfiad
vykonan˘ Ïijící osobou ve prospûch
toho, kdo je mrtev. Tyto obfiady mají
úãinek pouze tehdy, kdyÏ ti, za které
se obfiady vykonávají, je pfiijmou, za-
chovávají smlouvy s nimi spojené a
jsou zpeãetûni Svat˘m Duchem zaslíbe-
ní. Takové obfiady se dnes vykonávají
v chrámech.

Co budou ãiniti ti, ktefií se kfití za mrtvé,
jestliÏe mrtví vÛbec nevstanou? 1. Kor.
15:29. Kfity za mrtvé mají b˘ti vykoná-
vány v chrámech, NaS 124:29–36.
Duchové v duchovním svûtû byli uãe-
ni zástupnému kfitu na odpu‰tûní
hfiíchÛ, NaS 138:29–34.

OB¤ÍZKA. Viz také Abrahamova
smlouva

Znamení Abrahamovy smlouvy pro
muÏské Izraelity bûhem starozákon-
ních dispensací (Gen. 17:10–11, 23–27;

PJS, Gen. 17:11). Obfiízka byla prove-
dena odfiíznutím tûla pfiedkoÏky ma-
l˘ch dûtí muÏského pohlaví a stejnû
tak dospûl˘ch muÏÛ. Ti, ktefií ji pfiijali,
se tû‰ili v˘sadám smlouvy a pfiijali zod-
povûdnosti, které z ní plynou. Obfiízka
jako znamení smlouvy byla ukonãena
skrze Kristovo poslání (Moroni 8:8;
NaS 74:3–7).

OBÎIVITI. Viz také Vzkfií‰ení

Uãiniti Ïiv˘m, vzkfiísiti nebo zmûniti
osobu tak, Ïe mÛÏe b˘ti v pfiítomnosti
BoÏí.

BÛh nás obÏivil spoleãnû s Kristem,
Efez. 2:4–5 (Kol. 2:6, 12–13). Kristus
byl usmrcen v tûle, ale obÏiven Du-
chem, 1. Petr. 3:18 (NaS 138:7). Îádn˘
ãlovûk nevidûl Boha, ledaÏe byl obÏi-
ven Duchem, NaS 67:11. Vykoupení je
skrze toho, jenÏ obÏivuje v‰echny
vûci, NaS 88:16–17. Svatí budou obÏi-
veni, uchopeni a vyzdviÏeni, aby se
setkali s Kristem, NaS 88:96. Adam se
stal obÏiven˘m ve vnitfiním ãlovûku,
MojÏ. 6:65.

OâI, OKO

V písmech je oko ãasto pouÏíváno jako
symbol schopnosti osoby pfiijímati svût-
lo BoÏí. Oko osoby také symbolicky
ukazuje duchovní stav a porozumûní
vûcem BoÏím.

Pfiikázání Pánû je ãisté, osvûcující oãi,
Îalmy 19:9. Blázniví mají oãi, a nevidí,
Jer. 5:21 (Marek 8:18). Svûtlem tûla je
oko, Mat. 6:22 (Luká‰ 11:34; 3. Nefi
13:22; NaS 88:67). PoÏehnané jsou oãi
va‰e, neboÈ vidí, Mat. 13:16. Oãi va‰e-
ho porozumûní budou osvíceny, Efez.
1:17–18. Bûda tûm, ktefií jsou moudfií
ve sv˘ch vlastních oãích, 2. Nefi 15:21
(Iz. 5:21). Oni se poãali postiti a modli-
ti, aby oãi lidu mohly b˘ti otevfieny,
Mos. 27:22. Satan jim zaslepil oãi,
3. Nefi 2:2. Nikdo nemÛÏe míti moc
vynésti Knihu Mormonovu, pokud to
není s okem upfien˘m na BoÏí slávu,
Morm. 8:15. Mocí Ducha nám byly oãi
otevfieny a na‰e porozumûní bylo
osvíceno, NaS 76:12. Svûtlo je skrze
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toho, kdo vám osvûcuje oãi, NaS 88:11.
JestliÏe bude oko va‰e upfieno na slávu
mou, celé tûlo va‰e bude naplnûno
svûtlem, NaS 88:67.

ODùNÍ

Zakrytí, které se nosí, aby chránilo
tûlo pfied ranami nebo bodnutími
zbraní. Toto slovo se také pouÏívá
k oznaãení duchovních vlastností, kte-
ré chrání osobu pfied poku‰ením nebo
zlem.

Oblecte se v celé odûní BoÏí, Efez.
6:10–18 (NaS 27:15–18).

ODPADLICTVÍ. Viz také Vzpoura;
Znovuzfiízení evangelia

Odvrácení jednotlivcÛ, Církve nebo
cel˘ch národÛ od pravdy.

V‰eobecné odpadlictví: Izrael se musel
míti na pozoru, aby se jejich srdce
neodvrátilo od Pána, Deut. 29:18. Kde
není vidûní, hyne lid, Pfiísl. 29:18. Zru-
‰ili vûãnou smlouvu, Iz. 24:5. Vichry
udefiily na ten dÛm a on spadl, Mat.
7:27. Podivuji se, Ïe jste se tak brzy
pfiesunuli k jinému evangeliu, Gal. 1:6.
Oni vkroãili na dobrou cestu, ale v mlze
ztratili smûr, 1. Nefi 8:23 (1. Nefi
12:17). Poté, co ochutnali z ovoce, od-
padli na zakázané cesty, 1. Nefi 8:28.
Nefitské odpadlictví bylo kamenem
úrazu pro nevûfiící, Alma 4:6–12. Mnozí
ãlenové Církve zpy‰nûli a pronásle-
dovali jiné ãleny, Hel. 3:33–34 (Hel.
4:11–13; 5:2–3). KdyÏ Pán obdafiuje
svÛj lid, oni nûkdy zatvrzují srdce své
a zapomínají na nûj, Hel. 12:2; 13:38.
Nefité zatvrdili srdce své a padli do
Satanovy moci, 3. Nefi 2:1–3. Moroni
prorokoval o odpadlictví v posledních
dnech, Morm. 8:28, 31–41. Odpadlictví
bude pfiedcházeti druhému pfiíchodu,
NaS 1:13–16.

Odpadlictví v prvotní kfiesÈanské církvi:
Lid tento pfiibliÏuje se ke mnû ústy
sv˘mi, Iz. 29:10, 13. Temnota pfiikryje
zemi, Iz. 60:2. Pán po‰le hlad sly‰ení
slov Pánû, Amos 8:11. Povstanou fale‰ní
Kristové a fale‰ní proroci, Mat. 24:24.
Ohavní vlci vejdou mezi vás, Skut.

20:29. Podivuji se, Ïe jste se tak brzy
pfiesunuli od nûj, Gal. 1:6. Pfied druh˘m
pfiíchodem bude odpadnutí, 2. Tes.
2:3. Nûktefií lidé se m˘lí ohlednû
pravdy, 2. Tim. 2:18. Nûktefií lidé mají
podobu zboÏnosti, ale popírají její
moc, 2. Tim. 3:5. Pfiijde ãas, Ïe nebu-
dou sná‰eti zdravou nauku, 2. Tim.
4:3–4. Mezi lidem budou fale‰ní pro-
roci a fale‰ní uãitelé, 2. Petr. 2:1. Urãití
lidé do‰li k popírání samotného Pána
Boha, Judas 1:4. Nûktefií muÏi fiíkali,
Ïe jsou apo‰tolové, a nebyli, Zjev. 2:2.
Nefi vidûl utváfiení veliké a ohavné
církve, 1. Nefi 13:26. Pohané klop˘tají
a zbudovali mnohé církve, 2. Nefi
26:20. Odklonili se od m˘ch obfiadÛ a
poru‰ili mou vûãnou smlouvu, NaS
1:15. Temnota pokr˘vá zemi a hustá
temnota mysl lidí, NaS 112:23. Jose-
phovi bylo fieãeno, Ïe v‰echny církve
jsou na omylu; srdce jejich je daleko
od Boha, JS–Î 1:19.

ODPLATA. Viz také Nepfiátelství

Odveta nebo pomsta za ublíÏení nebo
provinûní.

BÛh vá‰ s odplatou pfiijde, Iz. 35:4. Od-
plata je má; já odplatím, ¤ím. 12:19
(Morm. 3:15; 8:20). Meã odplaty visí
nad vámi, Morm. 8:40–41. Uvodím
odplatu na zlovolné, neboÈ nechtûjí ãi-
niti pokání, NaS 29:17. Spasitel pfiijde
ve dnech zlovolnosti a odplaty, MojÏ.
7:45–46.

ODPOâINOUTI, ODPOâINUTÍ,
SPOâINOUTI. Viz také Mír;
Pokoj; Sabatní den

UÏívání si pokoje a osvobození od sta-
rostí a nepokoje. Pán zaslíbil takové
odpoãinutí sv˘m vûrn˘m následovní-
kÛm bûhem tohoto Ïivota. Pfiipravil
také pro nû místo odpoãinutí v Ïivotû
pfií‰tím.

Pfiítomnost má pÛjde s tebou a dám ti
odpoãinutí, Ex. 33:14. Pojìte ke mnû,
vy v‰ichni, ktefií jste velmi obtíÏeni, a
já vám odpoãinutí dám, Mat. 11:28–29.
Pracovali jsme, aby mohli vejíti v jeho
odpoãinutí, Jákob 1:7 (ÎidÛm 4:1–11).
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KaÏd˘, kdo ãiní pokání, vejde v odpo-
ãinutí mé, Alma 12:34. Bylo pfievelice
mnoho tûch, ktefií byli uãinûni ãist˘mi
a ve‰li v odpoãinutí Pána, Alma 13:12–
16. Ráj je stav odpoãinutí, Alma 40:12
(Alma 60:13). Nikdo nevejde v odpoãi-
nutí jeho, ledaÏe to budou ti, ktefií omyli
‰at svÛj v krvi mé, 3. Nefi 27:19. Ozna-
muj pokání tomuto lidu, abys mohl
s nimi spoãinouti v království Otce
mého, NaS 15:6 (NaS 16:6). Ti, ktefií
umírají, odpoãinou od v‰ech prací
sv˘ch, NaS 59:2 (Zjev. 14:13). Pánovo
odpoãinutí je plnost slávy jeho, NaS
84:24.

ODPUSTITI. Viz také Odpu‰tûní
hfiíchÛ; Pokání; Usmífiení,
usmífiiti; Vyznati, vyznání

Odpustiti, tak jak je toto slovo pouÏívá-
no v písmech, obecnû znamená jednu
ze dvou vûcí: 1) KdyÏ BÛh odpou‰tí
lidem, ru‰í poÏadovan˘ trest za hfiích
neboli upou‰tí od trestu. Skrze usmífiení
Krista je odpu‰tûní hfiíchÛ k disposici
v‰em, kdoÏ ãiní pokání, kromû tûch,
ktefií se provinili vraÏdou nebo nepro-
minuteln˘m hfiíchem proti Duchu
Svatému. 2) KdyÏ si lidé navzájem
odpou‰tûjí, jedná jeden s druh˘m
s kfiesÈanskou láskou a nemají Ïádné
zlé pocity vÛãi tûm, ktefií jim ublíÏili
(Mat. 5:43–45; 6:12–15; Luká‰ 17:3–4;
1. Nefi 7:19–21).

Pán je shovívav˘ a velmi milosrdn˘,
odpou‰tûjící nepravost a pfiestupek,
Num. 14:18. I kdyÏ hfiíchy va‰e budou
jako ‰arlat, budou tak bílé jako sníh,
Iz. 1:18. OdpusÈ nám viny na‰e, jako
my odpou‰tíme viníkÛm sv˘m, Mat.
6:12 (Luká‰ 11:4; 3. Nefi 13:11). Syn
muÏe má moc odpou‰tûti hfiíchy,
Mat. 9:6 (Mat. 18:35; Marek 2:10;
Luká‰ 5:20–24). Jak ãasto zhfie‰í bratr
mÛj proti mnû a já odpustím jemu?
Mat. 18:21–22 (NaS 98:40). Ten, kdo se
rouhá proti Duchu Svatému, nemá
nikdy odpu‰tûní, Marek 3:29 (Alma
39:6). Dopustí-li se proti tobû bratr
tvÛj pfiestupku a ãiní-li pokání, od-
pusÈ mu, Luká‰ 17:3. Otãe, odpusÈ
jim, neboÈ nevûdí, co ãiní, Luká‰

23:34. Modlete se o odpu‰tûní, 1. Nefi
7:21. ObraÈ k nám smírnou krev
Kristovu, abychom mohli obdrÏeti
odpu‰tûní hfiíchÛ sv˘ch, Mos. 4:2.
Vyzná-li hfiíchy své pfied tebou a pfie-
de mnou a bude-li ãiniti pokání, od-
pustí‰ mu, Mos. 26:29–31. Tomu, kdo
ãiní pokání a poslouchá pfiikázání,
bude odpu‰tûno, NaS 1:32. Rozma-
chuj se srpem sv˘m a tvé hfiíchy jsou
odpu‰tûny, NaS 31:5 (NaS 84:61). Ten,
kdo ãinil pokání z hfiíchÛ sv˘ch, tomu
je odpu‰tûno, a já, Pán, jiÏ na nû ne-
vzpomínám, NaS 58:42. Já odpustím
tomu, komu odpustím, ale od vás je
poÏadováno, abyste odpou‰tûli v‰em
lidem, NaS 64:10. Nakolik jste si od-
pustili navzájem poklesky své, právû
tak já, Pán, odpou‰tím vám, NaS 82:1.
Ty, jeÏ miluji, také ukázÀuji, aby jim
hfiíchy mohly b˘ti odpu‰tûny, NaS
95:1. Odpustil jsem ti pfiestupek tvÛj,
MojÏ. 6:53.

ODPU·TùNÍ H¤ÍCHÒ. Viz také
JeÏí‰ Kristus; Odpustiti; Pokání;
Usmífiení, usmífiiti

Provinûní je odpu‰tûno pod podmínkou
pokání. Odpu‰tûní hfiíchÛ je umoÏnû-
no skrze usmífiení JeÏí‰e Krista. Osoba
získá odpu‰tûní hfiíchÛ, jestliÏe má
víru v Krista, ãiní pokání z hfiíchÛ, pfii-
jme obfiad kfitu a vkládání rukou pro
dar Ducha Svatého a poslouchá BoÏí
pfiikázání (âl. v. 1:3–4).

I kdyÏ hfiíchy va‰e budou jako ‰arlat,
budou tak bílé jako sníh, Iz. 1:16–18.
Toto je krev má, která je prolévána
pro mnohé na odpu‰tûní hfiíchÛ, Mat.
26:28 (ÎidÛm 9:22–28; NaS 27:2). âiÀte
pokání a buìte pokfitûni na odpu‰tûní
hfiíchÛ, Skut. 2:38 (Luká‰ 3:3; NaS
107:20). Ti, ktefií vûfií v JeÏí‰e, obdrÏí
odpu‰tûní hfiíchÛ, Skut. 10:43 (Mos.
3:13). Kristus je pramenem, k nûmuÏ
mohou hledûti pro odpu‰tûní hfiíchÛ,
2. Nefi 25:26. Abychom si udrÏovali
odpu‰tûní hfiíchÛ, musíme peãovati
o chudé a potfiebné, Mos. 4:11–12, 26.
KaÏd˘, kdo ãiní pokání, bude míti
nárok na milosrdenství, na odpu‰tûní
hfiíchÛ sv˘ch, Alma 12:34. Splnûní
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pfiikázání pfiiná‰í odpu‰tûní hfiíchÛ,
Moroni 8:25. Aronovo knûÏství drÏí
klíãe kfitu ponofiením na odpu‰tûní
hfiíchÛ, NaS 13:1 (NaS 84:64, 74; âl. v.
1:4). Já, Pán, jiÏ na hfiíchy jejich nevzpo-
mínám, NaS 58:42–43 (Ezech. 18:21–
22). Ti byli uãeni zástupnému kfitu na
odpu‰tûní hfiíchÛ, NaS 138:33.

ODSOUDITI, ODSOUZENÍ. Viz
také Soud, poslední; Soud, souditi

Shledati vinn˘m nebo b˘ti Bohem
shledán vinn˘m.

BÛh odsoudí ãlovûka zlovoln˘ch zpÛ-
sobÛ, Pfiísl. 12:2. Jsme ukázÀováni
Pánem, abychom nebyli odsouzeni se
svûtem, 1. Kor. 11:32. Na‰e slova,
skutky a my‰lenky nás odsoudí, Alma
12:14. Lidé tím, Ïe znají tyto vûci, a
neãiní je, docházejí odsouzení, Hel.
14:19. JestliÏe bychom ustali pracova-
ti, pfiivodili bychom na sebe odsouze-
ní, Moroni 9:6. Ten, kdo neodpou‰tí
bratru svému, stojí pfied Pánem odsou-
zen, NaS 64:9. Ten, kdo hfie‰í proti vût-
‰ímu svûtlu, obdrÏí vût‰í odsouzení,
NaS 82:3. Celá Církev je pod odsouze-
ním, dokud nebudou ãiniti pokání a
pamatovati na Knihu Mormonovu,
NaS 84:54–57.

ODVAHA, ODVÁÎN¯. Viz také
Strach, bázeÀ; Vûfiiti, víra

Neobávati se, zvlá‰tû dûlati to, co je
správné.

Buìte silní a mûjte velikou odvahu,
Deut. 31:6 (Jozue 1:6–7). Buìte velmi
odváÏní, abyste zachovávali a ãinili
v‰e, co je psáno, Jozue 23:6. BÛh nám
nedal ducha báznû, 2. Tim. 1:7. Jeho
srdce nabylo odvahy, kdyÏ usly‰el,
Alma 15:4 (Alma 62:1). Synové Hela-
manovi byli nesmírnû udatní svou
odvahou, Alma 53:20–21. Nikdy jsem
nevidûl tak velikou odvahu, Alma
56:45. Odvahu, bratfií, a dál, dál k vítûz-
ství, NaS 128:22.

OFICIÁLNÍ PROHLÁ·ENÍ–1. Viz
také Manifest; ManÏelství,
vdávati se, Ïeniti se – Plurální
manÏelství; Woodruff, Wilford

První ãást Oficiálního prohlá‰ení–1,
vyti‰tûného na závûreãn˘ch stránkách
Nauky a smluv, je také známá jako
Manifest. Byl dán presidentem Wilfor-
dem Woodruffem a byl pfiedloÏen ãle-
nÛm Církve na generální konferenci 6.
fiíjna 1890. RÛzné zákony vydávané
v prÛbûhu dvaceti pûti let poãínaje
rokem 1862 uãinily plurální manÏel-
ství ve Spojen˘ch státech nelegálním.
Pán Wilfordu Woodruffovi skrze vidûní
a zjevení ukázal, co by se stalo, kdyby
Svatí praktikování plurálního man-
Ïelství neukonãili. Manifest formálnû
oznámil, Ïe plurální manÏelství jiÏ
nejsou uzavírána.

OFICIÁLNÍ PROHLÁ·ENÍ–2. Viz
také Kimball, Spencer W.; KnûÏství

Naukové prohlá‰ení ohlednû toho,
kdo mÛÏe b˘ti drÏitelem knûÏství
BoÏího, nyní vyti‰tûné na posledních
stránkách Nauky a smluv. Na poãátku
ãervna 1978 zjevil Pán presidentu
Spenceru W. Kimballovi, Ïe knûÏství
má b˘ti dáno v‰em zpÛsobil˘m muÏ-
sk˘m ãlenÛm Církve. Tím je knûÏství
dostupné v‰em zpÛsobil˘m muÏÛm a
chrámová poÏehnání jsou dostupná
v‰em zpÛsobil˘m ãlenÛm, bez ohledu
na rasu nebo barvu pleti. 30. záfií 1978
bylo toto prohlá‰ení pfiedloÏeno gene-
rální konferenci Církve a bylo jedno-
hlasnû pfiijato.

OHAVNÁ CÍRKEV. Viz ëábel –
Církev ìáblova

OHAVNOST, OHAVN¯. Viz také
Hfie‰iti, hfiích

V písmech nûco, co vyvolává odpor
nebo nenávist spravedliv˘ch a ãist˘ch.

Ohavností jsou Pánu rty lÏivé, Pfiísl.
12:22. P˘cha je ohavná v oãích Pánû,
Jákob 2:13–22. Zlovolní jsou vydáni
pohledu na ohavnosti své, Mos. 3:25.
Necudnost je ohavnûj‰í nade v‰echny
hfiíchy kromû vraÏdy a zapfiení Ducha
Svatého, Alma 39:3–5. Rozhofiãení
Pánû je rozníceno proti ohavnostem
jejich, NaS 97:24.
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OHE≈. Viz také Duch Svat˘; Kfiest,
kfitíti; Peklo; Zemû – oãi‰tûní zemû

Symbol oãi‰tûní nebo posvûcení. OheÀ
mÛÏe také slouÏit jako symbol BoÏí
pfiítomnosti.

BÛh tvÛj je oheÀ stravující, Deut. 4:24.
Pán ãiní sluÏebníky své ohnûm planou-
cím, Îalmy 104:4. Pán zástupÛ je na-
v‰tíví plamenem ohnû sÏírajícího, Iz.
29:6 (2. Nefi 27:2). Pán pfiijde s ohnûm,
Iz. 66:15. On je jako oheÀ taviãÛv, Mal.
3:2 (3. Nefi 24:2; NaS 128:24). On vás
bude kfitíti Duchem Svat˘m a ohnûm,
Mat. 3:11 (Luká‰ 3:16). Spravedliví bu-
dou zachováni ohnûm, 1. Nefi 22:17.
Zlovolní budou zniãeni ohnûm, 2. Nefi
30:10. Nefi vysvûtlil, jak obdrÏíme kfiest
ohnûm a Duchem Svat˘m, 2. Nefi
31:13–14 (3. Nefi 9:20; 12:1; 19:13; Eter
12:14; NaS 33:11). Bude‰ oznamovati
odpu‰tûní hfiíchÛ kfitem a ohnûm, NaS
19:31. Veliká a ohavná církev bude
sraÏena sÏírajícím ohnûm, NaS 29:21.
Zemû pomine jakoby ohnûm, NaS 43:32.
Pfiítomnost Pánû bude jako tavicí oheÀ,
NaS 133:41. Adam byl pokfitûn ohnûm
a Duchem Svat˘m, MojÏ. 6:66.

OLEJ. Viz také Olivovník; Pomazati;
Pfiisluhování nemocn˘m

KdyÏ je olej zmiÀován v písmech,
obvykle je mínûn olej olivov˘. Od
starozákonních ãasÛ byl olivov˘ olej
pouÏíván pro chrámové rity a rity ve
stánku, pro pomazávání, pro svícení
do lamp a jako potravina. Olivov˘ olej
je nûkdy symbolem pro ãistotu a pro
Svatého Ducha a jeho vliv (1. Sam.
10:1, 6; 16:13; Iz. 61:1–3).

KnûÏí dají olej na ‰piãku pravého ucha,
Lev. 14:28–29. Pán poslal mne, abych
tû pomazal, abys byl králem nad lidem
jeho, 1. Sam. 15:1. Vdovina nádobka
oleje se nevyprázdnila, 1. Král. 17:10–
16. Pán pomazává hlavu mou olejem,
Îalmy 23:5. Pomazali olejem mnohé,
ktefií byli nemocní, Marek 6:13. NechÈ
se star‰í za nûj modlí, maÏíce jej ole-
jem, Jakub 5:13–15. Mûjte lampy své
pfiipraveny a hofiící, a olej pfii sobû,
NaS 33:17 (Mat. 25:1–13).

OLIVOVÁ HORA. Viz také
Getsemany

Pahorek na v˘chod od údolí Cedron
a na v˘chod od Jeruzaléma. Na jeho
západních svazích poblíÏ úpatí je
zahrada Getsemany. Na vr‰ku a na v˘-
chodním svahu se nacházejí Betfage a
Betany. Tato hora byla místem mnoha
biblick˘ch událostí (Mat. 24:3) a také
bude dÛleÏit˘m místem v událostech
posledních dnÛ (Zach. 14:3–5; NaS
45:48–54; 133:20).

OLIVOVNÍK. Viz také Izrael; Olej

Strom bûÏn˘ v Izraeli a dÛleÏitá zemû-
dûlská plodina v biblick˘ch zemích.
Pûstuje se pro dfievo, ovoce a olej.
Olivovník se v písmech pouÏívá nej-
ãastûji jako symbol domu Izraele.

DÛm Izraele je pfiirovnán k olivovní-
ku, jehoÏ vûtve jsou odlomeny a roz-
pt˘leny, 1. Nefi 10:12 (1. Nefi 15:12).
Pán pfiirovnal dÛm Izraele k u‰lechti-
lému olivovníku, Jákob 5–6. Joseph
Smith nazval zjevení v oddíle 88 jako
list olivov˘, NaS 88:záhlaví. ·lechtic
fiekl sv˘m sluÏebníkÛm, aby ‰li na
jeho vinici a zasadili dvanáct olivovní-
kÛ, NaS 101:43–62.

OLTÁ¤. Viz také ObûÈ

Místo pouÏívané pro obûti a uctívání.

Noé postavil Pánu oltáfi a obûtoval zá-
palné obûti, Gen. 8:20. Abram postavil
Pánu oltáfi, Gen. 12:7–8. Abraham svá-
zal Izáka, syna svého, na oltáfii, Gen.
22:9 (Gen. 22:1–13). Jákob tam postavil
oltáfi a nazval to místo El-bethel, Gen.
35:6–7. Eliá‰ postavil oltáfi a dal knû-
Ïím Bálov˘m v˘zvu, 1. Král. 18:17–40.
Pfiiná‰í‰-li dar svÛj na oltáfi, nejprve se
smifi s bratrem sv˘m, Mat. 5:23–24. Vi-
dûl jsem pod oltáfiem du‰e tûch, ktefií
byli zabiti pro slovo BoÏí, Zjev. 6:9
(NaS 135:7). Lehi postavil oltáfi z ka-
menÛ a vzdával díky Pánu, 1. Nefi 2:7.
Abraham byl zachránûn pfied smrtí na
oltáfii Elkenovû, Abr. 1:8–20.

OMÉGA. Viz Alfa i Oméga; JeÏí‰
Kristus
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OMNER. Viz také Mosiá‰, jeho
synové; Mosiá‰, syn BeniaminÛv

Syn krále Mosiá‰e v Knize Mormonovû.
Omner ‰el se sv˘mi bratry kázati Lama-
nitÛm (Mos. 27:8–11, 34–37; 28:1–9).

OMNI

V Knize Mormonovû nefitsk˘ správce
záznamÛ, kter˘ psal kolem roku 361
pfi. Kr. (Jarom 1:15; Omni 1:1–3).

Kniha Omniova: Kniha pfieloÏená z ma-
l˘ch desek Nefiov˘ch v Knize Mormo-
novû. Kniha má jen jednu kapitolu,
která obsahuje zprávu o válkách mezi
Nefity a Lamanity. Omni napsal pouze
první tfii ver‰e knihy. Desky pak byly
postupnû pfiedávány Amaronovi, Che-
mi‰ovi, Abinadomovi a nakonec
Amalekimu. Amaleki pfiedal desky
králi Beniaminovi, králi Zarahemly.

OND¤EJ

V Novém zákonû bratr ·imona Petra a
jeden z dvanácti apo‰tolÛ, ktefií byli
povoláni JeÏí‰em bûhem jeho sluÏby
ve smrtelnosti (Mat. 4:18–19; Marek
1:16–18, 29).

OPIL¯, NÁPOJE ALKOHOLICKÉ.
Viz Slovo moudrosti

OSLAVENÍ. Viz také Celestiální
sláva; âlovûk, lidé – âlovûk,
moÏnost státi se podobn˘m
Nebeskému Otci; Koruna;
Usmífiení, usmífiiti; Vûãn˘ Ïivot

Nejvy‰‰í stav ‰tûstí a slávy v celestiál-
ním království.

Ve tvé pfiítomnosti je plnost radosti,
Îalmy 16:11. Oni jsou bohové, a to sy-
nové BoÏí – proãeÏ, v‰echny vûci jsou
jejich, NaS 76:58–59. Svatí obdrÏí své
dûdictví a budou uãinûni jemu rovn˘-
mi, NaS 88:107. Tito andûlé se nefiídili
m˘m zákonem; tudíÏ zÛstávají oddû-
lenû a osamocenû, bez oslavení, NaS
132:17. MuÏi a Ïeny, aby získali oslave-
ní, musejí uzavfiíti sÀatek podle BoÏího
zákona, NaS 132:19–20. Tûsná je brána
a úzká je cesta, která vede k oslavení,
NaS 132:22–23. Abraham, Izák a Jákob

vstoupili do svého oslavení, NaS
132:29, 37. Peãetím na tebe tvé oslave-
ní, NaS 132:49.

OSPRAVEDLNùNÍ,
OSPRAVEDLNITI. Viz také
Posvûcení; Usmífiení, usmífiiti

Míti prominuto potrestání za hfiích a
b˘ti prohlá‰en nevinn˘m. Osoba je
ospravedlnûna Spasitelovou milostí skr-
ze víru v nûho. Tato víra je projevována
pokáním a poslu‰ností zákonÛ a obfia-
dÛ evangelia. Usmífiení JeÏí‰e Krista
umoÏÀuje lidem ãiniti pokání a získati
ospravedlnûní z trestu, kter˘ by jinak
obdrÏeli, neboli míti ho prominut.

V Pánu bude cel˘ Izrael ospravedlnûn,
Iz. 45:25. Ne posluchaãi, ale ãinitelé zá-
kona budou ospravedlnûni, ¤ím. 2:13.
âlovûk je ospravedlnûn skrze krev
Kristovu, ¤ím. 5:1–2, 9. Vy jste ospra-
vedlnûni ve jménu Pána JeÏí‰e, 1. Kor.
6:11. Jsouce ospravedlnûni milostí
jeho, budeme uãinûni dûdici, Tit. 3:7.
Nebyl Abraham, otec ná‰, ospravedl-
nûn skrze skutky? Jakub 2:21. Skrze
skutky je ãlovûk ospravedlnûn a ne
pouze skrze víru, Jakub 2:14–26. Záko-
nem není Ïádné tûlo ospravedlnûno,
2. Nefi 2:5. Spravedliv˘ sluÏebník mÛj
ospravedlní mnohé, neboÈ nepravosti
jejich on ponese, Mos. 14:11 (Iz. 53:11).
Mohli byste fiíci, Ïe ‰at vá‰ byl oãi‰tûn
skrze Krista? Alma 5:27. Ospravedlnûní
skrze milost JeÏí‰e Krista je pravdivé,
NaS 20:30–31 (NaS 88:39). Skrze Ducha
jste ospravedlnûni, MojÏ. 6:60.

OTEC, SMRTELN¯. Viz také
Patriarcha, patriarchální;
Patriarchální poÏehnání; Rodiãe;
Rodina

Posvátn˘ titul patfiící muÏi, kter˘ zplo-
dil nebo legálnû adoptoval dítû.

Cti otce svého a matku svou, Ex. 20:12
(Deut. 5:16; Mat. 19:19; Mos. 13:20). Otec
bude trestati syna, v nûmÏ má potû‰ení,
Pfiísl. 3:12. Otcové, nepopouzejte ke
hnûvu dûtí sv˘ch, Efez. 6:1–4. Byl jsem
ponûkud pouãován ve v‰ech vûdomos-
tech svého otce, 1. Nefi 1:1. MÛj otec byl
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spravedln˘ muÏ – neboÈ mne pouãoval,
Enos 1:1. Alma se modlil za svého syna,
Mos. 27:14. Alma dal pfiikázání sv˘m
synÛm, Alma 36–42. Helaman pojme-
noval své syny podle jejich pfiedchÛdcÛ,
Hel. 5:5–12. Mormon vÏdy pamatoval
na svého syna ve sv˘ch modlitbách,
Moroni 8:2–3. Velké vûci mohou b˘ti
poÏadovány z rukou otcÛ, NaS 29:48.
KaÏd˘ muÏ je povinen starati se o svou
vlastní rodinu, NaS 75:28. Pfiikázal mi,
abych ‰el za sv˘m otcem, JS–Î 1:49.

OTEC V NEBI. Viz také BÛh, BoÏstvo

Otec duchÛ ve‰kerého lidstva (Îalmy
82:6; Mat. 5:48; Jan 10:34; ¤ím. 8:16–17;
Gal. 4:7; 1. Jan. 3:2). JeÏí‰ je jeho Jedno-
rozen˘m Synem v tûle. âlovûku bylo
pfiikázáno, aby poslouchal Otce a vzdá-
val mu úctu a aby se k nûmu modlil
v JeÏí‰ovû jménu.

Odpustíte-li lidem, i vám odpustí
Nebesk˘ Otec vá‰, Mat. 6:14 (Mat.
18:35; 3. Nefi 13:14). Nebesk˘ Otec vá‰
ví, Ïe máte zapotfiebí v‰ech tûchto
vûcí, Mat. 6:26–33 (3. Nefi 13:26–33).
Jak mnohem více dá Nebesk˘ Otec vá‰
Svatého Ducha tûm, ktefií ho prosí?
Luká‰ 11:11–13. Buì poÏehnán BÛh a
Otec Pána na‰eho JeÏí‰e Krista, Efez.
1:3. Jste vûãnû zadluÏeni Nebeskému
Otci svému, Mos. 2:34. Kristus oslavil
jméno Otcovo, Eter 12:8. Svatí mají
vydati svûdectví o svém pronásledo-
vání, dfiíve neÏ Otec vyjde ze svého
skrytého místa, NaS 123:1–3, 6. Obdr-
Ïeli jsme veliká a velkolepá poÏehnání
od na‰eho Nebeského Otce, JS–Î 1:73.

OZEÁ·

Starozákonní prorok, kter˘ proroko-
val v severním království izraelském
bûhem druhé ãásti vlády Jeroboáma II.
Îil v dobû rozkladu a pádu národa,
coÏ byl dÛsledek hfiíchu Izraele.

Kniha Ozeá‰ova: Základním tématem
knihy je láska BoÏí k jeho lidem. Ve‰ke-
ré jeho ukázÀování bylo ãinûno v lásce
a Izrael bude znovuzfiízen díky jeho
lásce (Ozeá‰ 2:19; 14:4). Na druhé stra-
nû Ozeá‰ ukazuje zradu a nevûrnost

Izraele. BÛh je pfiesto schopen vyhlíÏe-
ti koneãné vykoupení Izraele (Ozeá‰
11:12–14:9).

PÁD ADAMA A EVY. Viz také
Adam; Eva; JeÏí‰ Kristus; Plán
vykoupení; Pfiirozen˘ ãlovûk;
Smrt, duchovní; Smrt, tûlesná;
Smrtelnost, smrteln˘; Usmífiení,
usmífiiti; Vykoupení, vykoupen˘,
vykoupiti

Proces, kter˘m se lidstvo stalo na této
zemi smrteln˘m. KdyÏ Adam a Eva
pojedli ze zakázaného ovoce, stali se
smrteln˘mi, to znamená poddan˘mi
hfiíchu a smrti. Adam se stal na zemi
„prvním tûlem“ (MojÏ. 3:7). Zjevení
posledních dnÛ objasÀuje, Ïe pád je
poÏehnáním a Ïe Adam a Eva mají
b˘ti ctûni jako první rodiãe lidstva.

Pád byl nutn˘m krokem v pokroku
ãlovûka. ProtoÏe BÛh vûdûl, Ïe dojde
k pádu, pfiipravil v pfiedsmrtelném
Ïivotû Spasitele. JeÏí‰ Kristus pfii‰el
v zenitu ãasu, aby usmífiil pád AdamÛv
a také individuální hfiíchy ãlovûka
pod podmínkou pokání ãlovûka.

V ten den, kdy z nûho pojí‰, zajisté
zemfie‰, Gen. 2:17 (MojÏ. 3:17). Vzala
si z jeho ovoce a jedla, Gen. 3:6 (MojÏ.
4:12). Tak jako v Adamovi v‰ichni umí-
rají, právû tak v Kristu v‰ichni obÏive-
ni budou, 1. Kor. 15:22. Celé lidstvo
bylo ve ztraceném a padlém stavu,
1. Nefi 10:6. Cesta je pfiipravena od
pádu ãlovûka, 2. Nefi 2:4. Poté, co
Adam a Eva pojedli ze zakázaného
ovoce, byli vyhnáni ze zahrady Eden,
2. Nefi 2:19. Adam padl, aby lidé moh-
li b˘ti, 2. Nefi 2:15–26. Pfiirozen˘ ãlovûk
je nepfiítelem Boha a byl jím od pádu
Adamova, Mos. 3:19. Aron uãil Lamoni-
ho otce o pádu, Alma 22:12–14. Musí
b˘ti uãinûno usmífiení, nebo jinak je
ve‰keré lidstvo padlé a ztracené, Alma
34:9. Na‰i první rodiãe byli odfiíznuti
jak ãasnû, tak duchovnû z pfiítomnosti
Pánû, Alma 42:2–15 (Hel. 14:16). KvÛli
pádu je povaha na‰e zlá, Eter 3:2. Pfie-
stoupením tûchto svat˘ch zákonÛ se
ãlovûk stal padl˘m ãlovûkem, NaS
20:20 (NaS 29:34–44). Tak jako jsi padl,
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mÛÏe‰ b˘ti vykoupen, MojÏ. 5:9–12.
KvÛli pfiestupku pfiichází pád, MojÏ.
6:59. Lidé budou potrestáni za své
vlastní hfiíchy, âl. v. 1:2.

PAHORAN

Tfietí nefitsk˘ hlavní soudce v Knize
Mormonovû (Alma 50:39–40; 51:1–7;
59–62).

PÁN. Viz také BÛh, BoÏstvo; JeÏí‰
Kristus

Titul vyjadfiující hlubokou úctu k Bohu
Otci a ke Spasiteli JeÏí‰i Kristu. Titul se
t˘ká jejich postavení jako nejvy‰‰ích
milujících pánÛ nad jejich stvofieními.

Nic není pfiíli‰ tûÏké pro Pána, Gen.
18:14. Pán mluvíval k MojÏí‰ovi tváfií
v tváfi, Ex. 33:11. Milovati bude‰ Pána
Boha svého, Deut. 6:5 (Mat. 22:37;
Marek 12:30). Pokud jde o mne a dÛm
mÛj, my budeme slouÏiti Pánu, Jozue
24:15. Pán je mÛj past˘fi, Îalmy 23:1.
Pán je siln˘ a mocn˘, mocn˘ v bitvû,
Îalmy 24:8. Pán Jehova je síla má, Iz.
12:2 (2. Nefi 22:2). Já Pán jsem Spasitel
tvÛj a Vykupitel tvÛj, Iz. 60:16. Bude‰
uctívati Pána Boha svého, Mat. 4:10
(Luká‰ 4:8). Jak veliké vûci Pán uãinil,
Marek 5:19. Je jeden Pán JeÏí‰ Kristus,
1. Kor. 8:6. Je jeden Pán, jedna víra,
jeden kfiest, Efez. 4:5. Pán sám sestou-
pí z nebe, 1. Tes. 4:16. PÛjdu a uãiním
vûci, které pfiikázal Pán, 1. Nefi 3:7.
Pán bude souditi chudé se spravedli-
vostí, 2. Nefi 30:9. Pán BÛh, BÛh Abra-
hamÛv, vysvobodil Izraelity z poroby,
Alma 29:11. Tento lid nemÛÏe spasiti
nic, leda pokání a víra v Pána, Hel. 13:6
(Mos. 3:12). Naslouchej slovÛm JeÏí‰e
Krista, svého Pána, NaS 15:1. VÏdy
hledejte tváfi Pánû, NaS 101:38. Pán
bude ãerven˘ v odûvu svém pfii dru-
hém pfiíchodu, NaS 133:48 (Iz. 63:1–4).
Abraham mluvil s Pánem tváfií v tváfi,
Abr. 3:11. Vûfiíme, Ïe první zásadou
evangelia je víra v Pána JeÏí‰e Krista,
âl. v. 1:4.

PÁN ZÁSTUPÒ. Viz také JeÏí‰
Kristus

Dal‰í jméno pro JeÏí‰e Krista. Vládne

nad zástupy nebesk˘mi a pozemsk˘-
mi a vede spravedlivé proti zlu (NaS
29:9; 121:23).

Pán zástupÛ je Král slávy, Îalmy 24:10.
BÛh Izraelsk˘ je Pán zástupÛ, 1. Nefi
20:2. Duch mÛj se nebude neustále
nesnaditi s ãlovûkem, praví Pán zástu-
pÛ, NaS 1:33.

PANCÍ¤

Pfiední ãást ochranného odûní vojáka.
V symbolickém smyslu Svatí mají
nositi pancífi spravedlivosti, aby se chrá-
nili pfied zlem (Iz. 59:17; Efez. 6:14).

PANIC, PANNA. Viz také Maria,
matka JeÏí‰ova

Lidé ve vûku, kdy mohou uzavfiíti sÀa-
tek, ktefií nikdy nemûli pohlavní styk.
V písmech panicové a panny mohou
pfiedstavovati nûkoho, kdo je morálnû
ãist˘ (Zjev. 14:4).

Panna poãne a porodí syna, Iz. 7:14
(Mat. 1:23; 2. Nefi 17:14). Království
nebeské je pfiirovnáno k deseti pannám,
Mat. 25:1–13. Ve mûstû Nazarét jsem
spatfiil pannu, jeÏ byla matkou Syna
BoÏího, 1. Nefi 11:13–18. Maria byla
pannou, drahocennou a vyvolenou
nádobou, Alma 7:10.

PANNA MARIA. Viz Maria, matka
JeÏí‰ova

PÁNÒV DÒM. Viz Chrám, dÛm
Pánû

PARALIPOMENON

Dvû knihy ve Starém zákonû. Podávají
struãné dûjiny událostí od stvofiení do
C˘rova prohlá‰ení, které dovolovalo
ÎidÛm navrátiti se do Jeruzaléma.

První Paralipomenon: Kapitoly 1–9 uvá-
dûjí rodokmeny od Adama k Saulovi.
Kapitola 10 zachycuje Saulovu smrt.
Kapitoly 11–22 sledují události spoje-
né s vládou Davidovou. Kapitoly 23–27
objasÀují, Ïe ·alomoun byl uãinûn krá-
lem a Ïe byli uspofiádáni Levíté. Kapi-
tola 28 objasÀuje, Ïe David pfiikázal
·alomounovi postaviti chrám. Kapito-
la 29 zaznamenává Davidovu smrt.
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Druhá Paralipomenon: Kapitoly 1–9
sledují události spojené s vládou
·alomounovou. Kapitoly 10–12 pojed-
návají o vládû ·alomounova syna
Roboáma, bûhem níÏ bylo spoleãné
království izraelské rozdûleno na krá-
lovství severní a jiÏní. Kapitoly 13–36
popisují vládu rÛzn˘ch králÛ aÏ do
dobytí království judského Nabucho-
donozorem. Kniha konãí C˘rov˘m
ustanovením, Ïe zajaté dûti Judovy se
mohou navrátiti do Jeruzaléma.

PARTRIDGE, EDWARD

Jeden z prvních ãlenÛ a vedoucích
Církve po jejím znovuzfiízení v novo-
dob˘ch dûjinách. Edward Partridge
slouÏil jako první biskup Církve
(NaS 36; 41:9–11; 42:10; 51:1–18; 115;
124:19).

PAST¯¤. Viz také Dobr˘ Past˘fi;
JeÏí‰ Kristus

Symbolicky fieãeno osoba, která peãuje o
Pánovy dûti.

Pán je mÛj past˘fi, Îalmy 23:1. Past˘fii
mají pásti stádo, Ezech. 34:2–3.

PATRIARCHA, PATRIARCHÁLNÍ.
Viz také Evangelista; Melchisede-
chovo knûÏství; Otec, smrteln˘;
Patriarchální poÏehnání

Písma mluví o dvou druzích patriarchÛ:
1) vysvûcovan˘ úfiad v Melchisedecho-
vû knûÏství, nûkdy naz˘van˘ evange-
lista; 2) otcové rodiny. Vysvûcení
patriarchové dávají zvlá‰tní poÏehná-
ní zpÛsobil˘m ãlenÛm Církve.

Vysvûcení patriarchové: On dal nûkteré
jako proroky a nûkteré jako evangelis-
ty, Efez. 4:11 (âl. v. 1:6). Povinností
Dvanácti je vysvûcovati evangelické
sluÏebníky, NaS 107:39. Hyrum mÛÏe
pfievzíti úfiad knûÏství a patriarchy,
NaS 124:91–92, 124; 135:1.

Otcové: Jákob poÏehnal své syny a je-
jich potomky, Gen. 49:11–28. Dovolte
mi, abych k vám otevfienû promluvil
o patriarchovi Davidovi, Skut. 2:29.
Lehi radil svému potomstvu a poÏeh-
nal mu, 2. Nefi 4:3–11. Stal jsem se

oprávnûn˘m dûdicem drÏícím právo
náleÏející otcÛm, Abr. 1:2–4.

PATRIARCHÁLNÍ POÎEHNÁNÍ.
Viz také Evangelista; Otec,
smrteln˘; Patriarcha, patriarchální

PoÏehnání dávané zpÛsobil˘m ãlenÛm
Církve skrze vysvûcené patriarchy.
Patriarchální poÏehnání obsahuje Pá-
novy rady osobû pfiijímající poÏehnání
a oznamuje pÛvod oné osoby v domû
Izraele. Otcové mohou dávati zvlá‰tní
poÏehnání jako patriarchové své rodi-
ny, ale taková poÏehnání nejsou Církví
zaznamenávána ani uchovávána.

Izrael vztáhl pravici svou a vloÏil ji na
hlavu Efraimovu, Gen. 48:14. Jákob
poÏehnal své syny a jejich símû, Gen.
49. Lehi poÏehnal svému potomstvu,
2. Nefi 4:3–11.

PATTEN, DAVID W.

âlen prvního Kvora dvanácti apo‰tolÛ
vyvoleného v dispensaci posledních
dnÛ. David Patten byl prvním muãed-
níkem znovuzfiízené Církve, byl zabit
v bitvû u fieky Crooked ve státû Mis-
souri v roce 1838.

Povolán, aby urovnal své obchodová-
ní a vykonal misii, NaS 114:1. Byl vzat
k Pánovi, NaS 124:19, 130.

PAVEL. Viz také Pavlovy epi‰toly

Apo‰tol v Novém zákonû. Pavlovo he-
brejské jméno bylo Saul a pod tímto
jménem byl znám aÏ do zaãátku své
misie u pohanÛ. Pfiedtím Církev pro-
následoval, ale byl obrácen na její
pravdu poté, co vidûl ve vidûní JeÏí‰e
Krista. Pavel se vydal na tfii velké
misionáfiské cesty a napsal mnoho
dopisÛ Svat˘m. âtrnáct z tûchto dopi-
sÛ dnes tvofií ãást Nového zákona.
Nakonec byl odveden jako vûzeÀ do
¤íma a byl usmrcen, pravdûpodobnû
na jafie roku 65 po Kr.

Souhlasil s kamenováním ·tûpána,
Skut. 7:57–8:1. Pronásledoval Svaté,
Skut. 8:3. KdyÏ cestoval do Dama‰ku,
ukázal se mu JeÏí‰, Skut. 9:1–9. Pokfitil
ho Ananiá‰, Skut. 9:10–18. ·el do
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Arábie a poté se vrátil do Dama‰ku,
aby kázal, Skut. 9:19–25 (Gal. 1:17).
Tfii roky po svém obrácení se vrátil do
Jeruzaléma, Skut. 9:26–30 (Gal. 1:18–
19). ·el na tfii misionáfiské cesty a na
rÛzn˘ch místech fiímské fií‰e kázal
evangelium a organizoval odboãky
Církve, Skut. 13:1–14:26; 15:36–18:22;
18:23–21:15. KdyÏ se po své tfietí misii
vrátil do Jeruzaléma, byl zatãen a
poslán do Cesaree, Skut. 21:7–23:35.
Dva roky zÛstal v Cesarei jako vûzeÀ,
Skut. 24:1–26:32. Byl poslán k soudu
do ¤íma a cestou pfieÏil ztroskotání
lodi, Skut. 27:1–28:11.

PAVLOVY EPI·TOLY. Viz také
názvy jednotliv˘ch epi‰tol; Pavel

âtrnáct knih v Novém zákonû, které
byly pÛvodnû dopisy, jeÏ napsal apo-
‰tol Pavel ãlenÛm Církve. Mohou b˘ti
rozdûleny do následujících skupin:

1. a 2. Tessalonicensk˘m (50–51 po Kr.)

Pavel napsal tyto epi‰toly Tessaloni-
censk˘m z Korintu bûhem své druhé
misionáfiské cesty. Jeho práce v Tessa-
lonice je popsána ve Skutcích 17. Chtûl
se do Tessaloniky vrátiti, ale nemohl
(1. Tes. 2:18). Poslal tam tudíÏ Timo-
tea, aby potû‰il obrácené a pfiinesl mu
zprávu o tom, jak se jim dafií. První
epi‰tola je v˘sledkem jeho vdûãnosti
pfii Timoteovû návratu. Druhá epi‰tola
byla napsána krátce poté.

1. a 2. Korintsk˘m, Galatsk˘m, ¤ímanÛm
(55–57 po Kr.)

Pavel napsal epi‰toly Korintsk˘m bû-
hem své tfietí misionáfiské cesty, aby
odpovûdûl na otázky a napravil nepo-
fiádek mezi Svat˘mi v Korintu.

Epi‰tola Galatsk˘m byla moÏná na-
psána mnoha církevním jednotkám po
celé Galacii. Nûktefií ãlenové Církve
opou‰tûli evangelium, protoÏe byli
naklonûni Ïidovskému zákonu. Pavel
v tomto dopise vysvûtlil úãel MojÏí‰o-
va zákona a hodnotu duchovního
náboÏenství.

Epi‰tolu ¤ímanÛm napsal Pavel
z Korintu, ãásteãnû proto, aby pfiipra-
vil fiímské Svaté na svou náv‰tûvu, o

níÏ doufal, Ïe ji vykoná. Tento dopis
také znovu potvrzuje nauky, které
byly zpochybÀovány nûkter˘mi Îidy,
ktefií se obrátili na kfiesÈanství.

Filipensk˘m, Kolossensk˘m, Efezsk˘m,
Filemonovi, ÎidÛm (60–62 po Kr.)
Pavel napsal tyto epi‰toly, zatímco byl
poprvé ve vûzení v ¤ímû.

Pavel napsal epi‰tolu Filipensk˘m
hlavnû proto, aby vyjádfiil svou vdûã-
nost za filipenské Svaté, aby jim vyjádfiil
svou náklonnost a aby je potû‰il ve zkla-
mání ze svého dlouhého uvûznûní.

Pavel napsal epi‰tolu Kolossensk˘m
jako dÛsledek zprávy o tom, Ïe kolos-
sen‰tí Svatí upadají do váÏného omylu.
Vûfiili, Ïe dokonalost pfiichází pouh˘m
peãliv˘m dodrÏováním vnûj‰ích obfia-
dÛ namísto rozvojem kfiesÈanského
charakteru.

Epi‰tola Efezsk˘m je velmi dÛleÏitá,
neboÈ obsahuje Pavlovo uãení o Církvi
Kristovû.

Epi‰tola Filemonovi je osobní dopis
o Onezimovi, otrokovi, kter˘ oloupil
Filemona, svého pána, a utekl do ¤íma.
Pavel poslal Onezima zpátky k jeho
pánovi s dopisem Ïádajícím o to, aby
bylo Onezimovi odpu‰tûno.

Pavel napsal epi‰tolu ÎidÛm Ïidov-
sk˘m ãlenÛm Církve, aby je pfiesvûd-
ãil, Ïe zákon MojÏí‰Ûv byl naplnûn
v Kristu a Ïe KristÛv zákon evangelia
ho nahradil.

1. a 2. Timoteovi, Titovi (64–65 po Kr.)
Pavel napsal tyto epi‰toly poté, co byl
v ¤ímû poprvé propu‰tûn z vûzení.

Pavel cestoval do Efezu, kde zane-
chal Timotea, aby zamezil roz‰ifiování
nûkter˘ch forem spekulací, zam˘‰leje
vrátiti se pozdûji. Svou první epi‰tolu
Timoteovi napsal asi z Macedonie, aby
mu poradil a aby ho povzbudil v plnû-
ní jeho povinností.

Pavel napsal epi‰tolu Titovi v dobû,
kdy byl propu‰tûn z vûzení. MoÏná,
Ïe nav‰tívil Krétu, kde Titus slouÏil.
Dopis pojednává hlavnû o spravedli-
vém Ïivotû a o kázni v Církvi.

Pavel napsal svou druhou epi‰tolu
Timoteovi, kdyÏ byl podruhé ve vûzení,
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krátce pfied svou muãednickou smrtí.
Tato epi‰tola obsahuje Pavlova po-
slední slova a ukazuje podivuhodnou
odvahu a dÛvûru, s níÏ ãelil smrti.

PEâETùNÍ, PEâETITI. Viz také
Eliá‰; KnûÏství; Obfiady

Uãiniti, aby obfiady vykonané knûÏskou
pravomocí na zemi byly platné v nebi.
Obfiady jsou zpeãetûny, kdyÏ obdrÏí
schválení Svat˘m Duchem zaslíbení,
coÏ je Duch Svat˘.

Cokoli sváÏe‰ na zemi, bude svázáno
v nebi, Mat. 16:19 (Mat. 18:18; NaS
124:93; 132:46). Vy jste byli zpeãetûni
Svat˘m Duchem zaslíbení, Efez. 1:13.
Dávám ti moc, Ïe cokoli zpeãetí‰ na
zemi, bude zpeãetûno na nebi, Hel.
10:7. Tûm je dána moc peãetiti na zemi
i na nebi, NaS 1:8. Ti v celestiální slávû
jsou zpeãetûni Svat˘m Duchem zaslí-
bení, NaS 76:50–70. Eliá‰ pfiedává
klíãe peãeticí moci do rukou Josepha
Smitha, NaS 110:13–16. Toto je ta
peãeticí a svazující moc, NaS 128:14.
Jistûj‰í slovo proroctví znamená pozná-
ní, Ïe ãlovûk je zpeãetûn k vûãnému
Ïivotu, NaS 131:5. V‰echny smlouvy
nezpeãetûné Svat˘m Duchem zaslíbe-
ní konãí, kdyÏ lidé zemfiou, NaS 132:7.
Veliké dílo, které bude vykonáváno
v chrámech, zahrnuje peãetûní dûtí
k jejich rodiãÛm, NaS 138:47–48.

PEKLO. Viz také ëábel; Smrt,
duchovní; Synové zatracení;
Zatracení

Zjevení posledních dnÛ mluví o pekle
pfiinejmen‰ím ve dvou v˘znamech. Za
prvé je to doãasné obydlí v duchovním
svûtû pro ty, ktefií byli ve smrtelnosti
neposlu‰ní. V tomto v˘znamu má peklo
konec. Duchové tam budou uãeni
evangeliu a nûkdy po jejich pokání
budou vzkfií‰eni do urãitého stupnû
slávy, jehoÏ jsou hodni. Ti, ktefií nebu-
dou ãiniti pokání, nicménû v‰ak nejsou
syny zatracení, zÛstanou v pekle bûhem
milénia. Po tûchto tisíci letech v mukách
budou vzkfií‰eni do telestiální slávy
(NaS 76:81–86; 88:100–101).

Za druhé je to trvalé místo pro ty,

ktefií nejsou vykoupeni usmífiením Je-
Ïí‰e Krista. V tomto v˘znamu je peklo
trvalé. Je pro ty, ktefií jsou shledáni
„nadále ‰pinaví“ (NaS 88:35, 102). Je
to místo, kde budou vûãnû pfieb˘vati
Satan, jeho andûlé a synové zatracení –
ti, ktefií popfieli Syna poté, co ho Otec
zjevil (NaS 76:43–46).

Písma se nûkdy zmiÀují o peklu jako
o zevní temnotû.

Davidova du‰e nebude ponechána
v pekle, Îalmy 16:10 (Îalmy 86:13). Jdi
do pekla, do onoho ohnû, kter˘ nikdy
nebude uha‰en, Marek 9:43 (Mos. 2:38).
Bohat˘ muÏ v pekle pozdvihuje oãi své
jsa v mukách, Luká‰ 16:22–23 (NaS
104:18). Smrt a peklo vydaly mrtvé,
Zjev. 20:13. Je pfiipraveno místo, ano,
dokonce ono stra‰livé peklo, 1. Nefi
15:35. VÛle tûla dává duchu ìáblovu
moc uvádûti nás do pekla, 2. Nefi 2:29.
Kristus pfiipravil cestu pro na‰e osvo-
bození ze smrti a pekla, 2. Nefi 9:10–
12. Ti, ktefií zÛstávají ‰pinaví, jdou do
vûãn˘ch muk, 2. Nefi 9:16. ëábel kla-
me du‰i jejich a svádí je opatrnû dolÛ
do pekla, 2. Nefi 28:21. JeÏí‰ vykoupil
du‰i mou z pekla, 2. Nefi 33:6. Opro-
stûte se od bolestí pekla, Jákob 3:11.
B˘ti zajat˘ ìáblem a b˘ti veden podle
vÛle jeho do záhuby jsou fietûzy pekla,
Alma 12:11. Zlovolní jsou vyvrÏeni do
zevní temnoty aÏ do doby svého vzkfií-
‰ení, Alma 40:13–14. ·pinav˘m by bylo
bídnûji, kdyby pfieb˘vali s Bohem, neÏli
kdyby pfieb˘vali v pekle, Morm. 9:4.
Trest, kter˘ je dáván z ruky mé, je trest
nekoneãn˘, NaS 19:10–12. Peklo je
místo pfiipravené pro ìábla a jeho an-
dûle, NaS 29:37–38. Ti, ktefií uznávají
Boha, jsou osvobozeni od smrti a fietû-
zÛ pekla, NaS 138:23.

PELEG

Ve Starém zákonû syn HeberÛv a
prapravnuk SemÛv. Za jeho dnÛ byla
rozdûlena zemû (Gen. 10:22–25).

PENÍZE. Viz také AlmuÏna, dávání
almuÏny; Bohatství; Desátek;
Svûtskost

Mince, bankovky, potvrzení nebo to,
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co lidé pouÏívají jako platidlo za zboÏí
nebo sluÏby. Nûkdy jsou symbolem
materialismu.

Bez penûz budete vykoupeni, Iz. 52:3.
Dvanácti bylo fieãeno, aby si na cestu
nebrali nic, Ïádnou mo‰nu, Ïádn˘
chleba, Ïádné peníze, Marek 6:8. Petr
fiekl ·imonovi kouzelníkovi, Ïe jeho
peníze zahynou s ním, Skut. 8:20.
Kofien v‰eho zlého je láska k penûzÛm,
1. Tim. 6:10. Neutrácejte peníze za to,
co nemá Ïádné ceny, 2. Nefi 9:50–51
(Iz. 55:1–2; 2. Nefi 26:25–27). Pracují-li
pro peníze, zahynou, 2. Nefi 26:31.
NeÏli budete hledati bohatství, hledejte
království BoÏí, Jákob 2:18–19. Církve
budou fiíkati, Ïe za va‰e peníze vám
budou va‰e hfiíchy odpu‰tûny, Morm.
8:32, 37. Ten, kdo dává peníze své pro
vûc Sionu, neztratí nikterak svou od-
mûnu, NaS 84:89–90.

PENTATEUCH. Viz také
Deuteronomium; Exodus;
Genesis; Leviticus; MojÏí‰;
Numeri; Star˘ zákon

Název pro prvních pût knih Starého
zákona – Genesis, Exodus, Leviticus,
Numeri a Deuteronomium. Îidé
oznaãují tyto knihy jako tóru neboli
zákon Izraele. Napsal je MojÏí‰
(1. Nefi 5:10–11).

PETR

Petr v Novém zákonû byl pÛvodnû
znám jako Simeon nebo ·imon (2. Petr.
1:1), byl rybáfiem z Betsaidy a Ïil se
svou manÏelkou v Kafarnaum. JeÏí‰
uzdravil matku Petrovy manÏelky
(Marek 1:29–31). Petr se sv˘m bratrem
Ondfiejem byli povoláni, aby byli
uãedníky JeÏí‰e Krista (Mat. 4:18–22;
Marek 1:16–18; Luká‰ 5:1–11). Jeho
aramejské jméno Céfas, které zname-
ná „vidoucí“ nebo „skála“, mu dal Pán
(Jan 1:41–43; PJS, Jan 1:42). Zatímco se
Nov˘ zákon zmiÀuje o nûkter˘ch Pet-
rov˘ch slabostech smrtelného Ïivota,
ukazuje také, Ïe je pfiemohl a stal se
siln˘m skrze svou víru v JeÏí‰e Krista.

Petr vyznal, Ïe JeÏí‰ je Kristus a Syn
BoÏí (Jan 6:68–69), a Pán ho vybral,

aby drÏel klíãe království na zemi
(Mat. 16:13–18). Petr vidûl na hofie
Promûnûní promûnûného Spasitele,
jakoÏ i MojÏí‰e a Eliase (Eliá‰e) (Mat.
17:1–9).

Petr byl za sv˘ch dnÛ hlavním apo-
‰tolem. Po smrti, vzkfií‰ení a nanebe-
vstoupení Spasitele, svolal Církev a
fiídil povolání apo‰tola, kter˘ by
nahradil Jidá‰e I‰kariotského (Skut.
1:15–26). Petr a Jan uzdravili muÏe,
jenÏ byl od narození chrom˘ (Skut.
3:1–16), a byli zázraãnû osvobozeni
z vûzení (Skut. 5:11–29; 12:1–19). Skrze
Petrovu sluÏbu bylo evangelium po-
prvé pfiineseno pohanÛm (Skut. 10–11).
Petr, Jakub a Jan v tûchto posledních
dnech pfii‰li s nebe a pfiedali Melchise-
dechovo knûÏství a jeho klíãe Josephu
Smithovi a Oliveru Cowderymu (NaS
27:12–13; 128:20).

První epi‰tola Petrova: První epi‰tola
byla napsána z „Babylonu“ (pravdû-
podobnû z ¤íma) a krátce poté, co
Nero zaãal s pronásledováním kfiesÈa-
nÛ, byla poslána Svat˘m na území
dne‰ní Malé Asie.

Kapitola 1 mluví o pfiedustanovené
roli Krista jako Vykupitele. Kapitoly
2–3 vysvûtlují, Ïe Kristus je hlavním
úheln˘m kamenem Církve, Ïe Svatí
drÏí královské knûÏství a Ïe Kristus
kázal duchÛm ve vûzení. Kapitoly 4–5
vysvûtlují, proã je evangelium kázáno
mrtv˘m a proã star‰í musejí pásti stádo.

Druhá epi‰tola Petrova: Kapitola 1 na-
bádá Svaté, aby uãinili své povolání a
vyvolení jist˘m. Kapitola 2 varuje pfied
fale‰n˘mi uãiteli. Kapitola 3 mluví o
posledních dnech a o Kristovû dru-
hém pfiíchodu.

PHELPS, WILLIAM W.
Jeden z prvních ãlenÛ a vedoucích
v Církvi poté, co byla v roce 1830 zno-
vuzfiízena. Pán povolal Williama
Phelpse, aby byl tiskafiem pro Církev
(NaS 57:11; 58:40; 70:1).

PILÁT PONTSK¯
¤ímsk˘ vládce v Judeji, 26–36 po Kr.
(Luká‰ 3:1). Nenávidûl Ïidovsk˘ lid i
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jeho náboÏenství a pfiinejmen‰ím
nûkolik Galilejsk˘ch nechal usmrtiti
(Luká‰ 13:1). JeÏí‰ byl pfied Pilátem
obvinûn a odsouzen k ukfiiÏování (Mat.
27:2, 11–26, 58–66; Marek 15; Luká‰
23; Jan 18:28–19:38).

PÍLE

Stálé, udatné úsilí, zvlá‰tû se t˘kající
sluÏby Pánu a poslouchání jeho slova.

Poslouchejte mne pilnû, Iz. 55:2. BÛh
dává odmûnu tûm, ktefií ho pilnû hle-
dají, ÎidÛm 11:6. Vkládajíce ve‰kerou
píli, pfiidávejte k vífie své ctnost, 2. Petr.
1:5. Uãte se v‰í pílí slovu BoÏímu, Jákob
1:19. Zkoumali pilnû písma, Alma
17:2. Byli ochotni se v‰í pílí zachová-
vati pfiikázání, 3. Nefi 6:14. Pracujme
pilnû, Moroni 9:6. Buìte horlivû za-
mûstnáni v dobré vûci, NaS 58:27. Ani
nebuìte líní, ale pracujte s ve‰kerou
mocí, NaS 75:3. Pilnû dbejte slov vûãné-
ho Ïivota, NaS 84:43. NechÈ se kaÏd˘
muÏ uãí sv˘m povinnostem a nechÈ se
uãí jednati ve v‰í píli, NaS 107:99.

PÍSA¤, ZÁKONÍK

Star˘ a Nov˘ zákon pouÏívá tento
termín trochu odli‰n˘m zpÛsobem: 1)
Ve Starém zákonû bylo prvofiadou
zodpovûdností písafie opisovati písma
(Jer. 8:8). 2) V Novém zákonû se hovofií
o písafiích ãasto a naz˘vají se zákoníci
nebo uãitelé zákona. Rozvinuli zákon
do detailÛ a aplikovali ho na pomûry
své doby (Mat. 13:52; Marek 2:16–17;
11:17–18; Luká‰ 11:44–53; 20:46–47).

PÍSE≈ ·ALOMOUNOVA

Kniha ve Starém zákonû. Prorok Joseph
Smith uãil, Ïe PíseÀ ·alomounova není
inspirovan˘ spis.

PÍSMA. Viz také Bible; Drahocenná
perla; Chronologie; Kánon; Kniha
Mormonova; Nauka a smlouvy;
Slovo BoÏí

Slova psaná i promlouvaná svat˘mi
muÏi BoÏími, kdyÏ jsou pohnuti Du-
chem Svat˘m. Oficiální kanonizovaná
písma Církve dnes sestávají z Bible,
Knihy Mormonovy, Nauky a smluv

a Drahocenné perly. JeÏí‰ a pisatelé
Nového zákona pokládají knihy Staré-
ho zákona za písma (Mat. 22:29; Jan
5:39; 2. Tim. 3:15; 2. Petr. 1:20–21).

Nehofielo srdce na‰e v nás, kdyÏ otví-
ral nám písma, Luká‰ 24:32. Zkoumej-
te písma; neboÈ vy si myslíte, Ïe v nich
máte vûãn˘ Ïivot; a ona jsou tím, co
svûdãí o mnû, Jan 5:39. Slova Kristova
vám fieknou v‰e, co máte ãiniti, 2. Nefi
32:3. V‰ichni ti, ktefií jsou vedeni
k tomu, aby vûfiili svat˘m písmÛm,
jsou pevní a stálí ve vífie, Hel. 15:7–8.
Lidé se m˘lí v tom, Ïe pfiekrucují pís-
ma a nerozumûjí jim, NaS 10:63. Tato
slova nejsou od lidí ani od ãlovûka, ale
ode mne, NaS 18:34–36. Pfiíchod Knihy
Mormonovy dokazuje svûtu, Ïe písma
jsou pravdivá, NaS 20:2, 8–12. NechÈ
vá‰ ãas je vûnován studování písem,
NaS 26:1. Písma jsou dána pro pouãení
Svat˘ch, NaS 33:16. Písma jsou dána
ke spasení vyvolen˘ch, NaS 35:20. Uãte
zásadám evangelia mého, jeÏ jsou
v Bibli a v Knize Mormonovû, NaS
42:12. Zákony mé ohlednû tûchto vûcí
jsou dány v písmech m˘ch, NaS 42:28.
Cokoli je vysloveno pod vlivem
Ducha Svatého, je písmo, NaS 68:4.

Ztracená písma: V písmech je zmínka o
mnoha posvátn˘ch spisech, které
dnes nemáme, mezi nûÏ patfií tyto kni-
hy a pisatelé: smlouva (Ex. 24:7), války
Pánû (Num. 21:14), Upfiím˘ (Jozue
10:13; 2. Sam. 1:18), ãiny ·alomounovy
(1. Král. 11:41), Samuel prorok (1. Par.
29:29), Nátan prorok (2. Par. 9:29),
Semaiá‰ prorok (2. Par. 12:15), Iddo pro-
rok (2. Par. 13:22), Jéhu (2. Par. 20:34),
knihy Chozai (2. Par. 33:19), Enoch
(Judas 1:14) a slova Zenokova, Neumo-
va a Zenosova (1. Nefi 19:10), Zenos
(Jákob 5:1), Zenok a Eziá‰ (Hel. 8:20) a
kniha pamûtní (MojÏ. 6:5); a epi‰toly
ke Korintsk˘m (1. Kor. 5:9), Efezsk˘m
(Efez. 3:3) a z Laodicie (Kol. 4:16).

Písma budou zachovávána: Máme získati
tyto záznamy, abychom mohli zachova-
ti slova promlouvaná proroky, 1. Nefi
3:19–20. Mám zachovávati tyto desky,
Jákob 1:3. Tyto vûci byly udrÏovány a
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zachovávány rukou BoÏí, Mos. 1:5.
Starej se o tyto posvátné vûci, Alma
37:47. Písma budou uchovávána v bez-
peãí, NaS 42:56. VyuÏij ve‰kerého své-
ho úsilí, abys je uchoval, JS–Î 1:59.

Hodnota písem: Bude‰ ãísti zákon tento
pfied cel˘m Izraelem, Deut. 31:10–13.
Neodejde kniha zákona tohoto od úst
tv˘ch, Jozue 1:8. Zákon Pánû je dokona-
l˘, obracející du‰i, Îalmy 19:8. Slovo
tvé je lampou nohám m˘m, Îalmy
119:105. Písma svûdãí o mnû, Jan 5:39.
Ve‰keré písmo je dáno inspirací BoÏí a
je prospû‰né naukou a pouãením,
2. Tim. 3:15–16. Vztahoval jsem v‰echna
písma na nás, aby nám mohla b˘ti ku
prospûchu a k pouãení, 1. Nefi 19:23.
Du‰e má se tû‰í z písem, 2. Nefi 4:15–
16. SnaÏíme se pilnû psáti, abychom
pfiesvûdãili dûti své a také bratfií své,
aby vûfiili v Krista, 2. Nefi 25:23. Zkou-
mali písma a jiÏ neposlouchali slova
tohoto zlovolného muÏe, Jákob 7:23
(Alma 14:1). Neb˘t tûchto desek, byli
bychom museli trpûti v nevûdomosti,
Mos. 1:2–7. Zkoumali pilnû písma, aby
znali slovo BoÏí, Alma 17:2–3. Písma
jsou zachovávána, aby pfiivedla du‰e
k spasení, Alma 37:1–19 (2. Nefi 3:15).
Slovo BoÏí povede ãlovûka Kristova,
Hel. 3:29. Cokoli budou mluviti Du-
chem Svat˘m, bude písmo a moc BoÏí
ke spasení, NaS 68:4. Vytisknûte plnost
písem m˘ch se zámûrem zbudování
Církve mé a pfiipravení lidu mého, NaS
104:58–59. Kdokoli uchovává jako
poklad slovo mé, nebude oklamán,
JS–M 1:37.

Pfiíchod písem prorokován : Izaiá‰ pfied-
povûdûl pfiíchod Knihy Mormonovy,
Iz. 29:11–14. Vezmi sobû dfievo jedno a
napi‰ na nûm: Judovi, Ezech. 37:15–
20. Dal‰í knihy pfiijdou, 1. Nefi 13:39.
Nemusíte se domnívati, Ïe Bible obsa-
huje v‰echna slova má, 2. Nefi 29:10–14.
Chopte se evangelia Kristova, které vám
bude pfiedloÏeno v záznamech, které
pfiijdou, Morm. 7:8–9. PoÏehnán budiÏ
ten, kdo vynese tuto vûc na svûtlo,
Morm. 8:16. Zapi‰ tyto vûci a já je uká-
Ïi ve svém vlastním pfiíhodném ãase,

Eter 3:27 (Eter 4:7). Vûfiíme, Ïe je‰tû
zjeví mnohé vûci, âl. v. 1:9.

PÍSMA, ZTRACENÁ. Viz Písma –
Ztracená písma

PLÁâ JEREMIÁ·ÒV
Kniha ve Starém zákonû napsaná Jere-
miá‰em. Je to sbírka básní neboli písní
vyjadfiujících zármutek nad pádem
Jeruzaléma a izraelského národa. Kni-
ha byla napsána po pádu mûsta kolem
roku 586 pfi. Kr.

PLÁN SPASENÍ. Viz Plán vykoupení

PLÁN VYKOUPENÍ. Viz také
Evangelium; JeÏí‰ Kristus; Pád
Adama a Evy; Spasení; Usmífiení,
usmífiiti

Plnost evangelia JeÏí‰e Krista, jehoÏ
zámûrem je uskuteãniti nesmrtelnost a
vûãn˘ Ïivot ãlovûka. Zahrnuje stvofie-
ní, pád a usmífiení spoleãnû se v‰emi
zákony, obfiady a naukami dan˘mi
Bohem. Tento plán umoÏÀuje v‰em
lidem, aby byli oslaveni a Ïili na vûky
s Bohem (2. Nefi 2, 9). Písma také mlu-
ví o tomto plánu jako o plánu spasení,
plánu ‰tûstí a plánu milosrdenství.

On byl ranûn pro pfiestupky na‰e, Iz.
53:5 (Mos. 14:5). Není Ïádného jiného
jména pod nebem, jímÏ ãlovûk mÛÏe
b˘ti spasen, Skut. 4:12. Tak jako v Ada-
movi v‰ichni umírají, právû tak v Kristu
v‰ichni obÏiveni budou, 1. Kor. 15:22.
Milostí jste spaseni skrze víru, Efez.
2:8 (2. Nefi 25:23). BÛh zaslíbil Ïivot
vûãn˘ dfiíve, neÏ zaãal svût, Tit. 1:2.
JeÏí‰ je pÛvodcem vûãného spasení,
ÎidÛm 5:8–9. Plán vykoupení byl na-
bídnut zemfiel˘m, 1. Petr. 3:18–20; 4:6
(NaS 138). Smrt naplÀuje milosrdn˘
plán velikého Stvofiitele, 2. Nefi 9:6.
Jak velik˘ je plán na‰eho Boha! 2. Nefi
9:13. Plán vykoupení uskuteãÀuje vzkfií-
‰ení a odpu‰tûní hfiíchÛ, Alma 12:25–34.
Aron uãil o plánu vykoupení Lamoni-
ova otce, Alma 22:12–14. Amulek
vysvûtloval plán spasení, Alma 34:8–
16. Alma vysvûtloval plán spasení,
Alma 42:5–26, 31. Nauky o stvofiení,
pádu, usmífiení a kfitu jsou potvrzeny
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v novodobém zjevení, NaS 20:17–29.
Plán byl ustanoven dfiíve, neÏ byl svût,
NaS 128:22. Dílo mé a sláva má je usku-
teãniti nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot ãlo-
vûka, MojÏ. 1:39. Toto je plán spasení
pro v‰echny lidi, MojÏ. 6:52–62. Bude-
me je tím zkou‰eti, Abr. 3:22–26.

PLURÁLNÍ MANÎELSTVÍ. Viz
ManÏelství, vdávati se, Ïeniti se –
Plurální manÏelství

POâÁTEK. Viz také JeÏí‰ Kristus;
Pfiedsmrteln˘ Ïivot; Stvofiení,
stvofiiti

Obecnû se t˘ká doby pfied tímto smr-
teln˘m Ïivotem – to znamená pfied-
smrtelného Ïivota. Nûkdy je JeÏí‰
Kristus uvádûn jako Poãátek.

Na poãátku stvofiil BÛh nebe a zemi,
Gen. 1:1 (MojÏ. 2:1). Na poãátku bylo
Slovo, Jan 1:1. Já jsem Alfa i Oméga,
poãátek i konec, 3. Nefi 9:18. Kristus je
poãátek i konec, NaS 19:1. Nová a vûã-
ná smlouva byla od poãátku, NaS 22:1.
âlovûk byl na poãátku s Bohem, NaS
93:23, 29. U‰lechtilí a velicí duchové
byli vyvoleni na poãátku, aby byli
vládci, NaS 138:55. MÛj Jednorozen˘
byl se mnou od poãátku, MojÏ. 2:26.

POâET VYDATI, ZODPOVùD-
NOST, ZODPOVùDN¯. Viz také
Svoboda jednání

Pán fiekl, Ïe v‰ichni lidé jsou zodpo-
vûdni za své vlastní pohnutky, posto-
je, pfiání a ãiny.

Vûk zodpovûdnosti je vûk, ve kterém
jsou dûti povaÏovány za zodpovûdné
za své ãiny a schopné dopustiti se hfií-
chu a ãiniti pokání.

Budu souditi kaÏdého podle cest jeho,
Ezech. 18:30. Vydají poãet z kaÏdého
bezcenného slova, Mat. 12:36. Vydej
poãet ze správcovství svého, Luká‰
16:2. KaÏd˘ z nás bude vydávati poãet
za sebe Bohu, ¤ím. 14:12. Mrtví budou
souzeni podle skutkÛ sv˘ch, Zjev. 20:12.
Na‰e slova, skutky a my‰lenky nás
odsoudí, Alma 12:14. My jsme sv˘mi
vlastními soudci, aÈ ãiníme dobro,
nebo zlo, Alma 41:7. Je vám dovoleno,

abyste jednali sami za sebe, Hel. 14:29–
31. Tyto vûci budete uãiti – pokání a
kfiest pro ty, ktefií dosáhli zodpovûd-
nosti, Moroni 8:10. V‰ichni, ktefií do-
sáhli let zodpovûdnosti, musejí ãiniti
pokání a b˘ti pokfitûni, NaS 18:42. Satan
nemÛÏe pokou‰eti malé dûti, dokud
nezaãnou b˘ti pfiede mnou zodpovûd-
né, NaS 29:46–47. Dûti budou pokfitûny,
kdyÏ je jim osm let, NaS 68:27. KaÏd˘
ãlovûk bude v den soudu zodpovûdn˘
za své vlastní hfiíchy, NaS 101:78. Lidem
je dáno, aby rozeznávali dobro od zla;
proãeÏ jednají sami za sebe, MojÏ. 6:56.
Lidé budou potrestáni za své vlastní
hfiíchy, âl. v. 1:2.

PODOBENSTVÍ. Viz také Evangelia –
Svod evangelií

Jednoduch˘ pfiíbûh pouÏit˘ pro zná-
zornûní a uãení duchovní pravdy nebo
zásady. Podobenství je zaloÏeno na
porovnání bûÏného pfiedmûtu nebo
události k pravdû a vlastní v˘znam
podobenství nebo jeho poselství je
ãasto skryto posluchaãÛm, ktefií nejsou
duchovnû pfiipraveni, aby ho pfiijali
(Mat. 13:10–17).

JeÏí‰ ãasto uãil v podobenstvích.
Seznam jeho hlavních podobenství,
viz „Evangelia“.

PODPORA CÍRKEVNÍCH
VEDOUCÍCH. Viz také
V‰eobecn˘ souhlas

Zavázati se podporovati ty, ktefií slou-
Ïí v generálních a místních vedoucích
povoláních Církve.

Postav Jozua pfied cel˘m shromáÏdû-
ním a dej mu povûfiení pfied oãima
jejich, Num. 27:18–19. Vykfiikl v‰e-
chen lid a fiekli: BÛh zachovávej krále,
1. Sam. 10:24. Vûfite prorokÛm jeho,
pak se vám bude dafiiti, 2. Par. 20:20.
Poslouchejte ty, ktefií panují nad vámi,
ÎidÛm 13:17. Dostane se ti pfiíznû
Pánû, protoÏe ty jsi nereptal, 1. Nefi
3:6. Ti, ktefií pfiijímali proroky, byli
u‰etfieni, 3. Nefi 10:12–13. Dbejte slov
tûchto dvanácti, 3. Nefi 12:1. M˘m
vlastním hlasem nebo hlasem sluÏeb-
níkÛ m˘ch, to je totéÏ, NaS 1:38. Slovo
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jeho budete pfiijímati jako z m˘ch
vlastních úst, NaS 21:5. Ten, kdo pfiijí-
má sluÏebníky mé, mne pfiijímá, NaS
84:35–38. Kdokoli pfiijímá mne, pfiijímá
ty, které jsem poslal, NaS 112:20.
Nebude-li lid mÛj poslouchati hlas
tûchto muÏÛ, jeÏ jsem urãil, nebudou
poÏehnáni, NaS 124:45–46.

PODVOD. Viz Klam, klamati

POHANÉ

Pohané , jak je toto slovo pouÏíváno
v písmech, má nûkolik v˘znamÛ. Nû-
kdy oznaãuje lidi, ktefií nejsou izrael-
ského pÛvodu, nûkdy lidi, ktefií nejsou
Ïidovského pÛvodu, a nûkdy národy,
které jsou bez evangelia, i kdyÏ mezi
tûmito lidmi mÛÏe b˘ti nûjaká izraelská
krev. Poslední uvedené pouÏití tohoto
slova je zvlá‰tû charakteristické pro
Knihu Mormonovu a Nauku a smlouvy.

Izraelité nemûli vstupovati do man-
Ïelství s tûmi, ktefií nejsou Izraelity
(s pohany), Deut. 7:1–3. Pán pfiijde,
aby byl svûtlem pohanÛm, Iz. 42:6.
Petrovi bylo pfiikázáno, aby vzal evan-
gelium k pohanÛm, Skut. 10:9–48.
BÛh dal pokání i pohanÛm, Skut.
11:18. Jsme pokfitûni do jedné církve,
aÈ jsme Îidé, nebo pohané, 1. Kor.
12:13. Pohané mají b˘ti spoludûdici
v Kristu skrze evangelium, Efez. 3:6.
Kniha Mormonova byla napsána
pohanÛm, Titulní strana Knihy Mor-
monovy (Morm. 3:17). Jeden z pohanÛ
se pfieplavil pfies vody, 1. Nefi 13:12.
Dal‰í knihy pfii‰ly od pohanÛ, 1. Nefi
13:39. Plnost evangelia pfiijde k poha-
nÛm, 1. Nefi 15:13 (3. Nefi 16:7; NaS
20:9). Tato zemû bude pro pohany zemí
svobody, 2. Nefi 10:11. Pohané jsou
pfiipodobnûni k divokému olivovní-
ku, Jákob 5. Evangelium vyjde v ãa-
sech pohanÛ, NaS 45:28 (NaS 19:27).
Slovo vyjde do konãin zemû, nejprve
k pohanÛm a potom k ÎidÛm, NaS
90:8–10. Sedmdesát má b˘ti zvlá‰tní-
mi svûdky pohanÛm, NaS 107:25.
Vy‰lete star‰í mé církve, aby volali ke
v‰em národÛm, nejprve k pohanÛm
a potom k ÎidÛm, NaS 133:8.

POHLAVNÍ NEMORÁLNOST. Viz
také CizoloÏství; Smilstvo;
Smyslnost, smysln˘

Úmyslná úãast na cizoloÏství, smilstvu,
homosexualitû, lesbismu, incestu nebo
jakékoli jiné nesvaté, nepfiirozené nebo
neãisté sexuální ãinnosti.

UãiÀme, aby otec ná‰ pil víno, a bude-
me s ním spáti, Gen. 19:30–36. Ruben
‰el a spal s Bálou, souloÏnicí otce své-
ho, Gen. 35:22 (Gen. 49:4; 1. Par. 5:1).
Homosexualita i ostatní pohlavní zvrá-
cenosti jsou ohavností, Lev. 18:22–23.
Pfiinutí-li muÏ Ïenu, aby s ním obcova-
la, pouze muÏ je vinen hfiíchem, Deut.
22:25–27. KaÏd˘, kdo hledí na Ïenu,
aby jí byl Ïádostiv, s ní jiÏ zcizoloÏil
v srdci svém, Mat. 5:28 (3. Nefi 12:28).
Smilstvo, neãistota, nezfiízená náklon-
nost jsou modláfiství, Kol. 3:5. V posled-
ních dnech budou lidé bez pfiirozené
náklonnosti, 2. Tim. 3:1–3. Sexuální
hfiích je ohavnost, Alma 39:3–5.

POHOR·ITI. Viz UblíÏiti, uraziti

POHRDATI. Viz Nenávidûti,
nenávist

POKÁNÍ. Viz také JeÏí‰ Kristus;
Odpustiti; Odpu‰tûní hfiíchÛ;
Usmífiení, usmífiiti; Vyznání,
vyznati; Zlomené srdce

Zmûna mysli a srdce, která pfiiná‰í
nov˘ postoj k Bohu, k sobû a k Ïivotu
obecnû. Pokání vede k tomu, Ïe se oso-
ba odvrací od zlého a obrací své srdce
a vÛli k Bohu, podvoluje se BoÏím pfii-
kázáním a pfiáním a zanechává hfiíchu.
Pravé pokání vychází z lásky k Bohu a
z upfiímného pfiání poslouchati jeho
pfiikázání. V‰echny zodpovûdné oso-
by zhfie‰ily a musejí ãiniti pokání, aby
mohly pokraãovati ke spasení. Pouze
skrze usmífiení JeÏí‰e Krista se na‰e
pokání mÛÏe státi úãinn˘m a mÛÏe
b˘ti pfiijato Bohem.

UãiÀte vyznání Pánu, Ezdr. 10:11. Od-
loÏte zlo ãinûní svého; ustaÀte ãiniti zlé,
Iz. 1:16. âiÀte pokání a odvraÈte se od
v‰ech pfiestoupení sv˘ch, Ezech. 18:30–
31. âiÀte pokání; neboÈ království
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nebeské je na dosah, Mat. 3:2. V nebi je
radost nad jedním hfií‰níkem, kter˘
ãiní pokání, Luká‰ 15:7. BÛh pfiikazuje
v‰em lidem v‰ude, aby ãinili pokání,
Skut. 17:30 (2. Nefi 9:23; 3. Nefi 11:31–
40; NaS 133:16). ZboÏn˘ zármutek pÛ-
sobí pokáním ke spasení, 2. Kor. 7:10.
Duch Pána V‰emocného zpÛsobil v srd-
ci na‰em mocnou zmûnu, takÏe jiÏ
nemáme sklonu ãiniti zlo, Mos. 5:2.
Vyzná-li hfiíchy své a bude-li ãiniti
pokání, odpustí‰ mu, Mos. 26:29. Po
Almovû kázání poãali mnozí lidé ãini-
ti pokání, Alma 14:1. Neodkládejte den
pokání svého, Alma 34:33. Alma uãil
Helamana o svém pokání a obrácení,
Alma 36 (Mos. 27:8–32). Pokání by
nemohlo pfiijíti k lidem, pokud by
nebylo trestu, Alma 42:16. Dovol hfií-
chÛm sv˘m, aby tû trápily oním trápe-
ním, které tû sníÏí ku pokání, Alma
42:29. Budete mi pfiiná‰eti jako obûÈ
zlomené srdce a zkrou‰eného ducha,
3. Nefi 9:20. Kdo bude ãiniti pokání
a pfiijde ke mnû jako malé dítû, toho
pfiijmu, 3. Nefi 9:22. âiÀte pokání,
v‰echny konãiny zemû, 3. Nefi 27:20.
Kolikráte ãinili pokání, tolikráte jim
bylo odpu‰tûno, Moroni 6:8. Nemluv
k tomuto pokolení o niãem, leda o po-
kání, NaS 6:9 (NaS 11:9). Jak veliká
je radost jeho z du‰e, která ãiní pokání!
NaS 18:13. KaÏd˘ ãlovûk musí ãiniti
pokání, nebo trpûti, NaS 19:4. Ten, kdo
hfie‰í a neãiní pokání, bude vyvrÏen,
NaS 42:28. Ten, kdo vyzná hfiíchy své
a zanechá jich, tomu je odpu‰tûno,
NaS 58:42–43. Mrtví, ktefií ãiní pokání,
budou vykoupeni, NaS 138:58. Vûfiíme
v pokání, âl. v. 1:4.

POKOJ. Viz také Milénium;
Mírotvorce; Odpoãinouti,
odpoãinutí, spoãinouti

Klid pocházející z Ducha, kter˘ BÛh
dává sv˘m vûrn˘m Svat˘m.

Spasitel bude nazván KníÏetem poko-
je, Iz. 9:6. Pro zlovolné není Ïádného
pokoje, Iz. 48:22. Byl tam nebesk˘ zá-
stup chválící Boha a fikoucí: Sláva Bohu
na v˘sosti a na zemi pokoj, Luká‰
2:13–14. Pokoj zanechávám s vámi,

Jan 14:27. Pokoj BoÏí pfievy‰uje ve‰ke-
ré chápání, Filip. 4:7. Lid krále Benia-
mina obdrÏel pokoj svûdomí, Mos.
4:3. Jak krásné na horách jsou nohy
tûch, ktefií zvûstují pokoj, Mos. 15:14–18
(Iz. 52:7). Alma zvolal k Pánu a nalezl
pokoj, Alma 38:8. Duchové spravedli-
v˘ch jsou pfiijati do stavu pokoje, Alma
40:12. Nevnesl jsem pokoj do mysli tvé
ohlednû této záleÏitosti? NaS 6:23.
Kráãej v mírnosti Ducha mého, a bude‰
míti pokoj ve mnû, NaS 19:23. Ten, kdo
ãiní díla spravedlivosti, obdrÏí pokoj,
NaS 59:23. Odûjte se poutem pravé
lásky, coÏ je pouto dokonalosti a poko-
je, NaS 88:125. Synu mÛj, pokoj buì
tvé du‰i, NaS 121:7. Shledav, Ïe je pro
mne vût‰í pokoj, usiloval jsem o
poÏehnání otcÛ, Abr. 1:2.

POKORA, POKORN¯, POKO¤ITI
SE. Viz také Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha; Chudí; Mírnost,
mírn˘; Slabost; Zlomené srdce

Uãiniti mírn˘m a uãenliv˘m nebo
vlastnost ãlovûka, kter˘ je mírn˘ a
uãenliv˘. Pokora zahrnuje uznání na‰í
závislosti na Bohu a pfiání podrobiti se
jeho vÛli.

BÛh tû vedl ãtyfiicet let v pustinû, aby
tû pokofiil, Deut. 8:2. Pokofiil jsem du‰i
svou pÛstem, Îalmy 35:13. Lep‰í je
dítû chudé a moudré, neÏli král star˘ a
po‰etil˘, Kaz. 4:13. Pán pfieb˘vá s tím,
kdo je pokorn˘, Iz. 57:15. Kdokoli se
pokofií jako toto malé dítû, ten je nejvût‰í
v království nebeském, Mat. 18:4. Ten,
kdo se pokofií, bude oslaven, Mat. 23:12
(Luká‰ 14:11; 18:14). JeÏí‰ se pokofiil a
byl poslu‰n˘ aÏ do smrti, Filip. 2:8
(Luká‰ 22:42; 23:46). BÛh odporuje py‰-
n˘m a pokorn˘m dává milost, 1. Petr.
5:5–6 (2. Nefi 9:42). Pokofite se aÏ do
hlubin pokory, Mos. 4:11 (2. Nefi 9:42;
3. Nefi 12:2). Byli jste dostateãnû pokor-
ní? Alma 5:27–28. Pokornûj‰í ãást lidu
se stávala silnûj‰í v pokofie své, Hel.
3:33–35. Dávám lidem slabost, aby
mohli b˘ti pokorní, Eter 12:27. Pokora
je pfiedpokladem pro kfiest, NaS 20:37.
Pokofite se pfiede mnou a uvidíte mne
a budete vûdûti, Ïe já jsem, NaS 67:10.
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Buì pokorn˘ a Pán ti dá odpovûì na
tvé modlitby, NaS 112:10. NechÈ ten,
kdo je neznal˘, se uãí moudrosti tím,
Ïe se pokofií, NaS 136:32. Duch je vy-
slán, aby osvítil pokorné, NaS 136:33.

POKOU·ETI, POKU·ENÍ. Viz také
ëábel; Svoboda jednání; Vytrvati

Zkou‰ka schopnosti osoby rozhodo-
vati se pro dobro namísto pro zlo;
ponoukání hfie‰iti a následovati Sata-
na namísto Boha.

Neuveì nás v poku‰ení, ale vysvoboì
nás od zlého, Mat. 6:13 (3. Nefi 13:12).
BÛh nestrpí, abyste byli pokou‰eni nad
to, co jste schopni snésti, 1. Kor. 10:13.
Kristus byl pokou‰en, stejnû jako my,
ÎidÛm 4:14–15. Blahoslaven˘ muÏ,
kter˘ sná‰í poku‰ení, Jakub 1:12–14.
Poku‰ení protivníka nemohou pfiemo-
ci ty, ktefií poslouchají slovo BoÏí,
1. Nefi 15:24 (Hel. 5:12). âlovûk by
nemohl jednati sám za sebe, ledaÏe by
byl nutkán jedním nebo druh˘m,
2. Nefi 2:11–16. Bdûte a modlete se
stále, abyste nebyli pokou‰eni nad to,
co mÛÏete snésti, Alma 13:28. Uã
je, aby odolávali kaÏdému poku‰ení
ìáblovu svou vírou v Pána JeÏí‰e
Krista, Alma 37:33. Modlete se vÏdy,
abyste neve‰li v poku‰ení, 3. Nefi
18:15, 18 (NaS 20:33; 31:12; 61:39). Varuj
se p˘chy, abys neve‰el v poku‰ení, NaS
23:1. Adam se stal podroben˘m vÛli
ìáblovû, protoÏe se poddal poku‰ení,
NaS 29:39–40. Byl jsem ponechán ve‰-
ker˘m druhÛm poku‰ení, JS–Î 1:28.

POLE. Viz také Svût; Vinice Pánû

V písmech otevfiené území pouÏívané
k obdûlávání nebo jako pastvina. âasto
symbolizuje svût a jeho národy.

Pole je tento svût, Mat. 13:38. Králov-
ství nebeské je jako poklad skryt˘ na
poli, Mat. 13:44. Spatfiil jsem veliké a
rozlehlé pole, 1. Nefi 8:9, 20. Pole bylo
zralé, Alma 26:5. Pole je jiÏ bílé ke Ïni,
NaS 4:4 (NaS 6:3; 11:3; 12:3; 14:3; 31:4;
33:3, 7). Pole byl svût, NaS 86:1–2. Pfii-
rovnám tato království k muÏi majícímu
pole, NaS 88:51.

POLYGAMIE. Viz ManÏelství,
vdávati se, Ïeniti se – Plurální
manÏelství

POMAZAN¯. Viz také JeÏí‰ Kristus;
Mesiá‰

JeÏí‰ je naz˘ván Kristus (slovo z fieãti-
ny) nebo Mesiá‰ (slovo z aramej‰tiny).
Obû slova znamenají „pomazan˘“. On
je ten pomazan˘ Otcem, aby byl Otco-
v˘m osobním zástupcem ve v‰ech
vûcech pfiíslu‰ejících spasení lidstva.

Pán mne pomazal, Iz. 61:1–3. Pomazal
jednoho, aby kázal evangelium, Luká‰
4:16–22. JeÏí‰ byl pomazan˘ skrze
Boha Otce, Skut. 4:27. BÛh pomazal
JeÏí‰e Nazaretského, Skut. 10:38.

POMAZATI. Viz také Olej;
Pfiisluhování nemocn˘m

V dávn˘ch dobách Pánovi proroci po-
mazávali olejem ty, ktefií pak vykonáva-
li zvlá‰tní povinnosti, jako napfiíklad
Arona nebo knûÏí nebo krále, ktefií
vládli Izraeli. Dnes v Církvi pomazati
znamená dáti jednu nebo dvû kapky
posvûceného oleje na hlavu osoby
jako souãást zvlá‰tního poÏehnání. To
mÛÏe b˘ti uãinûno pouze skrze pravo-
moc a moc Melchisedechova knûÏství.
Po pomazání mÛÏe osoba jednající
skrze pravomoc téhoÏ knûÏství zpeãe-
titi pomazání a dáti zvlá‰tní poÏehná-
ní pomazanému.

PomaÏ je a posvûÈ je, aby mi mohli
slouÏiti Ex. 28:41 (Lev. 8:6–12, 30). Po-
maÏ ho, aby byl vÛdcem mého lidu
Izraele, 1. Sam. 9:16; 10:1. Star‰í mají
pomazávati nemocné a Ïehnati jim,
Jakub 5:14–15 (NaS 42:44).

POMLOUVÁNÍ. Viz také Povûst;
Zlé fieãi

Sdílení osobních údajÛ nebo informací
o druhé osobû bez svolení této osoby.

Z kaÏdého planého slova, které lidé
budou mluviti, vydají poãet, Mat. 12:36.
Svatí jsou napomínáni, aby nebyli kle-
vetníky a v‰eteãky, mluvíce vûci, které
nemají, 1. Tim. 5:11–14. Nebude‰ mlu-
viti zle o svém bliÏním, NaS 42:27.
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Posiluj bratfií sv˘ch ve ve‰ker˘ch roz-
hovorech sv˘ch, NaS 108:7.

PONO¤ENÍ. Viz Kfiest, kfitíti –
Kfiest ponofiením

POPRAVI·TNÉ MÍSTO
(KALVÁRIE). Viz Golgota

PORNOGRAFIE. Viz CizoloÏství;
Cudnost; Smilstvo

POROZUMùNÍ. Viz také Moudrost;
Poznání, znalost; Pravda

Získati poznání nebo pochopiti v˘znam
nûjaké pravdy, vãetnû jejího pouÏití
v Ïivotû.

Nespoléhej se na své vlastní porozu-
mûní, Pfiísl. 3:5. S ve‰ker˘m jmûním
sv˘m získávej porozumûní, Pfiísl. 4:7.
JeÏí‰ mluvil v podobenstvích, a nûkte-
fií neporozumûli, Mat. 13:12–17. Pán
otevfiel jejich porozumûní, Luká‰ 24:45.
NemÛÏete-li porozumûti tûmto slovÛm,
bude to proto, Ïe neprosíte, 2. Nefi
32:4 (3. Nefi 17:3). Záznamy byly
zachovávány, abychom mohli ãísti a
rozumûti, Mos. 1:2–5. Pro svou nevíru
nemohli rozumûti slovu BoÏímu, Mos.
26:3. Byli to muÏi zdravého rozumu,
Alma 17:2–3. Slovo poãíná osvûcovati
porozumûní mé, Alma 32:28. Rozmlou-
vejme spoleãnû, abyste mohli porozu-
mûti, NaS 50:10–12, 19–23. Rodiãe
musejí uãiti dûti své rozumûti, NaS
68:25. Díla a tajemství BoÏí mohou b˘ti
pochopena pouze Svat˘m Duchem,
NaS 76:114–116. Satan usiluje o to, aby
odvrátil srdce lidí od porozumûní,
NaS 78:10. Svûtlo Kristovo obÏivuje
na‰e porozumûní, NaS 88:11.

POSLEDNÍ DNY. Viz také Druh˘
pfiíchod JeÏí‰e Krista; Znamení
ãasÛ

Doba, ve které nyní Ïijeme. Dny (neboli
dispensace ãasÛ) právû pfied druh˘m
pfiíchodem Pánû.

¤eknu vám, co se vám pfiihodí v po-
sledních dnech, Gen. 49:1. V posled-
ních dnech se Vykupitel postaví na
zemi, Job 19:25. V posledních dnech

bude utvrzen dÛm Pánû, Iz. 2:2. V po-
sledních dnech pfiijdou nebezpeãné
ãasy, 2. Tim. 3:1–7. Posmûvaãi posled-
ních dnÛ budou popírati druh˘ pfiíchod,
2. Petr. 3:3–7. Prorokuji vám o posled-
ních dnech, 2. Nefi 26:14–30. Tak bude
církev má nazvána v tûchto posledních
dnech, a to Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ, NaS 115:4. Kristus
pfiijde v posledních dnech, MojÏ. 7:60.

POSLEDNÍ VEâE¤E. Viz také
Pfiesnice; Svátost

Podle Nového zákona poslední jídlo,
které JeÏí‰ jedl pfied sv˘m uvûznûním
a ukfiiÏováním (Luká‰ 22:14–18). On a
jeho apo‰tolové jedli toto jídlo bûhem
pfiesnic (Mat. 26:17–30; Marek 14:12–18;
Luká‰ 22:7–13).

Spasitel poÏehnal chléb a víno a dával
ho apo‰tolÛm, Mat. 26:26–29 (Marek
14:22–25; Luká‰ 22:7–20). JeÏí‰ um˘val
nohy apo‰tolÛ, Jan 13. Jidá‰ byl jme-
nován jako JeÏí‰Ûv zrádce, Jan 13:21–
26 (Mat. 26:20–25).

POSLOUCHATI, POSLU·NOST,
POSLU·N¯. Viz také Kráãeti,
kráãeti s Bohem; PoÏehnání,
poÏehnan˘, poÏehnati; Pfiikázání
BoÏí; Radost; Ucho; Zákon

Poslu‰nost v duchovním smyslu zna-
mená naslouchati hlasu neboli uãení
Pánû a ãiniti Jeho vÛli.

Noé uãinil podle v‰eho, co BÛh pfiikázal,
Gen. 6:22. Abraham uposlechl Pána,
Gen. 22:15–18. V‰echno, co Pán mluvil,
ãiniti budeme, Ex. 24:7. Sly‰ tudíÏ, ó
Izraeli, a hleì to ãiniti, Deut. 6:1–3.
Pán vzbudí proroka jako sebe a vy ho
budete poslouchati, Deut. 18:15. Miluj
Pána a poslouchej hlasu jeho, Deut.
30:20. Poslouchati je lépe neÏ obûtova-
ti, 1. Sam. 15:22. Boha se boj a pfiikázá-
ní jeho zachovávej, Kaz. 12:13–14. Ne-
poslouchali jsme Pánovy sluÏebníky,
proroky, Dan. 9:6. Ne kaÏd˘ vstoupí
do království nebeského; ale ten, kdo
ãiní vÛli Otce, Mat. 7:21 (3. Nefi 14:21).
Bude-li kdokoli vÛli jeho ãiniti, bude
vûdûti, je-li to nauka z Boha, Jan 7:17.
Máme spí‰e poslouchati Boha neÏ lidi,
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Skut. 5:29. Dûti, poslouchejte rodiãe
své, Efez. 6:1 (Kol. 3:20). PÛjdu a uãiním
vûci, které pfiikázal Pán, 1. Nefi 3:7.
Uposlechl jsem hlasu Ducha, 1. Nefi
4:6–18. JestliÏe dûti lidské zachovávají
pfiikázání BoÏí, on je Ïiví, 1. Nefi 17:3.
Spravedliví, ktefií poslouchají slova
prorokÛ, nezahynou, 2. Nefi 26:8. Va-
rujte se, abyste neposlouchali zlého
ducha, Mos. 2:32–33, 37 (NaS 29:45).
Lidé sklízejí odmûnu svou podle toho
ducha, kterého poslouchají, Alma 3:26–
27. Nebudete-li poslouchati hlas dobré-
ho past˘fie, nejste jeho ovcemi, Alma
5:38 (Hel. 7:18). Poslouchejte, ó vy lidé
církve mé, NaS 1:1. Lidé mají konati
mnoho vûcí ze své vlastní svobodné
vÛle, NaS 58:26–29. V niãem se ãlovûk
neprohfie‰uje proti Bohu kromû tûch,
ktefií neuznávají jeho ruku a neposlou-
chají jeho pfiikázání, NaS 59:21. Já,
Pán, jsem zavázán, kdyÏ ãiníte to, co
fiíkám, NaS 82:10. Ti, ktefií poslouchají
hlas Ducha, jsou osvíceni a pfiicházejí
k Otci, NaS 84:46–47. KaÏdá du‰e, jeÏ
poslouchá mÛj hlas, uvidí mou tváfi a
bude vûdûti, Ïe já jsem, NaS 93:1. Byli
pomalí v poslouchání Pána; tudíÏ on je
pomal˘ v poslouchání jejich modliteb,
NaS 101:7–9. Ti, ktefií neposlouchají
pfiikázání, jsou ukázÀováni, NaS 103:4
(MojÏ. 4:4). Lidé musejí b˘ti ukázÀo-
váni, dokud se nenauãí poslu‰nosti,
NaS 105:6. KdyÏ získáme jakékoli
poÏehnání od Boha, je to skrze poslu‰-
nost onoho zákona, na nûmÏ je zaloÏe-
no, NaS 130:21. Adam byl poslu‰en,
MojÏ. 5:5. Budeme je zkou‰eti, abychom
vidûli, budou-li ãiniti v‰echny vûci, jeÏ
jim Pán pfiikáÏe, Abr. 3:25.

POSTITI SE, PÒST. Viz také
AlmuÏna, dávání almuÏny; Blaho
a sociální péãe; Chudí; ObûÈ

Dobrovolné zdrÏení se jídla nebo pití,
jehoÏ cílem je pfiiblíÏiti se více Pánu a
Ïádati jeho poÏehnání. KdyÏ se jed-
notlivci a skupiny postí, mají se také
modliti, aby pochopili BoÏí vÛli a vy-
vinuli vût‰í duchovní sílu. Praví vûfiící
vÏdy praktikovali pÛst.

V dne‰ní Církvi je kaÏd˘ mûsíc jeden

sabatní den vyhrazen pÛstu. Bûhem této
doby ãlenové Církve dvacet ãtyfii hodin
nepfiijímají jídlo a vodu. Pak vûnují Cír-
kvi peníze, které by utratili za potraviny
na tato jídla. Tyto peníze se naz˘vají
postní obûÈ. Církev pouÏívá postní obû-
ti, aby pomáhala chud˘m a potfiebn˘m.

Postili jsme se a prosili jsme Boha na-
‰eho, Ezdr. 8:21–23, 31. Postil jsem se a
modlil jsem se pfied Bohem nebe, Neh.
1:4. Postûte se za mne a po tfii dny ne-
jezte ani nepijte, Est. 4:16. Pokofiil jsem
du‰i svou pÛstem, Îalmy 35:13. Není
toto pÛst, kter˘ jsem vyvolil? Iz. 58:3–
12. Obrátil jsem tváfi svou k Pánu Bohu,
abych ho hledal modlitbou, s pÛstem,
Dan. 9:3. ObraÈte se ke mnû cel˘m
srdcem sv˘m a s pÛstem, Joel 2:12. Ni-
nivit‰tí uvûfiili Bohu a vyhlásili pÛst,
Joná‰ 3:5. JeÏí‰ se postil ãtyfiicet dnÛ,
Mat. 4:2 (Ex. 34:28; 1. Král. 19:8; Luká‰
4:1–2). Neukazujte lidem, Ïe se postíte,
Mat. 6:18 (3. Nefi 13:16). Tento druh
nevychází, leda skrze modlitbu a pÛst,
Mat. 17:21. Pokraãujte v pÛstu a mod-
litbû, Omni 1:26 (4. Nefi 1:12). Oni se
poãali postiti a modliti k Pánu, svému
Bohu, Mos. 27:22. Po mnoho dnÛ jsem
se postil a modlil, abych mohl poznati
tyto vûci, Alma 5:46. Dûti BoÏí se spo-
jovaly v pÛstu a v mocné modlitbû,
Alma 6:6. Synové Mosiá‰ovi se velice
vûnovali modlitbû a pÛstu, Alma 17:3,
9. âas pÛstu a modlitby nastal po smrti
mnoh˘ch NefitÛ, Alma 28:5–6. Velice
se postili a velice se modlili, Alma 45:1
(Hel. 3:35). NechÈ jídlo tvé je pfiiprave-
no s upfiímností srdce, aby pÛst tvÛj
mohl b˘ti dokonal˘, NaS 59:13–14.
Budete pokraãovati v modlitbû a pÛs-
tu, NaS 88:76.

POSVÁTN¯. Viz Svatost; Svat˘

POSVÁTN¯ HÁJ. Viz První vidûní

POSVùCENÍ. Viz také JeÏí‰ Kristus;
Ospravedlnûní, ospravedlniti;
Usmífiení, usmífiiti

Proces, pfii kterém se ãlovûk stává
osvobozen˘m od hfiíchu, ãist˘m a sva-
t˘m skrze usmífiení JeÏí‰e Krista
(MojÏ. 6:59–60).
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BÛh vás vyvolil ke spasení skrze posvû-
cení Ducha, 2. Tes. 2:13. Posvûceni
jsme skrze obûtování tûla JeÏí‰ova,
ÎidÛm 10:10. JeÏí‰ trpûl, aby mohl
posvûtiti lid svou vlastní krví, ÎidÛm
13:12. Vysocí knûÏí byli posvûceni a
‰at jejich byl omyt do bûla krví Berán-
kovou, Alma 13:10–12. Posvûcení pfii-
chází k tûm, ktefií odevzdávají své
srdce Bohu, Hel. 3:33–35. âiÀte poká-
ní, abyste mohli b˘ti posvûceni pfiije-
tím Ducha Svatého, 3. Nefi 27:20.
Posvûcení skrze milost JeÏí‰e Krista je
spravedlné a pravdivé, NaS 20:31.
JeÏí‰ pfii‰el, aby posvûtil svût, NaS
76:41. PosvûÈte se, aby mysl va‰e byla
upfiená k Bohu, NaS 88:68.

POTOPA V DOBù NOÉMOVù. Viz
také Duha; Koráb; Noé, biblick˘
patriarcha

Za doby Noéma byla zemû zcela po-
kryta vodou. Byl to kfiest zemû a sym-
bolisoval oãi‰tûní (1. Petr. 3:20–21).

BÛh uvede potopu vod na zemi, aby
zniãil ve‰keré tûlo, Gen. 6:17 (MojÏ.
7:34, 43, 50–52; 8:17, 30). Vody potopy
byly na zemi, Gen. 7:10. BÛh umístil
duhu na oblaku jako znamení smlouvy,
Gen. 9:9–17. Poté, co vody ustoupily,
zemû Amerika se stala zemí vyvolenou,
Eter 13:2. Zlovolní zahynou v potopû,
MojÏ. 7:38; 8:24.

POVAHA V¯BU·NÁ. Viz Hnûv

POVùST. Viz také Pomlouvání;
Zlé fieãi

Satan ‰ífií povûsti a sváry – nûkdy ãás-
teãnû zaloÏené na pravdû – aby obrátil
lidi proti Bohu a ve‰kerému dobru
(Hel. 16:22; JS–Î 1:1). Jedním ze zna-
mení druhého pfiíchodu JeÏí‰e Krista
je to, Ïe lidé budou mluviti o válkách a
o povûstech o válkách (Mat. 24:6; NaS
45:26; JS–M 1:23).

POVINNOST. Viz také Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n˘

V písmech úkol, úloha nebo zodpo-
vûdnost ãasto daná Pánem nebo jeho
sluÏebníky.

Zachovávej jeho pfiikázání: neboÈ toto
je celá povinnost ãlovûka, Kaz. 12:13.
Co jiného Pán od tebe poÏaduje neÏ to,
abys jednal spravedlnû, Mich. 6:8.
Máme spí‰e poslouchati Boha neÏ lidi,
Skut. 5:29. Byli stiÏeni strastmi, aby byli
podníceni k rozpomenutí se na svou
povinnost, Mos. 1:17. Jsou popsány
povinnosti star‰ích, knûÏí, uãitelÛ a
jáhnÛ, NaS 20:38–67. Nositelé knûÏ-
ství mají konati v‰echny rodinné po-
vinnosti, NaS 20:47, 51. Jsou popsány
povinnosti ãlenÛ po kfitu, NaS 20:68–
69. Moji star‰í mají krátk˘ ãas poãkati,
aby mÛj lid mohl znáti dokonaleji svou
povinnost, NaS 105:10. NechÈ kaÏd˘
muÏ se uãí sv˘m povinnostem, NaS
107:99–100.

POVOLÁNÍ, POVOLAN¯ BOHEM,
POVOLATI. Viz také Pravomoc;
Správce, správcovství;
Vysvûcení, vysvûtiti; Vyvolení,
vyvolen˘, vyvoliti

B˘ti povolan˘ Bohem znamená obdrÏeti
urãení nebo v˘zvu od nûj nebo od jeho
náleÏitû zplnomocnûn˘ch církevních
vedoucích slouÏiti mu nûjak˘m kon-
krétním zpÛsobem.

VloÏil ruce své na nûj a dal mu povûfie-
ní, Num. 27:23. Vysvûtil jsem tû proro-
kem, Jer. 1:5. Já jsem vás vyvolil a
vysvûtil jsem vás, Jan 15:16. Pavel byl
povolán, aby byl apo‰tolem, ¤ím. 1:1.
Îádn˘ si nebere tuto ãest pro sebe, ale
ten, jenÏ je povolán Bohem, ÎidÛm
5:4. JeÏí‰ byl povolán Bohem podle
fiádu Melchisedechova, ÎidÛm 5:10.
Byl jsem povolán kázati slovo BoÏí
podle ducha zjevení a proroctví, Alma
8:24. KnûÏí byli povoláni a pfiipravo-
váni od zaloÏení svûta, Alma 13:3.
Máte-li touhu slouÏiti Bohu, jste povo-
láni, NaS 4:3. StÛj pevnû v díle, k nû-
muÏ jsem tû povolal, NaS 9:14. Ty
se nepotfiebuje‰ domnívati, Ïe jsi
povolán kázati, dokud nejsi povolán,
NaS 11:15. Star‰í jsou povoláni usku-
teãniti shromáÏdûní vyvolen˘ch, NaS
29:7. Nikdo nebude kázati mé evange-
lium nebo budovati mou Církev, leda-
Ïe je vysvûcen, NaS 42:11. Mnozí jsou
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povoláni, ale málo je vyvolen˘ch, NaS
121:34. MuÏ musí b˘ti povolán Bohem,
âl. v. 1:5.

POVOLÁNÍ A VYVOLENÍ. Viz také
Vyvolení, vyvolen˘, vyvoliti

Spravedliví následovníci Kristovi se
mohou státi tûmi, jiÏ jsou poãítáni
mezi ty vyvolené, ktefií získávají uji‰-
tûní o oslavení. Toto povolání a vyvo-
lení zaãíná pokáním a kfitem. Stává se
úpln˘m, kdyÏ se tlaãí kupfiedu, hodu-
jíce na slovû Kristovû, a kdyÏ vytrvají
do konce (2. Nefi 31:19–20). Písma naz˘-
vají tento proces uãiniti na‰e povolání
a vyvolení jist˘m (2. Petr. 1:4–11; NaS
131:5–6).

Budete mi královstvím knûÏí, Ex. 19:5–6
(Zjev. 1:6). BÛh od poãátku vyvolil
vyvolené ke spasení, 2. Tes. 2:13.
Vûnujte píli tomu, abyste uãinili po-
volání a vyvolení své jist˘m, 2. Petr.
1:10. Pán vás mÛÏe zpeãetiti za své,
Mos. 5:15. âiním s tebou smlouvu, Ïe
bude‰ míti vûãn˘ Ïivot, Mos. 26:20.
Vûrní nositelé knûÏství se stávají cír-
kví a královstvím a vyvolen˘mi Boha,
NaS 84:33–34. Jistûj‰í slovo proroctví
znamená poznání, Ïe ãlovûk je zpeãe-
tûn k vûãnému Ïivotu, NaS 131:5–6.
Peãetím na tebe tvé oslavení, NaS
132:49.

POZNÁNÍ, ZNALOST. Viz také
Moudrost; Porozumûní; Pravda

Porozumûní a pochopení t˘kající se
zvlá‰tû pravdy, která je uãena nebo
potvrzována Duchem.

Pán je Bohem poznání, 1. Sam. 2:3.
Pán je dokonal˘ v poznání, Job 37:15.
BázeÀ Pánû je poãátek poznání, Pfiísl.
1:7. Ten, kdo má poznání, zadrÏuje
slov sv˘ch, Pfiísl. 17:27. Zemû bude
plná poznání Pánû, Iz. 11:9 (2. Nefi
21:9; 30:15). Vy jste odÀali klíã poznání,
Luká‰ 11:52. Láska Kristova pfiesahuje
poznání, Efez. 3:19. Pfiidávejte k vífie
své ctnost a ke ctnosti poznání, 2. Petr.
1:5. Nefi mûl velikou znalost dobroti-
vosti BoÏí, 1. Nefi 1:1. Dojdou poznání
svého Vykupitele, 2. Nefi 6:11. Spra-
vedliví budou míti dokonalou znalost

spravedlivosti své, 2. Nefi 9:14. Duch
dává poznání, Alma 18:35. Znalost
va‰e je v tomto dokonalá, Alma 32:34.
Lamanité budou pfiivedeni k pravému
poznání Vykupitele svého, Hel. 15:13.
MÛÏete vûdûti s dokonal˘m pozná-
ním, Ïe je to od Boha, Moroni 7:15–17.
Svatí naleznou veliké poklady pozná-
ní, NaS 89:19. Ryzí poznání velice
roz‰ifiuje du‰i, NaS 121:42. Ten, kdo
má klíãe svatého knûÏství, nemá Ïád-
nou obtíÏ získati poznání skuteãností,
NaS 128:11. Získá-li nûjaká osoba
poznání v tomto Ïivotû, má v˘hodu
ve svûtû, kter˘ pfiijde, NaS 130:19. Je
nemoÏné b˘ti spasen v nevûdomosti,
NaS 131:6.

POÎEHNÁNÍ, POÎEHNAN¯,
POÎEHNATI. Viz také
DíkÛvzdání, díky; Milost;
Patriarchální poÏehnání;
Pfiisluhování nemocn˘m; Zákon

Pfiedati nûkomu boÏskou pfiízeÀ. Cokoli
pfiispívá k pravému ‰tûstí, blahu nebo
blahobytu, je poÏehnání.

V‰echna poÏehnání jsou zaloÏena
na vûãn˘ch zákonech (NaS 130:20–21).
ProtoÏe BÛh chce, aby jeho dûti nachá-
zely v Ïivotû radost (2. Nefi 2:25), udûlu-
je jim poÏehnání jako dÛsledek jejich
poslu‰nosti jeho pfiikázání (NaS 82:10),
v odpovûì na modlitbu nebo knûÏsk˘
obfiad (NaS 19:38; 107:65–67) nebo
skrze svou milost (2. Nefi 25:23).

Dobfie znám˘ seznam prohlá‰ení o
poÏehnanosti jsou blahoslavenství
(Mat. 5:1–12; 3. Nefi 12:1–12).

V‰eobecné odkazy: Uãiním z tebe národ
velik˘ a poÏehnám tobû, Gen. 12:2–3
(1. Nefi 15:18; Abr. 2:9–11). PoÏehnání
jsou na hlavû spravedlného, Pfiísl.
10:6. Vûrn˘ muÏ bude opl˘vati poÏeh-
náními, Pfiísl. 28:20. Pán otevfie prÛdu-
chy nebeské a vyleje na vás poÏehnání,
Mal. 3:10 (3. Nefi 24:10). Blahoslaven-
ství zaslibují poÏehnání, Mat. 5:1–12
(3. Nefi 12:1–12). PoÏehnaní jsou ti, jiÏ
jsou povoláni na svatební veãefii
Beránkovu, Zjev. 19:9. Tomu, kdo je
spravedliv˘, se dostává pfiíznû BoÏí,
1. Nefi 17:35 (Mos. 10:13). Budete-li
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poslouchati, zanechávám vám poÏeh-
nání, 2. Nefi 1:28. Zanechávám vám
totéÏ poÏehnání, 2. Nefi 4:9. Îehná
vám okamÏitû, Mos. 2:24. Pán Ïehná a
dává úspûch tûm, ktefií v nûho vkládají
svou dÛvûru, Hel. 12:1. Pomáhej na-
stoliti mé dílo a bude‰ poÏehnán, NaS
6:9. Modli se vÏdy, a veliké bude tvé
poÏehnání, NaS 19:38. Buì pokfitûn a
obdrÏí‰ Ducha mého a poÏehnání tak
veliké, jaké jsi nikdy nepoznal, NaS
39:10. Po mnohém souÏení pfiicházejí
poÏehnání, NaS 58:4. Lidé neposlou-
chají; odvolávám, a oni nedostávají
poÏehnání, NaS 58:32. Neporozumûli
jste, jak veliká poÏehnání pro vás Otec
pfiipravil, NaS 78:17. Od vysokého
knûÏství pochází vykonávání obfiadÛ
a poÏehnání církvi, NaS 107:65–67. Je
zákon, na nûmÏ jsou v‰echna poÏeh-
nání zaloÏena, NaS 130:20. V‰ichni,
ktefií chtûjí míti poÏehnání z m˘ch ru-
kou, se budou fiíditi zákonem, NaS
132:5. PoÏehnání jsou drÏena v záloze
pro ty, jiÏ milují Pána, NaS 138:52.
Abraham usiloval o poÏehnání otcÛ a
právo, aby je spravoval, Abr. 1:2.

PoÏehnání dûtí: Bral je do náruãí a Ïeh-
nal jim, Marek 10:16. Bral jejich malé
dûti, jedno po druhém, a Ïehnal jim,
3. Nefi 17:21. Star‰í mají Ïehnati dûti
ve jménu JeÏí‰e Krista, NaS 20:70.

PRATT, ORSON

Jeden z prvních dvanácti apo‰tolÛ
povolan˘ch po znovuzfiízení Církve
v novodob˘ch dûjinách (NaS 124:128–
129). Byl ãlenem Církve pouh˘ch ‰est
t˘dnÛ, kdyÏ mu Pán dal skrze Josepha
Smitha zjevení (NaS 34). Orson Pratt
byl také misionáfiem Církve (NaS
52:26; 75:14) a nûkolik let slouÏil jako
církevní historik.

PRATT, PARLEY PARKER

Star‰í bratr Orsona Pratta a jeden
z prvních dvanácti apo‰tolÛ povola-
n˘ch po znovuzfiízení Církve v novo-
dob˘ch dûjinách (NaS 124:128–129).
Parley Pratt byl povolán na první
z nûkolika misionáfisk˘ch cest, kdyÏ

mu Pán dal zjevení skrze Josepha
Smitha v fiíjnu 1830 (NaS 32; 50:37).

PRAVÁ LÁSKA. Viz také Blaho a
sociální péãe; Láska; SluÏba; Soucit

âistá láska Kristova, (Moroni 7:47);
láska, kterou má Kristus k dûtem lid-
sk˘m a kterou dûti lidské mají míti
jedno k druhému (2. Nefi 26:30; 33:7–
9; Eter 12:33–34); nejvy‰‰í, neju‰lechti-
lej‰í, nejsilnûj‰í druh lásky, ne pouze
náklonnost.

Poznání nadouvá, ale pravá láska vzdû-
lává, 1. Kor. 8:1. Pravá láska, ãistá láska,
pfiesahuje a pfiekonává témûfi v‰echno
ostatní, 1. Kor. 13. Konec pfiikázání je
pravá láska ze srdce ãistého, 1. Tim.
1:5. Pfiidejte k bratrské laskavosti pra-
vou lásku, 2. Petr. 1:7. Pán pfiikázal, aby
v‰ichni lidé mûli pravou lásku, 2. Nefi
26:30 (Moroni 7:44–47). Hleìte, abyste
mûli víru, nadûji a pravou lásku, Alma
7:24. Láska, kterou má Pán k lidem, je
pravá láska, Eter 12:33–34. Bez pravé
lásky nemohou lidé zdûditi ono místo
pfiipravené v Otcov˘ch pfiíbytcích, Eter
12:34 (Moroni 10:20–21). Moroni zapsal
Mormonova slova o vífie, nadûji a pravé
lásce, Moroni 7. Pravá láska uschop-
Àuje lidi pro Pánovo dílo, NaS 4:5–6
(NaS 12:8). Odûjte se poutem pravé
lásky, NaS 88:125. NechÈ tvé nitro je
plné pravé lásky, NaS 121:45.

PRAVDA. Viz také Inteligence;
Poznání, znalost; Svûtlo, svûtlo
Kristovo

Poznání vûcí jak jsou a jak byly a jak
pfiijdou (NaS 93:24). Pravda se také
vztahuje ke svûtlu a zjevení z nebe.

Pravda ze zemû vyráÏeti bude, Îalmy
85:12 (MojÏ. 7:62). Poznáte pravdu a
pravda vás vysvobodí, Jan 8:32. Já
jsem ta cesta, pravda a Ïivot, Jan 14:6.
¤íkáme-li, Ïe nemáme Ïádn˘ hfiích,
pravda v nás není, 1. Jan. 1:8. Provinilí
povaÏují pravdu za tvrdou, 1. Nefi 16:2.
Spravedliví milují pravdu, 2. Nefi 9:40.
Duch praví pravdu a nelÏe, Jákob 4:13.
Ty jsi BÛh pravdy a nemÛÏe‰ lháti,
Eter 3:12. Mocí Ducha Svatého mÛÏete
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znáti pravdu ohlednû v‰ech vûcí,
Moroni 10:5. Pravda trvá na vûky
vûkÛ, NaS 1:39. Ty jsi byl osvícen
Duchem pravdy, NaS 6:15. Kniha
Mormonova obsahuje pravdu a slovo
BoÏí, NaS 19:26. Utû‰itel byl vyslán
uãiti pravdû, NaS 50:14. Ten, kdo pfiijí-
má slovo Duchem pravdy, pfiijímá je
tak, jak je kázáno Duchem pravdy,
NaS 50:17–22. Hlásejte pravdu podle
zjevení, jeÏ jsem vám dal, NaS 75:3–4.
Cokoli je pravda, je svûtlo, NaS 84:45.
Svûtlo Kristovo je svûtlo pravdy, NaS
88:6–7, 40. Duch mÛj je pravda, NaS
88:66. Inteligence neboli svûtlo pravdy
nebyla stvofiena, NaS 93:29. Sláva BoÏí
je inteligence neboli svûtlo a pravda,
NaS 93:36. Já jsem vám pfiikázal, aby-
ste vychovávali dûti své ve svûtle a
pravdû, NaS 93:40. MÛj Jednorozen˘
je pln milosti a pravdy, MojÏ. 1:6.

PRAVOMOC. Viz také Klíãe knûÏství;
KnûÏství; Moc; Povolání, povolan˘
Bohem, povolati; Vysvûcení,
vysvûtiti

Svolení udûlované muÏÛm na zemi po-
volan˘m nebo vysvûcen˘m, aby jednali
za Boha Otce nebo JeÏí‰e Krista a v jejich
zastoupení pfii práci na BoÏím díle.

Já jsem tû poslal, Ex. 3:12–15. ¤íkej
v‰echno, co ti pfiikazuji, Ex. 7:2. Dvanác-
ti uãedníkÛm dal moc, Mat. 10:1. Vy
jste mne nevyvolili, ale já jsem vás
vyvolil a vysvûtil jsem vás, Jan 15:16.
Nefi a Lehi kázali s velikou pravomo-
cí, Hel. 5:18. Nefi, syn HelamanÛv, byl
muÏem BoÏím, majícím velikou moc a
pravomoc od Boha, Hel. 11:18 (3. Nefi
7:17). JeÏí‰ dal moc a pravomoc dva-
nácti NefitÛm, 3. Nefi 12:1–2. Joseph
Smith byl povolán Bohem a vysvûcen,
NaS 20:2. Nikdo nebude kázati mé
evangelium nebo budovati mou Cír-
kev, ledaÏe je vysvûcen a Církvi je zná-
mo, Ïe má pravomoc, NaS 42:11. Star‰í
mají kázati evangelium, jednajíce
v pravomoci, NaS 68:8. Melchisede-
chovo knûÏství má pravomoc, aby
fiídilo duchovní vûci, NaS 107:8, 18–
19. Co je uãinûno boÏskou pravomocí,
stává se zákonem, NaS 128:9. Kdokoli

káÏe nebo pfiisluhuje Bohu, musí b˘ti
povolán Bohem skrze ty, ktefií mají
pravomoc, âl. v. 1:5.

PRESIDENT. Viz také Prorok; První
pfiedsednictvo

Oznaãení pro pfiedsedajícího úfiedníka
nûjaké organizace. President Církve je
prorokem, vidoucím a zjevovatelem
(NaS 21:1; 107:91–92) a ãlenové Církve
mají pro proroka Církve pouÏívati
oslovení „president“ (NaS 107:65). Je
jedinou osobou na zemi zplnomocnû-
nou pouÏívati v‰echny klíãe knûÏství.

Vedoucí knûÏsk˘ch kvor a dal‰ích
církevních organizací mohou míti
také oznaãení president.

Pán dal klíãe království Josephu
Smithovi, NaS 81:1–2. Tfii presidenti
tvofií kvorum pfiedsednictva Církve,
NaS 107:21–24. Presidenti byli vysvû-
ceni podle fiádu Melchisedechova,
NaS 107:29. Jsou popsány povinnosti
presidentÛ jáhnÛ, uãitelÛ, knûÏí a star-
‰ích, NaS 107:85–89 (NaS 124:136–138,
142). Je sedm presidentÛ nad v‰emi
ostatními sedmdesátníky, NaS 107:93–
95. Byli urãeni presidenti kÛlÛ, NaS
124:133–35.

PROKLÍTI, PROKLETÍ. Viz také
Zatracení

V písmech znamená slovo prokletí
pouÏití boÏského zákona, kter˘ pfii-
pou‰tí nebo pfiiná‰í soudy a jejich
následky na vûc, osobu nebo lid v prvé
fiadû pro nespravedlivost. Prokletí jsou
projevem BoÏí lásky a spravedlnosti.
Mohou b˘ti seslána pfiímo Bohem
nebo vyslovena jeho zplnomocnûn˘-
mi sluÏebníky. Nûkdy úplné dÛvody
pro prokletí jsou známy pouze Bohu.
Kromû toho se v prokletém stavu na-
cházejí ti, ktefií vûdomû neposlouchají
Boha a tím se odtahují od Ducha Pánû.

Pán mÛÏe odejmouti prokletí díky
vífie jednotlivce nebo lidí v JeÏí‰e Krista
a poslu‰nosti zákonÛ a obfiadÛ evange-
lia (Alma 23:16–18, 3. Nefi 2:14–16;
âl. v. 1:3).

BÛh proklel hada za podvedení Adama
a Evy, Gen. 3:13–15 (MojÏ. 4:19–21).
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Zemû byla prokleta pro Adama a Evu,
Gen. 3:17–19 (MojÏ. 4:23–25). Pán pro-
klel Kaina za zabití Abela, Gen. 4:11–
16 (MojÏ. 5:22–41). Pán proklel Kanána
a jeho potomky, Gen. 9:25–27 (MojÏ.
7:6–8; Abr. 1:21–27). Izrael bude
poÏehnán, bude-li poslu‰en Boha, a
proklet, bude-li neposlu‰n˘, Deut.
28:1–68 (Deut. 29:18–28). Gézi a po-
tomci jeho byli prokleti malomocen-
stvím Námanov˘m, 2. Král. 5:20–27.
Pán proklel dávn˘ národ Izraele za
neplacení desátkÛ a obûtí, Mal. 3:6–
10. JeÏí‰ proklel strom fíkov˘ a on
uhynul, Marek 11:11–14, 20–21. JeÏí‰
proklel mûsta Korozaim, Betsaidu a
Kafarnaum, Luká‰ 10:10–15. ProtoÏe
Lamanité nechtûli poslouchati Pána,
byli oddûleni z pfiítomnosti Pánû a
prokleti, 2. Nefi 5:20–24. V‰ichni jsou
zváni, aby pfii‰li k Bohu, 2. Nefi 26:33.
Pán prokleje ty, ktefií se dopou‰tûjí
smilstva, Jákob 2:31–33. Nefité obdrÏí
vût‰í prokletí neÏ Lamanité, ledaÏe
budou ãiniti pokání, Jákob 3:3–5.
Vzpurní lidé pfiivádûjí prokletí sami
na sebe, Alma 3:18–19 (Deut. 11:26–28).
Korihor byl proklet za odvádûní lidí
od Boha, Alma 30:43–60. Pán proklel
nefitské zemû a bohatství pro nepra-
vosti lidí, Hel. 13:22–23 (2. Nefi 1:7;
Alma 37:31). Pán proklel zlovolné
Jaredity, Eter 9:28–35. Kristovo usmí-
fiení snímá z mal˘ch dûtí prokletí
Adamovo, Moroni 8:8–12. Ti, ktefií se
odvracejí od Pána, jsou prokleti, NaS
41:1. Zemû bude stiÏena prokletím,
pokud nebude stmelující ãlánek mezi
otci a dûtmi, NaS 128:18 (Mal. 4:5–6).

PROMùNùNÍ. Viz také JeÏí‰ Kristus;
Klíãe knûÏství

Stav osob, jejichÏ zjev a podstata jsou
doãasnû zmûnûny – to znamená, Ïe
jsou pozvednuty na vy‰‰í duchovní
úroveÀ – takÏe mohou snésti pfiítom-
nost a slávu nebesk˘ch bytostí.

Promûnûní Krista: Petr, Jakub a Jan vidûli
pfied sebou oslaveného a promûnûné-
ho Pána. Spasitel pfiedtím slíbil, Ïe
Petr obdrÏí klíãe království nebeského
(Mat. 16:13–19; 17:1–9; Marek 9:2–10;

Luká‰ 9:28–36; 2. Petr. 1:16–18). Spasi-
tel, MojÏí‰ a Elias (Eliá‰) pfiedali pfii
této dÛleÏité události Petrovi, Jakubovi
a Janovi slíbené klíãe knûÏství. S tûmi-
to knûÏsk˘mi klíãi mûli apo‰tolové
moc pokraãovati v díle království po
nanebevstoupení JeÏí‰e.

Joseph Smith uãil, Ïe Petr, Jakub a
Jan byli na hofie Promûnûní také pro-
mûnûni. Vidûli vidûní zemû, jak bude
vypadat ve svém budoucím oslaveném
stavu (NaS 63:20–21). Vidûli MojÏí‰e a
Eliá‰e, dvû promûnûné bytosti, a sly‰eli
hlas Otce. Otec fiekl: „TentoÈ jest ten mÛj
mil˘ syn, v nûmÏ mi se dobfie zalíbilo,
toho poslouchejte.“ (Mat. 17:5.)

Promûnûné bytosti: Vidûli Boha Izraelské-
ho, Ex. 24:9–11. KdyÏ mluvil s Bohem,
kÛÏe tváfie jeho záfiila, Ex. 34:29 (Marek
9:2–3). JeÏí‰ova tváfi záfiila, Mat. 17:2
(Marek 9:2–3). Izrael nemohl stále hle-
dûti na tváfi MojÏí‰ovu pro slávu, 2. Kor.
3:7. Abinadiova tváfi záfiila nesmírn˘m
jasem, Mos. 13:5–9. Byli obklopeni
jakoby ohnûm, Hel. 5:23, 36, 43–45
(3. Nefi 17:24; 19:14). Byli stejnû bû-
lostní jako tváfi JeÏí‰ova, 3. Nefi 19:25.
Pfiipadalo jim to jako promûnûní,
3. Nefi 28:15. Îádn˘ ãlovûk nevidûl
Boha v tûle, ledaÏe byl obÏiven Du-
chem, NaS 67:10–12. Mocí Ducha byly
oãi na‰e otevfieny, NaS 76:12. Sláva
BoÏí byla na MojÏí‰ovi, MojÏ. 1:2.
Sláva jeho byla na mnû; a já jsem
spatfiil jeho tváfi, neboÈ jsem byl pro-
mûnûn, MojÏ. 1:11. Spatfiil jsem nebe-
sa otevfiená a byl jsem odûn slávou,
MojÏ. 7:3–4.

PRONÁSLEDOVÁNÍ,
PRONÁSLEDOVATI. Viz také
Protivenství

PÛsobiti úzkost nebo bolest druh˘m pro
jejich víru nebo spoleãenské postave-
ní; t˘rati nebo utiskovati.

PoÏehnaní jsou ti, ktefií jsou pronásle-
dováni pro spravedlivost, Mat. 5:10
(3. Nefi 12:10). Modlete se za ty, ktefií
vás zneuÏívají a pronásledují, Mat.
5:44 (3. Nefi 12:44). ProtoÏe jsou boha-
tí, pronásledují mírné, 2. Nefi 9:30
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(2. Nefi 28:12–13). Spravedliví, ktefií
oãekávají Krista, nehledû na v‰echno
pronásledování, nezahynou, 2. Nefi
26:8. V‰echny tyto vûci ti dají zku‰e-
nosti, NaS 122:7.

PROROCTVÍ, PROROKOVATI.
Viz také Prorok; Prorokynû;
Vidoucí; Zjevení

Proroctví tvofií boÏsky inspirovaná
slova nebo záznamy, které nûjaká oso-
ba dostává skrze zjevení od Ducha
Svatého. Svûdectví o JeÏí‰ovi je duch
proroctví (Zjev. 19:10). Proroctví se
mÛÏe t˘kati minulosti, pfiítomnosti
nebo budoucnosti. KdyÏ nûjaká osoba
prorokuje, pak mluví nebo pí‰e to, co
BÛh chce, aby vûdûla, pro její vlastní
dobro nebo dobro jin˘ch. Jednotlivci
mohou obdrÏeti proroctví nebo zjeve-
ní pro svÛj vlastní Ïivot.

KéÏ by BÛh dal, aby ve‰ker˘ PánÛv lid
byli proroci, Num. 11:29. Va‰i synové i
dcery budou prorokovati, Joel 2:28
(Skut. 2:17–18). Zjevuje tajemství své
sluÏebníkÛm sv˘m prorokÛm, Amos
3:7. Îádné proroctví písma nepodléhá
nûjakému osobnímu v˘kladu, 2. Petr.
1:20. Nefité mûli mnohá zjevení a ducha
proroctví, Jákob 4:6, 13. Alma a Amulek
znali zámûry Zezromova srdce skrze
ducha proroctví, Alma 12:7. Bûda
tomu, kdo fiíká, Ïe Pán jiÏ nepÛsobí
proroctvím, 3. Nefi 29:6. Hledejte
v proroctvích Izaiá‰ov˘ch, Morm. 8:23.
Proroctví budou v‰echna splnûna,
NaS 1:37–38. MuÏ musí b˘ti povolán
Bohem skrze proroctví, âl. v. 1:5.

PROROK. Viz také President;
Proroctví, prorokovati; Vidoucí;
Zjevení

Osoba, která byla povolána Bohem a
která za nûj mluví. Prorok jako posel
BoÏí pfiijímá od Boha pfiikázání, pro-
roctví a zjevení. Jeho zodpovûdností je
oznamovati lidem BoÏí vÛli a prav˘
charakter Boha a ukazovati jim v˘znam
jeho jednání s nimi. Prorok odsuzuje
hfiích a pfiedpovídá jeho následky.
Je kazatelem spravedlivosti. Prorok
mÛÏe b˘ti pfiíleÏitostnû inspirován,

aby ve prospûch lidstva pfiedpovídal
budoucnost. Av‰ak jeho prvofiadou
zodpovûdností je vydávati svûdectví o
Kristu. Dnes je prorokem BoÏím na
zemi president Církve JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ. âlenÛm První-
ho pfiedsednictva a dvanácti apo‰tolÛm
je vyjadfiována podpora jako prorokÛm,
vidoucím a zjevovatelÛm.

KéÏ by BÛh dal, aby ve‰ker˘ PánÛv lid
byli proroci, Num. 11:29. JestliÏe je
prorok, já Pán se mu projevím ve vidû-
ní, Num. 12:6. Pán svûdãil proti Izraeli
skrze v‰echny proroky, 2. Král. 17:13
(2. Par. 36:15–16; Jer. 7:25). Vysvûtil
jsem tû za proroka pro národy, Jer. 1:5,
7. Zjevuje tajemství své sluÏebníkÛm
sv˘m prorokÛm, Amos 3:7. Mluvil skrze
ústa sv˘ch svat˘ch prorokÛ, Luká‰
1:70 (Skut. 3:21). V‰ichni proroci svûd-
ãili o Kristu, Skut. 10:43. BÛh v Církvi
ustanovil proroky, 1. Kor. 12:28 (Efez.
4:11). Církev je zbudována na základû
apo‰tolÛ a prorokÛ, Efez. 2:19–20. Lidé
zavrhli slova prorokÛ, 1. Nefi 3:17–18
(2. Nefi 26:3). Duchem jsou prorokÛm
oznamovány v‰echny vûci, 1. Nefi
22:1–2. Kristus pfii‰el k NefitÛm, aby
naplnil v‰echno, co promlouval ústy
sv˘ch svat˘ch prorokÛ, 3. Nefi 1:13
(NaS 42:39). Ti, ktefií nechtûjí dbáti slov
prorokÛ, budou odfiíznuti, NaS 1:14.
Ti, ktefií vûfií slovÛm prorokÛ, mají
Ïivot vûãn˘, NaS 20:26. Prorokovo
slovo budete pfiijímati jako z m˘ch
vlastních úst, NaS 21:4–6. Zjevení a
pfiikázání pro Církev pfiicházejí pouze
skrze jednoho urãeného, NaS 43:1–7.
Povinností presidenta je pfiedsedati celé
Církvi a b˘ti jako MojÏí‰, b˘ti proro-
kem, NaS 107:91–92. Vûfiíme v proroky,
âl. v. 1:6.

PROROKYNù. Viz také Proroctví,
prorokovati

Îena, která obdrÏela svûdectví o JeÏí-
‰ovi a tû‰í se z ducha zjevení. Prorokynû
nemá knûÏství ani jeho klíãe. Aãkoli je
jen nûkolik Ïen v písmech naz˘váno
prorokynûmi, prorokovaly mnohé,
jako napfiíklad Rebeka, Anna, matka
Samuelova, AlÏbûta a Maria.
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Maria, sestra MojÏí‰ova, byla naz˘vána
prorokyní, Ex. 15:20. Debora byla naz˘-
vána prorokyní, Soud. 4:4. Chulda byla
naz˘vána prorokyní, 2. Král. 22:14
(2. Par. 34:22). Anna, dcera Fanuelova,
byla naz˘vána prorokyní, Luká‰ 2:36.

PROSITI, TÁZATI SE, ÎÁDATI.
Viz také Modlitba

Tázati se, ptáti se nebo prositi Boha o
zvlá‰tní pfiízeÀ.

Proste a bude vám dáno, Mat. 7:7. Jest-
liÏe se komukoli z vás nedostává
moudrosti, nechÈ Ïádá Boha, Jakub 1:5
(JS–Î 1:7–20). Îádejte mne ve vífie,
1. Nefi 15:11. NemÛÏete-li rozumûti
tûmto slovÛm, bude to proto, Ïe nepro-
síte, 2. Nefi 32:4. Proste v upfiímnosti
srdce, Mos. 4:10. BÛh vám udílí v‰e, o co
ve vífie poÏádáte a co je správné, Mos.
4:21. TaÏte se Boha, zda tyto vûci nejsou
pravdivé, Moroni 10:4. Milují temnotu
více neÏ svûtlo; tudíÏ nechtûjí mne
prositi, NaS 10:21. Je vám pfiikázáno
ve v‰ech vûcech prositi Boha, NaS 46:7.

PROST¤EDNÍK. Viz také JeÏí‰
Kristus; Usmífiení, usmífiiti

Pfiímluvãí nebo zprostfiedkovatel. JeÏí‰
Kristus je prostfiedník mezi Bohem a
ãlovûkem. Jeho usmífiení umoÏnilo
lidem, aby ãinili pokání ze sv˘ch hfií-
chÛ a stali se usmífien˘mi s Bohem.

Îádn˘ nepfiichází k Otci, leda skrze
JeÏí‰e Krista, Jan 14:6. Je jeden prostfied-
ník mezi Bohem a lidmi, 1. Tim. 2:5.
Kristus je prostfiedník lep‰í smlouvy,
ÎidÛm 8:6 (ÎidÛm 9:15; 12:24; NaS
107:19). Svat˘ Mesiá‰ se pfiimluví za
v‰echny dûti lidské, 2. Nefi 2:9 (Iz.
53:12; Mos. 14:12). Vy máte hledûti
k tomuto velikému Prostfiedníkovi,
2. Nefi 2:27–28. My jsme uãinûni do-
konal˘mi skrze JeÏí‰e, prostfiedníka
nové smlouvy, NaS 76:69.

PROTIKLAD. Viz Protivenství

PROTIVENSTVÍ. Viz také Pokou‰eti,
poku‰ení; Pronásledování,
pronásledovati; UkázÀování,
ukázÀovati; Vytrvati

Skrze protivenství – zkou‰ky, trápení
a tûÏkosti – mÛÏe ãlovûk, jestliÏe se
obrací k Pánu, míti mnoho zku‰eností,
které vedou k duchovnímu rÛstu a
vûãnému pokroku.

BÛh sám vás zachraÀoval ze v‰ech
protivenství va‰ich a souÏení va‰ich,
1. Sam. 10:19. Volali k Pánu v trápení
svém, Îalmy 107:6, 13, 19, 28. Aãkoli
vám chleba protivenství Pán dává,
pfiesto uãitelé tvoji odÀati nebudou,
Iz. 30:20–21. Musí nezbytnû b˘ti, aby
byl protiklad ve v‰ech vûcech, 2. Nefi
2:11. Kdyby nikdy nemûly hofiké,
nemohly by znáti sladké, NaS 29:39.
Tvé protivenství potrvá jen malou
chvilku, NaS 121:7–8. V‰echny tyto
vûci ti dají zku‰enosti a budou pro tvé
dobro, NaS 122:5–8. Ochutnávají hofi-
ké, aby mohly vûdûti, jak oceÀovati
dobré, MojÏ. 6:55.

PROTIVNÍK. Viz ëábel

PRVNÍ P¤EDSEDNICTVO. Viz také
Klíãe knûÏství; President; Zjevení

President Církve a jeho rádcové. Jsou
kvorem tfií vysok˘ch knûÏí a pfiedsedají
nad celou Církví. První pfiedsednictvo
drÏí v‰echny klíãe knûÏství.

Klíãe království patfií vÏdy pfiedsed-
nictvu vysokého knûÏství, NaS 81:2.
Pfiedsednictvo vysokého knûÏství má
právo pfiisluhovati ve v‰ech úfiadech,
NaS 107:9, 22. Kdokoli pfiijímá mne,
pfiijímá První pfiedsednictvo, NaS
112:20, 30. První pfiedsednictvo má
pfiijímati zjevení pro celou církev, NaS
124:126.

PRVNÍ VIDùNÍ. Viz také Smith,
Joseph, ml.; Znovuzfiízení
evangelia

Událost, pfii které se v háji proroku
Josephu Smithovi ukázal BÛh Otec a
jeho Syn JeÏí‰ Kristus.

Na jafie roku 1820 bylo Josephu Smi-
thovi ml. patnáct let. Îil se svou rodi-
nou v okresu Palmyra ve státû New
York. Nedaleko na západ od rodinného
domu byl háj s velik˘mi stromy. Joseph
ode‰el na toto místo, aby se modlil
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k Bohu, aby poznal, která církev je
pravá. KdyÏ ãetl Bibli, získal siln˘
pocit, Ïe musí usilovati o onu odpo-
vûì od Boha (Jakub 1:5–6). V odpovûì
na jeho modlitbu se mu ukázal Otec a
Syn a fiekli mu, aby se nepfiipojoval
k Ïádné církvi, které byly tehdy na
zemi, neboÈ v‰echny jsou na omylu
(JS–Î 1:15–20). Tento posvátn˘ záÏitek
zahájil fiadu událostí, které uskuteãni-
ly znovuzfiízení evangelia a Kristovy
pravé Církve.

PRVNÍ ZÁSADY EVANGELIA. Viz
Duch Svat˘; Kfiest, kfitíti; Pokání;
Vûfiiti, víra

PRVOROZENSTVÍ. Viz také
Prvorozen˘; Smlouva

Právo na dûdictví náleÏející prvoroze-
nému synovi. Prvorozenství v ‰ir‰ím
smyslu neboli právo ze zrození zahr-
nuje jakákoli neboli v‰echna práva
nebo dûdictví pfiedávané osobû, kdyÏ
se narodí do nûjaké rodiny a kultury.

Prodej mi v tento den prvorozenství
své, Gen. 25:29–34 (Gen. 27:36). Prvo-
rozen˘ sedûl podle prvorozenství své-
ho, Gen. 43:33. Postavil Efraima pfied
Manassese, Gen. 48:14–20 (Jer. 31:9).
Prvorozenství bylo Jozefovo, 1. Par.
5:2. Ezau prodal prvorozenství své,
ÎidÛm 12:16. Vy jste zákonn˘mi dûdici,
NaS 86:9. Sion má právo na knûÏství
skrze rod, NaS 113:8 (Abr. 2:9–11).

PRVOROZEN¯. Viz také JeÏí‰
Kristus; Prvorozenství

V dobû dávn˘ch patriarchÛ obdrÏel
prvorozen˘ syn prvorozenství (Gen.
43:33), a tak zdûdil po smrti otce vede-
ní rodiny. Prvorozen˘ musel b˘ti
hoden toho, aby pfiijal tuto zodpovûd-
nost (1. Par. 5:1–2) a své prvorozenství
mohl ztratiti skrze nespravedlivost.

Pod zákonem MojÏí‰ov˘m byl prvo-
rozen˘ syn pokládán za toho, kdo náleÏí
Bohu. Prvorozen˘ obdrÏel dvojnásob-
n˘ díl z vlastnictví svého otce (Deut.
21:17). Po smrti otce byl zodpovûdn˘
za péãi o matku a sestry.

Prvorozen˘ samec také náleÏel Bohu.

âistá zvífiata byla pouÏívána pro obû-
ti, zatímco neãistá zvífiata mohla b˘ti
vykoupena nebo prodána nebo usmr-
cena (Ex. 13:2, 11–13; 34:19–20; Lev.
27:11–13, 26–27).

Prvorozen˘ symbolizoval JeÏí‰e
Krista a jeho pozemskou sluÏbu, pfiipo-
mínaje lidem, Ïe pfiijde velik˘ Mesiá‰
(MojÏ. 5:4–8; 6:63).

JeÏí‰ byl prvorozen˘ z duchovních
dûtí na‰eho Nebeského Otce, Jednoro-
zen˘ OtcÛv v tûle a první, kter˘ vstal
z mrtv˘ch ve vzkfií‰ení (Kol. 1:13–18).
Vûrní Svatí se stávají ve vûãnosti ãleny
Církve Prvorozeného (NaS 93:21–22).

Prvorozeného ze synÛ sv˘ch mnû dá‰,
Ex. 22:29. Posvûtil jsem sobû v‰e prvo-
rozené v Izraeli, Num. 3:13. On byl
prvorozen˘ mezi mnoha bratfiími, ¤ím.
8:29. On uvádí prvorozeného do svûta,
ÎidÛm 1:6. To jsou ti, kdoÏ jsou církví
Prvorozeného, NaS 76:54, 94. Bylo mi
pfiedáno od otcÛ, a to právo prvoroze-
ného, Abr. 1:3.

PRVOTINY

První plodiny sklizené v urãitém obdo-
bí. Ve starozákonních dobách byly
obûtovány Pánu (Lev. 23:9–20). Ti, ktefií
pfiijímají evangelium a vytrvají do kon-
ce ve vûrnosti, jsou symbolicky vzato
prvotinami, neboÈ oni patfií Bohu.

Ti, ktefií následují Beránka, kamkoli krá-
ãí, jsou prvotinami Bohu, Zjev. 14:4.
Ti, ktefií budou s Kristem sestupovati
první, jsou prvotinami, NaS 88:98.

P¤ÁTELSTVÍ. Viz také Jednota;
Láska

Pro Svaté posledních dnÛ pfiátelství
zahrnuje nabídnutí pfiátelského spole-
ãenství, sluÏbu, povzbuzování a posi-
lování druh˘ch.

Miluj bliÏního svého jako sebe samé-
ho, Lev. 19:18 (Mat. 19:19; NaS 59:6).
AÏ bude‰ obrácen˘, posiluj bratfií
sv˘ch, Luká‰ 22:32. Jste moji uãedníci,
budete-li míti lásku jedni k druh˘m,
Jan 13:35. Pas ovce mé, Jan 21:15–17.
Modlili se, abychom na sebe vzali pfiá-
telství skrze sluÏbu Svat˘m, 2. Kor.
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8:1–5. Na‰e pfiátelství je s Otcem a se
Synem jeho, 1. Jan. 1:3. Nefité a Lama-
nité se navzájem pfiátelili, Hel. 6:3.
NechÈ si kaÏd˘ ãlovûk váÏí bratra
svého jako sebe sama, NaS 38:24–25.
Nejste-li jedno, nejste moji, NaS 38:27.
Pfiijímám vás do spoleãenství s pfied-
sevzetím b˘ti va‰ím pfiítelem a bra-
trem, NaS 88:133.

P¤EDSEDAJÍCÍ BISKUP

Generální autorita v Církvi. Má v‰eo-
becnou zodpovûdnost za ãasné blaho
Církve (NaS 107:68). Pfiedsedající
biskup a jeho rádci, ktefií jsou také
generálními autoritami, pfiedsedají
Aronovu knûÏství Církve (NaS 68:16–
17; 107:76, 87–88).

Edward Partridge bude vysvûcen bis-
kupem, NaS 41:9. Biskupové mají b˘ti
povoláváni a ustanovováni Prvním
pfiedsednictvem, NaS 68:14–15. Doslov-
ní potomci Aronovi, ktefií jsou prvoro-
zen˘mi, mají právo pfiedsedati, jsou-li
povoláni, ustanoveni a vysvûceni Prv-
ním pfiedsednictvem, NaS 68:16, 18–20.
MÛÏe b˘ti souzen pouze pfied Prvním
pfiedsednictvem, NaS 68:22–24 (NaS
107:82).

P¤EDSEDNICTVO. Viz První
pfiedsednictvo

P¤EDSMRTELN¯ ÎIVOT. Viz také
âlovûk, lidé; Poãátek; Rada
v nebi; Válka v nebi

Îivot pfied pozemsk˘m Ïivotem. V‰ich-
ni muÏi a Ïeny, dfiíve neÏ pfii‰li na zem
jako smrtelné bytosti, Ïili s Bohem
jako jeho duchovní dûti. Toto se nûkdy
naz˘vá první stav (Abr. 3:26).

KdyÏ BÛh pokládal základy zemû,
v‰ichni synové BoÏí plesali radostí,
Job 38:4–7. Duch se navrátí k Bohu,
kter˘ ho dal, Kaz. 12:7. Dfiíve neÏ jsem
tû zformoval v bfiichu, znal jsem tebe,
Jer. 1:4–5. My v‰ichni jsme potomstvo
jeho, Skut. 17:28. BÛh nás vyvolil pfied
zaloÏením svûta, Efez. 1:3–4. Máme
b˘ti poddáni Otci duchÛ, ÎidÛm 12:9.
Andûly, ktefií svÛj první stav nezacho-
vali, ponechal ve vûãn˘ch fietûzech,

Judas 1:6 (Abr. 3:26). ëábel a jeho
andûlé byli vyvrÏeni, Zjev. 12:9. Byli
povoláni a pfiipravováni od zaloÏení
svûta, Alma 13:3. Kristus hledûl na
rozpûtí vûãnosti a na zástupy nebes
dfiíve, neÏ svût byl uãinûn, NaS 38:1.
âlovûk byl také na poãátku s Bohem,
NaS 93:29 (Hel. 14:17; NaS 49:17).
U‰lechtilí duchové byli vyvoleni na
poãátku, aby byli vládci v Církvi, NaS
138:53–55. Mnozí obdrÏeli své první
pouãení ve svûtû duchÛ, NaS 138:56.
V‰echny vûci byly stvofieny duchovnû
dfiíve, neÏ byly na zemi, MojÏ. 3:5.
Uãinil jsem svût a lidi dfiíve, neÏ byli
v tûle, MojÏ. 6:51. Abraham vidûl inte-
ligence, jeÏ byly zorganizovány dfiíve,
neÏli byl svût, Abr. 3:21–24.

P¤EDURâENÍ. Viz Pfiedustanovení

P¤EDUSTANOVENÍ. Viz také
Pfiedsmrteln˘ Ïivot

BoÏí pfiedsmrtelné ustanovení jeho
udatn˘ch duchovních dûtí, aby bûhem
svého smrtelného Ïivota naplnily ur-
ãitá poslání.

BÛh stanovil lidu meze, Deut. 32:8.
Dfiíve neÏ jsem tû zformoval v bfiichu,
vysvûtil jsem tû prorokem, Jer. 1:5. BÛh
urãil ãasy dfiíve stanovené, Skut. 17:26.
NeboÈ toho, koho pfiedzvûdûl, toho také
pfiedurãil, ¤ím. 8:28–30. Vyvolil nás
v sobû pfied zaloÏením svûta, Efez.
1:3–4. JeÏí‰ Kristus byl pfiedustanoven,
aby byl Vykupitelem, 1. Petr. 1:19–20
(Zjev. 13:8). Byli povoláni a pfiipravo-
váni od zaloÏení svûta, Alma 13:1–9.
Zpozoroval jsem u‰lechtilé a veliké, jiÏ
byli vyvoleni na poãátku, NaS 138:55–
56. MÛj Milovan˘ Syn byl vyvolen˘m
od poãátku, MojÏ. 4:2. Abraham byl vy-
volen dfiíve, neÏli se narodil, Abr. 3:23.

P¤EKLAD JOSEPHA SMITHA
(PJS). Viz také Smith, Joseph, ml.

Revize neboli pfieklad anglické Bible,
verze krále Jakuba, na nûmÏ Prorok
Joseph Smith zaãal pracovati v ãervnu
1830. BÛh mu pfiikázal, aby tento pfie-
klad uãinil, a on to pokládal za souãást
svého povolání prorokem.
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I kdyÏ Joseph dokonãil vût‰inu pfie-
kladu do ãervence 1833, aÏ do své smrti
v roce 1844 pokraãoval v úpravách
rukopisu pfii jeho pfiípravû na vydání.
I kdyÏ vydal nûkteré ãásti pfiekladu
bûhem svého Ïivota, je moÏné, Ïe by
uãinil dal‰í zmûny, kdyby Ïil tak dlou-
ho, aby mohl vydati celé dílo. Reorga-
nizovaná církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ vydala první vydání
inspirovaného pfiekladu Josepha Smitha
v roce 1867. Od oné doby vydali nûko-
lik vydání.

Prorok bûhem pfiekládání poznal
mnohé. Díky jeho pfiekladatelské práci
bylo získáno nûkolik oddílÛ Nauky a
smluv (napfi. NaS 76, 77, 91 a 132). Pán
také Josephovi dával urãité pokyny
pro pfiekládání, které jsou zaznamená-
ny v Nauce a smlouvách (NaS 37:1;
45:60–61; 76:15–18; 90:13; 91; 94:10;
104:58; 124:89). Kniha MojÏí‰ova a
Joseph Smith–Matou‰, písma nyní obsa-
Ïená v Drahocenné perle, byla pfievzata
pfiímo z Pfiekladu Josepha Smitha.

Pfieklad Josepha Smitha znovuzfiídil
nûkteré jasné a cenné vûci, které byly
z Bible ztraceny (1. Nefi 13). I kdyÏ to
není oficiální Bible Církve, tento pfie-
klad nabízí mnoho zajímav˘ch pohledÛ
a je velmi cenn˘ pro porozumûní Bibli.
Je to také svûdectví o boÏském povolá-
ní a sluÏbû Proroka Josepha Smitha.

P¤EKLÁDATI
Vyjádfiiti v˘znam my‰lenky podané
v jednom jazyce odpovídajícími v˘ra-
zy v jazyce jiném (Mos. 8:8–13; âl. v.
1:8). V písmech se o tom ãasto mluví
jako o daru od Boha (Alma 9:21; NaS 8;
9:7–9). Nûkdy to mÛÏe znamenati
vylep‰iti nebo opraviti existující pfie-
klad v nûjakém jazyce nebo obnoviti
ztracen˘ text (NaS 45:60–61). Josephu
Smithovi bylo pfiikázáno, aby se vûno-
val inspirovanému pfiekládání Bible
krále Jakuba (NaS 42:56; 76:15).

Joseph Smith mûl moc pfiekládati skr-
ze milosrdenství BoÏí, mocí BoÏí, NaS
1:29. Ty má‰ dar pfiekládati, NaS 5:4.
Dávám ti dar, pfieje‰-li si ho ode mne,
abys pfiekládal, NaS 6:25. BÛh dal

Josephu Smithovi moc z v˘sosti pfielo-
Ïiti Knihu Mormonovu, NaS 20:8. Pro-
stfiednictvím Urimu a Thumimu jsem
nûkteré ze znakÛ pfieloÏil, JS–Î 1:62
(Mos. 8:13; 28:13).

P¤EMÍTATI. Viz také Modlitba;
Zjevení

Meditovati a hluboce pfiem˘‰leti, ãasto
o písmech nebo jin˘ch vûcech BoÏích.
KdyÏ je pfiemítání o vûcech BoÏích
spojeno s modlitbou, mÛÏe pfiinésti
zjevení a porozumûní.

Maria pfiemítala o tûchto vûcech v srdci
svém, Luká‰ 2:19. Zatímco jsem sedûl
pfiemítaje v srdci svém, byl jsem ucho-
pen a unesen, 1. Nefi 11:1. Srdce mé
pfiemítá nad písmy, 2. Nefi 4:15. Nefi
‰el svou cestou, pfiemítaje o vûcech, jeÏ
Pán ukázal, Hel. 10:2–3. Jdûte do
domova svého a pfiemítejte o vûcech, o
kter˘ch jsem mluvil, 3. Nefi 17:3. Pa-
matujte, jak milosrdn˘ byl Pán, a pfie-
mítejte o tom v srdci svém, Moroni
10:3. Pfiemítej o vûcech, jeÏ jsi obdrÏel,
NaS 30:3. Zatímco jsme meditovali o
tûchto vûcech, Pán se dotkl oãí porozu-
mûní na‰eho, NaS 76:19. Sedûl jsem ve
svém pokoji pfiemítaje o písmech, NaS
138:1–11. UvaÏoval jsem o nûm znovu
a znovu, JS–Î 1:12.

P¤ENESENÉ BYTOSTI
Osoby, které jsou promûnûny, takÏe aÏ
do svého vzkfií‰ení do nesmrtelnosti
nezakusí bolest ani smrt.

Enoch kráãel s Bohem; a nebyl; neboÈ
vzal ho BÛh, Gen. 5:24 (ÎidÛm 11:5;
NaS 107:48–49). Nikdo nezná MojÏí‰Ûv
hrob aÏ do tohoto dne, Deut. 34:5–6
(Alma 45:19). Eliá‰ vystoupil ve vichfii-
ci do nebe, 2. Král. 2:11. Chci-li, aby zÛ-
stal, dokud nepfiijdu, co tobû po tom?
Jan 21:22–23 (NaS 7:1–3). Nikdy neoku-
síte smrti, 3. Nefi 28:7. Aby nemuseli
okusiti smrti, byla na jejich tûle vyko-
nána promûna, 3. Nefi 28:38 (4. Nefi
1:14; Morm. 8:10–11). Jan Milovan˘
bude Ïíti, dokud Pán nepfiijde, NaS 7.
Já jsem vzal Sion EnochÛv do svého
vlastního lÛna, NaS 38:4 (MojÏ. 7:21,
31, 69). Enoch a bratfií jeho jsou mûsto
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uschované aÏ do dne spravedlivosti,
NaS 45:12. Eliá‰ byl vzat do nebe, aniÏ
okusil smrti, NaS 110:13. Duch Svat˘
padl na mnohé, a oni byli uchopeni a
vyzdviÏeni do Sionu, MojÏ. 7:27.

P¤ESNICE. Viz také Beránek BoÏí;
Poslední veãefie

Svátek pfiesnic byl zaveden, aby po-
máhal dûtem Izraele pamatovati na
dobu, kdy niãící andûl pro‰el kolem
jejich domovÛ a osvobodil je od Egyp-
ÈanÛ (Ex. 12:21–28; 13:14–15). Beránci
bez vady, jejichÏ krev byla pouÏita
jako znamení pro záchranu Izraele
v dávné dobû, jsou symbolem JeÏí‰e
Krista, Beránka BoÏího, jehoÏ obûÈ
vykoupila ve‰keré lidstvo.

Toto je nafiízení pfiesnic, Ex. 12:43. JeÏí‰
a jeho apo‰tolové zachovávali pfiesni-
ce pfii poslední veãefii, Mat. 26:17–29
(Marek 14:12–25). Vizte Beránka BoÏí-
ho, kter˘ snímá hfiích svûta, Jan 1:29,
36. Kristus, na‰e pfiesnice, je obûtován
za nás, 1. Kor. 5:7. My jsme vykoupeni
krví Krista, jako beránka bez vady,
1. Petr. 1:18–19. Mûjte víru v Beránka
BoÏího, kter˘ snímá hfiíchy svûta, Alma
7:14. Svatí, ktefií Ïijí podle Slova moud-
rosti, budou zachováni, jako byly dûti
Izraele, NaS 89:21. Beránek je zabit od
zaloÏení svûta, MojÏ. 7:47.

P¤IJÍMÁNÍ. Viz Svátost

P¤IJÍTI. Viz také Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n˘; Uãedník

V písmech pfiiblíÏiti se k nûkomu
skrze následování nebo poslu‰nost,
jako napfiíklad ve spojení „pojìte ke
Kristu a buìte v nûm zdokonalováni“
(Moroni 10:32).

NakloÀte ucha svého a pojìte ke mnû,
Iz. 55:3. Pojìte ke mnû, vy v‰ichni, ktefií
pracujete, Mat. 11:28. Dovolte mal˘m
dûtem, aby pfii‰ly ke mnû, Mat. 19:14.
JestliÏe nûjak˘ ãlovûk chce pfiijíti za
mnou, nechÈ zapfie sám sebe, Luká‰
9:23. Ten, kdo pfiichází ke mnû, nebude
nikdy hladovûti, Jan 6:35. Kristus zve
v‰echny, aby pfii‰ly k nûmu, 2. Nefi
26:33. Pojìte ke mnû a buìte spaseni,

3. Nefi 12:20. Pojìte ke Kristu, Moroni
10:32. Zvûte v‰echny, aby ‰li ke Kristu,
NaS 20:59. Pojìte ke mnû a va‰e du‰e
bude Ïíti, NaS 45:46.

P¤IKÁZÁNÍ, DESATERO. Viz také
MojÏí‰; Pfiikázání BoÏí

Deset zákonÛ dan˘ch Bohem skrze
proroka MojÏí‰e, aby fiídily morální
chování.

V hebrej‰tinû se naz˘vají „Deset
slov“. Také se naz˘vají Smlouva
(Deut. 9:9) nebo Svûdectví (Ex. 25:21;
32:15). BoÏí pfiedání desatera pfiikázání
MojÏí‰ovi a skrze nûj Izraeli je popsá-
no v Ex. 19:9–20:23; 32:15–19; 34:1. Pfii-
kázání byla vyryta na dvou deskách
z kamene, které byly umístûny v truhle;
odtud se truhla naz˘vala truhla smlou-
vy (Num. 10:33). Pán citoval Deut. 6:4–5
a Lev. 19:18 a shrnul desatero pfiikázá-
ní do „dvou velik˘ch pfiikázání“ (Mat.
22:37–39).

Desatero pfiikázání bylo opakováno
ve zjevení posledních dnÛ (Mos. 12:32–
37; 13:12–24; NaS 42:18–28; 59:5–13;
PJS, Ex. 34:1–2).

P¤IKÁZÁNÍ BOÎÍ. Viz také Hfie‰iti,
hfiích; Poslouchati, poslu‰nost,
poslu‰n˘; Pfiikázání, desatero;
Slovo BoÏí; Zákon

Zákony a poÏadavky, které BÛh dává
lidstvu, buì jednotlivû, nebo jako celku.
Zachovávání pfiikázání pfiinese poslu‰-
n˘m poÏehnání Pánû (NaS 130:21).

Noé uãinil podle v‰eho, co mu pfiikázal
BÛh, Gen. 6:22. Kráãejte v ustanoveních
m˘ch a zachovávejte pfiikázání má,
Lev. 26:3. Zachovávej pfiikázání má a
Ïij, Pfiísl. 4:4 (Pfiísl. 7:2). Milujete-li mne,
pfiikázání má zachovávejte, Jan 14:15
(NaS 42:29). O cokoli prosíme, dostá-
váme od nûho, protoÏe pfiikázání jeho
zachováváme, 1. Jan. 3:22. Pfiikázání
jeho nejsou tûÏká, 1. Jan. 5:3. Buì neo-
chvûjn˘ v zachovávání pfiikázání,
1. Nefi 2:10. Pán nedává Ïádná pfiiká-
zání, aniÏ by pfiipravil cestu, 1. Nefi
3:7. Musím jednati podle pfiísn˘ch
pfiíkazÛ BoÏích, Jákob 2:10. Nakolik
budete zachovávati pfiikázání má,
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bude se vám v zemi dafiiti, Jarom 1:9
(Alma 9:13; 50:20). Nauã se v mládí
svém zachovávati pfiikázání BoÏí,
Alma 37:35. Tato pfiikázání jsou ode
mne, NaS 1:24. Zkoumejte tato pfiiká-
zání, NaS 1:37. Ti, ktefií nezachovávají
pfiikázání, nemohou b˘ti spaseni, NaS
18:46 (NaS 25:15; 56:2). Má pfiikázání
jsou duchovní; nejsou pfiirozená, ani
ãasná, NaS 29:35. Pfiikázání jsou dána,
abychom mohli porozumûti Pánovû
vÛli, NaS 82:8. Nevím neÏ to, Ïe mi
Pán pfiikázal, MojÏ. 5:6. Pán bude
zkou‰eti lidi, aby vidûl, budou-li ãiniti
v‰e, co jim pfiikazuje, Abr. 3:25.

P¤ÍMLUVCE. Viz také JeÏí‰ Kristus

JeÏí‰ Kristus je na‰ím Pfiímluvcem u
Otce (Moroni 7:28) a hájí u nûj na‰i vûc.

JeÏí‰ Kristus je na‰ím pfiímluvcem u
Otce, 1. Jan. 2:1 (NaS 110:4). JeÏí‰ se
pfiimluví za v‰echny, 2. Nefi 2:9 (ÎidÛm
7:25). JeÏí‰ dosáhl vítûzství nad smrtí,
coÏ mu dává moc uãiniti pfiímluvu za
dûti lidské, Mos. 15:8. Jsem va‰ím
pfiímluvcem u Otce, NaS 29:5. JeÏí‰
Kristus hájí va‰i vûc, NaS 45:3–5.

P¤IROZEN¯ âLOVùK. Viz také
Pád Adama a Evy; Tûlesn˘;
Znovuzrozen, zrozen z Boha

Osoba, která se radûji rozhodla pro to,
Ïe se nechá ovlivÀovati vá‰nûmi, pfiání-
mi, chutûmi a tûlesn˘mi smysly namísto
pobízením Svatého Ducha. Taková oso-
ba mÛÏe chápati hmotné vûci, ale ne
vûci duchovní. V‰ichni lidé jsou tûlesní,
neboli smrtelní, kvÛli pádu Adama a
Evy. KaÏdá osoba musí b˘ti znovuzro-
zena skrze usmífiení JeÏí‰e Krista, aby
pfiestala b˘ti pfiirozen˘m ãlovûkem.

Pfiirozen˘ ãlovûk nepfiijímá vûci Ducha,
1. Kor. 2:14. Pfiirozen˘ ãlovûk je nepfií-
telem Boha a má b˘ti odloÏen, Mos.
3:19. Ten, kdo setrvává ve svém vlast-
ním tûlesném stavu, zÛstává v padlém
stavu svém, Mos. 16:5 (Alma 42:7–24;
NaS 20:20). Kter˘ pfiirozen˘ ãlovûk
zná tyto vûci? Alma 26:19–22. Pfiiroze-
ní neboli tûlesní lidé jsou na svûtû bez
Boha, Alma 41:11. âlovûk se pro svÛj

pfiestupek stal duchovnû mrtv˘m,
NaS 29:41. Ani nemÛÏe Ïádn˘ pfiiro-
zen˘ ãlovûk snésti pfiítomnost BoÏí,
NaS 67:12. A ãlovûk poãal b˘ti tûles-
n˘m, smysln˘m a ìábelsk˘m, MojÏ.
5:13 (MojÏ. 6:49).

P¤ÍSAHA. Viz také Pfiísaha a
smlouva knûÏství; Smlouva

Pfiísaha, tak jak je pouÏívána v písmech,
je obvykle posvátná smlouva nebo
slib. Av‰ak zlovolní lidé, vãetnû Sata-
na a jeho andûlÛ, také ãiní pfiísahy, aby
uskuteãnili své zlé zámûry. V dobû sta-
rozákonní byly pfiísahy pfiijatelné;
av‰ak JeÏí‰ Kristus uãil, Ïe lidé nemají
pfiísahati ve jménu BoÏím nebo jeho
stvofiení (Mat. 5:33–37).

Budu plniti pfiísahu, kterou pfiísahám
Abrahamovi, Gen. 26:3. JestliÏe muÏ
pfiísahá pfiísahou zavázati du‰i svou,
neporu‰í ji, Num. 30:3. Uãinili pfiísahu,
Ïe budou kráãeti v zákonû BoÏím,
Neh. 10:29. Bude‰ pfiísahy své Pánu
plniti, Mat. 5:33 (Kaz. 5:1–2; 3. Nefi
12:33). BÛh pfiísahá pfiísahou, Ïe vûrní
budou spaseni, ÎidÛm 6:13–18. KdyÏ
Zoram sloÏil pfiísahu, na‰e obavy ustaly,
1. Nefi 4:37. Lid AmmonÛv sloÏil pfií-
sahu, Ïe jiÏ nikdy neprolijí krev, Alma
53:11. Zlovolní Nefité uãinili tajné pfiísa-
hy a smlouvy se Satanem, Hel. 6:21–30.
Lidé získávají vûãn˘ Ïivot skrze pfiísa-
hu a smlouvu knûÏství, NaS 84:33–42.
V‰echny smlouvy, dohody, pouta, zá-
vazky a pfiísahy, které nejsou zpeãetûny
Svat˘m Duchem zaslíbení, konãí, kdyÏ
lidé umírají, NaS 132:7.

P¤ÍSAHA A SMLOUVA
KNùÎSTVÍ. Viz také KnûÏství;
Pfiísaha; Smlouva

Pfiísaha je odpfiísáhnuté uji‰tûní b˘ti
pravdiv˘m a vûrn˘m sv˘m slibÛm.
Smlouva je závaÏn˘ slib mezi dvûma
stranami. Aronovo knûÏství se pfiijímá
pouze skrze smlouvu. Nositelé Mel-
chisedechova knûÏství pfiijímají knûÏ-
ství skrze nevyslovenou pfiísahu a
rovnûÏ skrze smlouvu. KdyÏ jsou
nositelé knûÏství vûrní a zvelebují svá
povolání tak, jak je BÛh vede, on jim
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Ïehná. Ti, jiÏ jsou vûrní do konce a ãiní
v‰e, co od nich poÏaduje, obdrÏí v‰e,
co má Otec (NaS 84:33–39).

Pán uãinil smlouvu s Abrahamem a
Abraham poslouchal, Gen. 15:18; 17:1;
22:16–18. KnûÏí za doby Ezechielovy
nepásli stádo, Ezech. 34:2–3. KnûÏí za
doby Malachiá‰ovy poru‰ili smlouvu,
Mal. 1–2.

P¤ÍSAHATI. Viz Pfiísaha; Rouhání,
rouhati se; Znesvûcení

P¤ÍSLOVÍ

Struãné mravní rãení nebo ponauãení.

Kniha Pfiísloví: Starozákonní kniha, která
obsahuje mnoho podobenství, rãení
a básní, z nichÏ nûkteré napsal ·alo-
moun. Kniha Pfiísloví je ãasto citována
v Novém zákonû.

Kapitoly 1–9 obsahují vysvûtlení
pravé moudrosti. Kapitoly 10–24 ob-
sahují sbírku rãení o správném a ‰pat-
ném zpÛsobu Ïivota. Kapitoly 25–29
obsahují pfiísloví ·alomounova, která
zaznamenali lidé Ezechiá‰e, krále jud-
ského. Kapitoly 30–31 zahrnují popis
ctnostné Ïeny.

P¤ISLUHOVÁNÍ NEMOCN¯M.
Viz také KnûÏství; Olej; Pomazati;
Ruce, jejich vkládání;
Uzdravování, uzdravovati

PoÏehnání dávané nemocn˘m skrze
muÏe, ktefií drÏí Melchisedechovo
knûÏství, zahrnující pouÏití posvûce-
ného oleje.

VloÏ na ni ruku svou, Mat. 9:18. JeÏí‰
vloÏil ruce své na nûkolik nemocn˘ch
lidí a uzdravil je, Marek 6:5. Kristovi
apo‰tolové pomazali olejem mnohé,
ktefií byli nemocní, a uzdravili je,
Marek 6:13. Star‰í mají pomazávati a
uzdravovati nemocné, Jakub 5:14–15.
Nebudete uzdravovati nemocné, ledaÏe
to bude od vás poÏadováno tûmi, ktefií
si toho pfiejí, NaS 24:13–14. Star‰í
budou vkládati ruce své na nemocné,
NaS 42:44. Vkládej ruce své na nemoc-
né, a oni se uzdraví, NaS 66:9.

PUBLIKÁN. Viz také ¤ímská fií‰e

V dávném ¤ímû vybûrãí daní pro vlá-
du. Publikáni (neboli celní) byli Îidy
v‰eobecnû nenávidûni. Nûktefií publi-
káni bez váhání pfiijali evangelium
(Mat. 9:9–10; Luká‰ 19:2–8).

PÒSOBIVOST. Viz také Moc

Moc a síla (Luká‰ 8:46).

Zkuste pÛsobivost slova BoÏího,
Alma 31:5.

PÒST. Viz Postiti se, pÛst

P¯CHA. Viz Dom˘‰livost,
marnivost, p˘cha

RADA. Viz také Prorok

Nabádání, varování, pouãení a pokyny
od Pána a jeho vysvûcen˘ch vedoucích.

Dám ti radu, Ex. 18:19. BÛh mne povede
radou svou, Îalmy 73:24. KdyÏ Ïádná
rada není dávána, padá lid, Pfiísl.
11:14. Farizeové a zákoníci odmítli
radu BoÏí, Luká‰ 7:30. B˘ti uãen˘ je
dobré, poslouchají-li rady BoÏí, 2. Nefi
9:29. Naslouchejte radû toho, kdo
vás vysvûtil, NaS 78:2. Pfiijímej radu
od toho, jehoÏ jsem urãil, NaS 108:1.
Usiloval o to, aby utvrdil svou radu
namísto rady, kterou jsem já ustano-
vil, NaS 124:84. Poslouchej rady
mého sluÏebníka Josepha, NaS 124:89.
JestliÏe nûjak˘ ãlovûk nehledá mou
radu, nebude míti Ïádnou moc, NaS
136:19.

RADA DVANÁCTI. Viz Apo‰tol

RADA V NEBI. Viz také Plán
vykoupení; Pfiedsmrteln˘ Ïivot;
Válka v nebi

Událost v pfiedsmrtelném Ïivotû, kdy
Otec pfiedloÏil svÛj plán sv˘m duchov-
ním dûtem, které byly urãeny, aby pfii-
‰ly na tuto zemi.

Synové BoÏí vykfiikovali radostí, Job
38:7. Vyvy‰ trÛn mÛj nad hvûzdy BoÏí,
Iz. 14:12–13. Na nebi byla válka, Zjev.
12:7–11. Pfiedtím, neÏ se narodili, ob-
drÏeli své první pouãení ve svûtû
duchÛ, NaS 138:56. V pfiedsmrtelném
Ïivotû se Satan vzboufiil, MojÏ. 4:1–4.
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Inteligence byly zorganizovány dfiíve,
neÏ byl stvofien svût, Abr. 3:22. Boho-
vé se mezi sebou uradili, Abr. 4:26.
Bohové dokonãili dílo, které se uradili
uãiniti, Abr. 5:2.

RADITI

V písmech se pouÏívá ve v˘znamu
pouãovati nebo dávati pokyny.

Radím ti, abys koupil ode mne zlato
ohnûm vyzkou‰ené, Zjev. 3:18. NesnaÏ-
te se raditi Pánu, Jákob 4:10. On radí
v moudrosti nad v‰emi sv˘mi díly,
Alma 37:12. Va‰e hfiíchy vystoupily ke
mnû, protoÏe se snaÏíte raditi podle
sv˘ch vlastních cest, NaS 56:14.

RADOST. Viz také Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n˘

Stav velikého ‰tûstí vypl˘vající ze
spravedlivého Ïití. Míti radost je cílem
smrtelného Ïivota pro v‰echny lidi
(2. Nefi 2:22–25). Plná radost pfiichází
pouze skrze JeÏí‰e Krista (Jan 15:11;
NaS 93:33–34; 101:36).

Mírn˘m vzroste také radost jejich
v Pánu, Iz. 29:19 (2. Nefi 27:30). Pfiiná-
‰ím vám dobré zvûsti veliké radosti,
Luká‰ 2:10. Radost va‰i nikdo neodej-
me od vás, Jan 16:22. Ovoce Ducha je
láska, radost, pokoj, Gal. 5:22. Ovoce
z nûho naplnilo mou du‰i nesmírnû
velikou radostí, 1. Nefi 8:12. Lidé jsou,
aby mohli míti radost, 2. Nefi 2:25. Ra-
dost spravedliv˘ch bude plná na vûky,
2. Nefi 9:18. Mohou pfieb˘vati s Bohem
ve stavu nikdy nekonãícího ‰tûstí, Mos.
2:41. Vzdám se v‰eho, co mám, abych
mohl obdrÏeti tuto velikou radost,
Alma 22:15. Snad mohu b˘ti nástrojem
v rukou BoÏích, abych pfiivedl nûjakou
du‰i ku pokání, a toto je radost moje,
Alma 29:9. Jaká radost a jaké podivu-
hodné svûtlo jsem uzfiel, Alma 36:20.
MÛj Duch naplní tvou du‰i radostí,
NaS 11:13. Jak velikou s ní budete míti
radost v království mého Otce, NaS
18:15–16. Na tomto svûtû va‰e radost
není plná, ale ve mnû je va‰e radost
plná, NaS 101:36. V tomto Ïivotû budu
míti radost, MojÏ. 5:10–11.

RAFAEL. Viz také Andûlé

Andûl Pánû, kter˘ se podílel na zno-
vuzfiízení v‰ech vûcí (NaS 128:21).

RAHUEL. Viz Jetro

RÁCHEL. Viz také Jákob, syn IzákÛv

Ve Starém zákonû manÏelka Jákobova
(Gen. 29–31, 35). Byla také matkou
Jozefa a Beniamina.

RÁJ. Viz také Nebe

Ta ãást duchovního svûta, v nûmÏ spra-
vedliví duchové, ktefií ode‰li z tohoto
Ïivota, oãekávají vzkfií‰ení tûla. Je to
stav ‰tûstí a pokoje.

Ráj je také pouÏit v písmech ve
v˘znamu svûta duchÛ (Luká‰ 23:43),
celestiálního království (2. Kor. 12:4) a
oslaven˘ch mileniálních podmínek na
zemi (âl. v. 1:10).

Tomu, kdo pfiekoná, dám jísti ze stromu
Ïivota, kter˘ je uprostfied ráje BoÏího,
Zjev. 2:7. Ráj BoÏí musí vydati duchy
spravedliv˘ch, 2. Nefi 9:13. Duchové
spravedliv˘ch jsou pfiijati do stavu ‰tûs-
tí, kter˘ se naz˘vá ráj, Alma 40:11–12.
V‰ichni uãedníci JeÏí‰ovi ode‰li do ráje
BoÏího, aÏ na tfii, 4. Nefi 1:14. Brzy pÛ-
jdu, abych si odpoãinul v ráji BoÏím,
Moroni 10:34. Kristus slouÏil spravedli-
v˘m duchÛm v ráji, NaS 138.

RAMEUMPTOM

V Knize Mormonovû vysok˘ stupínek,
na nûmÏ se Zoramité, odpadlí Nefité,
modlili (Alma 31:8–14).

REBEKA. Viz také Izák

ManÏelka Izáka, starozákonního patri-
archy (Gen. 24–27). Rebeka byla matkou
Ezaua a Jákoba (Gen. 25:23–26).

REPTATI. Viz také Vzpoura

Îehrati a stûÏovati si na BoÏí zámûry,
plány nebo sluÏebníky.

Lidé reptali proti MojÏí‰ovi, Ex. 15:23–
16:3. Îidé poté reptali na JeÏí‰e, Jan
6:41. Laman a Lemuel reptali v mnoha
vûcech, 1. Nefi 2:11–12 (1. Nefi 3:31;
17:17). Nereptej pro vûci, jeÏ jsi nevi-
dûla, NaS 25:4.
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RIGDON, SIDNEY
Jeden z prvních obrácen˘ch a vedoucí
ve znovuzfiízené Církvi ve tfiicát˘ch
letech a na poãátku ãtyfiicát˘ch let
devatenáctého století. Sidney Rigdon
slouÏil po urãitou dobu jako první
rádce Josepha Smitha v Prvním pfied-
sednictvu Církve (NaS 35; 58:50, 57;
63:55–56; 76:11–12, 19–23; 90:6; 93:44;
100:9–11; 124:126). Pozdûji odpadl a
v záfií 1844 byl vylouãen.

ROBOÁM. Viz také ·alomoun

Ve Starém zákonû syn krále ·alomou-
na. Nastoupil po svém otci a vládl
v Jeruzalémû sedmnáct let (1. Král.
11:43; 14:21, 31). Bûhem Roboámovy
vlády bylo království rozdûleno na
království izraelské na severu a krá-
lovství judské na jihu (1. Král. 11:31–36;
12:19–20). Roboám vládl království
judskému.

RODIâE. Viz také Matka; Otec,
smrteln˘

Otcové a matky. ZpÛsobilí manÏelé a
manÏelky, ktefií byli náleÏitû zpeãetûni
pfii sÀatku v chrámu BoÏím, mohou
naplÀovati svou roli rodiãÛ po celou
vûãnost.

Dûti, poslouchejte rodiãÛ sv˘ch, Efez.
6:1–3 (Kol. 3:20). Adam a Eva byli
na‰imi prvními rodiãi, 1. Nefi 5:11.
Prokletí mÛÏe b˘ti na hlavû va‰ich
rodiãÛ, 2. Nefi 4:6. Pouãuj rodiãe, Ïe
musejí ãiniti pokání a b˘ti pokfitûni,
Moroni 8:10. RodiãÛm je pfiikázáno,
aby uãili své dûti evangeliu, NaS
68:25. V‰echny dûti mají nárok na své
rodiãe, NaS 83:4. Hfiíchy rodiãÛ nemo-
hou b˘ti zodpovûdûny na hlavu dûtí,
MojÏ. 6:54.

RODINA. Viz také Dûti, dítû;
ManÏelství, vdávati se, Ïeniti se;
Matka; Otec, smrteln˘

Rodinu, tak jak je tento pojem pouÏí-
ván v písmech, tvofií manÏel a manÏel-
ka, dûti a nûkdy dal‰í pfiíbuzní Ïijící
v témÏe domû nebo mající tutéÏ hlavu
rodiny. Rodinou také mÛÏe b˘ti jeden
rodiã s dûtmi, manÏel a manÏelka bez

dûtí nebo dokonce jediná osoba, která
Ïije sama.

V‰eobecné ver‰e: V tobû budou v‰echny
rodiny zemû poÏehnány, Gen. 12:3
(Gen. 28:14; Abr. 2:11). Já budu Bohem
v‰ech rodin Izraele, Jer. 31:1. Celá rodi-
na na nebi i na zemi se jmenuje z Otce,
Efez. 3:14–15. Adam a Eva pfiivedli
rodinu celé zemû, 2. Nefi 2:20. Sláva
tvá bude pokraãováním semene na
vûky, NaS 132:19. Dám mu koruny vûã-
n˘ch ÏivotÛ ve vûãn˘ch svûtech, NaS
132:55. Peãetûní dûtí k rodiãÛm je ãást
velikého díla plnosti ãasÛ, NaS 138:48.
MuÏe a Ïenu stvofiil jsem je a fiekl jsem
jim: Buìte plodní a rozmnoÏujte se,
MojÏ. 2:27–28. Není dobré, aby muÏ
byl samotn˘, MojÏ. 3:18. Adam a Eva
pracovali spoleãnû, MojÏ. 5:1.

Zodpovûdnosti rodiãÛ: Abraham pfiikáÏe
dûtem sv˘m, a ony budou zachovávati
cestu Pánû, Gen. 18:17–19. Bude‰ dûti
své pilnû uãiti tûmto slovÛm, Deut. 6:7
(Deut. 11:19). Ten, kdo miluje syna
svého, ukázÀuje jej, Pfiísl. 13:24 (Pfiísl.
23:13). Vyuãuj dítû cestû, po které má
jíti, Pfiísl. 22:6. Îij radostnû s manÏel-
kou, kterou miluje‰, Kaz. 9:9. V‰echny
dûti tvé budou pouãovány Pánem, Iz.
54:13 (3. Nefi 22:13). Vychovávejte je
ve cviãení Pánû, Efez. 6:1–4 (Enos 1:1).
Kdokoli se nestará o své vlastní,
zapfiel víru, 1. Tim. 5:8. Nabádal je
s ve‰ker˘m citem láskyplného rodiãe,
1. Nefi 8:37. My mluvíme o Kristu, aby
dûti na‰e mohly vûdûti, k jakému pra-
meni mohou hledûti, 2. Nefi 25:26.
Jejich manÏelé a jejich manÏelky milují
své dûti, Jákob 3:7. Uãte je, aby se
navzájem milovaly a aby si navzájem
slouÏily, Mos. 4:14–15. Budete brániti
rodiny své aÏ do krveprolití, Alma
43:47. Modlete se ve své rodinû, aby
manÏelkám va‰im a dûtem va‰im
mohlo b˘ti poÏehnáno, 3. Nefi 18:21.
Rodiãe mají uãiti své dûti evangeliu,
NaS 68:25. KaÏd˘ muÏ je povinen sta-
rati se o svou vlastní rodinu, NaS
75:28. V‰echny dûti mají nárok na pod-
poru rodiãÛ, NaS 83:4. Vychovávejte
dûti své ve svûtle a pravdû, NaS 93:40.
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Dej do pofiádku svÛj vlastní dÛm,
NaS 93:43–44, 50. Nositelé knûÏství
mají ovlivÀovati druhé pouze láskou
nepfiedstíranou, NaS 121:41. Adam a
Eva oznámili dûtem sv˘m v‰echny
vûci, MojÏ. 5:12.

Zodpovûdnosti dûtí: Cti otce svého a
matku svou, Ex. 20:12. Synu mÛj, na-
slouchej pokynÛm otce svého, Pfiísl.
1:8 (Pfiísl. 13:1; 23:22). JeÏí‰ byl poddán
rodiãÛm sv˘m, Luká‰ 2:51. JeÏí‰ ãinil
vÛli Otce svého, Jan 6:38 (3. Nefi 27:13).
Poslouchejte rodiãÛ sv˘ch v Pánu,
Efez. 6:1 (Kol. 3:20). JestliÏe tyto dûti
budou ãiniti pokání, tvé rozhofiãení
se odvrátí, NaS 98:45–48. Vûrné dcery
Evy uctívaly pravého a Ïivého Boha,
NaS 138:38–39.

Vûãná rodina: V Nauce a smlouvách se
mluví o vûãné podstatû manÏelského
vztahu a rodiny. Celestiální sÀatek a
pokraãování rodinné jednotky umoÏ-
Àuje manÏelÛm a manÏelkám, aby se
stali bohy (NaS 132:15–20).

RODINNÁ HISTORIE. Viz
Rodokmen; Spasení pro mrtvé

RODOKMEN. Viz také Kniha
pamûtní; Kfiest – Kfiest za mrtvé;
Obfiady – Zástupn˘ obfiad; Rodina;
Spasení; Spasení pro mrtvé

Záznam sledující rodovou linii v rodi-
nû. Tam, kde knûÏské úfiady nebo urãi-
tá poÏehnání byla omezena na urãitou
rodinu, byly rodokmeny v písmech
velmi dÛleÏité (Gen. 5; 10; 25; 46; 1. Par.
1–9; Ezdr. 2:61–62; Neh. 7:63–64; Mat.
1:1–17; Luká‰ 3:23–38; 1. Nefi 3:1–4;
5:14–19; Jarom 1:1–2). Dnes, ve znovu-
zfiízené Církvi, ãlenové Církve i nadále
sledují rodové linie ve své rodinû, ãás-
teãnû proto, aby správnû identifikovali
zesnulé pfiedky a mohli tak pro své
pfiedky vykonati spásné obfiady. Tyto
obfiady jsou platné pro ty zesnulé osoby,
které pfiijímají evangelium JeÏí‰e Krista
v duchovním svûtû (NaS 127, 128).

ROUHÁNÍ, ROUHATI SE. Viz také
Neprominuteln˘ hfiích; Znesvûcení

Mluviti neuctivû nebo s nedostatkem
váÏnosti o Bohu nebo posvátn˘ch
vûcech.

JeÏí‰ byl nûkolikrát obvinûn Îidy, Ïe
mluví rouhavû, protoÏe tvrdil, Ïe má
právo odpou‰tûti hfiíchy (Mat. 9:2–3;
Luká‰ 5:20–21), protoÏe naz˘val sebe
Synem BoÏím (Jan 10:22–36; 19:7) a
protoÏe fiekl, Ïe ho uvidí sedícího na
pravici moci a pfiicházejícího v oblacích
nebe (Mat. 26:64–65). Tato obvinûní
by byla pravdivá, kdyby skuteãnû
nebyl tím v‰ím, ãím fiekl, Ïe je. Obvi-
nûním, které proti nûmu uvedli fale‰ní
svûdci bûhem soudu pfied sanhedri-
nem (Mat. 26:59–61), bylo rouhání
proti BoÏímu chrámu. Rouhání proti
Duchu Svatému, coÏ je vûdomé popí-
rání Krista tím, kdo o nûm získal
dokonalé poznání, je neodpustiteln˘
hfiích (Mat. 12:31–32; Marek 3:28–29;
NaS 132:27).

Ten, kdo se rouhá jménu Pánû, bude
usmrcen, Lev. 24:11–16. Pánovi nepfiá-
telé nebudou ponecháni, aby se rou-
hali jeho jménu, NaS 105:15. Odplata
pfiijde na ty, ktefií se rouhají Pánu, NaS
112:24–26.

ROZEZNÁVÁNÍ, DAR. Viz také
Dary Ducha

Nûãemu porozumûti nebo nûco poznati
skrze moc Ducha. Dar rozeznávání je
jeden z darÛ Ducha. Zahrnuje vnímání
skuteãného charakteru lidí a zdroje a
v˘znamu duchovních projevÛ.

âlovûk hledí na vnûj‰í vzhled, ale Pán
hledí k srdci, 1. Sam. 16:7. Bûda tûm,
ktefií naz˘vají zlo dobrem, Iz. 5:20
(2. Nefi 15:20). Vûci BoÏí jsou rozezná-
vány duchovnû, 1. Kor. 2:14. Nûkter˘m
lidem je dán dar rozeznávání duchÛ,
1. Kor. 12:10. Ammon mohl rozeznati
jeho my‰lenky, Alma 18:18, 32. Hlas
jemn˘ pronikal tûmi, ktefií ho sly‰eli,
3. Nefi 11:3. Abyste nebyli oklamáni,
usilujte o nejlep‰í dary, NaS 46:8, 23.
Církevním vedoucím je dána moc roze-
znávati dary Ducha, NaS 46:27. To tûlo,
které je naplnûno svûtlem, chápe v‰ech-
ny vûci, NaS 88:67. MojÏí‰ spatfiil zemi,
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rozeznávaje ji skrze Ducha BoÏího,
MojÏ. 1:27.

ROZHODNOUTI SE. Viz Vyvolení,
vyvolen˘, vyvoliti

ROZHODOVÁNÍ. Viz Svoboda
jednání; Vyvolení, vyvolen˘,
vyvoliti

ROZPT¯LENÍ IZRAELE. Viz Izrael –
Rozpt˘lení Izraele

ROZVOD. Viz také ManÏelství,
vdávati se, Ïeniti se

Ukonãení manÏelství skrze moc obãan-
ského nebo církevního zákona. Podle
Nového zákona BÛh povolil rozvod za
urãit˘ch podmínek pro tvrdost lidsk˘ch
srdcí; av‰ak, jak JeÏí‰ vysvûtlil, od po-
ãátku tomu tak nebylo (Mat. 19:3–12).
Písma obecnû nabádají proti rozvodu
a radí manÏelÛm a manÏelkám, aby
jeden druhého milovali ve spravedli-
vosti (1. Kor. 7:10–12; NaS 42:22).

RUBEN. Viz také Izrael; Jákob, syn
IzákÛv

Ve Starém zákonû nejstar‰í syn Jákoba
a Líi (Gen. 29:32; 37:21–22, 29; 42:22,
37). I kdyÏ byl Ruben prvorozen˘m,
kvÛli hfiíchu své prvorozenství ztratil
(Gen. 35:22; 49:3–4).

Kmen RubenÛv: Jákobovo poÏehnání
pro Rubena se nalézá v Genesis 49:3 a
v Deuteronomiu 33:6. Poãet pfiíslu‰ní-
kÛ kmene se postupnû sniÏoval, a i
kdyÏ kmen existoval i nadále, stával
se politicky ménû v˘znamn˘m. Rube-
novo prvorozenství pfie‰lo na Jozefa a
jeho syny, protoÏe Jozef byl prvoroze-
n˘m synem Jákobovy druhé manÏelky
Ráchel (1. Par. 5:1–2).

RUCE, JEJICH VKLÁDÁNÍ. Viz také
Dar Ducha Svatého; Pfiisluhování
nemocn˘m; Ustanovení;
Vysvûcení, vysvûtiti

Umístûní nûãích rukou na hlavu osoby
jako souãást knûÏského obfiadu. Mno-
ho knûÏsk˘ch obfiadÛ se vykonává
vkládáním rukou, napfiíklad vysvûce-
ní, poÏehnání, pfiisluhování nemocn˘m,

konfirmování ãlenství v Církvi a pfie-
dávání Ducha Svatého.

MojÏí‰ vloÏil své ruce na hlavu Jozuo-
vu, tak jak Pán pfiikázal, Num. 27:18,
22–23 (Deut. 34:9). JeÏí‰ vloÏil své ruce
na nûkolik nemocn˘ch lidí a uzdravil
je, Marek 6:5 (Morm. 9:24). Apo‰tolo-
vé vkládali své ruce na sedm, ktefií jim
budou pomáhati, Skut. 6:5–6. Duch
Svat˘ byl pfiedán vkládáním rukou,
Skut. 8:14–17. Ananiá‰ vloÏil své ruce
na Saula a vrátil mu zrak, Skut. 9:12,
17–18. Pavel vloÏil na nûj své ruce a
uzdravil jej, Skut. 28:8. Pavel uãil nau-
ce o kfitu a vkládání rukou, ÎidÛm 6:2.
Alma vysvûtil knûze a star‰í vkládá-
ním rukou, Alma 6:1. JeÏí‰ dal sv˘m
uãedníkÛm moc pfiedávati Ducha
Svatého vkládáním rukou, 3. Nefi
18:36–37. Na koho vloÏíte ruce své,
dáte Ducha Svatého, Moroni 2:2. Star-
‰í mají vkládati své ruce na dûti pro
poÏehnání, NaS 20:70. Oni obdrÏí
Ducha Svatého vkládáním rukou, NaS
35:6 (âl. v. 1:4). Star‰í budou vkládati
ruce na nemocné, NaS 42:44 (NaS 66:9).
Dûti mají po kfitu obdrÏeti vkládání
rukou, NaS 68:27. KnûÏství se obdrÏí
vkládáním rukou, NaS 84:6–16.

RUDÉ MO¤E. Viz také MojÏí‰

Mofie mezi Egyptem a Arábií. Jeho dva
severní zálivy tvofií pobfieÏní ãáru Sinaj-
ského poloostrova. Pán Rudé mofie zá-
zraãnû rozdûlil, takÏe Izraelité pod Moj-
Ïí‰ov˘m vedením ho mohli pfiejíti po
suché zemi (Ex. 14:13–31; ÎidÛm 11:29).
Rozdûlení mofie MojÏí‰em je stvrzeno
ve zjevení posledních dnÛ (1. Nefi 4:2;
Hel. 8:11; NaS 8:3; MojÏ. 1:25).

RUT. Viz také Bóz

Ve Starém zákonû moábská snacha
Noémi a Elimelecha, ktefií byli Izraeli-
té. Rut se po smrti svého manÏela
vdala za Bóze, pfiíbuzného Noémi.
Jejich syn Obéd byl pfiedkem Davida a
Krista. Pfiíbûh o Rut krásnû znázorÀuje
obrácení neizraelity do stáda Izraele.
Rut se vzdala svého dfiívûj‰ího boha
a dfiívûj‰ího Ïivota, aby se pfiipojila
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k domácím ve vífie ve sluÏbû Bohu
Izraelskému (Rut 1:16).

Kniha Rut: Kapitola 1 popisuje Ïivot
Elimelecha a jeho rodiny v Moábu. Noé-
mi a Rut se po smrti sv˘ch manÏelÛ
vrátily do Betléma. Kapitola 2 popisuje,
jak Rut sbírala na polích Bóze klasy.
Kapitola 3 mluví o tom, jak Noémi po-
uãila Rut, aby ‰la na humno a lehla si
k nohám Bóze. Kapitola 4 je pfiíbûhem
o sÀatku Rut a Bóze. Mûli syna Obéda,
skrze jehoÏ rod pfii‰el David a Kristus.

¤Eâ. Viz Jazyk, fieã

¤ÍM. Viz také ¤ímská fií‰e

V Novém zákonû hlavní mûsto ¤í‰e
fiímské, které se nacházelo na fiece
Tiber v Itálii (Skut. 18:2; 19:21; 23:11).
Pavel uãil v ¤ímû evangelium, kdyÏ
byl vûznûm fiímské vlády (¤ím. 1:7,
15–16; Skut. 28:14–31).

¤ÍMANÒM, EPI·TOLA. Viz také
Pavel; Pavlovy epi‰toly

V Novém zákonû dopis, kter˘ Pavel
napsal Svat˘m v ¤ímû. Zam˘‰lel
nav‰tíviti Jeruzalém, coÏ bylo urãitû
nebezpeãné. Kdyby vyvázl Ïivotem,
doufal, Ïe pak nav‰tíví ¤ím. Zámûrem
dopisu bylo ãásteãnû pfiipraviti tam
Církev na to, aby ho pfiijali, aÏ pfiijde.
MÛÏe b˘ti také povaÏován za prohlá-
‰ení o urãit˘ch naukách, o kter˘ch se
vedly spory a které nyní Pavel pova-
Ïoval za definitivnû stanovené.

Kapitola 1 obsahuje PavlÛv pozdrav
¤ímanÛm. Kapitoly 2–11 obsahují
nûkolik prohlá‰ení o nauce t˘kající se
víry, skutkÛ a milosti. Kapitoly 12–16
obsahují praktická uãení o lásce,
povinnosti a svatosti.

¤ÍMSKÁ ¤Í·E. Viz také ¤ím

¤í‰e dávného ¤íma. ¤í‰e fiímská byla
za doby apo‰tolÛ jedinou velikou
mocností ve svûtû. Zahrnovala v‰e mezi
Eufratem, Dunajem, R˘nem, Atlanti-
kem a saharskou pou‰tí. KdyÏ Pompei-
us v roce 63 pfi. Kr. dobyl Jeruzalém,
Palestina se stala vasalsk˘m státem. I
kdyÏ ¤ímané udûlili ÎidÛm mnohá

privilegia, Îidé fiímskou vládu nená-
vidûli a stále se boufiili.

Pavel, fiímsk˘ obãan, pouÏíval fieãti-
nu, nejãastûji uÏívan˘ jazyk fií‰e, aby
‰ífiil evangelium po celé fií‰i.

Dávejte císafiovi ty vûci, které jsou
císafiovy, Mat. 22:17–22. Pavel se jako
fiímsk˘ obãan doÏadoval sv˘ch práv,
Skut. 16:37–39 (Skut. 22:25–29).

SABATNÍ DEN. Viz také Odpoãi-
nouti, odpoãinutí, spoãinouti;
Stvofiení, stvofiiti

Svat˘ den vyhrazen˘ v kaÏdém t˘dnu
pro odpoãinek a uctívání. Poté, co BÛh
stvofiil v‰echny vûci, sedm˘ den odpo-
ãíval a pfiikázal, aby jeden den v kaÏ-
dém t˘dnu byl dnem odpoãinku, aby
pomáhal lidem na nûj pamatovati (Ex.
20:8–11).

âlenové Církve pfied vzkfií‰ením
Krista zachovávali sobotu jako sabat,
jak to ãinili Îidé. Po vzkfií‰ení svûtili
ãlenové Církve, aÈ Îidé nebo pohané,
nedûli (den Pánû), aby si pfiipomínali
Pánovo vzkfií‰ení. Církev i dnes za-
chovává jeden den v kaÏdém t˘dnu
jako svat˘ sabatní den, v nûmÏ uctívá
Boha, a odpoãívá od svûtsk˘ch prací.

Sabat pfiipomíná lidem jejich potfie-
bu duchovní v˘Ïivy a jejich povinnost
poslouchati Boha. KdyÏ národ pfiestá-
vá peãovati o dodrÏování sabatu, jsou
tím ovlivnûny v‰echny stránky Ïivota
a jeho náboÏensk˘ Ïivot upadá (Neh.
13:15–18; Jer. 17:21–27).

BÛh odpoãinul v den sedm˘, Gen. 2:1–
3. Dûti Izraele o sabatu mannu nesbí-
raly, Ex. 16:22–30. Pomni na den sabat-
ní, abys jej svûtil, Ex. 20:8–11 (Mos.
13:16–19). Sabat byl dán jako znamení
mezi Bohem a ãlovûkem, Ex. 31:12–17
(Ezech. 20:12, 20). O sabatu nemáme
nakupovati ani prodávati, Neh. 10:31.
Nazvi sabat potû‰ením, uctívej Pána a
nevyhledávej svou vlastní libost, Iz.
58:13–14. Sabat byl uãinûn pro ãlovûka,
a ne ãlovûk pro sabat, Marek 2:23–28.
Syn muÏe je Pánem sabatu, Luká‰ 6:1–
10. JeÏí‰ uãil v synagoze a uzdravoval
o sabatu, Luká‰ 13:10–14. Nefité svûtili
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den sabatní, Jarom 1:5. DodrÏujte sa-
batní den a svûÈte jej, Mos. 18:23.
Pfiiná‰ej svátosti své v svat˘ den mÛj,
NaS 59:9–13. Obyvatelé Sionu mají
dodrÏovati sabatní den, NaS 68:29. Já,
BÛh, jsem si dne sedmého odpoãinul
od v‰eho díla svého, MojÏ. 3:1–3 (Gen.
2:1–3; Abr. 5:1–3).

SADUCEOVÉ. Viz také Îidé

Malá, ale politicky mocná skupina ne-
boli kasta mezi Îidy. Snad nejlépe byli
známi pro svou nekompromisní víru
v poslu‰nost litery MojÏí‰ova zákona a
pro odmítání existence duchÛ a andûlÛ
a také nauky o vzkfií‰ení a vûãném Ïivo-
tû (Marek 12:18–27; Skut. 4:1–3; 23:7–8).

SÁLEM. Viz také Jeruzalém;
Melchisedech

Mûsto ve Starém zákonû, kde vládl
Melchisedech. Nacházelo se pravdû-
podobnû na místû dne‰ního Jeruzalé-
ma. Jméno „Sálem“ je velmi podobné
hebrejskému slovu, které znamená
„pokoj“.

Melchisedech, král Sálemu, vynesl chléb
a víno, Gen. 14:18. Melchisedech, král
Sálemu, byl knûz Boha nejvy‰‰ího,
ÎidÛm 7:1–2. Melchisedech byl králem
nad zemí Sálem, Alma 13:17–18.

SAM. Viz také Lehi, otec NefiÛv

V Knize Mormonovû tfietí syn LehiÛv
(1. Nefi 2:5). Byl spravedln˘m a sva-
t˘m muÏem, kter˘ se rozhodl následo-
vati Pána (1. Nefi 2:17; 2. Nefi 5:5–6;
Alma 3:6).

SAMARITÁNI. Viz také Samafií

Biblick˘ lid, kter˘ Ïil v Samafií poté, co
severní království izraelské bylo dobyto
Assyfiany. Samaritáni byli ãásteãnû
Izraelité a ãásteãnû pohané. Jejich nábo-
Ïenství bylo smûsí Ïidovské a pohanské
víry a praktik. Podobenství o milosrd-
ném Samaritánovi v Luká‰ovi 10:25–37
ukazuje nenávist, kterou si Îidé vypûs-
tovali vÛãi SamaritánÛm, protoÏe Sama-
ritáni odpadli od náboÏenství IzraelitÛ.
Pán pouãil apo‰toly, aby Samaritány
uãili evangeliu (Skut. 1:6–8). Filip

úspû‰nû kázal evangelium Kristovo
lidem v Samafií a uskuteãnil mezi nimi
mnoho zázrakÛ (Skut. 8:5–39).

SAMA¤Í. Viz také Samaritáni

Ve Starém zákonû hlavní mûsto sever-
ního království izraelského (1. Král.
16:23–24). Pro jeho vojensky v˘hod-
nou polohu na pahorku ho Assyfiané
byli schopni dob˘ti aÏ po tfiíletém
obléhání (2. Král. 17:5–6). Heródes ho
pfiestavûl a nazval ho Sebaste. Samafií
bylo v novozákonních ãasech názvem
pro celou stfiední oblast Palestiny
západnû od Jordánu.

SAMSON

Ve Starém zákonû dvanáct˘ „soudce“
Izraele. Byl znám velikou fyzickou
silou, ale nebyl moudr˘m v nûkter˘ch
mravních rozhodnutích a ãinech (Soud.
13:24–16:31).

SAMUEL, STAROZÁKONNÍ
PROROK

Syn Elkány a Anny, Samuelovo naro-
zení pfii‰lo v odpovûì na modlitby
jeho matky (1. Sam. 1). Jako dítû byl
dán do péãe Elímu, vysokému knûzi
ve stánku v ·ilo (1. Sam. 2:11; 3:1).
Samuel byl mlad˘, kdyÏ ho Pán povo-
lal, aby se stal prorokem (1. Sam. 3). Po
Elíovû smrti se Samuel stal velik˘m pro-
rokem a soudcem Izraele a znovuzfiídil
zákon, fiád a fiádné náboÏenské uctívá-
ní v zemi (1. Sam. 4:15–18; 7:3–17).

1. Sam. 28:5–20 obsahuje zprávu o
tom, jak byl Samuel na Ïádost krále
Saula pfiiveden z mrtv˘ch ãarodûjnicí
z Endoru. Toto nemohlo b˘ti vidûní od
Boha, protoÏe ãarodûjnice ani jiné du-
chovní médium nemÛÏe ovlivÀovati
proroka, aby se ukázal na jeho Ïádost
(1. Sam. 28:20; 31:1–4).

Kniha Samuelova první a druhá: V nûkte-
r˘ch Biblích jsou 1. a 2. Samuelova
jedinou knihou. V ostatních jsou to
knihy dvû. Knihy pokr˘vají období asi
130 let, od narození Samuela aÏ do
doby krátce pfied smrtí krále Davida.

První kniha Samuelova: Kapitoly 1–4



Samuel Lamanita 148

popisují, Ïe Pán proklel a potrestal
Elíovu rodinu a povolal Samuela jako
vysokého knûze a soudce. Kapitoly 4–6
mluví o tom, jak truhla smlouvy padla
do rukou Filistinsk˘ch. Kapitoly 7–8
zaznamenávají Samuelovo varování
pfied fale‰n˘mi bohy a zlovoln˘mi králi.
Kapitoly 9–15 popisují korunování Sau-
la a jeho kralování. V kapitolách 16–31
se pí‰e o Ïivotû Davida a o tom, jak
získal moc – Samuel pomazal Davida,
kter˘ zabil Goliá‰e. Saul nenávidûl
Davida, ale David odmítl Saula zabíti,
i kdyÏ k tomu mûl pfiíleÏitost.

Druhá kniha Samuelova: Kniha podrobnû
popisuje kralování Davida nad Judou a
nakonec nad cel˘m Izraelem. Kapitoly
1–4 popisují dlouh˘ boj mezi následov-
níky Davida a následovníky Saula poté,
co byl David korunován Judou. Kapi-
toly 5–10 ukazují, jak se stal David
mocn˘m v mnoha zemích. Kapitoly 11–
21 ukazují pád Davidovy duchovní
síly kvÛli jeho hfiíchÛm a vzpoufie
v jeho vlastní rodinû. Kapitoly 22–24
popisují Davidovy pokusy získati usmí-
fiení s Pánem.

SAMUEL LAMANITA

Lamanitsk˘ prorok v Knize Mormono-
vû, jehoÏ Pán poslal, aby uãil a varoval
Nefity krátce pfied Spasitelov˘m naro-
zením. Samuel prorokoval o znameních
vztahujících se k narození a smrti JeÏí‰e
Krista a o zniãení NefitÛ (Hel. 13–16).

SANHEDRIN. Viz také Îidé

Îidovsk˘ senát a nejvy‰‰í Ïidovsk˘
soud jak v obãansk˘ch tak náboÏen-
sk˘ch záleÏitostech. Sanhedrin tvofiilo
jedenasedmdesát ãlenÛ, ktefií byli vybí-
ráni z hlavních knûÏí, zákoníkÛ a star-
‰ích. V písmech je ãasto naz˘ván radou
(Mat. 26:59; Marek 14:55; Skut. 5:34).

SÁRA. Viz také Abraham

Ve Starém zákonû první manÏelka
Abrahamova. V pokroãilém vûku se
stala matkou Izáka (Gen. 18:9–15; 21:2).

SARIA. Viz také Lehi, otec NefiÛv

V Knize Mormonovû manÏelka Lehiova

(1. Nefi 5:1–8; 8:14–16; 18:19) a matka
Lamanova, Lemuelova, Samova, Nefi-
ova, Jákobova, Jozefova a dcer (1. Nefi
2:5; 2. Nefi 5:6).

SATAN. Viz ëábel

SAUL, KRÁL IZRAELSK¯

Ve Starém zákonû první král izraelsk˘
pfiedtím, neÏ bylo království rozdûleno.
I kdyÏ na poãátku své vlády byl spra-
vedliv˘m, nakonec se stal py‰n˘m a
neposlouchal Boha (1. Sam. 9–31).

SAUL TARSENSK¯. Viz Pavel

SEDECHIÁ·. Viz také Mulek

Ve Starém zákonû poslední král judsk˘
(2. Král. 24:17–20; 25:2–7). Sedechiá‰
uvûznil proroka Jeremiá‰e (Jer. 32:1–5) a
Jeremiá‰ prorokoval Sedechiá‰ovo za-
jetí (Jer. 34:2–8, 21). Lehi a jeho rodina
Ïili v Jeruzalémû bûhem prvního roku
vlády Sedechiá‰ovy (1. Nefi 1:4). V‰ich-
ni synové Sedechiá‰ovi aÏ na jednoho
byli zabiti; jeho syn Mulek uprchl na
západní polokouli (Jer. 52:10; Omni
1:15; Hel. 8:21).

SEDMDESÁTNÍK. Viz také Apo‰tol;
Melchisedechovo knûÏství

Úfiad v Melchisedechovû knûÏství,
k nûmuÏ jsou muÏi vysvûcováni. Dnes
jsou ãlenové kvor Sedmdesáti generál-
ními autoritami Církve, jimÏ je dána
apo‰tolská pravomoc, ale nejsou vy-
svûceni apo‰toly. Ve‰ker˘ svÛj ãas
vûnují této sluÏbû.

Pán urãil dal‰ích sedmdesát, Luká‰ 10:1.
Sedmdesát je povoláno, aby kázali
evangelium a aby byli zvlá‰tními svûd-
ky JeÏí‰e Krista, NaS 107:25–26. Sedm-
desát jedná ve jménu Pánû pod vedením
Dvanácti pfii budování Církve a fiízení
jejích ve‰ker˘ch záleÏitostí ve v‰ech
národech, NaS 107:34. Vyvolte dal‰ích
sedmdesát, aÏ sedmkrát sedmdesát,
jestliÏe to práce vyÏaduje, NaS 107:93–
97. Kvorum sedmdesátníkÛ je ustano-
veno pro cestující star‰í, aby vydávali
svûdectví o jménu mém v celém svûtû,
NaS 124:138–139.
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SEM. Viz také Noé, biblick˘
patriarcha

Ve Starém zákonû spravedliv˘ syn
NoémÛv a, podle tradice, pfiedek semit-
ského lidu vãetnû ArabÛ, HebrejcÛ,
BabyloÀanÛ, SyfianÛ, FéniãanÛ a Assy-
fianÛ (Gen. 5:29–32; 6:10; 7:13; 9:26;
10:21–32; MojÏ. 8:12). Ve zjevení posled-
ních dnÛ se uvádí, Ïe Sem byl „velik˘
vysok˘ knûz“ (NaS 138:41).

SEN. Viz také Zjevení

Jeden ze zpÛsobÛ, kter˘m BÛh zjevuje
svou vÛli muÏÛm a Ïenám na zemi.
Av‰ak ne v‰echny sny jsou zjevení. In-
spirované sny jsou ovocem víry.

On mûl sen, a vizte, Ïebfiík dosahoval
nebe, Gen. 28:12. Jozef snil sen, Gen.
37:5. Pán bude mluviti k nûmu ve snu,
Num. 12:6. Nabuchodonozor snil sny,
Dan. 2:1–3. Stafií lidé sny sníti budou,
Joel 2:28 (Skut. 2:17). Andûl Pánû se
mu ukázal ve snu, Mat. 1:20 (Mat.
2:19). Lehi napsal mnohé z toho, co
vidûl ve snech, 1. Nefi 1:16. Lehi snil
sen, 1. Nefi 8.

SESTRA. Viz také Bratr, bratfií;
âlovûk, lidé

V‰ichni muÏi a Ïeny jako dûti na‰eho
Nebeského Otce jsou duchovními bra-
try a sestrami. V Církvi jsou ãasto
ãlenky a pfiítelkynû Církve oslovová-
ny jako sestry.

Ti, ktefií ãiní vÛli Otce mého, ti jsou bratr
mÛj a sestra má, Mat. 12:50 (Marek
3:35). Jsou uvedeny zákony fiídící vy-
znání hfiíchÛ mezi bratry a sestrami
v Církvi, NaS 42:88–93.

SET. Viz také Adam

Ve Starém zákonû spravedliv˘ syn
Adama a Evy.

Set byl dokonal˘m muÏem a podoba
jeho byla pfiesnou podobou otce jeho,
NaS 107:42–43 (Gen. 5:3). Set byl mezi
mocn˘mi v duchovním svûtû NaS
138:40. BÛh se zjevil Setovi, MojÏ. 6:1–
3, 8–14.

SETNÍK

DÛstojník v fiímském vojsku velící od-
dílu 50 aÏ 100 muÏÛ. Tento oddíl tvofiil
‰edesátinu fiímské legie. (Viz Mat. 8:5;
Luká‰ 23:47; Skut. 10:1–8.)

SHROMÁÎDùNÍ IZRAELE. Viz
Izrael – ShromáÏdûní Izraele

SIDRACH. Viz také Daniel

Ve Starém zákonû byli Sidrach, Mizach
a Abdenágo tfii mladí Izraelité, ktefií
byli spoleãnû s Danielem uvedeni do
paláce Nabuchodonozora, krále baby-
lonského. Hebrejské jméno Sidracha
bylo Chananiá‰. Tito ãtyfii mladí muÏi
odmítli poskvrniti se tím, Ïe by poÏí-
vali královsk˘ pokrm a víno (Dan. 1).
Sidrach, Mizach a Abdenágo byli krá-
lem uvrÏeni do ohnivé pece, ale byli
uchránûni Synem BoÏím (Dan. 3).

SÍMù ABRAHAMOVO. Viz
Abraham – Símû Abrahamovo

SIMEON. Viz také Izrael; Jákob, syn
IzákÛv

Ve Starém zákonû druh˘ syn Jákoba a
jeho manÏelky Líi (Gen. 29:33; 35:23;
Ex. 1:2). Spojil se s Léví a povraÏdili
Sichemitské (Gen. 34:25–31). Jákobovo
proroctví ohlednû Simeona se nachází
v Genesis 49:5–7.

Kmen SimeonÛv: Potomci Simeonovi
ãasto Ïili s kmenem Judov˘m a v rám-
ci hranic království judského (Jozue
19:1–9; 1. Par. 4:24–33). Kmen Simeo-
nÛv se spojil s Judov˘m v bitvû proti
Kananejsk˘m (Soud. 1:3, 17). Také se
pozdûji pfiipojili k Davidov˘m vojskÛm
(1. Par. 12:25).

SINAI, HORA. Viz také MojÏí‰;
Zákon MojÏí‰Ûv

Hora na Sinajském poloostrovû, v jejíÏ
blízkosti tábofiili tfii mûsíce MojÏí‰ a
Izraelité po svém exodu z Egypta;
naz˘vá se také hora Oréb (Ex. 3:1).
Zde BÛh dal MojÏí‰ovi svÛj zákon pro
dÛm Izraele; byl zde také postaven
stánek (Ex. 19:2; 20:18; 24:12; 32:15).
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SION. Viz také Enoch; Nov˘
Jeruzalém

âistí v srdci (NaS 97:21). Sion také
znamená místo, kde Ïijí ãistí v srdci.
Mûsto, které postavil Enoch a jeho lid,
které bylo pro spravedlivost nakonec
vzato do nebe, bylo nazváno Sion (NaS
38:4; MojÏ. 7:18–21; 69). V posledních
dnech bude mûsto nazvané Sion po-
staveno blízko kraje Jackson ve státû
Missouri (Spojené státy americké), do
nûhoÏ se budou shromaÏìovati kmeny
Izraele (NaS 103:11–22; 133:18). Svatí
jsou nabádáni, aby budovali Sion, aÈ
Ïijí ve svûtû kdekoli.

Mûsto Davidovo se naz˘valo Sion,
1. Král. 8:1. Ze Sionu vyjde zákon, Iz.
2:2–3 (Mich. 4:2; 2. Nefi 12:2–3). Vyku-
pitel pfiijde do Sionu, Iz. 59:20. Vezmu
vás, jednoho z mûsta a dva z rodiny, a
pfiivedu vás do Sionu, Jer. 3:14. Na hofie
Sion a v Jeruzalémû bude vysvobození,
Joel 2:32 (Abd. 1:17). PoÏehnaní jsou ti,
ktefií budou usilovati o nastolení mého
Sionu, 1. Nefi 13:37. Dcery Sionu jsou
pov˘‰ené, 2. Nefi 13:16 (Iz. 3:16). Bûda
tomu, kdo si v Sionu dopfiává pohodlí!
2. Nefi 28:19–25. Usilujte o nastolení a
utvrzení vûci Sionu, NaS 6:6 (NaS 11:6).
Jeho jsem inspiroval, aby pohnul vûcí
Sionu s velikou mocí pro dobro, NaS
21:7. Nov˘ Jeruzalém bude nazván Sion,
NaS 45:66–67. Independence ve státû
Missouri je místem pro mûsto Sion,
NaS 57:1–3. Metla zÛstává na dûtech
Sionu, dokud nebudou ãiniti pokání,
NaS 84:58. Pán nazval lid svÛj Sionem,
protoÏe byli jednoho srdce a jedné
mysli, MojÏ. 7:18–19. Sion (Nov˘ Jeru-
zalém) bude vybudován na americkém
kontinentu, âl. v. 1:10.

SJEDNOCEN¯ ¤ÁD. Viz také
Zákon zasvûcení, zasvûtiti

Organizace, skrze niÏ se Svatí v prvních
dnech znovuzfiízené Církve snaÏili Ïít
podle zákona zasvûcení. Jednotlivci
sdíleli majetek, zboÏí a zisky, pfiijíma-
jíce tyto vûci podle svého nedostatku a
potfieb (NaS 51:3; 78:1–15; 104).

Ve sv˘ch ãasn˘ch vûcech si budete

rovni, NaS 70:14. Svatí se mûli zorga-
nisovati tak, aby si byli rovni ve v‰ech
vûcech, NaS 78:3–11 (NaS 82:17–20).
Pán dal sjednocenému fiádu zjevení a
pfiikázání, NaS 92:1. John Johnson má
b˘ti ãlenem sjednoceného fiádu, NaS
96:6–9. Pán poskytl v‰eobecné pokyny
pro pÛsobení sjednoceného fiádu, NaS
104. Moji lidé nejsou jednotni podle
jednoty poÏadované celestiálním krá-
lovstvím, NaS 105:1–13.

SKÁLA. Viz také Evangelium; JeÏí‰
Kristus; Zjevení

Obraznû JeÏí‰ Kristus a jeho evangeli-
um, coÏ jsou pevn˘ základ a silná opo-
ra (NaS 11:24; 33:12–13). Skála se také
mÛÏe t˘kati zjevení, skrze nûÏ BÛh
oznamuje své evangelium ãlovûku
(Mat. 16:15–18).

On je skála, dílo jeho je dokonalé, Deut.
32:4. Pán je skála má; v nûj budu dÛvû-
fiovati, 2. Sam. 22:2–3. Kámen byl vylo-
men bez rukou, Dan. 2:34–35. ZaloÏen
byl na skále, Mat. 7:25 (3. Nefi 14:25).
JeÏí‰ Kristus je ten kámen, kter˘ byl
pokládán za nic, Skut. 4:10–11. Ta skála
byl Kristus, 1. Kor. 10:1–4 (Ex. 17:6).
Ten, kdo je postaven na skále, pfiijímá
pravdu, 2. Nefi 28:28. Îidé odmítnou
kámen [Krista], na nûmÏ by mohli sta-
vûti, Jákob 4:15–17. Na skále Vykupi-
tele na‰eho, musíme postaviti základ
svÛj, Hel. 5:12. KaÏd˘, kdo staví na
Kristovû nauce, staví na skále jeho a
nepadne, kdyÏ pfiijdou záplavy, 3. Nefi
11:39–40 (Mat. 7:24–27; 3. Nefi 18:12–
13). Moudr˘ muÏ vystavûl dÛm svÛj
na skále, 3. Nefi 14:24. JestliÏe jste
postaveni na skále mé, zemû a peklo
nemohou zvítûziti, NaS 6:34. Ten, kdo
staví na této skále, nikdy nepadne,
NaS 50:44. Já jsem Mesiá‰, Král Sionu,
Skála Nebe, MojÏ. 7:53.

SKUTKOVÉ APO·TOLÒ. Viz také
Luká‰

Tato kniha je druhou ve dvoudílném
spisu, kter˘ napsal Luká‰ Teofilovi.
První ãást je známa jako Evangelium
podle Luká‰e. Kapitoly 1–12 zazname-
návají nûkteré v˘znamné misionáfiské
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ãinnosti dvanácti apo‰tolÛ veden˘ch
Petrem bezprostfiednû po Spasitelovû
smrti a vzkfií‰ení. Kapitoly 13–28 po-
jednávají o nûkter˘ch cestách apo‰tola
Pavla a o jeho misionáfiské práci.

SKUTKY

âiny osoby, aÈ dobré, ãi zlé. KaÏdá
osoba bude souzena podle sv˘ch
vlastních skutkÛ.

Pán odplatí kaÏdému ãlovûku podle
skutkÛ jeho, Pfiísl. 24:12. NechÈ tak
svûtlo va‰e svítí pfied lidmi, aby mohli
vidûti dobré skutky va‰e, Mat. 5:16
(3. Nefi 12:16). Ten, kdo ãiní vÛli Otce
mého, vstoupí do království nebeské-
ho, Mat. 7:21. Víra bez skutkÛ je mrt-
vá, Jakub 2:14–26. Musejí b˘ti souzeni
za své skutky, 1. Nefi 15:32 (Mos. 3:24).
Víme, Ïe milostí jsme spaseni po v‰em,
co my mÛÏeme uãiniti, 2. Nefi 25:23.
Uã je, aby nikdy nebyli znaveni koná-
ním dobra, Alma 37:34. Je poÏadová-
no, aby lidé byli souzeni podle skutkÛ
sv˘ch, Alma 41:3. Podle skutkÛ jejich
poznáte je, Moroni 7:5 (NaS 18:38). Já,
Pán, budu souditi v‰echny lidi podle
skutkÛ jejich, NaS 137:9.

SLABOST. Viz také Pokora,
pokorn˘, pokofiiti se

Bûhem smrtelného bytí se nedostává
schopností, síly a dovedností. Slabost
je stavem bytí. V‰ichni lidé jsou slabí a
pouze BoÏí milostí dostávají moc ãini-
ti spravedlivé skutky (Jákob 4:6–7).
Tato slabost se ãásteãnû projevuje
v individuálních slabostech a nedo-
statcích, jeÏ kaÏdá osoba má.

Posilnûte ruce slabé, Iz. 35:3–4. Duch
je vskutku ochoten, ale tûlo je slabé,
Mat. 26:41 (Marek 14:38). Pro slabost,
která je ve mnû podle tûla, bych se chtûl
omluviti, 1. Nefi 19:6. Bylo mi pfiikázá-
no, pfies mou slabost, napsati tyto vûci,
2. Nefi 33:11. Nehnûvej se na sluÏebníka
svého pro slabost jeho, Eter 3:2. Pohané
se budou tûmto vûcem vysmívati pro
na‰i slabost v psaní, Eter 12:23–25, 40.
UkáÏi jim jejich slabost, Eter 12:27–28.
ProtoÏe jsi vidûl slabost svou, bude‰

uãinûn siln˘m, Eter 12:37. Ten, kdo je
slab˘ mezi vámi, pozdûji bude uãinûn
siln˘m, NaS 50:16. JeÏí‰ Kristus zná
slabost ãlovûka, NaS 62:1.

SLÁVA. Viz také Pravda; Stupnû
slávy; Svûtlo, svûtlo Kristovo

V písmech se sláva ãasto t˘ká BoÏího
svûtla a pravdy. MÛÏe se také t˘kati
chvály neboli pocty a urãitého stavu
vûãného Ïivota neboli slávy BoÏí.

Svat˘ je Pán zástupÛ; celá zemû je plná
slávy jeho, Iz. 6:3 (2. Nefi 16:3). My
jsme promûnûni ve stejn˘ obraz od
slávy ve slávu, 2. Kor. 3:18. On mne
pozvedne, abych s ním pfieb˘val ve
slávû, Alma 36:28. Slávy obdrÏené pfii
vzkfií‰ení se budou li‰iti podle spra-
vedlivosti, NaS 76:50–119. Sláva BoÏí
je inteligence, NaS 93:36. Sláva BoÏí je
uskuteãniti nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot
ãlovûka, MojÏ. 1:39. Uvidûl jsem dvû
Bytosti, jejichÏ jas a sláva se vymyká
ve‰kerému popisu, JS–Î 1:17.

SLOUÎÍCÍ ANDùLÉ. Viz Andûlé

SLOUÎITI, SLUÎBA. Viz také Blaho
a sociální péãe; KnûÏství; Láska

Slovo slouÏiti , tak jak je pouÏíváno
v písmech, má dva v˘znamy: 1) Kona-
ti dílo Pánû na zemi. Vyvolení sluÏeb-
níci BoÏí musejí b˘ti povoláni Bohem,
aby mohli slouÏiti na jeho díle. KdyÏ
praví sluÏebníci ãiní Pánovu vÛli, zastu-
pují Pána ve sv˘ch oficiálních povinnos-
tech a jednají jako jeho zmocnûnci (NaS
64:29) a vedou tak dílo nutné pro spase-
ní lidstva. Pán dal apo‰toly, proroky,
evangelisty, vysoké knûze, sedmdesát-
níky, star‰í, biskupy, knûze, uãitele,
jáhny, pomocníky a vlády pro zdokona-
lování Svat˘ch, pro dílo sluÏby (Efez.
4:11–16; 1. Kor. 12:12–28; NaS 20; 107).
2) Péãe poskytnutá nebo práce vyko-
naná pro dobro Boha a druh˘ch. KdyÏ
slouÏíme druh˘m, slouÏíme také Bohu.

Pán ho vyvolil, aby slouÏil ve jménu
Pánû, Deut. 18:5. Vyvolte si v tento den,
komu budete slouÏiti, Jozue 24:15. Lidé
vás budou naz˘vati sluÏebníky na‰eho
Boha, Iz. 61:6. Syn MuÏe nepfii‰el, aby
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jemu slouÏeno bylo, ale aby on slouÏil,
Mat. 20:26–28. PonûvadÏ jste toto uãinili
nejmen‰ím z tûchto, mnû jste to uãinili,
Mat. 25:35–45. Ukázal jsem se, abych
tû uãinil sluÏebníkem a svûdkem, Skut.
26:16–18. Pfiedkládejte tûlo své v obûÈ
Ïivou, coÏ je rozumná sluÏba va‰e, ¤ím.
12:1. Skrze lásku sluÏte jeden druhému,
Gal. 5:13. BÛh není nespravedliv˘, aby
zapomnûl na va‰i práci lásky v tom, Ïe
jste slouÏili svat˘m, ÎidÛm 6:10. Slou-
Ïí-li nûkdo, nechÈ to ãiní schopností,
kterou BÛh dává, 1. Petr. 4:10–11. Dny
své proÏije‰ ve sluÏbû svému Bohu,
2. Nefi 2:3. KdyÏ jste ve sluÏbû bliÏ-
ních sv˘ch, jste pouze ve sluÏbû svého
Boha, Mos. 2:17. Vzájemnû se uãili a
slouÏili si, 3. Nefi 26:19. Ti, ktefií vlast-
ní tuto zemi zaslíbení, musejí slouÏiti
Bohu, nebo b˘ti vyhlazeni, Eter 2:8–12.
Ti, ktefií vstupují do sluÏby BoÏí, mají
slouÏiti cel˘m srdcem sv˘m, NaS 4:2.
Pán dal pfiikázání, Ïe lidstvo ho má
milovati a slouÏiti mu, NaS 20:18–19.
Ve jménu JeÏí‰e Krista bude‰ slouÏiti
Bohu, NaS 59:5. Mne, Pána, tû‰í poctíti
ty, kdoÏ mi slouÏí, NaS 76:5. Povinností
Dvanácti je vysvûcovati evangelické
sluÏebníky, NaS 107:39–40. Vysok˘
knûz mÛÏe b˘ti ustanoven k fiízení ãas-
n˘ch vûcí, NaS 107:71–72. Tûchto sedm-
desát má b˘ti cestujícími sluÏebníky,
NaS 107:93–97. Star‰í jsou vysvûceni,
aby byli stál˘mi sluÏebníky mé církve,
NaS 124:137. Uctívej Boha, neboÈ pou-
ze jemu bude‰ slouÏiti, MojÏ. 1:15.

SLOVO. Viz JeÏí‰ Kristus –
Kristova pfiedsmrtelná existence

SLOVO BOÎÍ. Viz také Písma;
Pfiikázání BoÏí; Zjevení

Pokyny, pfiikázání nebo poselství od
Boha. BoÏí dûti mohou obdrÏeti jeho
slovo pfiímo zjevením skrze Ducha ne-
bo od jeho vyvolen˘ch sluÏebníkÛ
(NaS 1:38).

KaÏd˘m slovem, které vychází z úst
Pánû, ãlovûk Ïije, Deut. 8:3 (Mat. 4:4;
NaS 84:43–44). Slovo tvé je lampou
nohám m˘m a svûtlem stezce mé,
Îalmy 119:105. Oni v‰ichni byli

naplnûni Duchem Svat˘m a mluvili
slovo BoÏí smûle, Skut. 4:31–33. Îelezná
tyã, jeÏ vedla ke stromu Ïivota, byla
slovo BoÏí, 1. Nefi 11:25 (1. Nefi 15:23–
25). Vy jste nemûli citu, a tak jste ne-
mohli cítiti jeho slov, 1. Nefi 17:45–46.
Bûda buì tomu, kdo odmítá slovo BoÏí!
2. Nefi 27:14 (2. Nefi 28:29; Eter 4:8).
Tlaãte se kupfiedu, hodujíce na slovû
Kristovû, 2. Nefi 31:20 (2. Nefi 32:3).
Pro svou nevíru nemohli rozumûti
slovu BoÏímu, Mos. 26:3 (Alma 12:10).
Zkoumali pilnû písma, aby znali slovo
BoÏí, Alma 17:2. Zkuste pÛsobivost
slova BoÏího, Alma 31:5. Alma pfiirov-
nal slovo BoÏí k seménku, Alma 32:28–
43. Cokoli budou mluviti, kdyÏ jsou
pohnuti Duchem Svat˘m, bude slovo
Pánû, NaS 68:4. Îijte kaÏd˘m slovem,
jeÏ vychází z úst BoÏích, NaS 84:44–45.
Kdokoli uchovává jako poklad slovo
mé, nebude oklamán, JS–M 1:37.

SLOVO MOUDROSTI
Zdravotní zákon zjeven˘ Pánem pro
fyzick˘ i duchovní prospûch Svat˘ch
(NaS 89). V‰eobecnû se o nûm mluví
jako o Slovu moudrosti. Pán vÏdy uãil
své následovníky zdravotním zásadám.
Pán zjevil Josephu Smithovi, které
druhy potravin máme jísti a kter˘m se
máme vyh˘bati, spolu s pfiíslibem
ãasn˘ch a duchovních poÏehnání za
poslu‰nost Slova moudrosti.

Nepij víno ani siln˘ nápoj, Lev. 10:9.
Víno je posmûvaã a siln˘ nápoj zufií,
Pfiísl. 20:1. Siln˘ nápoj bude hofik˘
tûm, ktefií ho pijí, Iz. 24:9. Daniel se
nechtûl poskvrÀovati královsk˘m po-
krmem a vínem, Dan. 1:8. Kdokoli
bude poskvrÀovati chrám BoÏí, toho
BÛh zniãí, 1. Kor. 3:16–17. Opilci ne-
zdûdí království BoÏí, 1. Kor. 6:10
(Gal. 5:21). Kdokoli nafiizuje, Ïe ãlovûk
nemá jísti maso, není vysvûcen Bohem,
NaS 49:18–21. V‰echny vûci, které po-
cházejí ze zemû, mají b˘ti pouÏívány se
soudností, nikoli s nestfiídmostí, NaS
59:20. Pán radil Svat˘m, aby nepouÏí-
vali víno, silné nápoje, tabák a horké
nápoje, NaS 89:1–9. Byliny, ovoce, maso
a obilí je ustanoveno ãlovûku a zvífiatÛm
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k uÏitku, NaS 89:10–17. Poslu‰nost
Slova moudrosti pfiiná‰í ãasná a du-
chovní poÏehnání, NaS 89:18–21.

SMILSTVO. Viz také CizoloÏství;
Cudnost; Smyslnost, smysln˘

Nezákonn˘ pohlavní styk mezi dvûma
lidmi, ktefií nejsou spolu oddáni. V pís-
mech se také pfiíleÏitostnû pouÏívá jako
symbol pro odpadlictví.

NenuÈ mne, neboÈ Ïádná taková vûc
nemá b˘ti ãinûna, 2. Sam. 13:12. Zdr-
Ïujte se smilstva, Skut. 15:20. Tûlo
není pro smilstvo, ale pro Pána, 1. Kor.
6:13–18. Pro vyhnutí se smilstvu, nechÈ
kaÏd˘ muÏ má svou vlastní manÏelku,
1. Kor. 7:2–3. Toto je vÛle BoÏí, abyste
se zdrÏovali smilstva, 1. Tes. 4:3. Jákob
varoval lid NefiÛv pfied smilstvem,
Jákob 3:12. Dozráváte kvÛli vraÏdám
sv˘m a smilstvu svému ke zkáze, Hel.
8:26. Smilníci, aby se mohli pfiipojiti
k Církvi, musí ãiniti pokání, NaS
42:74–78.

SMITH, HYRUM. Viz také Smith,
Joseph, ml.

Star‰í bratr a vûrn˘ spoleãník Josepha
Smitha. Hyrum se narodil 9. února 1800.
SlouÏil v církevním pfiedsednictvu
jako JosephÛv asistent, byl rovnûÏ
druh˘m patriarchou Církve. 27. ãervna
1844 se stal spolu s Josephem muãed-
níkem v Ïaláfii v Carthage.

BÛh zjevil Hyrumovi pokyny skrze
jeho bratra Josepha, NaS 11; 23:3. Po-
Ïehnan˘ je sluÏebník mÛj Hyrum
Smith pro bezúhonnost srdce svého,
NaS 124:15. Hyrumovi je pfiikázáno,
aby pfievzal úfiad patriarchy Církve,
NaS 124:91–96, 124. Joseph a Hyrum
zemfieli v Ïaláfii v Carthage muãednic-
kou smrtí, NaS 135. Hyrum a dal‰í
vyvolení duchové byli uchováni, aby
vy‰li v plnosti ãasÛ, NaS 138:53.

SMITH, JOSEPH, ML. Viz také
Drahocenná perla; Kniha
Mormonova; Nauka a smlouvy;
První vidûní; Pfieklad Josepha
Smitha (PJS); Znovuzfiízení
evangelia

Prorok vyvolen˘ k tomu, aby znovu-
zfiídil pravou Církev JeÏí‰e Krista na
zemi. Joseph Smith se narodil ve státû
Vermont ve Spojen˘ch státech americ-
k˘ch a Ïil v letech 1805 aÏ 1844.

V roce 1820 se BÛh Otec a JeÏí‰
Kristus ukázali Josephovi a on poznal,
Ïe Ïádná církev na zemi není pravá
(JS–Î 1:1–20). Pozdûji ho nav‰tívil an-
dûl Moroni, kter˘ zjevil místo úkrytu
zlat˘ch desek, jeÏ obsahovaly záznam
dávn˘ch národÛ na americkém konti-
nentu (JS–Î 1:29–54).

Joseph zlaté desky pfieloÏil a v roce
1830 je vydal jako Knihu Mormonovu
(JS–Î 1:66–67, 75). V roce 1829 obdrÏel
od Jana Kfititele a od Petra, Jakuba a
Jana knûÏskou pravomoc (NaS 13; 27:12;
128:20; JS–Î 1:68–70).

6. dubna 1830 Joseph a nûkolik dal-
‰ích zorganizovalo znovuzfiízenou
Církev JeÏí‰e Krista, tak jak to BÛh
nafiídil (NaS 20:1–4). Pod Josephov˘m
vedením Církev rostla v Kanadû, Anglii
a ve v˘chodní ãásti Spojen˘ch státÛ,
zvlá‰tû ve státech Ohio, Missouri a
Illinois. Znaãné pronásledování pro-
vázelo Josepha a Svaté v‰ude, kde se
usídlili. 27. ãervna 1844 Joseph a jeho
bratr Hyrum zemfieli muãednickou
smrtí v Carthage ve státû Illinois ve
Spojen˘ch státech americk˘ch.
Jozef, syn JákobÛv, prorokoval o
Josephu Smithovi, 2. Nefi 3:6–15. Pán
povolal svého sluÏebníka Josepha
Smitha, protoÏe vûdûl o nadcházejí-
cí pohromû, NaS 1:17 (NaS 19:13).
Joseph Smith byl vysvûcen apo‰tolem
JeÏí‰e Krista a prvním star‰ím této
Církve, NaS 20:2. Petr, Jakub a Jan vy-
svûtili Josepha k apo‰tolství, NaS
27:12. Joseph a Sidney Rigdon svûdãi-
li, Ïe vidûli Jednorozeného Otcova,
NaS 76:23. Joseph Smith vidûl
s Oliverem Cowderym ve vidûní Pána,
NaS 110:1–4. Pán povolal Josepha
jako pfiedsedajícího star‰ího, pfiekla-
datele, zjevovatele, vidoucího a proro-
ka, NaS 124:125. Joseph Smith uãinil
pro spasení lidí více neÏ kter˘koli
jin˘ ãlovûk, kromû JeÏí‰e samotného,
NaS 135:3.
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Písma uvedená prorokem Josephem Smi-
them: Joseph pfieloÏil ãást zlat˘ch desek,
které mu dal andûl Moroni, tento pfie-
klad byl vydán v roce 1830 jako Kniha
Mormonova. Také obdrÏel od Pána
mnoho zjevení, která nastiÀují základ-
ní nauky a organizaci Církve. Mnohá
z tûchto zjevení byla sestavena do knihy,
která je dnes známa jako Nauka a
smlouvy. Byl také zodpovûdn˘ za uve-
dení Drahocenné perly, která obsahuje
inspirované pfieklady nûkter˘ch zázna-
mÛ MojÏí‰e, Abrahama a Matou‰e,
v˘Àatky z jeho Ïivotopisu a z jeho
osobního svûdectví a tfiináct prohlá‰e-
ní o nauce a vífie zastávané Církví.

SMITH, JOSEPH, ST. Viz také Smith,
Joseph, ml.; Smithová, Lucy Mack

Otec proroka Josepha Smitha. Narodil
se 12. ãervence 1771. OÏenil se s Lucy
Mackovou a mûli devût dûtí (JS–Î 1:4).
Joseph se stal vûrn˘m vûfiícím v znovu-
zfiízení posledních dnÛ a prvním pa-
triarchou Církve. Zemfiel 14. záfií 1840.

BÛh mu zjevil pokyny skrze jeho syna
Josepha, NaS 4; 23:5. NechÈ letit˘ slu-
Ïebník mÛj setrvává se svou rodinou,
NaS 90:20. MÛj letit˘ sluÏebník Joseph
sedí s Abrahamem na pravici jeho, NaS
124:19. Joseph Smith ml. vidûl svého
otce ve vidûní celestiálního království,
NaS 137:5. Andûl pfiikázal Josephu
Smithovi ml., aby povûdûl svému otci
o vidûní, jeÏ obdrÏel, JS–Î 1:49–50.

SMITH, JOSEPH F.

·est˘ president Církve; jedin˘ syn
Hyruma a Mary Fielding Smithové.
Narodil se 13. listopadu 1838 a zemfiel
19. listopadu 1918.

Joseph F. Smith obdrÏel vidûní o vy-
koupení mrtv˘ch, NaS 138.

SMITH, SAMUEL H. Viz také Smith,
Joseph, ml.

Mlad‰í bratr proroka Josepha Smitha
(JS–Î 1:4). Samuel se narodil v roce
1808 a zemfiel v roce 1844. Byl jedním
z osmi svûdkÛ Knihy Mormonovy a
slouÏil jako jeden z prvních misionáfiÛ

pro znovuzfiízenou Církev (NaS 23:4;
52:30; 61:33–35; 66:7–8; 75:13).

SMITHOVÁ, EMMA HALE. Viz
také Smith, Joseph, ml.

ManÏelka proroka Josepha Smitha. Pán
pfiikázal Emmû, aby sestavila v˘bûr
náboÏensk˘ch písní pro Církev. SlouÏila
také jako první presidentka Pomocné-
ho sdruÏení.

Emmû Smithové bylo dáno zjevení
ohlednû vÛle Pánû, NaS 25. Pán dal
Emmû Smithové radu ohlednû man-
Ïelství, NaS 132:51–56.

SMITHOVÁ, LUCY MACK. Viz
také Smith, Joseph, ml.; Smith,
Joseph, st.

Matka proroka Josepha Smitha a man-
Ïelka Josepha Smitha st. (JS–Î 1:4, 7,
20). Narodila se 8. ãervence 1776 a
zemfiela 5. kvûtna 1856.

Joseph vidûl svou matku ve vidûní
celestiálního království, NaS 137:5.

SMLOUVA. Viz také Abrahamova
smlouva; Nová a vûãná smlouva;
Pfiísaha; Pfiísaha a smlouva
knûÏství

Dohoda mezi Bohem a ãlovûkem, ktefií
v‰ak v dohodû nevystupují jako sobû
rovní. BÛh dává podmínky smlouvy a
lidé souhlasí s tím, Ïe budou ãiniti to, co
po nich Ïádá. BÛh poté slibuje lidem
za jejich poslu‰nost urãitá poÏehnání.

Zásady a obfiady se pfiijímají skrze
smlouvu. âlenové Církve, ktefií ãiní
takové smlouvy, slibují, Ïe je budou
ctíti. Napfiíklad ãlenové ãiní smlouvu
s Pánem pfii kfitu a obnovují ony smlou-
vy pfiijímáním svátosti. Dal‰í smlouvy
ãiní v chrámu. PánÛv lid je lidem
smlouvy a je velice poÏehnan˘, kdyÏ
své smlouvy s Pánem zachovává.

S tebou utvrdím smlouvu svou, Gen.
6:18. Zachovávejte smlouvu mou; poté
budete zvlá‰tním pokladem, Ex. 19:5.
NeuãiÀ Ïádné smlouvy s nimi ani
s bohy jejich, Ex. 23:32. Zachovávejte
sabat jako stálou smlouvu, Ex. 31:16.
Nikdy s vámi nezru‰ím smlouvu svou,
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Soud. 2:1. Moji Svatí uãinili se mnou
smlouvu skrze obûtování, Îalmy 50:5
(NaS 97:8). Pamatuj na svatou smlou-
vu jeho, Luká‰ 1:72 (NaS 90:24). Moc
BoÏí sestoupila na lid smlouvy Pánû,
1. Nefi 14:14. Smlouva uãinûná s Abra-
hamem bude naplnûna v posledních
dnech, 1. Nefi 15:18 (3. Nefi 16:5, 11–12;
21:7; Morm. 9:37). Beniaminovi lidé
byli ochotni vstoupiti do smlouvy
s Bohem, Ïe budou ãiniti vÛli jeho,
Mos. 5:5. Kfiest je svûdectvím, Ïe ãlo-
vûk vstoupil do smlouvy s Bohem, Ïe
bude ãiniti vÛli jeho, Mos. 18:13. Vy
jste dûtmi smlouvy, 3. Nefi 20:25–26.
Andûlé naplÀují smlouvy Otcovy a
ãiní jejich dílo, Moroni 7:31. Prolití
krve Kristovy je smlouva, Moroni 10:33.
KaÏdá osoba, která patfií k této církvi
Kristovû, bude hledûti zachovávati
v‰echny smlouvy, NaS 42:78. PoÏehnaní
jsou ti, kdoÏ zachovávají smlouvu, NaS
54:6. Ten, kdo poru‰í tuto smlouvu,
ztratí svÛj úfiad a postavení v Církvi,
NaS 78:11–12. V‰ichni ti, ktefií pfiijímají
knûÏství, pfiijímají tuto pfiísahu a smlou-
vu, NaS 84:39–40. Jsou ochotni dodr-
Ïovati své smlouvy skrze obûtování,
NaS 97:8. ManÏelská smlouva mÛÏe
b˘ti vûãná, NaS 132. Toto bude na‰e
smlouva, Ïe budeme kráãeti ve v‰ech
nafiízeních, NaS 136:4.

SMRT, DRUHÁ. Viz Smrt, duchovní

SMRT, DUCHOVNÍ. Viz také ëábel;
Pád Adama a Evy; Peklo; Spasení;
Synové zatracení; Zatracení

Oddûlení od Boha a jeho vlivÛ; zemfiíti
co do vûcí t˘kajících se spravedlivosti.
Lucifer a tfietina zástupÛ nebe vytrpû-
la duchovní smrt, kdyÏ byli vyvrÏeni
z nebe (NaS 29:36–37).

Duchovní smrt byla uvedena do svûta
pádem Adamov˘m (MojÏ. 6:48). Smr-
telníci se zl˘mi my‰lenkami, slovy a
skutky jsou duchovnû mrtví, aãkoli
jsou je‰tû Ïivi na zemi (1. Tim. 5:6).
Skrze usmífiení JeÏí‰e Krista a poslu‰-
ností zásad a obfiadÛ evangelia mohou
muÏi a Ïeny b˘ti oãi‰tûni od hfiíchu a
pfiekonati duchovní smrt.

Duchovní smrt také nastává po
smrti smrtelného tûla. Jak vzkfií‰ené
bytosti, tak ìábel a jeho andûlé budou
souzeni. Ti, ktefií se vûdomû boufií pro-
ti svûtlu a pravdû evangelia, vytrpí
duchovní smrt. Tato smrt se ãasto
naz˘vá druhá smrt (Alma 12:16; Hel.
14:16–19; NaS 76:36–38).

Zloãinci budou odfiíznuti, Îalmy 37:9.
Tûlesnû sm˘‰leti je smrt, ¤ím. 8:6
(2. Nefi 9:39). Îádosti potápûjí lidi do
zniãení a zatracení, 1. Tim. 6:9. Hfiích
plodí smrt, Jakub 1:15. Tomu, kdo pfie-
mÛÏe, druhá smrt neublíÏí, Zjev. 2:11.
Nad tûmi druhá smrt nemá moci, Zjev.
20:6, 12–14. Zlovolní budou míti svÛj
podíl v jezefie, které hofií ohnûm a sírou:
coÏ je druhá smrt, Zjev. 21:8 (NaS
63:17–18). Lidé jsou svobodni, aby si
zvolili svobodu a vûãn˘ Ïivot, nebo
aby si zvolili zajetí a smrt, 2. Nefi 2:27
(2. Nefi 10:23; Alma 29:5; Hel. 14:30–31).
BÛh pfiipravil cestu pro ná‰ únik pfied
smrtí a peklem, 2. Nefi 9:10. Oprostûte
se od bolestí pekla, abyste nemuseli
vytrpûti druhou smrt, Jákob 3:11. Pfii-
rozen˘ ãlovûk je nepfiítelem Boha,
Mos. 3:19. KéÏ vám Pán udûlí pokání,
abyste nemuseli vytrpûti druhou smrt,
Alma 13:30. Alma byl obvinut vûãn˘-
mi fietûzy smrti, Alma 36:18. Zlovolní
umírají co do vûcí t˘kajících se spra-
vedlivosti, Alma 40:26 (Alma 12:16).
Pád pfiivodil na ve‰keré lidstvo duchov-
ní smrt, Alma 42:9 (Hel. 14:16–18). KdyÏ
Adam padl, stal se duchovnû mrtv˘m,
NaS 29:40–41, 44.

SMRT, TùLESNÁ. Viz také Pád
Adama a Evy; Smrtelnost,
smrteln˘; Spasení; Vzkfií‰ení

Oddûlení tûla a ducha. Pád pfiinesl na
zem smrtelnost a smrt (2. Nefi 2:22;
MojÏ. 6:48). Usmífiení JeÏí‰e Krista
zvítûzilo nad smrtí, takÏe kaÏd˘ bude
vzkfií‰en (1. Kor. 15:21–23). Vzkfií‰ení je
bezplatn˘ dar pro v‰echny lidi bez ohle-
du na to, zda v tomto Ïivotû ãinili dobro
nebo zlo (Alma 11:42–44). KaÏdá osoba
zakusí pouze jednu tûlesnou smrt, jeli-
koÏ jakmile jsme vzkfií‰eni, na‰e tûlo
jiÏ nemÛÏe zemfiíti (Alma 11:45).
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Ve‰keré tûlo zahyne a ãlovûk se opût
obrátí v prach, Job 34:15. Vzácná je
v oãích Pánû smrt jeho Svat˘ch, Îalmy
116:15. Prach se navrátí do zemû a duch
se navrátí k Bohu, Kaz. 12:7. Skrze ãlovû-
ka pfii‰la smrt, 1. Kor. 15:21. Spasitel
drÏí klíãe pekla i smrti, Zjev. 1:18. Ne-
bude jiÏ smrti ani bolesti, Zjev. 21:4.
Smrt pfiichází na v‰echny lidi, 2. Nefi
9:6, 11 (Alma 12:24). Nikdy nepohlíÏe-
li na smrt s hrÛzou, Alma 27:28. Alma
vysvûtlil stav du‰e mezi smrtí a vzkfií-
‰ením, Alma 40:11. Ti, ktefií zemfiou ve
mnû, neokusí smrti, NaS 42:46. Ti, kte-
fií nejsou urãeni k smrti, budou uzdra-
veni, NaS 42:48. Budu vás provûfiovati
ve v‰ech vûcech, aÏ k smrti, NaS 98:14.
V prach se navrátí‰, MojÏ. 4:25. Adam
padl a skrze jeho pád pfii‰la smrt,
MojÏ. 6:48.

SMRTELNOST, SMRTELN¯. Viz
také Pád Adama a Evy; Smrt,
tûlesná; Svût; Tûlo

Doba od narození do tûlesné smrti.
Toto se nûkdy naz˘vá druh˘ stav.

V ten den, kdy z nûho pojí‰, zajisté
zemfie‰, Gen. 2:16–17 (MojÏ. 3:16–17).
Pfii smrti se duch navrátí k Bohu a tûlo
v prach zemû, Kaz. 12:7 (Gen. 3:19;
MojÏ. 4:25). Nedovolte hfiíchu, aby
vládl ve smrtelném tûle va‰em, ¤ím.
6:12. Toto smrtelné tûlo musí odíti ne-
smrtelnost, 1. Kor. 15:53 (Enos 1:27;
Mos. 16:10; Morm. 6:21). Stav ãlovûka
se stal stavem zkou‰ky, 2. Nefi 2:21
(Alma 12:24; 42:10). Adam padl, aby
lidé mohli b˘ti, 2. Nefi 2:25. Hledíte
vpfied a pohlíÏíte na toto smrtelné tûlo
jako na pozvednuté do nesmrtelnosti?
Alma 5:15. Tento Ïivot je dobou pfií-
pravy na setkání s Bohem, Alma 34:32.
Nebojte se smrti, neboÈ na tomto svûtû
va‰e radost není plná, NaS 101:36. Ti,
ktefií zachovají svÛj druh˘ stav, budou
míti slávu, Abr. 3:26.

SMYSLNOST, SMYSLN¯. Viz také
CizoloÏství; Cudnost; Pohlavní
nemorálnost; Smilstvo; Îádostiv
b˘ti, Ïádostivost

Záliba v nespravedlivém tûlesném

potû‰ení, zvlá‰tû v pohlavní nemorál-
nosti, nebo touha po nûm.

ManÏelka pána jeho vrhla pohled na
Jozefa, Gen. 39:7. KaÏd˘, kdo hledí na
Ïenu, aby jí byl Ïádostiv, zcizoloÏil,
Mat. 5:28 (3. Nefi 12:28). ZdrÏujte se
od tûlesn˘ch Ïádostí, které vedou válku
proti du‰i, 1. Petr. 2:11. Îádost tûla a
Ïádost oãí není z Otce, 1. Jan. 2:16.
Nechoì jiÏ za Ïádostmi oãí sv˘ch, Alma
39:9. Pfiestoupením svat˘ch zákonÛ
se ãlovûk stal smysln˘m, NaS 20:20.
JestliÏe nûkdo zcizoloÏí v srdci svém,
ten nebude míti Ducha, NaS 63:16.
UpusÈte od ve‰ker˘ch Ïádostiv˘ch pfiá-
ní sv˘ch, NaS 88:121. Lidé poãali b˘ti
tûlesn˘mi, smysln˘mi a ìábelsk˘mi,
MojÏ. 5:13 (Mos. 16:3; MojÏ. 6:49).

SOCIÁLNÍ PÉâE. Viz Blaho a
sociální péãe

SODOMA. Viz také Gomora

Ve Starém zákonû zlovolné mûsto, které
bylo zniãeno Pánem (Gen. 19:12–29).

SOFONIÁ·

Starozákonní prorok, kter˘ Ïil bûhem
vlády Joziá‰ovy (639–608 pfi. Kr.).

Kniha Sofoniá‰ova: Kapitola 1 mluví o
pfiíchodu dne, kter˘ bude naplnûn
hnûvem a trápením. Kapitola 2 napo-
míná lid Izraele, aby usiloval o spra-
vedlivost a mírnost. Kapitola 3 mluví
o druhém pfiíchodu, kdy se v‰echny
národy shromáÏdí k bitvû. Pán v‰ak
bude vládnouti ve stfiedu lidu Izraele.

SOUCIT. Viz také Láska; Milosrden-
ství, milosrdn˘; Pravá láska

V písmech znamená soucit doslova
„trpûti s nûk˘m“. Také to znamená
projevovati slitování, lítost a milosr-
denství vÛãi druhému.

Pán vyz˘val lid svÛj, aby projevoval
soucit, Zach. 7:8–10. JeÏí‰ byl pohnut
soucitem, Mat. 9:36 (Mat. 20:34; Marek
1:41; Luká‰ 7:13). Jist˘ Samaritán s ním
mûl soucit, Luká‰ 10:33. Mûjte jeden
s druh˘m soucit, 1. Petr. 3:8. Kristus je
naplnûn soucitem vÛãi dûtem lidsk˘m,
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Mos. 15:9. Nitro mé je naplnûno souci-
tem vÛãi vám, 3. Nefi 17:6. Joseph Smith
se modlil o PánÛv soucit, NaS 121:3–5.

SOUD, POSLEDNÍ. Viz také JeÏí‰
Kristus – soudce; Odsouditi,
odsouzení; Soud, souditi

Koneãn˘ soud, kter˘ nastane po vzkfií-
‰ení. BÛh bude skrze JeÏí‰e Krista sou-
diti kaÏdou osobu, aby urãil, jakou
vûãnou slávu obdrÏí. Tento soud bude
zaloÏen na poslu‰nosti BoÏích pfiiká-
zání jednotlivé osoby, vãetnû jejího
pfiijetí smírné obûti JeÏí‰e Krista.

Otec svûfiil ve‰ker˘ soud Synovi, Jan
5:22. My v‰ichni budeme státi pfied
soudnou stolicí Kristovou, ¤ím. 14:10.
Mrtví byli souzeni z onûch vûcí, jeÏ
byly zapsány, Zjev. 20:12 (NaS 128:6–7).
Za v‰echna svá konání bude‰ pfiiveden
k soudu, 1. Nefi 10:20. Dvanáct apo-
‰tolÛ a dvanáct nefitsk˘ch uãedníkÛ
bude souditi Izrael, 1. Nefi 12:9 (NaS
29:12). V‰ichni se musejí objeviti pfied
soudcovskou stolicí Svatého, 2. Nefi
9:15. Pfiipravte du‰i svou na onen slav-
n˘ den, 2. Nefi 9:46. MÛÏete si pfiedsta-
viti sami sebe pfied soudním dvorem
BoÏím? Alma 5:17–25. JeÏí‰ Kristus
stane, aby soudil svût, 3. Nefi 27:16.
Pán sestoupí s prokletím k soudu na
bezboÏné, NaS 133:2.

SOUD, SOUDITI. Viz také JeÏí‰
Kristus – soudce; Odsouditi,
odsouzení; Soud, poslední

Hodnotiti chování ve vztahu k zásadám
evangelia; rozhodovati se; rozli‰ovati
mezi dobrem a zlem.

MojÏí‰ se posadil, aby soudil lid, Ex.
18:13. Ve spravedlivosti bude‰ souditi
bliÏního svého, Lev. 19:15. Nesuìte,
abyste nebyli souzeni, Mat. 7:1 (PJS,
Mat. 7:1–2; Luká‰ 6:37; 3. Nefi 14:1).
V‰ichni, ktefií hfie‰ili v zákonu, budou
souzeni zákonem, ¤ím. 2:12. Svatí
budou souditi svût, 1. Kor. 6:2–3. Syn
vûãného Boha byl souzen svûtem,
1. Nefi 11:32. Dvanáct apo‰tolÛ Berán-
kov˘ch bude souditi dvanáct kmenÛ
Izraele, 1. Nefi 12:9 (NaS 29:12). Smrt,

peklo, ìábel a v‰ichni, ktefií jimi byli
uchváceni, musejí b˘ti souzeni, 2. Nefi
28:23 (1. Nefi 15:33). Soudíte-li ãlovûka,
kter˘ k vám vzná‰í prosbu svou o jmûní
va‰e, oã mnohem spravedlivûj‰í bude
odsouzení va‰e za pozdrÏení jmûní
svého, Mos. 4:22. Lidé budou souzeni
podle skutkÛ sv˘ch, Alma 41:3. Suì
spravedlivû a bude ti opût navrácena
spravedlnost, Alma 41:14. Z knih, kte-
ré budou napsány, bude svût souzen,
3. Nefi 27:23–26 (Zjev. 20:12). Zbytek
tohoto lidu bude souzen dvanácti, které
JeÏí‰ vyvolil v této zemi, Morm. 3:18–
20. Mormon vysvûtluje zpÛsob, jak
rozeznávati dobro od zla, Moroni 7:14–
18. VloÏ svou dÛvûru v toho Ducha,
kter˘ pobízí souditi spravedlivû, NaS
11:12. Vy si máte fiíci v srdci svém –
nechÈ BÛh soudí mezi mnou a tebou,
NaS 64:11. Pánova Církev bude soudi-
ti národy, NaS 64:37–38. Syn nav‰tívil
duchy ve vûzení, aby mohli b˘ti souzeni
podle lidí v tûle, NaS 76:73 (1. Petr.
4:6). Biskup bude v‰eobecn˘m soud-
cem, NaS 107:72–74. Pán bude souditi
v‰echny lidi podle jejich skutkÛ, podle
pfiání srdce jejich, NaS 137:9.

SOUDCÒ, KNIHA VE STARÉM
ZÁKONù

Kniha ve Starém zákonû. Kniha SoudcÛ
se zab˘vá Izraelity od smrti Jozuovy
do narození Samuela.

Kapitoly 1–3 jsou úvodem k celé
knize SoudcÛ. Vysvûtlují, Ïe Izraelité
nevyhnali své nepfiátele (Soud. 1:16–35),
a proto musejí trpûti následky: ztrátu
víry, sÀatky s nevûfiícími a modláfiství.
Kapitoly 3–5 vyprávûjí o záÏitcích De-
bory a Baráka, ktefií osvobodili Izrael
od Kananejsk˘ch. Kapitoly 6–8 popisují
víru posilující záÏitky Gedeonovy,
kterému Pán poÏehnal, aby osvobodil
Izrael od Madiansk˘ch. V kapitolách
9–12 slouÏí nûkolik rÛzn˘ch muÏÛ
jako soudci v Izraeli, vût‰inou v odpad-
lictví a pod útlakem. Kapitoly 13–16
mluví o vzrÛstu a pádu posledního
soudce Samsona. Závûreãné kapitoly
17–21 lze popsati jako dodatek, kter˘
oznamuje hloubku hfiíchÛ Izraele.
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SPÁNEK

Stav odpoãinku, pfii nûmÏ je osoba
v neãinnosti a nevûdomí. Pán radí
Svat˘m, aby nespali déle, neÏ je nutné
(NaS 88:124). Spánek mÛÏe b˘ti také
symbolem pro duchovní smrt (1. Kor.
11:30; 2. Nefi 1:13) nebo pro smrt tûles-
nou (Morm. 9:13).

SPASENÍ. Viz také JeÏí‰ Kristus;
Milost; Oslavení; Plán vykoupení;
Smrt, duchovní; Smrt, tûlesná;
Usmífiení, usmífiiti; Vykoupení,
vykoupen˘, vykoupiti

B˘ti spasen z tûlesné i duchovní smrti.
V‰ichni lidé budou spaseni z tûlesné
smrti milostí BoÏí, skrze smrt a vzkfií‰e-
ní JeÏí‰e Krista. KaÏd˘ jednotlivec mÛÏe
b˘ti spasen také z duchovní smrti rov-
nûÏ milostí BoÏí, skrze víru v JeÏí‰e
Krista. Tato víra je projevována Ïivo-
tem provázen˘m poslu‰ností zákonÛ
a obfiadÛ evangelia a sluÏbou Kristu.

Pán je svûtlo mé a spasení mé, Îalmy
27:1. Pouze on je skála má a spasení
mé, Îalmy 62:3. Evangelium je moc
BoÏí ke spasení, ¤ím. 1:16 (NaS 68:4).
Pracujte na svém vlastním spasení
s bázní, Filip. 2:12. BÛh vás vyvolil ke
spasení skrze posvûcení, 2. Tes. 2:13.
Spasení je bezplatné, 2. Nefi 2:4. Není
Ïádného vût‰ího daru neÏ daru spase-
ní, NaS 6:13. JeÏí‰ Kristus je jediné
jméno, kter˘m pfiijde spasení, MojÏ.
6:52 (Skut. 4:10–12). Vûfiíme, Ïe skrze
usmífiení Kristovo mÛÏe b˘ti spaseno
ve‰keré lidstvo, âl. v. 1:3.

Spasení dûtí: Nestanete-li se takov˘mi,
jako malé dûti, nevstoupíte do králov-
ství nebeského, Mat. 18:3. Malé dûti
také mají vûãn˘ Ïivot, Mos. 15:25.
Kfiest mal˘ch dûtí je ohavností a malé
dûti jsou Ïivy v Kristu díky usmífiení,
Moroni 8:8–24. Malé dûti jsou vykou-
peny skrze Jednorozeného; Satan je
nemÛÏe pokou‰eti, NaS 29:46–47. Dûti
mají b˘ti uãeny evangeliu a mají b˘ti
pokfitûny, kdyÏ je jim osm let, NaS
68:25–28. Malé dûti jsou posvûceny
skrze JeÏí‰e Krista, NaS 74:7. Lidé se
stávají v dûtském vûku svém opût

nevinn˘mi, NaS 93:38. V‰echny dûti,
jeÏ zemfiely pfied dosaÏením vûku
zodpovûdnosti, jsou spaseny v celesti-
álním království, NaS 137:10. Dûti jsou
zdravé od zaloÏení svûta, MojÏ. 6:54.

SPASENÍ, PLÁN. Viz Plán
vykoupení

SPASENÍ DùTÍ. Viz Dûti, dítû;
Spasení – spasení dûtí

SPASENÍ PRO MRTVÉ. Viz také
Kniha pamûtní; Plán vykoupení;
Rodokmen; Spasení

PfiíleÏitost pro ty, ktefií zemfieli, aniÏ
by pfiijali spásné obfiady evangelia,
získati tyto obfiady tak, Ïe je za nû
vykonají v chrámu zpÛsobilí Ïijící
ãlenové Církve. Mrtví jsou uãeni evan-
geliu v duchovním svûtû a mohou
pfiijmouti tyto obfiady vykonané za nû
ve smrtelnosti.

Vûrní ãlenové Církve bádají v rodinné
historii a pfiipravují ji, aby zjistili jména
a data narození pfiedkÛ, aby tak za nû
mohly b˘ti vykonány spásné obfiady.

¤ekni vûzÀÛm: Vyjdûte, Iz. 49:9 (Iz.
24:22; 1. Nefi 21:9). Vyhlas svobodu
zajat˘m, Iz. 61:1 (Luká‰ 4:18). On ob-
rátí srdce otcÛ k dûtem, Mal. 4:5–6
(3. Nefi 25:5–6; NaS 110:13–16). Mrtví
usly‰í hlas Syna BoÏího, Jan 5:25. Proã
se tedy kfití za mrtvé? 1. Kor. 15:29.
Kristus kázal duchÛm ve vûzení, 1. Petr.
3:18–20. Z tohoto dÛvodu bylo evan-
gelium kázáno také tûm, ktefií jsou
mrtví, 1. Petr. 4:6. Syn nav‰tívil duchy
ve vûzení, NaS 76:73. Potom pfiichází
vykoupení tûch, ktefií obdrÏeli svÛj díl
v onom vûzení, NaS 88:99. Kfiticí ná-
drÏ není na zemi, aby Svatí moji mohli
b˘ti kfitûni za ty, jiÏ jsou mrtvi, NaS
124:29. V‰ichni ti, kdoÏ zemfieli, kdoÏ by
pfiijali evangelium, budou dûdici celesti-
álního království, NaS 137:7–10. Objevil
se Syn BoÏí a oznámil svobodu zajat˘m,
jiÏ byli vûrni, NaS 138:18. Tolik duchÛ,
kolik bylo ve vûzení, vy‰lo, MojÏ. 7:57.

SPASITEL. Viz také JeÏí‰ Kristus

Ten, kter˘ pfiiná‰í spasení. JeÏí‰ Kristus,
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skrze své usmífiení, nabídl vykoupení
a spasení ve‰kerému lidstvu. „Spasitel“
je jméno a titul JeÏí‰e Krista.

Pán je svûtlo mé a spasení mé, Îalmy
27:1 (Ex. 15:1–2; 2. Sam. 22:2–3). Já jsem
Pán; a kromû mne není Ïádného spasi-
tele, Iz. 43:11 (NaS 76:1). Nazvi jméno
jeho JeÏí‰; neboÈ on spasí lid svÛj od
hfiíchÛ jejich, Mat. 1:21. Narodil se vám
dnes Spasitel, kter˘Ï jest Kristus Pán,
Luká‰ 2:11. BÛh tak miloval svût, Ïe
Jednorozen˘ Syn pfii‰el, aby spasil lidi,
Jan 3:16–17. Není Ïádného jiného jména
kromû Kristova, jímÏ by ãlovûk mohl
b˘ti spasen, Skut. 4:10–12 (2. Nefi
25:20; Mos. 3:17; 5:8; NaS 18:23; MojÏ.
6:52). Z nebe oãekáváme Spasitele, Pána
JeÏí‰e Krista, Filip. 3:20. Otec poslal
Syna, aby byl Spasitelem svûta, 1. Jan.
4:14. Pán vzbudil Mesiá‰e, Spasitele
svûta, 1. Nefi 10:4. Beránek BoÏí je
Spasitel svûta, 1. Nefi 13:40. Znalost o
Spasiteli se roz‰ífií v kaÏdém národû,
pokolení, jazyku a lidu, Mos. 3:20.
Kristus musí zemfiíti, aby mohlo pfiijíti
spasení, Hel. 14:15–16. Ospravedlnûní
a posvûcení skrze Spasitele je sprave-
dlné a pravdivé, NaS 20:30–31. Já jsem
JeÏí‰ Kristus, Spasitel svûta, NaS 43:34.
MÛj Jednorozen˘ je Spasitel, MojÏ. 1:6.
Tolik, kolik jich uvûfií v Syna a bude
ãiniti pokání z hfiíchÛ sv˘ch, bude spa-
seno, MojÏ. 5:15.

SPOâINOUTI. Viz Odpoãinouti,
odpoãinutí, spoãinouti

SPOLâENÍ. Viz Tajná spolãení

SPRÁVCE, SPRÁVCOVSTVÍ. Viz
také Povolání, povolan˘ Bohem,
povolati

Osoba, která se stará o záleÏitosti nebo
majetek druhého. Tato správa se naz˘-
vá správcovství. V‰echny vûci na zemi
patfií Pánovi; my jsme jeho správci.
Jsme zodpovûdni Pánovi, ale zprávu o
svém správcovství mÛÏeme podávati
BoÏím zplnomocnûn˘m zástupcÛm.
KdyÏ obdrÏíme od Pána nebo od jeho
zplnomocnûn˘ch sluÏebníkÛ povolá-
ní ke sluÏbû, toto správcovství mÛÏe

zahrnovati jak záleÏitosti duchovní,
tak ãasné (NaS 29:34).

Ty jsi byl vûrn˘ nad málo vûcmi, uãiním
tû vládcem nad vûcmi mnoh˘mi, Mat.
25:14–23. Od kaÏdého, komu je mnoho
dáno, bude mnoho poÏadováno, Luká‰
12:48 (NaS 82:3). JeÏí‰ pronesl podo-
benství o nespravedlném správci, Lu-
ká‰ 16:1–8. Kdokoli je shledán vûrn˘m
správcem, vejde v radost Pána svého,
NaS 51:19. KaÏd˘ ãlovûk má podávati
zprávu o svém správcovství, NaS 72:3–
5. Ten, kdo je vûrn˘ a moudr˘ správce,
zdûdí v‰echny vûci, NaS 78:22. Pán
uãiní kaÏdého ãlovûka zodpovûdného
jako správce pozemsk˘ch poÏehnání,
NaS 104:11–17 (NaS 42:32). Buì pil-
n˘m, abys mohl b˘ti moudr˘m správ-
cem, NaS 136:27.

SPRAVEDLIVOST, SPRAVEDLIV .̄
Viz také Bezúhonnost; Hoden
nûãeho, zpÛsobilost, zpÛsobil˘;
Kráãeti, kráãeti s Bohem;
Nespravedlivost, nespravedliv˘;
Pfiikázání BoÏí

B˘ti spravedln˘m, svat˘m, ctnostn˘m,
pfiím˘m; b˘ti poslu‰n˘m BoÏích pfií-
kazÛ; vyh˘bati se hfiíchu.

Pán poÏehná spravedlivému, Îalmy
5:13. Oãi Pánû spoãívají na spravedli-
vém, Îalmy 34:16, 18 (1. Petr. 3:12).
KdyÏ spravedliví mají pravomoc, lid
se raduje, Pfiísl. 29:2 (NaS 98:9–10).
PoÏehnaní jsou ti, ktefií laãní a Ïízní po
spravedlivosti, Mat. 5:6 (3. Nefi 12:6).
Hledejte nejprve království BoÏí a
spravedlivosti jeho, Mat. 6:33. Spraved-
liví jdou do Ïivota vûãného, Mat. 25:46.
Vroucí modlitba spravedlivého ãlovûka
prospûje mnoho, Jakub 5:16. Ten, kdo je
spravedliv˘, je Bohem oblíben, 1. Nefi
17:35. Zachová spravedlivé; nemusejí
se báti, 1. Nefi 22:17, 22. Pro spravedli-
vost Pánova lidu Satan nebude míti
Ïádné moci, 1. Nefi 22:26. Není-li Ïád-
né spravedlivosti, není Ïádného ‰tûstí,
2. Nefi 2:13. Spravedliví zdûdí králov-
ství BoÏí, 2. Nefi 9:18. Spravedliví se
nebojí slov pravdy, 2. Nefi 9:40. V‰ich-
ni lidé musejí b˘ti promûnûni do stavu
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spravedlivosti, Mos. 27:25–26. Jména
spravedliv˘ch budou zapsána v knize
Ïivota, Alma 5:58. Usilovali jste o ‰tûs-
tí v konání nepravosti, coÏ se protiví
povaze oné spravedlivosti, Hel. 13:38.
PíseÀ spravedliv˘ch je pro mne mod-
litbou, NaS 25:12. StÛjte, majíce náprs-
ní pancífi spravedlivosti, NaS 27:16
(Efez. 6:14). Smrt spravedliv˘ch je
pro nû sladká, NaS 42:46. Spravedliví
budou shromáÏdûni z prostfiedku
v‰ech národÛ, NaS 45:71. Lidé mají
uskuteãÀovati mnoho spravedlivosti
ze své vlastní svobodné vÛle, NaS
58:27. Ten, kdo ãiní díla spravedlivos-
ti, obdrÏí pokoj v tomto svûtû a vûãn˘
Ïivot ve svûtû, kter˘ pfiijde, NaS 59:23.
Pfii druhém pfiíchodu nastane úplné
oddûlení spravedliv˘ch a zlovoln˘ch,
NaS 63:54. Moci nebeské mohou b˘ti
ovládány pouze podle zásad spra-
vedlivosti, NaS 121:36. Mezi spraved-
liv˘mi byl mír, NaS 138:22. Lid Sionu
pfieb˘val ve spravedlivosti, MojÏ. 7:18.
Abraham byl následovníkem spra-
vedlivosti, Abr. 1:2.

SPRAVEDLNOST. Viz také
Milosrdenství, milosrdn˘;
Usmífiení, usmífiiti

Spolehliv˘ dÛsledek spoãívající v po-
Ïehnáních za spravedlivé my‰lenky a
ãiny a v potrestání za hfiích, z nûhoÏ
nebylo ãinûno pokání. Spravedlnost je
vûãn˘ zákon, kter˘ vyÏaduje potrestá-
ní vÏdy, kdyÏ zákon BoÏí je poru‰en
(Alma 42:13–24). Hfií‰ník musí platiti
trestem, neãiní-li pokání (Mos. 2:38–
39; NaS 19:17). âiní-li pokání, Spasitel
vyplatí trest skrze usmífiení, dovolá-
vaje se milosrdenství (Alma 34:16).

Du‰e, která hfie‰í, zemfie, Ezech. 18:4.
Co jiného Pán od tebe poÏaduje neÏ
to, abys jednal spravedlnû? Mich. 6:8.
JeÏí‰ bude spravedln˘ a odpustí nám
hfiíchy, 1. Jan 1:9. Spravedlnost BoÏí
oddûlila zlovolné od spravedliv˘ch,
1. Nefi 15:30. Usmífiení uspokojuje
poÏadavky jeho spravedlnosti, 2. Nefi
9:26. Ve‰keré lidstvo je padlé a je v moci
spravedlnosti, Alma 42:14. Usmífiení
uspokojuje poÏadavky spravedlnosti,

Alma 42:15. Domnívá‰ se, Ïe milosr-
denství mÛÏe oloupiti spravedlnost?
Alma 42:25. Spravedlnost BoÏí visí
nad vámi, ledaÏe budete ãiniti pokání,
Alma 54:6. Spravedlnost a soud jsou
potrestáním, které je pfiipojeno k mému
zákonu, NaS 82:4. Spravedlnost po-
kraãuje sv˘m smûrem a ãiní si nárok
na své vlastní, NaS 88:40. Nikdo nebu-
de vyÀat ze spravedlnosti BoÏí a z jeho
zákonÛ, NaS 107:84.

SRDCE. Viz také Zlomené srdce;
Znovuzrozen, zrozen z Boha

Symbol mysli a vÛle ãlovûka a obrazn˘
zdroj v‰ech emocí a pocitÛ.

Miluj Pána Boha svého cel˘m srdcem
sv˘m, Deut. 6:5 (Deut. 6:3–7; Mat. 22:37;
Luká‰ 10:27; NaS 59:5). Pán vyhledal
muÏe podle svého vlastního srdce,
1. Sam. 13:14. âlovûk hledí na vnûj‰í
vzhled, ale Pán hledí k srdci, 1. Sam.
16:7. Ten, kdo má ãisté ruce a ãisté
srdce, vystoupí na pahorek Pánû a bude
poÏehnán, Îalmy 24:3–5 (2. Nefi 25:16).
Jak ãlovûk myslí v srdci svém, takov˘
je, Pfiísl. 23:7. Eliá‰ obrátí srdce otcÛ
k dûtem a srdce dûtí k otcÛm jejich,
Mal. 4:5–6 (Luká‰ 1:17; NaS 2:2; 110:14–
15; 138:47; JS–Î 1:39). PoÏehnaní jsou
ãistí v srdci, Mat. 5:8 (3. Nefi 12:8).
âlovûk mluví z dobrého nebo zlého
v srdci svém, Luká‰ 6:45. Následujte
Syna s cel˘m úmyslem srdce, 2. Nefi
31:13. Jste duchovnû zrozeni z Boha a
proÏili jste mocnou zmûnu v srdci
svém? Alma 5:14. Pfiineste jako obûÈ
Pánu zlomené srdce a zkrou‰eného
ducha, 3. Nefi 9:20 (3. Nefi 12:19; Eter
4:15; Moroni 6:2). Budu mluviti k tobû
v mysli tvé a v srdci tvém Duchem
Svat˘m, NaS 8:2.

STANDARDNÍ DÍLA. Viz Kánon

STÁNEK. Viz také Chrám, dÛm Pánû;
Svatynû svat˘ch; Truhla smlouvy

DÛm Pánû, stfiedisko uctívání Izraele
bûhem exodu z Egypta. Stánek byl
v podstatû pfienosn˘ chrám a mohl
b˘ti rozebrán a znovu sestaven. Dûti
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Izraele pouÏívaly stánek, dokud ne-
postavily ·alomounÛv chrám (NaS
124:38).

BÛh zjevil MojÏí‰ovi podobu stánku
(Ex. 26–27) a dûti Izraele ho podle této
podoby postavily (Ex. 35–40). KdyÏ
byl stánek hotov, oblak pfiikryl stan a
stánek naplnila sláva Pánû (Ex. 40:33–
34). Oblak byl znamením BoÏí pfiítom-
nosti. V noci mûl vzhled ohnû. KdyÏ
oblak stál nad stanem, dûti Izraele
tábofiily. KdyÏ se pohnul, pohnuly se
s ním (Ex. 40:36–38; Num. 9:17–18).
Dûti Izraele nesly stánek s sebou bûhem
svého putování v pou‰ti i pfii dob˘vání
zemû kananejské. Po tomto dob˘vání
byl stánek umístûn v Sílo, na místû,
které vybral Pán (Jozue 18:1). Poté, co
dûti Izraele postavily ·alomounÛv
chrám, stánek zcela vymizel z dûjin.

Pán a Izaiá‰ pouÏívali stánek jako
symbol pro mûsta Sion a Jeruzalém
v dobû Pánova druhého pfiíchodu (Iz.
33:20; MojÏ. 7:62).

STAR·Í. Viz také Melchisedechovo
knûÏství; KnûÏství

Termín star‰í se v Bibli pouÏívá rÛzn˘m
zpÛsobem. Ve Starém zákonû se ãasto
t˘ká star‰ích muÏÛ v kmenu, kter˘m
byly obvykle svûfieny záleÏitosti vlá-
dy (Gen. 50:7; Jozue 20:4; Rut 4:2; Mat.
15:2). Jejich vûk a zku‰enosti dávaly
jejich radám hodnotu. Jejich postavení
nebylo nutnû knûÏsk˘m povoláním.

Ve starozákonní dobû byli také vysvû-
cení star‰í v Melchisedechovû knûÏství
(Ex. 24:9–11). V Novém zákonû jsou
star‰í zmiÀováni jako knûÏsk˘ úfiad
v Církvi (Jakub 5:14–15). Mezi Nefity
byli také vysvûcení star‰í v knûÏství
(Alma 4:7, 16; Moroni 3:1). V této dis-
pensaci byli Joseph Smith a Oliver
Cowdery prvními star‰ími, ktefií byli
vysvûceni (NaS 20:2–3).

Star‰í je nyní titul, kter˘ je dáván
v‰em nositelÛm Melchisedechova knûÏ-
ství. Napfiíklad muÏi-misionáfii jsou
oslovováni jako star‰í. Také apo‰tol
je star‰í, a kdyÏ mluvíme o ãlenech
Kvora Dvanácti nebo kvor Sedmdesá-
ti, je vhodné pouÏívati tento titul (NaS

20:38; 1. Petr. 5:1). Povinnosti vysvû-
cen˘ch star‰ích v dne‰ní Církvi byly
dány ve zjevení posledních dnÛ (NaS
20:38–45; 42:44; 46:2; 107:12).

MojÏí‰ psal v‰em star‰ím Izraele, Deut.
31:9. Barnabá‰ poslal pomoc star‰ím
církve, Skut. 11:30. Star‰í byli vysvû-
ceni v kaÏdé církvi, Skut. 14:23 (Tit.
1:5). Zavolej star‰í, aby se modlili nad
nemocn˘m, Jakub 5:14. Star‰í byli
vysvûcováni vkládáním rukou, Alma
6:1. Star‰í mají Ïehnati dûti, NaS 20:70.
Star‰í mají vésti shromáÏdûní skrze
Svatého Ducha, NaS 46:2. Star‰í mají
pfiedávati zprávu o svém správcov-
ství, NaS 72:5. Star‰í mají kázati evan-
gelium národÛm, NaS 133:8.

STAR¯ DNÒ. Viz Adam

STAR¯ ZÁKON. Viz také Bible;
Pentateuch; Písma

Záznamy dávn˘ch prorokÛ, ktefií pÛso-
bili pod vlivem Svatého Ducha a ktefií
po mnohá století svûdãili o Kristu a jeho
budoucí sluÏbû. Také obsahuje záznam
dûjin z doby Abrahama a jeho potom-
kÛ, poãínaje Abrahamem, a smlouvu
neboli testament , kterou Pán uãinil
s Abrahamem a jeho potomstvem.

Prvních pût knih Starého zákona
napsal MojÏí‰. Jsou to Genesis, Exo-
dus, Leviticus, Numeri a Deuterono-
mium. Genesis pojednává o pÛvodu
zemû, lidstva, jazykÛ, ras a o poãátku
domu Izraele.

Historické knihy mluví o událos-
tech v Izraeli. Jsou to Jozue, SoudcÛ,
Rut, 1. a 2. Samuelova, 1. a 2. Královská,
1. a 2. Paralipomenon, Ezdrá‰, Nehe-
miá‰ a Ester.

Poetické knihy zaznamenávají nûco
z moudrosti a písemnictví prorokÛ.
Jsou to Job, Îalmy, Pfiísloví, Kazatel,
PíseÀ ·alomounova a Pláã Jeremiá‰Ûv.

Proroci varovali Izrael pfied jeho
hfiíchy a svûdãili o poÏehnáních, která
vypl˘vají z poslu‰nosti. Prorokovali o
pfiíchodu Krista, jenÏ usmífií hfiíchy
tûch, ktefií ãiní pokání, pfiijmou obfiady
a Ïijí podle evangelia. Knihy prorokÛ
jsou Izaiá‰, Jeremiá‰, Ezechiel, Daniel,
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Ozeá‰, Joel, Amos, Abdiá‰, Joná‰,
Micheá‰, Nahum, Abakuk, Sofoniá‰,
Aggeus, Zachariá‰ a Malachiá‰.

Vût‰ina knih Starého zákona byla
napsána v hebrej‰tinû. Nûkolik spisÛ
obsahuje aramej‰tinu, pfiíbuzn˘ jazyk.

STRACH. Viz Báti se, bázeÀ, strach

STRÁÎNÍ. Viz Bdíti, stráÏní

STROM ÎIVOTA. Viz také Eden

Strom v zahradû Eden a v ráji BoÏím
(Gen. 2:9; Zjev. 2:7). V Lehiovû snu
strom Ïivota pfiedstavuje lásku BoÏí a
mluví se o nûm jako o nejvût‰ím ze
v‰ech darÛ BoÏích (1. Nefi 8; 11:21–22,
25; 15:36).

Cherubíni a plamenn˘ meã stfieÏí ces-
tu ke stromu Ïivota, Gen. 3:24 (Alma
12:21–23; 42:2–6). Jan vidûl strom
Ïivota a listy mûly pro národy léãivou
moc, Zjev. 22:2. Lehi vidûl strom Ïivo-
ta, 1. Nefi 8:10–35. Nefi vidûl strom,
kter˘ vidûl jeho otec, 1. Nefi 11:8–9.
Îelezná tyã vede ke stromu Ïivota,
1. Nefi 11:25 (1. Nefi 15:22–24). Stra‰livá
propast oddûluje zlovolné od stromu
Ïivota, 1. Nefi 15:28, 36. Muselo nezbyt-
nû b˘ti zakázané ovoce v protikladu
ke stromu Ïivota, 2. Nefi 2:15. Pojìte
k Pánu a pojezte z ovoce stromu Ïivo-
ta, Alma 5:34, 62. Kdyby na‰i první
rodiãe pojedli ze stromu Ïivota, byli
by na vûky bídní, Alma 12:26. JestliÏe
nebudete vyÏivovati slovo, nemÛÏete
nikdy trhati z ovoce stromu Ïivota,
Alma 32:40. Pán uprostfied zahrady
zasadil strom Ïivota, MojÏ. 3:9 (Abr.
5:9). BÛh poslal Adama z Edenu, aby
nepojedl ze stromu Ïivota a neÏil na
vûky, MojÏ. 4:28–31.

STUPNù SLÁVY. Viz také
Celestiální sláva; Telestiální
sláva; Terestriální sláva

RÛzná království v nebi. Pfii koneãném
soudu bude kaÏdé osobû urãeno vûãné
místo pfieb˘vání v urãitém království
slávy, kromû tûch, ktefií jsou syny
Zatracení.

JeÏí‰ fiekl: V domû Otce mého pfiíbytky

mnohé jsou, Jan 14:2 (Eter 12:32). Je
jedna sláva slunce a jiná mûsíce a jiná
hvûzd, 1. Kor. 15:40–41. Pavel byl
uchopen a vyzdviÏen do tfietího nebe,
2. Kor. 12:2. Existuje místo bez slávy,
místo nekonãícího trestu, NaS 76:30–
38, 43–45. Jsou tfii stupnû slávy, NaS
76:50–113; 88:20–32.

STVO¤ENÍ, STVO¤ITI. Viz také
Duchovní stvofiení; JeÏí‰ Kristus;
Poãátek; Sabatní den; Zemû

Organizovati. BÛh, pÛsobící skrze své-
ho Syna, JeÏí‰e Krista, zorganizoval
prvky ve vesmíru, aby utvofiil zemi.
Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ stvofiili ãlovûka
k obrazu svému (MojÏ. 2:26–27).

Na poãátku stvofiil BÛh nebe a zemi,
Gen. 1:1. UãiÀme ãlovûka k obrazu své-
mu, Gen. 1:26 (MojÏ. 2:26–27; Abr. 4:26).
V‰echny vûci byly uãinûny skrze nûj,
Jan 1:3, 10. Skrze nûho jsou stvofieny
v‰echny vûci, které jsou na nebi, Kol.
1:16 (Mos. 3:8; Hel. 14:12). BÛh uãinil
svûty skrze Syna svého, ÎidÛm 1:2.
âlovûk byl stvofien na poãátku, Mos.
7:27. Stvofiil jsem nebesa a zemi a
v‰echny vûci, 3. Nefi 9:15 (Morm. 9:11,
17). V‰ichni lidé byli na poãátku stvo-
fieni podle mého vlastního obrazu,
Eter 3:15. JeÏí‰ Kristus stvofiil nebesa a
zemi, NaS 14:9. Stvofiil ãlovûka, muÏe
a Ïenu, podle svého vlastního obrazu,
NaS 20:18. SvûtÛ bez poãtu jsem stvo-
fiil, MojÏ. 1:33. Skrze svého Jednoroze-
ného jsem stvofiil nebe, MojÏ. 2:1. Já,
Pán BÛh, jsem duchovnû stvofiil v‰ech-
ny vûci dfiíve, neÏ byly pfiirozenû na
tváfii zemû, MojÏ. 3:5. Miliony zemí,
jako je tato, by nebyl poãátek poãtu
stvofiení tv˘ch, MojÏ. 7:30. Bohové or-
ganizovali a utváfieli nebesa, Abr. 4:1.

STVO¤ITEL. Viz JeÏí‰ Kristus;
Stvofiení, stvofiiti

SÒL

V dávn˘ch dobách se pouÏívala jako
dÛleÏitá látka pro konzervování po-
travin; byla pokládána za nezbytnou
pro Ïivot.
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Lotova manÏelka se stala sloupem sol-
n˘m, Gen. 19:26. Vy jste sÛl zemû,
Mat. 5:13 (Luká‰ 14:34; 3. Nefi 12:13).
Lid smlouvy Pánû je povaÏován za sÛl
zemû, NaS 101:39–40. Nebudou-li Svatí
spasiteli lidí, budou jako sÛl, která
pozbyla chuti své, NaS 103:9–10.

SVÁR. Viz také Vzpoura

Rozbroj, hádky a spory. Svár, zvlá‰tû
mezi ãleny Pánovy Církve nebo mezi
ãleny rodiny, Pána netû‰í.

NechÈ není Ïádného rozbroje mezi
mnou a tebou, Gen. 13:8. P˘cha zpÛ-
sobuje svár, Pfiísl. 13:10. JestliÏe je nû-
kdo s nûk˘m v rozepfii, odpusÈ, jako
Kristus odpustil, Kol. 3:13. Vyh˘bej se
po‰etil˘m otázkám a svárÛm, Tit. 3:9.
Pán pfiikazuje, Ïe se lidé nemají jeden
s druh˘m sváfiiti, 2. Nefi 26:32. Nestr-
píte, aby dûti va‰e mûly potyãky a
hádaly se spolu, Mos. 4:14. Alma pfii-
kázal, Ïe mezi ãleny Církve nemá b˘ti
sváru, Mos. 18:21. ëábel ‰ífiil povûsti
a sváry, Hel. 16:22. ëábel je otcem sváru
a podnûcuje lidi, aby se navzájem svá-
fiili, 3. Nefi 11:29 (Mos. 23:15). Utvrìte
mé evangelium, aby nemuselo b˘ti tak
mnoho svárÛ, NaS 10:62–64. UstaÀte
se jeden s druh˘m sváfiiti, NaS 136:23.

SVATOST. Viz také âistota, ãist˘,
neãist˘; Posvûcení; Svat˘

Duchovní a mravní dokonalost. Sva-
tost se projevuje ãistotou srdce a
zámûru osoby.

âlenové mají projevovati to, Ïe jsou
hodni Církve, tím, Ïe budou kráãeti ve
svatosti pfied Pánem, NaS 20:69. PánÛv
dÛm je místem svatosti, NaS 109:13.
MuÏ Svatosti je BoÏí jméno, MojÏ. 6:57
(MojÏ. 7:35).

SVÁTOST. Viz také Chléb Ïivota;
JeÏí‰ Kristus; Kfiest, kfitíti; KfiíÏ;
ObûÈ; Poslední veãefie; Usmífiení,
usmífiiti; Îivá voda

Pro Svaté posledních dnÛ se svátost
t˘ká obfiadu pfiijímání chleba a vody
na památku Kristovy smírné obûti.
Naláman˘ chléb pfiedstavuje jeho

zlomené tûlo; voda pfiedstavuje krev,
kterou prolil, aby usmífiil na‰e hfiíchy
(1. Kor. 11:23–25; NaS 27:2). KdyÏ si
zpÛsobilí ãlenové Církve berou svá-
tost, slibují, Ïe na sebe vezmou jméno
Kristovo, Ïe na nûj budou vÏdy pama-
tovati a Ïe budou zachovávati jeho
pfiikázání. âlenové Církve obnovují
skrze tento obfiad svou smlouvu kfitu.

JeÏí‰ vysvûtlil obfiad svátosti, kdyÏ
pfii poslední veãefii jedl s dvanácti apo-
‰toly (Mat. 26:17–28; Luká‰ 22:1–20).

JeÏí‰ vzal chléb a poÏehnal ho; a vzal
kalich a vzdal díky, Mat. 26:26–28
(Marek 14:22–24; Luká‰ 22:19–20). Kdo
jí mé tûlo a pije mou krev, má Ïivot
vûãn˘, Jan 6:54. Ten, kdo jí a pije nehod-
nû, jí a pije zatracení du‰e své, 1. Kor.
11:29 (3. Nefi 18:29). JeÏí‰ uãil sv˘ch
dvanáct nefitsk˘ch uãedníkÛ o svátosti,
3. Nefi 18:1–11. JeÏí‰ uãil tyto uãedníky,
aby nedovolovali nezpÛsobil˘m lidem
pfiijímati svátost, 3. Nefi 18:28–29
(Morm. 9:29). Jsou dány modlitby
svátosti, Moroni 4–5 (NaS 20:75–79).
Knûz nebo star‰í má Ïehnati svátost,
NaS 20:46, 76. Uãitelé a jáhnové nemají
pravomoc Ïehnati svátost, NaS 20:58.
Tekutiny jiné neÏ víno mohou b˘ti
pouÏívány pro svátost, NaS 27:1–4.

SVAT¯. Viz také Církev JeÏí‰e Krista;
Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ; âistota, ãist˘,
neãist˘; KfiesÈané; Posvûcení;
Svatost

Svat˘, tak jak je toto slovo pouÏíváno
v písmech, má dva v˘znamy: 1) Posvát-
n˘, mající zboÏn˘ charakter neboli
duchovnû a mravnû ãist˘. Opak svaté-
ho je svûtsk˘ nebo znesvûcující.
2) Vûrn˘ ãlen Církve JeÏí‰e Krista.

Posvátn˘: Vy mi budete královstvím
knûÏí a národem svat˘m, Ex. 19:5–6
(1. Petr. 2:9). Pán pfiikázal Izraeli:
Buìte svatí, neboÈ já jsem svat˘, Lev.
11:44–45. Ti, kdo mají ãisté ruce a ryzí
srdce, budou státi na svatém místû
jeho, Îalmy 24:3–4. Vyuãuj lid mÛj
rozdílu mezi svat˘m a znesvûcujícím,
Ezech. 44:23. BÛh nás povolal svat˘m
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povoláním, 2. Tim. 1:8–9. Od dûtství
zná‰ svatá písma, 2. Tim. 3:15. Svatí
lidé BoÏí mluvili tak, jak byli pohnuti
Duchem Svat˘m, 2. Petr. 1:21. V‰ichni
lidé budou souzeni podle pravdy a
svatosti, jeÏ je v Bohu, 2. Nefi 2:10.
Pfiirozen˘ ãlovûk se stává svat˘m skr-
ze usmífiení Krista, Mos. 3:19. Kráãejte
podle svatého fiádu BoÏího, Alma 7:22
(Alma 13:11–12). Tfii uãedníci byli po-
svûceni v tûle a byli uãinûni svat˘mi,
3. Nefi 28:1–9, 36–39. Nezahrávej si
s posvátn˘mi vûcmi, NaS 6:12. NemÛ-
Ïe‰ psáti to, co je posvátné, ledaÏe ti to
bude dáno ode mne, NaS 9:9. ZaváÏe-
te se jednati ve v‰í svatosti, NaS 43:9.
Moji uãedníci budou státi na svat˘ch
místech, NaS 45:32. To, co pfiichází
shÛry, je posvátné, NaS 63:64. Malé
dûti jsou svaté, NaS 74:7. PosvûÈte ono
místo a bude uãinûno svat˘m, NaS
124:44. Pán shromáÏdí vyvolené své
do svatého mûsta, MojÏ. 7:62.

Vûrn˘ ãlen Církve: ShromáÏdûte mi
Svaté mé, Îalmy 50:5. Saul uãinil mno-
ho zla Svat˘m v Jeruzalémû, Skut.
9:1–21. Petr pfii‰el také k Svat˘m, ktefií
bydleli v Lyddû, Skut. 9:32. Milost a
pokoj v‰em, ktefií jsou v ¤ímû povolá-
ni, aby byli Svat˘mi, ¤ím. 1:7. Vy jste
spoluobãané se Svat˘mi, Efez. 2:19–21.
Spatfiil jsem Církev Beránkovu, coÏ byli
Svatí BoÏí, 1. Nefi 14:12. Pfiirozen˘
ãlovûk je nepfiítelem Boha, ledaÏe se
stane Svat˘m skrze usmífiení Krista,
Mos. 3:19. Já, Pán, jsem poÏehnal zemi
pro uÏitek Svat˘ch sv˘ch, NaS 61:17.
Satan vede válku se Svat˘mi BoÏími,
NaS 76:28–29. Pracujte pilnû, abyste
pfiipravili Svaté na soud, kter˘ pfiijde,
NaS 88:84–85. Svatí mají udûlovati ze
jmûní svého chud˘m a suÏovan˘m, NaS
105:3. V˘‰e uvedené úfiady jsem dal
pro dílo sluÏby a zdokonalování sv˘ch
Svat˘ch, NaS 124:143 (Efez. 4:12).

SVAT¯ DUCH. Viz Duch Svat˘

SVAT¯ DUCH ZASLÍBENÍ. Viz
také Duch Svat˘

Duch Svat˘ je Svat˘ Duch zaslíbení
(Skut. 2:33). Stvrzuje jako pfiijatelné

pro Boha spravedlivé skutky, obfiady a
smlouvy lidí. Svat˘ Duch zaslíbení
dosvûdãuje Otci, Ïe spásné obfiady
byly vykonány správnû a Ïe smlouvy
s nimi spojené jsou zachovávány.

Ti, kdo jsou zpeãetûni Svat˘m Duchem
zaslíbení, dostávají v‰e, co má Otec,
NaS 76:51–60 (Efez. 1:13–14). V‰echny
smlouvy a úkony musejí b˘ti zpeãetû-
ny Svat˘m Duchem zaslíbení, aby
byly po tomto Ïivotû platné, NaS
132:7, 18–19, 26.

SVAT¯ IZRAELSK¯. Viz JeÏí‰
Kristus

SVATYNù SVAT¯CH. Viz také
Chrám, dÛm Pánû; Stánek

Nejposvátnûj‰í místnost v MojÏí‰ovû
stánku a pozdûji v chrámu.

SVùDâITI. Viz také Svûdectví

Vydávati svûdectví mocí Ducha Svaté-
ho; uãiniti váÏné prohlá‰ení o pravdû
zaloÏené na osobním poznání nebo vífie.

Utû‰itel bude svûdãiti o mnû, Jan
15:26. Pfiikázal nám kázati a svûdãiti,
Skut. 10:42. Tfii svûdkové budou svûd-
ãiti o pravdû, 2. Nefi 27:12. Moc Ducha
Svatého to nese do srdce dûtí lidsk˘ch,
2. Nefi 33:1. Písma svûdãí o Kristu,
Jákob 7:10–11 (Jan 5:39). Svûdãím vám,
Ïe vím, Ïe tyto vûci, o nichÏ jsem mlu-
vil, jsou pravdivé, Alma 5:45 (Alma
34:8). Budete o nich svûdãiti mocí
BoÏí, NaS 17:3–5. To, co vám Duch do-
svûdãuje, máte ãiniti, NaS 46:7. Vyslal
jsem vás, abyste svûdãili a varovali,
NaS 88:81.

SVùDECTVÍ. Viz také Duch Svat˘;
Svûdãiti; Svûdek

Poznání a duchovní potvrzení dávané
Duchem Svat˘m. Svûdectví také mÛÏe
b˘ti oficiální nebo právní prohlá‰ení o
tom, co nûjaká osoba vnímá jako prav-
du (NaS 102:26).

Nevydá‰ fale‰né svûdectví, Ex. 20:16.
Já vím, Ïe vykupitel mÛj Ïije, Job 19:25–
26. Evangelium bude kázáno po celém
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svûtû na svûdectví v‰em národÛm,
Mat. 24:14 (JS–M 1:31). Duch sám vy-
dává svûdectví s duchem na‰ím, ¤ím.
8:16 (1. Jan. 5:6). Nestyì se za svûdectví
o Pánu na‰em, 2. Tim. 1:8. Svûdectví o
JeÏí‰ovi je duch proroctví, Zjev. 19:10.
StÛjte jako svûdkové BoÏí za v‰ech
dob, Mos. 18:9. Nebyl Ïádn˘ jin˘ zpÛ-
sob, jak napraviti lid, neÏli pfiemoci jej
jasn˘m svûdectvím proti nûmu, Alma
4:19–20. Mám v‰echny vûci jako svûdec-
tví, Ïe tyto vûci jsou pravdivé, Alma
30:41–44. Pfiijímáme svátost, abychom
dosvûdãili Otci, Ïe budeme zachovávati
pfiikázání a Ïe budeme vÏdy pamatovati
na JeÏí‰e, 3. Nefi 18:10–11 (Moroni 4,
5; NaS 20:77–79). NeobdrÏíte Ïádné
svûdectví, teprve aÏ po zkou‰ce své
víry, Eter 12:6. Nevnesl jsem pokoj do
mysli tvé? Jaké vût‰í svûdectví mÛÏe‰
míti neÏ od Boha? NaS 6:22–23. A nyní,
po mnoh˘ch svûdectvích, jeÏ o nûm
byla dána, toto je svûdectví, jeÏ my o
nûm dáváme, NaS 76:22–24. Vyslal
jsem vás, abyste svûdãili a abyste va-
rovali lid, NaS 88:81–82. Testátofii jsou
nyní mrtvi a jejich testament je v plat-
nosti, NaS 135:4–5. Enoch spatfiil andûly
vydávající svûdectví o Otci a Synu,
MojÏ. 7:27. I kdyÏ jsem byl nenávidûn
a pronásledován kvÛli tomu, Ïe jsem
fiekl, Ïe jsem vidûl vidûní, pfiesto to
byla pravda, JS–Î 1:24–25.

SVùDEK

Osoba, která vydává svûdectví na
základû osobního poznání.

Budete mi svûdkové, Skut. 1:8. Vy jste
ochotni státi jako svûdkové BoÏí za
v‰ech dob, Mos. 18:8–9. Zákon svûd-
kÛ: v ústech dvou nebo tfií svûdkÛ bu-
de kaÏdé slovo utvrzeno, NaS 6:28
(Deut. 17:6; Mat. 18:16; 2. Kor. 13:1;
Eter 5:4; NaS 128:3). Já jsem vás vysvû-
til, abyste byli apo‰toly a zvlá‰tními
svûdky mého jména, NaS 27:12 (NaS
107:23). Sedmdesát je povoláno, aby
byli zvlá‰tními svûdky pohanÛm a po
celém svûtû, NaS 107:25. NechÈ je za-
pisovatel a nechÈ je oãit˘m svûdkem
kfitÛ va‰ich, NaS 127:6 (NaS 128:2–4).

SVùDKOVÉ KNIHY
MORMONOVY. Viz také Kniha
Mormonova; Svûdek

Pán pfiikázal kromû proroka Josepha
Smitha i dal‰ím, aby vydávali svûdec-
tví o boÏskosti Knihy Mormonovy
(NaS 17; 128:20). Viz svûdectví tûchto
svûdkÛ v „Úvodu“ na zaãátku Knihy
Mormonovy.

Slovy tfií utvrdím slovo své, 2. Nefi 11:3.
Svûdkové budou vydávati svûdectví o
jeho slovû dûtem lidsk˘m, 2. Nefi
27:12–13. V ústech tfií svûdkÛ budou
tyto vûci utvrzeny, Eter 5:4. Vírou uvidí
tfii svûdci desky, NaS 17.

SVùDOMÍ. Viz také Svûtlo, svûtlo
Kristovo

Vnitfiní smysl pro správné a ‰patné
pocházející ze svûtla Kristova, které je
ve v‰ech lidech (Moroni 7:16). KaÏd˘
se narodí s pfiirozenou schopností roz-
li‰ovati mezi správn˘m a ‰patn˘m
díky svûtlu Kristovu, jeÏ je dáno kaÏdé
osobû (NaS 84:46). Tato schopnost se
naz˘vá svûdomí. To, Ïe máme svûdomí,
z nás ãiní zodpovûdné bytosti. Na‰e
svûdomí, podobnû jako jiné schopnos-
ti, mÛÏe b˘ti otupeno skrze hfiích nebo
nesprávné pouÏívání.

Zákoníci a farizeové byli usvûdãeni
sv˘m vlastním svûdomím, Jan 8:9. Jejich
svûdomí také vydává svûdectví, ¤ím.
2:14–15. Odpadlí mají svûdomí své
ocejchované hork˘m Ïelezem, 1. Tim.
4:2. Lidé jsou dostateãnû pouãeni, aby
rozeznali dobro od zla, 2. Nefi 2:5.
Král Beniamin mûl pfied Bohem ãisté
svûdomí, Mos. 2:15. Nefité byli napl-
nûni radostí majíce pokoj svûdomí,
Mos. 4:3. Zezroma drásalo vûdomí
jeho vlastní viny, Alma 14:6. Je nám
dána radost, nebo v˘ãitky svûdomí
podle na‰eho pfiání, Alma 29:5. Trest a
spravedliv˘ zákon pfiiná‰ejí v˘ãitky
svûdomí, Alma 42:18. Duch KristÛv je
dán kaÏdému ãlovûku, aby mohl roze-
znávati dobro od zla, Moroni 7:16.
KaÏd˘ jednotlivec má míti svobodu
v pouÏívání svûdomí, NaS 134:2. Mám
svûdomí bez provinûní, NaS 135:4.
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Domáháme se v˘sady uctívati Boha
podle pfiíkazÛ svého vlastního svûdo-
mí, âl. v. 1:11.

SVùT. Viz také Bábel, Babylon;
Smrtelnost, smrteln˘; Zemû

Zemû; zku‰ební místo pro smrtelné
lidi. Obraznû fieãeno ti lidé, ktefií nepo-
slouchají BoÏí pfiikázání.

Smrtelná existence: Na svûtû souÏení
míti budete, Jan 16:33. Nebojte se ani
smrti; neboÈ na tomto svûtû radost
va‰e není plná, NaS 101:36.

Lidé, ktefií neposlouchají pfiikázání: Já po-
trestám svût pro jejich zlo, Iz. 13:11
(2. Nefi 23:11). JestliÏe vás svût nená-
vidí, vy víte, Ïe dfiíve nenávidûl mne,
Jan 15:18–19. Veliká a prostorná stav-
ba byla p˘cha svûta, 1. Nefi 11:36. Svût
dozrává v nepravosti, NaS 18:6. Ucho-
vej se neposkvrnûn˘m od svûta, NaS
59:9. Ten, kdo je vûrn˘ a vytrvá, pfie-
mÛÏe svût, NaS 63:47. Nebudete Ïíti
po zpÛsobu svûta, NaS 95:13.

Konec svûta: Já stvofiím zemi novou a
dfiívûj‰í nebude pfiipomínána, Iz. 65:17
(Zjev. 21:1; âl. v. 1:10). Na konci tohoto
svûta bude koukol shromáÏdûn a spálen
v ohni, Mat. 13:40, 49 (Mal. 4:1; Jákob
6:3). Nechám vinici svou spáliti ohnûm,
Jákob 5:77 (NaS 64:23–24). Na konci
svûta Pán zniãí Satana a díla jeho, NaS
19:3. Zemû zemfie, ale bude opût obÏive-
na, NaS 88:25–26. Pán ukázal Enochovi
konec svûta, MojÏ. 7:67.

SVùTLO, SVùTLO KRISTOVO.
Viz také Duch Svat˘; Inteligence;
JeÏí‰ Kristus; Pravda; Svûdomí

BoÏská energie, moc nebo vliv, kter˘
vystupuje od Boha skrze Krista a dává
Ïivot a svûtlo v‰em vûcem. Je zákonem,
kter˘m jsou fiízeny v‰echny vûci v nebi i
na zemi (NaS 88:6–13). Také pomáhá
lidem porozumûti pravdám evangelia
a pomáhá jim vstoupiti na onu cestu
evangelia, jeÏ vede ke spasení (Jan
3:19–21; 12:46; Alma 26:15; 32:35; NaS
93:28–29, 31–32, 40, 42).

Svûtlo Kristovo nemá b˘ti zamûÀová-
no s Duchem Svat˘m. Svûtlo Kristovo

není osoba. Je to vliv, kter˘ pochází od
Boha a pfiipravuje osobu pfiijmouti
Ducha Svatého. Je to vliv pÛsobící pro
dobro v Ïivotû v‰ech lidí (Jan 1:9; NaS
84:46–47).

Jedním z projevÛ svûtla Kristova je
svûdomí, které pomáhá osobû voliti
mezi správn˘m a ‰patn˘m (Moroni
7:16). Jak lidé více poznávají evangeli-
um, jejich svûdomí se stává citlivûj‰ím
(Moroni 7:12–19). Lidé, ktefií následují
svûtlo Kristovo, jsou vedeni k evange-
liu JeÏí‰e Krista (NaS 84:46–48).

Pán je svûtlo mé, Îalmy 27:1. Kráãej-
me ve svûtle Pánû, Iz. 2:5 (2. Nefi 12:5).
Pán bude svûtlem vûãn˘m, Iz. 60:19.
Pravé Svûtlo osvûtluje kaÏdého ãlovû-
ka, kter˘ pfiichází na svût, Jan 1:4–9
(Jan 3:19; NaS 6:21; 34:1–3). Já jsem svût-
lo svûta, Jan 8:12 (Jan 9:5; NaS 11:28).
V‰e, co je svûtlo, je dobré, Alma 32:35.
Kristus je Ïivot a svûtlo svûta, Alma
38:9 (3. Nefi 9:18; 11:11; Eter 4:12).
Duch KristÛv je dán kaÏdému ãlovûku,
aby mohl rozeznávati dobro od zla,
Moroni 7:15–19. To, co je od Boha, je
svûtlo a je jasnûj‰í a jasnûj‰í, aÏ pfiijde
dokonal˘ den, NaS 50:24. Duch dává
svûtlo kaÏdému ãlovûku, NaS 84:45–48
(NaS 93:1–2). Ten, kdo zachovává jeho
pfiikázání, získává svûtlo a pravdu,
NaS 93:27–28. Svûtlo a pravda opou‰-
tûjí onoho zlého, NaS 93:37.

SVùTSKOST. Viz také Bohatství;
Dom˘‰livost, marnivost, p˘cha;
Marnost, marn˘; Peníze

Nespravedlivé touhy po ãasném bo-
hatství a hmotném majetku a úsilí po
jeho dosaÏení a souãasné zanechávání
duchovních vûcí.

NeboÈ co prospûje ãlovûku, jestliÏe
získá cel˘ svût, a ztratí svou vlastní
du‰i? Mat. 16:26. Ulpûli srdcem sv˘m
na marn˘ch vûcech svûta, Alma 4:8
(Alma 31:27). OdloÏ vûci tohoto svûta,
NaS 25:10. Lidské srdce velice ulpívá
na vûcech tohoto svûta, NaS 121:35.

SVOBODA, SVOBODN¯. Viz také
Svoboda jednání; Zajetí

Moc nebo schopnost ãiniti osobní volby
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bez donucování, stav nebo podmínka,
kdy je ãlovûk schopen jednati a mysle-
ti svobodnû. V duchovním v˘znamu je
osoba, která ãiní pokání a poslouchá
BoÏí vÛli a zásady evangelia, osvobo-
zena z duchovní poroby hfiíchu skrze
usmífiení JeÏí‰e Krista (Jan 8:31–36;
Mos. 5:8).

Na svobodû budu kráãeti: neboÈ pfied-
pisy tvé vyhledávám, Îalmy 119:45.
Pravda vás vysvobodí, Jan 8:32. Ti,
ktefií se vysvobodí z hfiíchu, obdrÏí
vûãn˘ Ïivot, ¤ím. 6:19–23. Kde je
Duch Pánû, tam je svoboda, 2. Kor.
3:17. StÛjte pevnû ve svobodû, kterou
nás Kristus osvobodil, Gal. 5:1 (NaS
88:86). Lidé jsou svobodni, aby si zvo-
lili svobodu a vûãn˘ Ïivot, 2. Nefi 2:27.
Spravedlivá vûtev domu Izraele bude
vyvedena ze zajetí na svobodu, 2. Nefi
3:5. Tato zemû bude zemí svobody,
2. Nefi 10:11. Volali k Pánu za svou
svobodu, Alma 43:48–50. Moroni
zasadil mezi Nefity korouhev svobo-
dy, Alma 46:36. Moroni se radoval ze
svobody své vlasti, Alma 48:11. Duch
BoÏí je duch svobody, Alma 61:15.
Následujte mne, a budete svobodn˘m
lidem, NaS 38:22. Pán a jeho sluÏebníci
oznamují svobodu zajat˘m duchÛm,
NaS 138:18, 31, 42.

SVOBODA JEDNÁNÍ. Viz také
Poãet vydati, zodpovûdnost,
zodpovûdn˘; Svoboda, svobodn˘

Schopnost a v˘sada, kterou BÛh dává
lidem, aby si volili dobro nebo zlo a
aby jednali sami za sebe.

Z kaÏdého stromu mÛÏe‰ svobodnû
jísti, Gen. 2:16. âlovûk by nemohl jed-
nati sám za sebe, ledaÏe by byl nutkán,
2. Nefi 2:15–16. Lidé jsou svobodni,
aby si zvolili svobodu a vûãn˘ Ïivot,
nebo zajetí a smrt, 2. Nefi 2:27. Jste
svobodni; je vám dovoleno, abyste
jednali sami za sebe, Hel. 14:30. Tfieti-
nu zástupÛ nebesk˘ch odvrátil kvÛli
jejich svobodû jednání, NaS 29:36.
Musí nezbytnû b˘ti, aby ìábel pokou-
‰el lidi, jinak by nemohli jednati sami
za sebe, NaS 29:39. NechÈ se kaÏd˘

ãlovûk rozhoduje sám za sebe, NaS
37:4. KaÏd˘ ãlovûk mÛÏe jednati podle
mravní svobody jednání, kterou jsem
mu dal, NaS 101:78. Satan se snaÏil
zniãiti svobodu jednání ãlovûka, MojÏ.
4:3. Pán dal ãlovûku svobodu jednání,
MojÏ. 7:32.

SYMBOLIKA

PouÏívati nûco jako podobnost nebo
obraz jiné vûci. Symbolika v písmech
pouÏívá znám˘ pfiedmût, událost nebo
okolnost, aby pfiedstavovala zásadu
nebo uãení evangelia. Napfiíklad Alma,
prorok Knihy Mormonovy, pouÏil
seménko, které pfiedstavovalo slovo
BoÏí (Alma 32).

Proroci v‰ude v písmech pouÏívali
symboliku, aby uãili o JeÏí‰i Kristu.
Mezi nûkteré tyto symboly patfií cere-
monie a obfiady (MojÏ. 6:63), obûti
(ÎidÛm 9:11–15; MojÏ. 5:7–8), svátost
(Luká‰ 22:13–20; PJS, Marek 14:20–24)
a kfiest (¤ím. 6:1–6; NaS 128:12–13).
Mnohá biblická jména jsou symbolická.
Ceremonie ve starozákonním stánku a
zákon MojÏí‰Ûv pfiedstavovaly vûãné
pravdy (ÎidÛm 8–10; Mos. 13:29–32;
Alma 25:15; Hel. 8:14–15). Dal‰í pfiíkla-
dy viz Mat. 5:13–16; Jan 3:14–15; Jákob
4:5; Alma 37:38–45.

SYN BOÎÍ. Viz BÛh, BoÏstvo; JeÏí‰
Kristus

SYN MUÎE. Viz také BÛh, BoÏstvo;
JeÏí‰ Kristus

Jméno, které JeÏí‰ Kristus pouÏíval,
kdyÏ mluvil o sobû (Luká‰ 9:22; 21:36).
Znamenalo to Syna MuÏe Svatosti.
MuÏ Svatosti je jedno ze jmen Boha
Otce. KdyÏ JeÏí‰ naz˘val sebe Synem
MuÏe, bylo to vefiejné prohlá‰ení o
jeho boÏském vztahu s Otcem. Tento
titul se ãasto vyskytuje v evangeliích.
Zjevení posledních dnÛ potvrzuje
zvlá‰tní v˘znam a posvátnost tohoto
jména Spasitele (NaS 45:39; 49:6, 22;
58:65; MojÏ. 6:57).

SYNAGOGA. Viz také Îidé

ShromaÏìovací místo pouÏívané pro
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náboÏenské úãely. V novozákonních
ãasech bylo vybavení obvykle jedno-
duché a sestávalo z truhly obsahující
svitky zákona a dal‰í posvátné spisy,
z pultu na ãtení a z míst k sezení pro
uctívatele.

KaÏdou synagogu spravovala míst-
ní rada star‰ích. Rozhodovali, kdo má
b˘ti pfiijat a kdo má b˘ti vylouãen (Jan
9:22; 12:42). NejdÛleÏitûj‰ím pfiedsta-
vitelem byl vládce synagogy (Luká‰
13:14; Marek 5:22). Zpravidla to byl
zákoník, mûl na starost budovu a
dohlíÏel na shromáÏdûní. SluÏebník
vykonával náboÏenské povinnosti
(Luká‰ 4:20).

Synagogy byly v kaÏdém mûstû, kde
Ïili Îidé, jak v Palestinû, tak kdekoli
jinde. To bylo velkou pomocí pfii ‰ífiení
evangelia JeÏí‰e Krista, protoÏe prvotní
misionáfii Církve mohli obvykle mluviti
v synagogách (Skut. 13:5, 14; 14:1; 17:1,
10; 18:4). TatáÏ praktika existovala mezi
misionáfii v Knize Mormonovû (Alma
16:13; 21:4–5; 32:1) i mezi prvními misi-
onáfii v této dispensaci (NaS 66:7; 68:1).

SYNOVÉ A DCERY BOÎÍ. Viz také
âlovûk, lidé; Dûti Kristovy;
Usmífiení, usmífiiti; Znovuzrozen,
zrozen z Boha; Zplozen˘

Písma pouÏívají tyto pojmy dvûma
zpÛsoby. V jednom smyslu jsme my
v‰ichni doslovné dûti na‰eho Nebes-
kého Otce. V jiném smyslu jsou BoÏí
synové a dcery ti, ktefií byli znovuzro-
zeni skrze usmífiení Kristovo.

Duchovní dûti Otce: Bohové jste, dûti
Nejvy‰‰ího, Îalmy 82:6. My jsme
potomstvo BoÏí, Skut. 17:29. Buìte
poddáni Otci duchÛ, ÎidÛm 12:9. Já
jsem syn BoÏí, MojÏ. 1:13.

Dûti znovuzrozené skrze usmífiení: V‰em
tûm, ktefií jej pfiijali, dal moc státi se
syny BoÏími, Jan 1:12 (¤ím. 8:14;
3. Nefi 9:17; NaS 11:30). Nyní synové
BoÏí jsme, 1. Jan. 3:1–2. Budete naz˘-
váni dûtmi Kristov˘mi, syny jeho a
dcerami jeho, Mos. 5:7. V‰ichni lidé
musejí b˘ti znovuzrozeni a státi se
syny a dcerami jeho, Mos. 27:25. Ti se

stanou syny m˘mi a dcerami m˘mi,
Eter 3:14. Zajisté se stanete dítûtem
Kristov˘m, Moroni 7:19. V‰ichni ti,
ktefií pfiijmou evangelium mé, jsou
syny a dcerami, NaS 25:1. Oni jsou
bohové, a to synové BoÏí, NaS 76:58.
Tak se mohou v‰ichni státi syny m˘mi,
MojÏ. 6:68. Mnozí uvûfiili a stali se
syny BoÏími, MojÏ. 7:1.

SYNOVÉ HELAMANOVI. Viz
Helaman, jeho synové

SYNOVÉ MOSIÁ·OVI. Viz
Mosiá‰, jeho synové

SYNOVÉ ZATRACENÍ. Viz také
ëábel; Neprominuteln˘ hfiích;
Peklo; Smrt, duchovní; Zatracení

Následovníci Satanovi, ktefií s ním na
vûãnosti budou trpûti. Synové zatra-
cení zahrnují 1) ty, ktefií následovali
Satana a byli vyvrÏeni z nebe pro
vzpouru bûhem pfiedsmrtelnosti, a 2)
ty, kter˘m bylo umoÏnûno, aby se na-
rodili na tento svût s fyzick˘m tûlem,
ale poté slouÏili Satanovi a zcela se
obrátili proti Bohu. Ti v této druhé
skupinû budou vzkfií‰eni z mrtv˘ch,
ale nebudou vykoupeni z druhé (du-
chovní) smrti a nemohou pfieb˘vati
v království slávy (NaS 88:32, 35).

Îádn˘ z nich není ztracen kromû syna
zatracení, Jan 17:12. NemoÏné jest ob-
noviti je opût ku pokání, ÎidÛm 6:4–6
(ÎidÛm 10:26–29). Milosrdenství nemá
na takového ãlovûka Ïádn˘ nárok a jeho
koneãn˘m osudem jsou nikdy nekonãící
muka, Mos. 2:36–39. Ten je, jako kdyby
nebylo uãinûno Ïádné vykoupení, Mos.
16:5. Ti, ktefií popírají Kristovy zázra-
ky, aby dosáhli zisku, budou jako syn
zatracení, 3. Nefi 29:7. NeobdrÏí Ïád-
ného odpu‰tûní v tomto svûtû ani
v pfií‰tím, NaS 76:30–34 (NaS 84:41;
132:27). Oni jsou jediní, ktefií nebudou
vykoupeni z druhé smrti, NaS 76:34–48.
Synové zatracení popírají Svatého
Ducha po jeho pfiijetí, NaS 76:35. Sy-
nové zatracení popírají Syna poté, co
ho Otec zjevil, NaS 76:43. Kain bude
naz˘ván Zatracením, MojÏ. 5:22–26.
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·ALOMOUN. Viz také Betsabé;
David

Ve Starém zákonû syn Davida a Betsa-
bé (2. Sam. 12:24). ·alomoun byl po
urãitou dobu králem izraelsk˘m.

David jmenoval ·alomouna králem,
1. Král. 1:11–53. David pfiikázal ·alo-
mounovi, aby kráãel po cestách Pánû,
1. Král. 2:1–9. Pán mu slíbil srdce ro-
zumné, 1. Král. 3:5–15. Rozsuzoval dvû
matky a urãil skuteãnou matku dítûte,
1. Král. 3:16–28. Skládal pfiísloví a písnû,
1. Král. 4:32. Postavil chrám, 1. Král. 6;
7:13–51. Zasvûtil chrám, 1. Král. 8. Na-
v‰tívila ho královna ze Sáby, 1. Král.
10:1–13. ·alomoun se Ïenil s Ïenami
mimo Izrael a jeho manÏelky obrátily
jeho srdce k uctívání fale‰n˘ch bohÛ,
1. Král. 11:1–8. Pán se rozhnûval na
·alomouna, 1. Král. 11:9–13. Zemfiel,
1. Král. 11:43. David prorokoval o slá-
vû ·alomounovy vlády, Îalmy 72.
·alomoun obdrÏel mnoho manÏelek a
souloÏnic, ale nûkteré neobdrÏel od
Pána, NaS 132:38 (Jákob 2:24).

·EREM. Viz také Antikrist

MuÏ v Knize Mormonovû, kter˘
zapfiel Krista a poÏadoval znamení
(Jákob 7:1–20).

·IBLON. Viz také Alma, syn AlmÛv

V Knize Mormonovû syn Almy mlad-
‰ího. ·iblon uãil evangeliu Zoramity a
pro svou spravedlivost byl pronásledo-
ván. Pán ho pro jeho vûrnost a trpûlivost
z tohoto pronásledování vysvobodil
(Alma 38). ·iblon také po urãitou dobu
peãoval o nefitské záznamy (Alma
63:1–2, 11–13).

·IMON KANANITA

V Novém zákonû jeden z pÛvodních
dvanácti apo‰tolÛ JeÏí‰e Krista (Mat.
l0:2–4).

·IMON PETR. Viz Petr

·IZ. Viz také Jaredité

Jareditsk˘ vojensk˘ vÛdce v Knize
Momonovû. Zemfiel na konci veliké

bitvy, která zniãila cel˘ jareditsk˘
národ (Eter 14:17–15:31).

·KOLA PROROKÒ. Viz také Smith,
Joseph, ml.

V Kirtlandu ve státû Ohio (Spojené
státy americké) bûhem zimy roku 1832–
1833 pfiikázal Pán Josephu Smithovi,
aby zorganizoval ‰kolu, jejímÏ úãelem
by bylo ‰kolení bratfií ve v‰ech vûcech
t˘kajících se evangelia a království
BoÏího. Z této ‰koly vy‰lo mnoho teh-
dej‰ích vÛdcÛ Církve. Dal‰í ‰kolu pro-
rokÛ nebo star‰ích vedl Parley P. Pratt
v kraji Jackson ve státû Missouri (NaS
97:1–6). Podobné ‰koly byly organizo-
vány krátce poté, co se Svatí odstûho-
vali na západ; av‰ak jejich ãinnost byla
brzy ukonãena. V˘uka evangelia se
dnes provádí v domovû, v knûÏsk˘ch
kvorech a v rÛzn˘ch pomocn˘ch orga-
nizacích a prostfiednictvím církevních
‰kol a ve tfiídách semináfie a institutu.

PosvûÈte se a uãte se navzájem naukám
království, NaS 88:74–80. Hledejte pilnû
a uãte jeden druhého, NaS 88:118–122.
Byl uveden fiád ‰koly prorokÛ, NaS
88:127–141. První pfiedsednictvo drÏí
klíãe ‰koly prorokÛ, NaS 90:6–7.

·PÍNA, ·PINAVOST. Viz také
BezboÏn˘; âistota, ãist˘, neãist˘;
Hfie‰iti, hfiích; Nespravedlivost,
nespravedliv˘; Zlovolnost,
zlovoln˘

Duchovní neãistota následkem vûdo-
mé neposlu‰nosti Boha.

Pán smyje ‰pínu z dcer Sionu, Iz. 4:4
(2. Nefi 14:4). Království BoÏí není ‰pi-
navé, 1. Nefi 15:34 (Alma 7:21). Ti, ktefií
jsou ‰pinaví, budou ‰pinaví nadále,
2. Nefi 9:16 (Morm. 9:14). Jak se bude-
te cítiti, jestliÏe stanete pfied stolicí
BoÏí, majíce ‰at svÛj poskvrnûn˘ ‰pi-
navostí? Alma 5:22. Oni musejí zÛstati
nadále ‰pinaví, NaS 88:35. Kdy si od-
poãinu a budu oãi‰tûna od ‰pinavosti?
MojÏ. 7:48.

·TùPÁN
·tûpán byl v novozákonních dobách
muãedníkem pro Spasitele a jeho
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Církev. Jeho kázání pfiedcházelo a
moÏná ovlivnilo veliké dílo Pavlovo,
kter˘ byl u toho, kdyÏ se ·tûpán sám
obhajoval pfied sanhedrinem (Skut.
8:1; 22:20).

·tûpán byl jedním ze sedmi muÏÛ ur-
ãen˘ch k tomu, aby pomáhali dvanácti
apo‰tolÛm, Skut. 6:1–8. ·tûpán vyko-
nal veliké divy a zázraky, Skut. 6:8.
·tûpán byl zapojen do sporÛ se Îidy,
Skut. 6:9–10. Byla proti nûmu vznesena
obvinûní a byl souzen pfied sanhedri-
nem, Skut. 6:11–15. ·tûpán pfiednesl
svou obhajobu, Skut. 7:2–53. Jsa pln
Ducha Svatého, vidûl ve vidûní Otce a
Syna, Skut. 7:55–56. ·tûpán pro své
svûdectví zemfiel muãednickou smrtí,
Skut. 7:54–60.

·TùSTÍ, ·ËASTN¯. Viz Radost

TABÁK. Viz Slovo moudrosti

TAJEMSTVÍ BOÎÍ

Tajemství BoÏí jsou duchovní pravdy
poznávané pouze skrze zjevení. BÛh
zjevuje svá tajemství tûm, ktefií jsou
poslu‰ni evangelia. Nûkterá z BoÏích
tajemství je‰tû budou zjevena.

Vám jest dáno znáti tajemství králov-
ství nebeského, Mat. 13:11. Kdybych
rozumûl v‰em tajemstvím a pravé lás-
ky bych nemûl, nic nejsem, 1. Kor.
13:2. Nefi mûl velikou znalost tajemství
BoÏích, 1. Nefi 1:1. Mnoh˘m je dáno
znáti tajemství BoÏí, Alma 12:9. Takové-
mu je dáno znáti tajemství BoÏí, Alma
26:22. Tato tajemství mi je‰tû nebyla
plnû oznámena, Alma 37:11. Je mnoho
tajemství, která nezná nikdo kromû
Boha samotného, Alma 40:3. Jak veli-
ké je tajemství boÏskosti, NaS 19:10.
Bude‰-li prositi, obdrÏí‰ zjevení a bude‰
znáti tajemství království, NaS 42:61,
65 (1. Kor. 2:7, 11–14). Kdo zachovává
pfiikázání, tomu budou dána tajemství
království, NaS 63:23. Tûm zjevím
v‰echna tajemství, NaS 76:7. Vût‰í knûÏ-
ství drÏí klíãe tajemství, NaS 84:19. Pán
pfii svém pfiíchodu zjeví skryté vûci, o
kter˘ch Ïádn˘ ãlovûk nevûdûl, NaS
101:32–33. Melchisedechovo knûÏství

má v˘sadu pfiijímání tajemství králov-
ství, NaS 107:19.

TAJNÁ SPOLâENÍ. Viz také
Gadiantonovi lupiãi; Kain

Organizace lidí, která je spoleãnû
zavázána pfiísahami uskuteãÀovati zlé
zámûry této skupiny.

Otec lÏí podnûcuje dûti lidské k tajn˘m
spolãením, 2. Nefi 9:9. Musím nezbyt-
nû zniãiti tajná díla temnoty, 2. Nefi
10:15. Soudy BoÏí pfii‰ly na tyto ãinite-
le tajn˘ch spolãení, Alma 37:30. Gadi-
antonovi se podafiilo pfiivoditi témûfi
naprosté zniãení lidu Nefiova, Hel.
2:4–13. Satan vloÏil do srdce lidí, aby
vytváfieli tajné pfiísahy a smlouvy, Hel.
6:21–31. Pán nepracuje v tajn˘ch spolãe-
ních, Eter 8:19. Národy, které podporují
tajná spolãení, budou zniãeny, Eter
8:22–23. Oni zavrhovali v‰echna slova
prorokÛ pro své tajné spoleãenství,
Eter 11:22. Ode dnÛ Kainov˘ch bylo
tajné spolãení, MojÏ. 5:51.

TAYLOR, JOHN

Tfietí president Církve JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ.

Byl povolán do Rady Dvanácti, NaS
118:6 (NaS 124:128–129). Napsal o
muãednické smrti Josepha a Hyruma
Smithov˘ch, NaS 135. Pfii této události
byl zranûn, NaS 135:2. Byl mezi moc-
n˘mi, které vidûl Joseph F. Smith
v duchovním svûtû, NaS 138:53–56.

TÁZATI SE. Viz Prositi, tázati se,
Ïádati

TEANKUM

Velik˘ nefitsk˘ vojensk˘ vÛdce v Knize
Mormonovû (Alma 50:35; 51–52; 61–62).

TùLESN¯. Viz také Pád Adama a
Evy; Pfiirozen˘ ãlovûk;
Smyslnost, smysln˘

Nûco, co není duchovní; konkrétnû
toto slovo mÛÏe b˘ti pouÏito ve v˘-
znamu buì smrteln˘ a ãasn˘ (NaS
67:10), nebo svûtsk˘, pozemsk˘ a smy-
sln˘ (Mos. 16:10–12).
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Tûlesnû sm˘‰leti je smrt, 2. Nefi 9:39.
ëábel ukolébává lidi do tûlesného
bezpeãí, 2. Nefi 28:21. Oni spatfiili
sami sebe ve svém vlastním tûlesném
stavu, Mos. 4:2. Ten, kdo setrvává ve
svém vlastním tûlesném stavu, zÛstá-
vá v padlém stavu svém, Mos. 16:5.
V‰ichni musejí b˘ti zrozeni z Boha,
promûnûni z tûlesného a padlého sta-
vu svého, Mos. 27:25. Lidé se stali tûles-
n˘mi, smysln˘mi a ìábelsk˘mi, Alma
42:10. Ti, ktefií následují svou vlastní
vÛli a tûlesná pfiání, musejí padnouti,
NaS 3:4. âlovûk nemÛÏe vidûti Boha
tûlesnou myslí, NaS 67:10–12. Lidé
poãali b˘ti tûlesn˘mi, smysln˘mi a
ìábelsk˘mi, MojÏ. 5:13; 6:49.

TELESTIÁLNÍ SLÁVA. Viz také
Stupnû slávy

NejniÏ‰í ze tfií stupÀÛ slávy, v nichÏ
budou lidé pfieb˘vati po koneãném
soudu.

Pavel vidûl slávu hvûzd, 1. Kor. 15:40–
41. Joseph Smith a Sidney Rigdon vidûli
telestiální slávu, NaS 76:81–90. Obyva-
telé telestiálního svûta byli tak nespo-
ãetní, jako hvûzdy, NaS 76:109–112.
Ten, kdo se nemÛÏe fiíditi zákonem te-
lestiálního království, nemÛÏe obstáti
v telestiální slávû, NaS 88:24, 31, 38.

TùLO. Viz také Du‰e; Pfiirozen˘
ãlovûk; Smrt, tûlesná; Smrtelnost,
smrteln˘; Tûlesn˘; Vzkfií‰ení

Tûlo má nûkolik v˘znamÛ: 1) smrtelná
fyzická schránka, 2) smrtelnost nebo
3) fyzická neboli tûlesná podstata
ãlovûka.

Smrtelná fyzická schránka: Stvofiená
z masa a kostí k BoÏímu obrazu, je
spojena s duchem, aby vytvofiila Ïijící
osobu. Fyzické tûlo v‰ech muÏÛ a Ïen
bude vûãnû znovuspojeno se sv˘m du-
chem pfii vzkfií‰ení. Písma nûkdy mlu-
ví o spojeném tûle a duchu jako o du‰i
(Gen. 2:7; NaS 88:15; MojÏ. 3:7, 9, 19;
Abr. 5:7).

Pán BÛh utvofiil muÏe z prachu zemû,
Gen. 2:7 (MojÏ. 3:7). Dot˘kejte se mne
a vizte, neboÈ duch tûla a kostí nemá,

Luká‰ 24:39. UkázÀuji tûlo své a podro-
buji si ho, 1. Kor. 9:27. Je tûlo pfiirozené
a je tûlo duchovní, 1. Kor. 15:44. Tûlo
bez ducha je mrtvé, Jakub 2:26. Smr-
telné tûlo bude pozvednuto jako tûlo
nesmrtelné, Alma 11:43–45. KaÏdá ãást
tûla bude znovuzfiízena, Alma 41:2.
JeÏí‰ ukázal své vzkfií‰ené tûlo Nefi-
tÛm, 3. Nefi 10:18–19; 11:13–15. Otec
má tûlo z masa a kostí tak hmatatelné
jako lidské; Syn také, NaS 130:22. BÛh
stvofiil muÏe a Ïenu k obrazu svého
vlastního tûla, MojÏ. 6:9 (Gen. 9:6).

Smrtelnost: JeÏí‰ je jedin˘m zplozen˘m
od Otce do smrtelnosti, Jan 1:14 (Mos.
15:1–3). Adam se stal prvním tûlem,
MojÏ. 3:7.

Tûlesná podstata ãlovûka: Proklet˘ je ten
muÏ, kter˘ ãiní tûlo ramenem sv˘m,
Jer. 17:5. Duch je ochoten, ale tûlo je
slabé, Marek 14:38. Îádost tûla není
z Otce, 1. Jan. 2:16. Nefi se souÏil pro
tûlo své a nepravosti, 2. Nefi 4:17–18,
34. Neusmifiujte se s ìáblem a s tûlem,
2. Nefi 10:24.

TEMNOTA, DUCHOVNÍ. Viz také
Zlovolnost, zlovoln˘

Zlovolnost nebo nevûdomost o duchov-
ních vûcech.

Bûda tûm, ktefií pokládají temnotu za
svûtlo, Iz. 5:20 (2. Nefi 15:20). Temnota
bude pokr˘vati zemi a hustá temnota
lid, Iz. 60:2. JeÏí‰ bude dávati svûtlo
tûm, ktefií sedí v temnotû, Luká‰ 1:79.
Svûtlo svítí v temnotû a temnota ho
nechápe, Jan 1:5 (NaS 45:7). Odvrhnûte
skutky temnoty a oblecte se v odûní
svûtla, ¤ím. 13:12. Nemûjte Ïádného
spoleãenství s neplodn˘mi skutky
temnoty, Efez. 5:8–11. ProtoÏe nepro-
síte, nejste pfiivedeni ke svûtlu, ale
musíte zahynouti ve tmû, 2. Nefi 32:4.
Satan ‰ífií díla temnoty, Hel. 6:28–31.
Moci temnoty pfievládají na zemi, NaS
38:8, 11–12. Cel˘ svût sténá pod temno-
tou a hfiíchem, NaS 84:49–54. JestliÏe
bude oko va‰e upfieno na slávu mou,
ve vás nebude Ïádné temnoty, NaS
88:67. Díla temnoty poãala pfievládati
mezi v‰emi syny lidsk˘mi, MojÏ. 5:55.
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TEMNOTA, ZEVNÍ. Viz ëábel;
Peklo; Smrt, duchovní; Synové
zatracení

TERESTRIÁLNÍ SLÁVA. Viz také
Stupnû slávy

Druh˘ ze tfií stupÀÛ slávy, v nichÏ bu-
dou lidé pfieb˘vati po koneãném soudu.

Pavel vidûl terestriální slávu, pfiirovná-
vanou ke slávû mûsíce, 1. Kor. 15:40–
41. Joseph Smith a Sidney Rigdon vi-
dûli terestriální slávu, NaS 76:71–80.
Sláva terestriálních vyniká nad slávu
telestiálních, NaS 76:91. Ti, kdo se
nemohou fiíditi zákonem terestriální-
ho království, nemohou obstáti v tere-
striální slávû, NaS 88:23, 30, 38.

TESSALONICENSK¯M, EPI·TOLY.
Viz také Pavel; Pavlovy epi‰toly

Dvû knihy v Novém zákonû. PÛvodnû
to byly dopisy, které Pavel napsal Tes-
salonicensk˘m, kdyÏ byl kolem roku
50 po Kr. v Korintu bûhem své první
náv‰tûvy Evropy. Jeho práce v Tessa-
lonice je popsána ve Skutcích 17. Pavel
se chtûl do Tessaloniky vrátiti, ale ne-
byl toho schopen (1. Tes. 2:18). TudíÏ
poslal Timotea, aby obrácené potû‰il
a pfiinesl mu zprávu o tom, jak se
jim dafií. Pavel napsal první epi‰tolu
z vdûãnosti za TimoteÛv návrat.

První Tessalonicensk˘m: Kapitoly 1–2
obsahují PavlÛv pozdrav a jeho mod-
litbu za Svaté; kapitoly 3–5 poskytují
pouãení o duchovním rÛstu, lásce,
cudnosti, píli a druhém pfiíchodu
JeÏí‰e Krista.

Druhá Tessalonicensk˘m: Kapitola 1 ob-
sahuje modlitbu za Svaté. Kapitola 2
mluví o pfiíchodu odpadlictví. Kapito-
la 3 obsahuje Pavlovu modlitbu za
vítûzství vûci evangelia.

TIMOTEOVI, EPI·TOLY. Viz také
Pavel; Pavlovy epi‰toly; Timoteus

Dvû knihy v Novém zákonû. Obû byly
pÛvodnû dopisy, které napsal Pavel
Timoteovi.

1. Timoteovi: Pavel napsal první epi‰tolu
po svém prvním uvûznûní. Ponechal

Timotea v Efezu, maje v úmyslu pozdûji
se vrátiti (1. Tim. 3:14). Av‰ak Pavel
cítil, Ïe by se mohl zpozditi, a tak
napsal Timoteovi, asi z Macedonie
(1. Tim. 1:3), aby mu poskytl rady a po-
vzbuzení pfii plnûní jeho povinností.

Kapitola 1 obsahuje PavlÛv pozdrav
a také jeho pouãení o po‰etil˘ch spe-
kulacích, které pronikaly do Církve.
Kapitoly 2–3 poskytují pokyny o
vefiejném uctívání a o charakteru a
chování sluÏebníkÛ. Kapitoly 4–5 ob-
sahují popis odpadlictví v posledních
dnech a rady Timoteovi, jak slouÏiti
tûm, které vedl. Kapitola 6 nabádá
prokazovati se jako vûrní a vyvarovati
se svûtského bohatství.

2. Timoteovi: Pavel napsal druh˘ dopis
bûhem svého druhého uvûznûní, krátce
pfied svou muãednickou smrtí. Obsa-
huje poslední apo‰tolova slova a uka-
zuje podivuhodnou odvahu a dÛvûru,
s níÏ ãelil smrti.

Kapitola 1 obsahuje PavlÛv pozdrav
a pfiíkaz Timoteovi. Kapitoly 2–3 posky-
tují rÛzná varování a pokyny s v˘zvou
ãeliti budoucím nebezpeãím. Kapitola
4 je Pavlovo poselství pfiátelÛm a ob-
sahuje radu, jak jednati s odpadlíky.

TIMOTEUS. Viz také Pavel

V Novém zákonû mlad˘ misionáfisk˘
spoleãník Pavla bûhem Pavlovy sluÏ-
by (Skut. 16:1–3; 2. Tim. 1:1–5); syn
fieckého otce a Ïidovské matky; on i
jeho rodiãe Ïili v Lystfie.

Pavel mluvil o Timoteovi jako o svém
„vlastním synovi ve vífie“ (1. Tim. 1:2,
18; 2. Tim. 1:2). Timoteus byl asi PavlÛv
nejschopnûj‰í pomocník, ke kterému
mûl nejvût‰í dÛvûru (Filip. 2:19–23).

TITOVI, EPI·TOLA. Viz také Pavel;
Pavlovy epi‰toly; Titus

KdyÏ byl Pavel doãasnû propu‰tûn
z fiímského vûzení, napsal epi‰tolu Ti-
tovi, jenÏ byl na Krétû. Dopis pfieváÏnû
pojednává o otázkách souvisejících
s vnitfiní kázní v Církvi a s organizací
Církve.

Kapitola 1 obsahuje PavlÛv pozdrav
a pouãení a v‰eobecné poÏadavky na
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biskupy. Kapitoly 2–3 obsahují v‰eo-
becné uãení a osobní poselství Titovi o
tom, jak jednat s rÛzn˘mi skupinami
v Církvi na Krétû. Pavel povzbuzoval
Svaté, aby pfiekonali zvrácenost, aby
byli rozváÏní a vûrní a aby ãinili dobré
skutky.

TITUS. Viz také Pavel; Pavlovy
epi‰toly; Titovi, epi‰tola

V Novém zákonû dÛvûryhodn˘ obrá-
cen˘ ¤ek, kter˘ cestoval s Pavlem
do Jeruzaléma a kter˘ se pozdûji stal
misionáfiem (Gal. 2:1–4; 2. Tim. 4:10).
Titus doruãil Pavlovu první epi‰tolu
Svat˘m v Korintu (2. Kor. 7:5–8, 13–15).

TOMÁ·

V Novém zákonû jeden z pÛvodních
dvanácti apo‰tolÛ vyvolen˘ch Spasi-
telem bûhem jeho sluÏby ve smrtelnosti.
V fieãtinû zní toto jméno Didymus (Mat.
10:2–3; Jan 14:5; 20:24–29; 21:2). I kdyÏ
Tomá‰ pochyboval o JeÏí‰ovû vzkfií‰e-
ní, dokud Spasitele osobnû nevidûl,
síla jeho charakteru ho uãinila ochot-
n˘m ãeliti pronásledování a smrti
s jeho Pánem (Jan 11:16; 20:19–25).

TRADICE

Víra a zvyklosti, které jsou pfiedávány
z jednoho pokolení na druhé (2. Tes.
2:15). V písmech Pán soustavnû varuje
spravedlivé, aby se vyh˘bali zl˘m tra-
dicím lidí (Lev. 18:30; Marek 7:6–8;
Mos. 1:5; NaS 93:39–40).

TREST SMRTI. Viz také VraÏda

Potrestání smrtí za spáchan˘ zloãin,
zvlá‰tû spojené s trestem za vraÏdu.

Kdo prolije krev ãlovûka, skrze ãlovû-
ka bude krev jeho prolita, Gen. 9:6
(PJS, Gen. 9:12–13). VraÏedník bude
zajisté usmrcen, Num. 35:16. VraÏed-
níci, ktefií úmyslnû zabíjejí, zemfiou,
2. Nefi 9:35. Jsi odsouzen k smrti po-
dle zákona, Alma 1:13–14. Ten, kdo
zavraÏdil, byl potrestán smrtí, Alma
1:18. Zákon poÏaduje Ïivot toho, kdo
zavraÏdil, Alma 34:12. Ten, kdo zabi-
je, zemfie, NaS 42:19.

TRPùLIVOST. Viz také Mírnost,
mírn˘; Vytrvati

Klidná vytrvalost; schopnost sná‰eti
strast, uráÏku nebo ublíÏení bez stûÏo-
vání nebo odplaty.

Upokoj se v Pánu a trpûlivû ho oãeká-
vej, Îalmy 37:7–8. Ten, kdo je pomal˘
k hnûvu, má veliké porozumûní, Pfiísl.
14:29. V trpûlivosti své ovládáte du‰i
svou, Luká‰ 21:19. Máme nadûji skrze
trpûlivost a útûchu písem, ¤ím. 15:4.
Buìte následovníky tûch, ktefií skrze
víru a trpûlivost jsou dûdici zaslíbení,
ÎidÛm 6:12–15. NechÈ trpûlivost má
svÛj dokonal˘ skutek, abyste mohli
b˘ti dokonalí a celiství, Jakub 1:2–4. O
trpûlivosti Jobovû sl˘chali jste, Jakub
5:11. Podrobovali se radostnû a s trpû-
livostí ve‰keré vÛli Pánû, Mos. 24:15.
V‰echny tyto vûci jsi sná‰el s trpûli-
vostí, protoÏe Pán byl s tebou, Alma
38:4–5. Pokraãujte s trpûlivostí, dokud
nebudete zdokonaleni, NaS 67:13.

TRUHLA SMLOUVY. Viz také
Stánek

Truhla smlouvy, známá také jako
truhla Jehovova a truhla svûdectví,
byla podlouhlá archa neboli schrána
zhotovená ze dfieva obloÏená zlatem.
Byl to nejstar‰í a nejposvátnûj‰í nábo-
Ïensk˘ symbol IzraelitÛ. Slitovnice
(neboli milosrdná stolice), která tvofiila
její zakrytí, byla povaÏována za pozem-
ské místo pfieb˘vání Jehovy (Ex. 25:22).
Po dokonãení stánku byla truhla umís-
tûna ve svatyni svat˘ch, nejsvatûj‰ím
místû ve stánku (1. Král. 8:1–8).

MojÏí‰ zhotovil truhlu na pfiíkaz BoÏí,
Ex. 25. Dûti Lévíovy byly povûfieny
péãí o truhlu, Num. 3:15, 31. Truhla
smlouvy je pfiedcházela, Num. 10:33.
Vezmûte tuto knihu zákona a vloÏte ji
do truhly smlouvy, Deut. 31:24–26.
Vody Jordánu byly rozdûleny pfied
truhlou smlouvy, Jozue 3:13–17; 4:1–7.
KnûÏí vzali truhlu smlouvy pro dobytí
Jericha, Jozue 6:6–20. Filistin‰tí se
zmocnili truhly BoÏí, 1. Sam. 5. Pán po-
Ïehnal domu Obededomovu pro truhlu
BoÏí, 2. Sam. 6:11–12. Pán zabil Uzu,
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kdyÏ se neposlu‰nû pokusil pfiidrÏeti
truhlu, 1. Par. 13:9–12 (NaS 85:8). Vysta-
vûjte svatyni Pána Boha, abyste pfiinesli
truhlu smlouvy, 1. Par. 22:19. Je popsán
obsah truhly smlouvy, ÎidÛm 9:4.

T¤I NEFIT·TÍ UâEDNÍCI. Viz také
Nefité; Pfienesené bytosti; Uãedník

Tfii z Kristov˘ch vyvolen˘ch nefitsk˘ch
uãedníkÛ, o kter˘ch se pí‰e v Knize
Mormonovû.

Pán udûlil tûmto uãedníkÛm stejné
poÏehnání, jaké udûlil Janu Milované-
mu – Ïe mohou zÛstati na zemi, aby
pfiivádûli du‰e ke Kristu, dokud Pán
opût nepfiijde. Byli pfieneseni, aby ne-
cítili Ïádnou bolest a aby nezemfieli
(3. Nefi 28).

Kristus splnil pfiání tfií uãedníkÛ zÛstati
na zemi aÏ do jeho pfiíchodu, 3. Nefi
28:1–9. Nikdy nevytrpí bolesti smrti
ani zármutek, 3. Nefi 28:7–9. Budou
míti plnost radosti, 3. Nefi 28:10. Byli
doãasnû uchopeni a vyzdviÏeni do
nebe, 3. Nefi 28:13–17. SlouÏili lidem a
sná‰eli pronásledování, 3. Nefi 28:18–
23. SlouÏili Mormonovi, 3. Nefi 28:24–
26 (Morm. 8:10–11). Budou slouÏiti
pohanÛm, ÎidÛm, rozpt˘len˘m kme-
nÛm a v‰em národÛm, 3. Nefi 28:27–
29. Satan nemá nad nimi Ïádné moci,
3. Nefi 28:39.

TVÁ¤

V písmech se nûkdy pouÏívá pro cel-
kov˘ v˘raz obliãeje osoby, kter˘ ãasto
odráÏí duchovní postoj a stav mysli.

Tváfi jejich svûdãila proti nim, Iz. 3:9.
Králova tváfi se zmûnila a my‰lenky
jeho znepokojovaly ho, Dan. 5:6. Tváfi
jeho byla podobna blesku, Mat. 28:3.
Tváfi jeho byla jako slunce, Zjev. 1:16.
Pfiijali jste BoÏí obraz do tváfie své,
Alma 5:14, 19. Ammon uvidûl, Ïe tváfi
králova se zmûnila, Alma 18:12. Postû-
te se a modlete se s radostn˘m srdcem
a s veselou tváfií, NaS 59:14–15. Jeho
tváfi záfiila nad jas slunce, NaS 110:3.

UBLÍÎITI, URAZITI

Poru‰iti boÏsk˘ zákon, hfie‰iti nebo

zpÛsobiti nepohodlí nebo u‰koditi;
také znelíbiti se nebo obtûÏovati.

Je tûÏ‰í získati uraÏeného bratra neÏ
silné mûsto, Pfiísl. 18:19. JestliÏe oko
tvé pravé pohor‰uje tû, vytrhni ho,
Mat. 5:29. Kdokoli se prohfie‰í proti
jednomu z tûchto maliãk˘ch, ktefií vûfií
ve mne, bylo by lep‰í, aby byl utopen
v mofii, Mat. 18:6 (NaS 121:19–22).
JestliÏe se bratr tvÛj nebo sestra proti
tobû prohfie‰í a doznají se, ty bude‰
smífien, NaS 42:88. V niãem se ãlovûk
neprohfie‰uje proti Bohu kromû tûch,
ktefií neuznávají jeho ruku a neposlou-
chají jeho pfiikázání, NaS 59:21.

ÚCTA. Viz také Báti se, bázeÀ
strach; Ctíti

Hluboká váÏnost vÛãi posvátn˘m vû-
cem; údiv.

Pán pfiikázal MojÏí‰ovi, aby se zul, ne-
boÈ stál na svaté zemi, Ex. 3:4–5. Lidé
mají cítiti bázeÀ pfied Bohem a úctu
vÛãi nûmu, Îalmy 89:7. SluÏte Bohu
libû, s úctou a zboÏnou bázní, ÎidÛm
12:28. Moroni se sklonil k zemi a modlil
se vroucnû, Alma 46:13. Zástup padl
k zemi a uctíval Krista, 3. Nefi 11:12–19.
SkloÀ se pfiede mnou, NaS 5:24. V‰e se
sklání v pokorné úctû pfied trÛnem
BoÏím, NaS 76:93. Mysl va‰e byla za-
temnûna, protoÏe jste zacházeli lehko-
váÏnû s vûcmi, jeÏ jste obdrÏeli, NaS
84:54–57. KaÏdé koleno poklekne a
kaÏd˘ jazyk vyzná, NaS 88:104. Z ohle-
du neboli z úcty ke jménu Nejvy‰‰í
Bytosti nazvala Církev ono knûÏství
podle Melchisedecha, NaS 107:4. PoÏeh-
nání budou vylévána na ty, jiÏ uctívají
Pána v domû jeho, NaS 109:21.

UCTÍVÁNÍ, UCTÍVATI. Viz také
BÛh, BoÏstvo

Láska a úcta k Bohu, sluÏba a oddanost
Bohu (NaS 20:19). Uctívání zahrnuje
modlitbu, pÛst, sluÏbu v Církvi, úãast
na obfiadech evangelia a dal‰í zvyklosti,
které projevují oddanost Bohu a lásku
k nûmu.

Nebude‰ míti Ïádné jiné bohy pfiede
mnou, Ex. 20:3 (Ex. 32:1–8, 19–35;
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Îalmy 81:10). Uctívejte Otce v duchu a
v pravdû, Jan 4:23. Uctívejte toho, kte-
r˘ uãinil nebe i zemi, Zjev. 14:7 (NaS
133:38–39). Uctívejte ho celou svou
mocí, myslí a silou, 2. Nefi 25:29. Oni
vûfiili v Krista a uctívali Otce v jeho
jménu, Jákob 4:5. Zenos uãil, Ïe se lidé
mají modliti a Ïe mají uctívati na v‰ech
místech, Alma 33:3–11. Uctívejte Boha,
aÈ jste na jakémkoli místû, v duchu a
v pravdû, Alma 34:38. Lidé padli k no-
hám JeÏí‰ov˘m a uctívali ho, 3. Nefi
11:17. V‰ichni lidé musejí ãiniti poká-
ní, vûfiiti v JeÏí‰e Krista a uctívati Otce
v jeho jménu, NaS 20:29. Dávám vám
tato slova, abyste mohli porozumûti a
vûdûti, jak uctívati, a vûdûti, co uctívá-
te, NaS 93:19. Pouze tohoto jediného
Boha budu uctívati, MojÏ. 1:12–20.
Domáháme se v˘sady uctívati V‰e-
mohoucího Boha, âl. v. 1:11.

UâEDNÍK. Viz také Apo‰tol; Jho;
KfiesÈané; Obrácení, obrácen˘

Následovník JeÏí‰e Krista, kter˘ Ïije
podle Kristova uãení (NaS 41:5). Uãed-
ník se pouÏívá k popisu dvanácti apo-
‰tolÛ, které Kristus povolal bûhem své
sluÏby ve smrtelnosti (Mat. 10:1–4).
Uãedník se také pouÏívá k popisu dva-
nácti muÏÛ, které JeÏí‰ vyvolil, aby
vedli jeho Církev mezi Nefity a Lama-
nity (3. Nefi 19:4).

ZapeãeÈ zákon mezi uãedníky m˘mi,
Iz. 8:16. ZÛstanete-li ve slovu mém,
tehdy jste uãedníci moji, Jan 8:31.
Mormon byl uãedníkem JeÏí‰e Krista,
3. Nefi 5:12–13. Vy jste uãedníky m˘mi,
3. Nefi 15:12. Tfii uãedníci neokusí smrti,
3. Nefi 28:4–10. Hlas varování bude
skrze ústa m˘ch uãedníkÛ, NaS 1:4.
Moji uãedníci budou státi na svat˘ch
místech, NaS 45:32. Ti, ktefií nepamatují
na chudé, potfiebné, nemocné a suÏova-
né, nejsou m˘mi uãedníky, NaS 52:40.
Kdo není ochoten poloÏiti Ïivot svÛj,
není m˘m uãedníkem, NaS 103:27–28.

UâITEL, ARONOVO KNùÎSTVÍ.
Viz také Aronovo knûÏství

Úfiad v Aronovû knûÏství.

Povinností uãitele je bdíti nad Církví,
NaS 20:53–60. Úfiad uãitele je nutn˘m
pfiídavkem k men‰ímu knûÏství, NaS
84:30, 111. President kvora uãitelÛ
pfiedsedá dvaceti ãtyfiem uãitelÛm,
NaS 107:86.

UâITEL, UâITI. Viz také Duch Svat˘

Dáti poznání druh˘m, zvlá‰tû o prav-
dách evangelia, a vésti je ke spravedli-
vosti. Ti, ktefií uãí evangeliu, mají b˘ti
vedeni Duchem. V‰ichni rodiãe jsou
uãitelé v rámci své vlastní rodiny. Sva-
tí mají vyhledávati ponauãení od Pána
a od jeho vedoucích a mají b˘ti ochot-
ni je pfiijímati.

Uã jim syny své, Deut. 4:8–9. Bude‰
jim pilnû uãiti dûti své, Deut. 6:7 (Deut.
11:18–19). Vyuãuj dítû cestû, po které
má jíti, Pfiísl. 22:6. Dûti tvé budou pou-
ãovány Pánem, Iz. 54:13 (3. Nefi 22:13).
Víme, Ïe jsi uãitel, kter˘ pfii‰el od Boha,
Jan 3:2. Ty, kter˘ uãí‰ druhé, neuãí‰
sebe? ¤ím. 2:21. Byl jsem ponûkud po-
uãován ve v‰ech vûdomostech svého
otce, 1. Nefi 1:1 (Enos 1:1). KnûÏí a
uãitelé musejí uãiti pilnû nebo vzíti
hfiíchy lidí na svou vlastní hlavu, Jákob
1:18–19. Poslouchejte mne a otevfite
u‰i své, Mos. 2:9. Budete své dûti uãiti,
aby se navzájem milovaly a aby si na-
vzájem slouÏily, Mos. 4:15. Nesvûfiujte
nikomu, aby byl va‰ím uãitelem, ledaÏe
to je muÏ BoÏí, Mos. 23:14. Pán vyléval
Ducha svého na celou zem, aby pfiipra-
vil srdce jejich na to, aby pfiijaly slovo,
Alma 16:16. Uãili s mocí a pravomocí
BoÏí, Alma 17:2–3. Jejich matky je uãi-
ly, Alma 56:47 (Alma 57:21). Nakolik
by hledali moudrost, aby mohli b˘ti
pouãeni, NaS 1:26. Uãte jeden druhého
podle úfiadu, ke kterému jsem vás urãil,
NaS 38:23. Uãte zásadám evangelia
mého, jeÏ jsou v Bibli a v Knize Mormo-
novû, NaS 42:12. Vy máte b˘ti uãeni
z v˘sosti, NaS 43:15–16. Rodiãe budou
uãiti své dûti, NaS 68:25–28. Uãte se
navzájem nauce království, NaS 88:77–
78, 118. Urãete si mezi sebou uãitele,
NaS 88:122. Ty jsi neuãil dûti své svût-
lu a pravdû a toto je pfiíãina strasti tvé,
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NaS 93:39–42. Uã tûmto vûcem dûti
své otevfienû, MojÏ. 6:57–61.

Uãení s Duchem: To nejste vy, kdo mlu-
ví, ale Duch, kter˘ mluví ve vás, Mat.
10:19–20. Nehofielo srdce na‰e v nás,
kdyÏ otvíral nám písma? Luká‰ 24:32.
Evangelium je kázáno mocí Ducha,
1. Kor. 2:1–14. Mluvil s mocí a pravo-
mocí od Boha, Mos. 13:5–9 (Alma 17:3;
Hel. 5:17). Bude‰ míti Ducha mého
k pfiesvûdãování lidí, NaS 11:21. Bude‰
vysly‰en ve v‰ech vûcech, které bude‰
uãiti skrze Utû‰itele, NaS 28:1 (NaS
52:9). NeobdrÏíte-li Ducha, nebudete
uãiti, NaS 42:14 (NaS 42:6). Uãte dûti
lidské tûmto vûcem mocí Ducha mého,
NaS 43:15. Star‰í mají kázati evangeli-
um Duchem, NaS 50:13–22. V pravou
hodinu vám bude dáno, co budete
fiíkati, NaS 84:85 (NaS 100:5–8).

ÚHELN¯ KÁMEN. Viz také JeÏí‰
Kristus

Hlavní kámen tvofiící roh základu bu-
dovy. JeÏí‰ Kristus je naz˘ván hlavním
úheln˘m kamenem (Efez. 2:20).

Kámen, kter˘ stavitelé zavrhli, se stal
hlavním kamenem úhlov˘m, Îalmy
118:22 (Mat. 21:42–44; Marek 12:10;
Luká‰ 20:17; Skut. 4:10–12). Îidé od-
mítli úheln˘ kámen, Jákob 4:15–17.

UCHO. Viz také Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n˘

V písmech se ucho ãasto pouÏívá jako
symbol pro schopnost osoby sly‰eti a
chápati vûci BoÏí.

U‰i mají, ale nesly‰í, Îalmy 115:6. Pán
probouzí ucho mé, aby sly‰elo, Iz.
50:4–5 (2. Nefi 7:4–5). Ten, kdo má u‰i,
aby sly‰el, nechÈ sly‰í, Mat. 11:15. U‰i
jejich jsou otupûlé k sly‰ení, Mat. 13:15
(MojÏ. 6:27). Oko nevidûlo ani ucho
nesly‰elo vûci, jeÏ BÛh pfiipravil pro
ty, ktefií jej milují, 1. Kor. 2:9 (NaS
76:10). ëábel jim ‰eptá do u‰í, 2. Nefi
28:22. Otevfiete u‰i své, abyste mohli
sly‰eti, Mos. 2:9 (3. Nefi 11:5). Bylo na
mne mnohokráte voláno, a já jsem
nechtûl sly‰eti, Alma 10:6. NakloÀ ucho
slovÛm m˘m, Alma 36:1 (Alma 38:1;

NaS 58:1). Není ucha, které nebude
sly‰eti, NaS 1:2. U‰i jsou otevfieny
skrze pokoru a modlitbu, NaS 136:32.

UKÁZ≈OVÁNÍ, UKÁZ≈OVATI.
Viz také Protivenství

Napravování nebo trestání udûlované
jednotlivcÛm nebo skupinám, aby jim
pomohlo polep‰iti se nebo státi se
silnûj‰ími.

Nepohrdej ukázÀující rukou V‰emo-
houcího, Job 5:17 (Pfiísl. 3:11). PoÏeh-
nan˘ je ten muÏ, jehoÏ ukázÀuje‰, ó
Pane, Îalmy 94:12. Ve‰keré písmo je
dáno pro kárání, pro napravování,
2. Tim. 3:16. Pán ukázÀuje ty, které
miluje, ÎidÛm 12:5–11. Pán povaÏuje
za vhodné svÛj lid ukázÀovati, Mos.
23:21–22. Pokud Pán neukázÀuje lid
svÛj, oni si na nûj nevzpomenou, Hel.
12:3. Pán hovofiil s bratrem Jaredov˘m
a ukázÀoval ho, Eter 2:14. Byli ukáz-
Àováni, aby mohli ãiniti pokání, NaS
1:27. Ty, jeÏ miluji, také ukázÀuji, aby
jim hfiíchy mohly b˘ti odpu‰tûny, NaS
95:1. V‰ichni ti, ktefií nechtûjí sná‰eti
ukázÀování, nemohou b˘ti posvûceni,
NaS 101:2–5. MÛj lid musí nezbytnû
b˘ti ukázÀován, dokud se nenauãí po-
slu‰nosti, NaS 105:6. Ten, jenÏ nechce
sná‰eti ukázÀování, království mého
hoden není, NaS 136:31.

UK¤IÎOVÁNÍ. Viz také Golgota;
JeÏí‰ Kristus; KfiíÏ; Usmífiení,
usmífiiti

¤ímsk˘ zpÛsob popravy, bûÏn˘ v no-
vozákonní dobû, pfii nûmÏ byla osoba
usmrcena tím, Ïe jí byly ruce a nohy
pfiivázány nebo pfiibity na kfiíÏ. Obvykle
tak byli popravováni pouze otroci a
nejhor‰í zloãinci. UkfiiÏování ãasto
pfiedcházelo biãování nebo mrskání
(Marek 15:15). Osoba, která byla kfii-
Ïována, byla obvykle nucena nésti
svÛj vlastní kfiíÏ na místo popravy (Jan
19:16–17). Její obleãení si obvykle vza-
li vojáci, ktefií vykonávali rozsudek
(Mat. 27:35). KfiíÏ byl zaraÏen do zemû
tak, Ïe osoba mûla nohy jen 30 aÏ 60 cm
nad zemí. Vojáci kfiíÏ hlídali, dokud
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osoba na kfiíÏi nezemfiela, coÏ nûkdy
trvalo aÏ tfii dny (Jan 19:31–37).

JeÏí‰ Kristus byl ukfiiÏován, protoÏe
skupina nevûfiících ho fale‰nû obvinila
z pobufiování proti císafii a z rouhání,
protoÏe fiekl, Ïe je Syn BoÏí. JeÏí‰ovi
bylo dáno ‰arlatové roucho (Jan 19:2),
koruna z trnÛ a byl uráÏen i jinak
(Mat. 26:67; Marek 14:65).

Zlovolní probijí ruce a nohy Mesiá‰e,
Îalmy 22:12–19. Kristus pÛjde jako
beránek k zabití, Iz. 53:7. JeÏí‰ pfiedpo-
vûdûl své ukfiiÏování, Mat. 20:18–19.
Je popsáno Kristovo ukfiiÏování, Mat.
27:22–50 (Marek 15:22–37; Luká‰ 23:26–
46; Jan 19:17–30). Nefi vidûl ve vidûní
ukfiiÏování Beránka BoÏího, 1. Nefi
11:33. Nefi mluvil o Kristovû utrpení a
ukfiiÏování, 1. Nefi 19:9–14. Jákob
mluvil o sluÏbû a ukfiiÏování Svatého
Izraelského, 2. Nefi 6:9. Boufie, zemû-
tfiesení, poÏáry a vichfiice v Americe
potvrdily ukfiiÏování Kristovo v Jeru-
zalémû, 3. Nefi 8. Já jsem JeÏí‰, kter˘
byl ukfiiÏován, NaS 45:51–52. SluÏba
Kristova mezi duchy ve vûzení byla
omezena na dobu mezi jeho smrtí a
vzkfií‰ením, NaS 138:27.

UMÍRNùNOST. Viz také Pokora,
pokorn˘, pokofiiti se

Chování nebo vzhled, které je pokorné,
rezervované a slu‰né. Umírnûná osoba
se vyh˘bá v˘stfielkÛm a pfiedstírání.

BÛh sdûlal odûv z kÛÏe a odûl Adama
a Evu, Gen. 3:21 (MojÏ. 4:27). Îeny se
odûvem skromn˘m zdobí, 1. Tim. 2:9.
Buìte uváÏlivé, cudné a opatrovnicemi
v domovû, Tit. 2:5. Mnozí jsou pov˘‰eni
v p˘‰e pro drahocennost odûvu svého,
Jákob 2:13. NechÈ ve‰ker˘ ‰at tvÛj je
prost˘, NaS 42:40. Vûfiíme, Ïe máme
b˘ti cudní a ctnostní, âl. v. 1:13.

UM¯TI, UMYT¯, UM¯VÁNÍ. Viz
také Kfiest, kfitíti; Usmífiení, usmífiiti

Oãistiti fyzicky nebo duchovnû. Sym-
bolicky fieãeno, kajícná osoba mÛÏe
b˘ti oãi‰tûna od Ïivota obtíÏeného hfií-
chem a jeho následky skrze usmifiující
obûÈ JeÏí‰e Krista. Urãitá om˘vání

vykonávaná správnou knûÏskou pra-
vomocí slouÏí jako posvátné obfiady.

Knûz vypere obleãení své a umyje se
vodou, Num. 19:7. Umyj mne dokonale
od hfiíchu mého, Îalmy 51:4, 9. Umyjte
se, oãistûte se, ustaÀte ãiniti zlo, Iz.
1:16–18. JeÏí‰ umyl nohy apo‰tolÛm,
Jan 13:4–15 (NaS 88:138–139). Buì po-
kfitûn a smyj hfiíchy své, Skut. 22:16
(Alma 7:14; NaS 39:10). Îádn˘ ãlovûk
nemÛÏe b˘ti spasen, ledaÏe ‰at jeho je
omyt do bûla, Alma 5:21 (3. Nefi
27:19). ·at jejich byl omyt do bûla krví
Kristovou, Alma 13:11 (Eter 13:10).
Zachováváním pfiikázání mohli b˘ti
omyti a oãi‰tûni od v‰ech hfiíchÛ
sv˘ch, NaS 76:52. Pomazávání va‰e a
om˘vání va‰e jsou ustanovena obfiadem
svatého domu mého, NaS 124:39–41.

UR

Ur Kaldejsk˘ch ve Starém zákonû byl
pÛvodní domov AbramÛv (Gen. 11:27–
28, 31; 15:7; Neh. 9:7; Abr. 2:1, 4).

URAZITI. Viz UblíÏiti, uraziti

URIM A THUMIM. Viz také
Náprsník; Vidoucí

Nástroje, které pfiipravil BÛh, aby
pomohl ãlovûku získávati zjevení a
pfiekládati jazyky. V hebrej‰tinû tato
slova znamenají „svûtla a dokonalos-
ti“. Urim a Thumim jsou dva kameny
umístûné ve stfiíbrn˘ch obrubách a
nûkdy se pouÏívají s náprsníkem (NaS
17:1; JS–Î 1:35, 42, 52). Tato zemû se ve
svém posvûceném a nesmrtelném stavu
stane velik˘m Urimem a Thumimem
(NaS 130:6–9).

Umístí‰ do náprsníku soudu Urim a
Thumim, Ex. 28:30. Tomu, kdo pfiekoná,
dám kámen bíl˘, Zjev. 2:17. Má nûco,
ãím se mÛÏe dívati a pfiekládati, Mos.
8:13. Dám ti tyto dva kameny, Eter
3:23–24, 28 (Eter 4:5). Joseph Smith
pfiijímal zjevení skrze Urim a Thumim,
NaS, záhlaví pro oddíly 6, 11, 14–16.
Byla ti dána moc pfiekládati prostfied-
nictvím Urimu a Thumimu, NaS 10:1.
Tfii svûdkové uvidí Urim a Thumim,
které byly dány bratru Jaredovu na
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hofie, NaS 17:1. Místo, kde BÛh pfieb˘-
vá, je velik˘ Urim a Thumim. Bíl˘
kámen se stane Urimem a Thumimem
pro kaÏdého jednotlivce, jenÏ jej obdr-
Ïí, NaS 130:6–11. Já, Abraham, jsem
mûl Urim a Thumim, Abr. 3:1, 4.

Ú¤AD, Ú¤EDNÍK. Viz také
KnûÏství; Vysvûcení, vysvûtiti

Postavení s pravomocí nebo zodpovûd-
ností v nûjaké organizaci, v písmech je
to ãasto pouÏito ve v˘znamu postave-
ní s knûÏskou pravomocí; mÛÏe také
znamenati povinnosti pfiíslu‰né urãi-
tému postavení nebo osobu, která má
toto postavení.

V‰ichni ãlenové nemají stejn˘ úfiad,
¤ím. 12:4. Zvelebovali jsme svÛj úfiad
v zájmu Pána, Jákob 1:19. Melchisedech
obdrÏel úfiad vysokého knûÏství, Alma
13:18. Úfiadem sluÏby andûlÛ je volati
lidi ku pokání, Moroni 7:31. Îádná
osoba nemá b˘ti vysvûcena k Ïádné-
mu úfiadu v této Církvi bez hlasování
oné Církve, NaS 20:65. NechÈ kaÏd˘
ãlovûk zastává svÛj vlastní úfiad, NaS
84:109. Z tûch, kdoÏ jsou vysvûceni
k úfiadÛm v tûchto dvou knûÏstvích,
jsou urãováni presidenti nebo pfiedseda-
jící úfiedníci, NaS 107:21. Jsou popsány
povinnosti tûch, ktefií pfiedsedají úfia-
dÛm kvor knûÏství, NaS 107:85–98.
NechÈ kaÏd˘ muÏ se uãí sv˘m povin-
nostem a nechÈ se uãí jednati v úfiadu,
do nûhoÏ je urãen, NaS 107:99–100.
Dávám vám úfiedníky náleÏející mému
knûÏství, NaS 124:123.

USMÍ¤ENÍ, USMÍ¤ITI. Viz také
Dûti Kristovy; Getsemany; JeÏí‰
Kristus; Krev; KfiíÏ; Milosrdenství,
milosrdn˘; Milost; Nesmrtelnost,
nesmrteln˘; ObûÈ; Odpustiti;
Odpu‰tûní hfiíchÛ; Ospravedlnûní,
ospravedlniti; Pád Adama a Evy;
Plán vykoupení; Pokání;
Posvûcení; Spasení; Svátost;
Synové a dcery BoÏí; UkfiiÏování;
Vykoupení, vykoupen˘,
vykoupiti; Vzkfií‰ení

Smífiiti ãlovûka s Bohem.

Usmífiiti, tak jak je pouÏíváno v pís-
mech, znamená vytrpûti trest za nûjak˘
hfií‰n˘ ãin, coÏ odstraÀuje úãinky hfiíchu
z kajícího se hfií‰níka a umoÏÀuje mu
to usmífiiti se s Bohem. JeÏí‰ Kristus
byl jako jedin˘ schopen uãiniti dokonalé
usmífiení pro celé lidstvo. Byl schopen
to uãiniti díky tomu, Ïe byl vybrán a
pfiedustanoven ve Velké radû pfiedtím,
neÏli byl utvofien svût (Eter 3:14; MojÏ.
4:1–2; Abr. 3:27), díky svému boÏské-
mu Synovství a svému bezhfií‰nému
Ïivotu. Jeho usmífiení zahrnovalo jeho
utrpení za hfiíchy lidstva v zahradû
Getsemany, prolití jeho krve a jeho
smrt a následné vzkfií‰ení z hrobu (Iz.
53:3–12; Mos. 3:5–11; Alma 7:10–13).
Díky usmífiení povstanou v‰ichni lidé
z mrtv˘ch s nesmrteln˘m tûlem (1. Kor.
15:22). Usmífiení nám také opatfiuje
cestu k odpu‰tûní hfiíchÛ a k tomu,
abychom Ïili na vûky s Bohem. Ale
osoba, která dosáhla vûku zodpovûd-
nosti a obdrÏela zákon, mÛÏe obdrÏeti
tato poÏehnání, pouze kdyÏ má víru
v JeÏí‰e Krista, ãiní pokání z hfiíchÛ,
pfiijme obfiady spasení a poslouchá
pfiikázání BoÏí. Ti, ktefií nedosáhli vûku
zodpovûdnosti, a ti bez zákona jsou
vykoupeni skrze usmífiení (Mos. 15:24–
25; Moroni 8:22). Písma jasnû uãí, Ïe
kdyby Kristus neusmífiil na‰e hfiíchy,
Ïádn˘ zákon, obfiad nebo obûÈ by neu-
spokojila poÏadavky spravedlnosti a
ãlovûk by nikdy nemohl znovu dosáh-
nouti BoÏí pfiítomnosti (2. Nefi 2; 9).
Toto je krev má prolévaná za mnohé
na odpu‰tûní hfiíchÛ, Mat. 26:28. Pot
jeho byl jako veliké krÛpûje krve, Lu-
ká‰ 22:39–44. Já dám tûlo své za Ïivot
svûta, Jan 6:51. Já jsem vzkfií‰ení a
Ïivot, Jan 11:25. Kristus je pÛvodcem
vûãného spasení pro v‰echny ty, ktefií
poslouchají, ÎidÛm 5:9. My jsme po-
svûceni prolitím krve Kristovy, ÎidÛm
9; 10:1–10. Kristus také jednou za hfií-
chy trpûl, 1. Petr. 3:18. Krev JeÏí‰e
Krista nás oãi‰Èuje od ve‰kerého hfií-
chu, 1. Jan. 1:7. Byl pozvednut na kfiíÏi
a zabit pro hfiíchy, 1. Nefi 11:32–33.
Vykoupení pfiichází k tûm, ktefií mají
srdce zlomené a ducha zkrou‰eného,
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2. Nefi 2:3–10, 25–27. Dal sebe jako
obûÈ za hfiích, 2. Nefi 2:7. Usmífiení
vykupuje lidi z pádu a zachraÀuje je
pfied smrtí a peklem, 2. Nefi 9:5–24.
Musí nezbytnû b˘ti nekoneãného usmí-
fiení, 2. Nefi 9:7. Buìte smífieni s Bohem
skrze usmífiení Kristovo, Jákob 4:11.
Jeho krev usmifiuje hfiíchy tûch, ktefií
hfie‰ili v neznalosti, Mos. 3:11–18.
âlovûk obdrÏel spasení skrze usmífiení,
Mos. 4:6–8. Kdyby nebylo usmífiení, mu-
seli by nevyhnutelnû zahynouti, Mos.
13:27–32. Usmífií hfiíchy svûta, Alma
34:8–16. BÛh sám usmifiuje hfiíchy svûta,
aby uskuteãnil plán milosrdenství,
Alma 42:11–30. Já jsem BÛh celé zemû,
zabit˘ pro hfiíchy svûta, 3. Nefi 11:14.
Já, BÛh, jsem vytrpûl tyto vûci za
v‰echny, NaS 19:16. Malé dûti jsou
vykoupeny skrze mého Jednorozeného,
NaS 29:46–47. Viz utrpení a smrt toho,
kter˘ Ïádného hfiíchu neuãinil, NaS
45:3–5. Toto je podobenství obûti Jed-
norozeného, MojÏ. 5:7. Skrze usmífiení
Kristovo mÛÏe b˘ti spaseno ve‰keré
lidstvo, âl. v. 1:3.

USTANOVENÍ. Viz také Povolání,
povolan˘ Bohem, povolati; Ruce,
jejich vkládání

B˘ti vybrán a vysvûcen pro svaté úãe-
ly. Toto povûfiení se t˘ká urãité sluÏby
v církevní organizaci skrze vkládání
rukou nûkoho, kdo má náleÏitou pravo-
moc. Pouze ti, ktefií pfiedsedají knûÏské-
mu kvoru, dostávají klíãe, kdyÏ jsou
ustanovováni. Lidé, ktefií jsou ustanovo-
váni k jinému povolání, neÏ je president
knûÏského kvora, mohou obdrÏeti
knûÏské poÏehnání, ale s tímto poÏeh-
náním nejsou pfiedávány Ïádné klíãe.

Oddûlte mi Barnabá‰e a Saula pro prá-
ci, Skut. 13:2–3. Dal‰í biskupové budou
ustanoveni, NaS 68:14. Biskup, v‰eo-
becn˘ soudce, bude ustanoven k této
sluÏbû, NaS 107:17, 74. MuÏ musí b˘ti
povolán Bohem skrze proroctví a skrze
vkládání rukou, âl. v. 1:5.

ÚSTAVA. Viz také Vláda; Zákon

„Ústava“ v Nauce a smlouvách se t˘ká
Ústavy Spojen˘ch státÛ americk˘ch,

jeÏ byla boÏsky inspirována, aby pfiipra-
vila cestu pro znovuzfiízení evangelia.

Svatí se mají pfiátelsky chovati k ústav-
nímu zákonu, NaS 98:5–6. Pán dal, aby
byla ustanovena ústava, NaS 101:77, 80.

UTù·ITEL. Viz také Duch Svat˘;
JeÏí‰ Kristus

Písma mluví o dvou Utû‰itelích. První je
Duch Svat˘ (Jan 14:26–27; Moroni 8:26;
NaS 21:9; 42:17; 90:11). Druh˘ Utû‰itel
je Pán JeÏí‰ Kristus (Jan 14:18, 21, 23).
KdyÏ nûkdo získá Druhého Utû‰itele,
JeÏí‰ Kristus se mu bude ãas od ãasu
ukazovati, zjeví Otce a bude ho uãiti
tváfií v tváfi (NaS 130:3).

UZDRAVOVÁNÍ, UZDRAVOVATI.
Viz také Pomazati; Pfiisluhování
nemocn˘m

Navrátiti opût do dobrého stavu nebo-
li navrátiti zdraví, jak tûlesnû, tak
duchovnû. Písma obsahují mnoho pfií-
kladÛ zázraãného uzdravení Pánem a
jeho sluÏebníky.

Já jsem Pán, kter˘ tû uzdravuje, Ex.
15:26. Náman se sedmkrát ponofiil do
fieky Jordán a byl uzdraven, 2. Král.
5:1–14. Ranami jeho jsme uzdraveni,
Iz. 53:5 (Mos. 14:5). Slunce spravedli-
vosti vyjde s uzdravením na kfiídlech
sv˘ch, Mal. 4:2. JeÏí‰ uzdravoval v‰ech-
ny druhy nemocí, Mat. 4:23 (Mat. 9:35).
Dal jim moc uzdravovati v‰echny dru-
hy nemocí, Mat. 10:1. Poslal mne
uzdravovati zlomené v srdci, Luká‰
4:18. Oni byli uzdraveni mocí Beránka
BoÏího, 1. Nefi 11:31. Vûfií‰-li ve vy-
koupení Kristovo, mÛÏe‰ b˘ti uzdra-
ven, Alma 15:8. On uzdravil kaÏdého,
3. Nefi 17:9. Ten, kdo má víru ve mne,
Ïe bude uzdraven, bude uzdraven, NaS
42:48. V mém jménu budou uzdravo-
vati nemocné, NaS 84:68. Vûfiíme v dar
uzdravování, âl. v. 1:7.

VÁLKA. Viz také Mír

Bitva nebo ozbrojen˘ konflikt; bojová-
ní se zbranûmi. Pán schvaluje válku
pouze jako poslední prostfiedek pro
to, aby jeho Svatí bránili své rodiny,
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majetek, práva, v˘sady a svobody
(Alma 43:9, 45–47).

Moroni usiloval o to, aby ubránil svÛj
lid, svá práva, svou vlast a své nábo-
Ïenství, Alma 48:10–17. Joseph Smith
obdrÏel zjevení a proroctví o válce,
NaS 87. Zfieknûte se války a hlásejte
mír, NaS 98:16, 34–46. Vûfiíme, Ïe lidé
jsou ospravedlnûni ohlednû bránûní
sebe, sv˘ch pfiátel a majetku a vlády,
NaS 134:11. Vûfiíme, Ïe máme b˘ti
poslu‰ni zákona, Ïe ho máme ctíti a
podporovati, âl. v. 1:12.

VÁLKA V NEBI. Viz také
Pfiedsmrteln˘ Ïivot; Rada v nebi

Konflikt, kter˘ nastal v pfiedsmrtelném
Ïivotû mezi duchovními dûtmi BoÏími.

Satan byl vyvrÏen z nebe a byl svrÏen
na zem, Zjev. 12:4, 7–9. ëábel a tfietina
nebe byli svrÏeni, NaS 29:36–37. Lucifer
se vzboufiil proti Jednorozenému Syno-
vi, NaS 76:25–26. Satan usiloval o slávu
Otcovu a o to, aby zniãil svobodu jedná-
ní ãlovûka, MojÏ. 4:1–4 (Iz. 14:12–15;
Abr. 3:27–28). Ti, ktefií následovali
Boha, zachovali svÛj první stav, pfii‰li
na zem a obdrÏeli tûlo, Abr. 3:26.

VAROVÁNÍ, VAROVATI. Viz také
Bdíti, stráÏní

Upozorniti nebo dáti v˘strahu. Proro-
ci, vedoucí a rodiãe varují a uãí druhé,
aby byli poslu‰ni Pána a jeho uãení.

Jákob varoval lid NefiÛv pfied kaÏd˘m
druhem hfiíchu, Jákob 3:12. Hlas varo-
vání je pro ve‰ker˘ lid, NaS 1:4. NechÈ
kázání va‰e je hlasem varovn˘m, NaS
38:41. Toto je den varování, NaS 63:58.
KaÏd˘ ãlovûk, kter˘ byl varován, má
varovati bliÏního svého, NaS 88:81.
Varoval jsem vás a varuji vás pfiedem
tím, Ïe vám dávám toto slovo moud-
rosti, NaS 89:4.

VÁÎITI SI. Viz také Ctíti; Úcta

VáÏiti si nûkoho nebo nûãeho, pfiisuzo-
vati cenu nebo hodnotu nûkomu nebo
nûãemu, zvlá‰tû v kontextu evangelia.

Bylo jím pohrdáno a my jsme si ho
neváÏili, Iz. 53:3–4. To, co je mezi

lidmi vysoce oceÀováno, je ohavnost
v oãích BoÏích, Luká‰ 16:15. NechÈ
kaÏd˘ oceÀuje druhé lépe neÏ sebe,
Filip. 2:3. Pán oceÀuje ve‰keré tûlo
stejnû, 1. Nefi 17:35. KaÏd˘ ãlovûk si
má váÏiti bliÏního svého jako sebe sa-
mého, Mos. 27:4 (NaS 38:24–25). V den
svého míru brali lehkováÏnû radu mou,
NaS 101:8.

VDÁVATI SE. Viz ManÏelství,
vdávati se, Ïeniti se

VDùâNOST. Viz DíkÛvzdání, díky

VDOVA. Viz také Blaho a sociální
péãe

Îena, jejíÏ manÏel zemfiel, a která se
znovu nevdala.

Dítû bez otce a vdova pfiijdou a budou
jísti, Deut. 14:29. Tato chudá vdova
uvrhla v‰echno, co mûla, Marek 12:41–
44. Nav‰tûvujte dûti bez otce a vdovy
ve strasti jejich, Jakub 1:27. Pán bude
rychl˘m svûdkem proti tûm, ktefií utis-
kují vdovu, 3. Nefi 24:5 (Zach. 7:10).
Bude postaráno o vdovy a sirotky,
NaS 83:6 (NaS 136:8).

VEâE¤E PÁNù. Viz Svátost

VùâNÁ SMLOUVA. Viz Nová a
vûãná smlouva; Smlouva

VùâN¯ OTEC. Viz BÛh, BoÏstvo;
Otec v nebi

VùâN¯ ÎIVOT. Viz také Celestiální
sláva; Koruna; Oslavení;
Usmífiení, usmífiiti; Îivot

Îíti na vûky jako rodiny v BoÏí pfiítom-
nosti (NaS 132:19–20, 24, 55). Vûãn˘
Ïivot je nejvût‰í BoÏí dar ãlovûku.

Slova vûãného Ïivota má‰, Jan 6:68.
Toto je Ïivot vûãn˘, aby mohli poznati
tebe, jediného pravého Boha, a JeÏí‰e
Krista, Jan 17:3 (NaS 132:24). Bojuj ten
dobr˘ boj víry, chop se vûãného Ïivota,
1. Tim. 6:12. Lidé jsou svobodni, aby si
zvolili svobodu a vûãn˘ Ïivot, 2. Nefi
2:27 (Hel. 14:31). Duchovnû sm˘‰leti je
Ïivot vûãn˘, 2. Nefi 9:39. Pak jste na
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této úzké cestû, jeÏ vede k vûãnému
Ïivotu, 2. Nefi 31:17–20. Vûfiiti v Krista a
vytrvati do konce je Ïivot vûãn˘,
2. Nefi 33:4 (3. Nefi 15:9). Ten, kdo má
vûãn˘ Ïivot, je bohat˘, NaS 6:7 (NaS
11:7). Vûãn˘ Ïivot je nejvût‰í ze v‰ech
darÛ BoÏích, NaS 14:7 (¤ím. 6:23). Spra-
vedliví obdrÏí pokoj v tomto svûtû a
vûãn˘ Ïivot ve svûtû, kter˘ pfiijde, NaS
59:23. Ti, ktefií vytrvají do konce, budou
míti korunu vûãného Ïivota, NaS 66:12
(NaS 75:5). V‰ichni, ktefií umírají bez
evangelia, kdoÏ by ho pfiijali, kdyby Ïili,
jsou dûdici celestiálního království, NaS
137:7–9. BoÏí dílo a sláva je uskuteãni-
ti nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot ãlovûka,
MojÏ. 1:39. BÛh dává vûãn˘ Ïivot
poslu‰n˘m, MojÏ. 5:11.

VùK ZODPOVùDNOSTI. Viz Dûti,
dítû; Kfiest, kfitíti – není pro malé
dûti; Kfiest mal˘ch dûtí; Poãet
vydati, zodpovûdnost,
zodpovûdn˘

VELIKÁ A OHAVNÁ CÍRKEV. Viz
ëábel – Církev ìáblova

VELIKONOCE. Viz JeÏí‰ Kristus;
Vzkfií‰ení

Vù¤ITI, VÍRA. Viz také Doufati,
nadûje; DÛvûra; JeÏí‰ Kristus;
Nevíra

Víra, tak jak je pouÏívána v písmech,
má dva v˘znamy: 1) Míti víru v nûkoho
nebo pfiijímati nûco jako pravdivé. Oso-
ba musí ãiniti pokání a vûfiiti v JeÏí‰e
Krista, aby byla spasena v království
BoÏím (NaS 20:29). 2) DÛvûra v nûco
nebo v nûkoho.

Míti víru v nûkoho nebo pfiijímati nûco
jako pravdivé: Vûfite v Pána Boha svého;
vûfite prorokÛm jeho, 2. Par. 20:20. Da-
nielovi nebylo ve lví jámû ublíÏeno,
protoÏe vûfiil v Boha, Dan. 6:23. NechÈ
se ti stane tak, jak jsi uvûfiil, Mat. 8:13.
O cokoli poprosíte v modlitbû vûfiíce,
to obdrÏíte, Mat. 21:22. Neboj se,
pouze vûfi, Marek 5:36. V‰echny vûci
jsou moÏné pro toho, kdo vûfií, Marek
9:23–24. Ten, kdo vûfií a je pokfitûn,
bude spasen, Marek 16:16 (2. Nefi 2:9;

3. Nefi 11:33–35). Ten, kdo vûfií v Syna,
má Ïivot vûãn˘, Jan 3:16, 18, 36 (Jan
5:24; NaS 10:50). My vûfiíme a jsme si
jisti, Ïe ty jsi Kristus, Jan 6:69. Ten,
jenÏ vûfií ve mne, i kdyby byl mrtev,
pfiesto bude Ïíti, Jan 11:25–26. My,
ktefií jsme uvûfiili, vstupujeme v odpo-
ãinutí, ÎidÛm 4:3. Vûfite v JeÏí‰e Krista
a milujte jeden druhého, 1. Jan. 3:23.
Mesiá‰ nezniãí nikoho, kdo v nûho
vûfií, 2. Nefi 6:14. Îidé budou proná-
sledováni, dokud nebudou pfiesvûd-
ãeni, aby vûfiili v Krista, 2. Nefi 25:16.
Vûfiíte-li tûmto vûcem, hleìte, abyste
je ãinili, Mos. 4:10. Syn vezme na sebe
pfiestupky tûch, ktefií vûfií ve jméno
jeho, Alma 11:40. PoÏehnan˘ je ten,
kdo vûfií ve slovo BoÏí, aniÏ by byl do-
nucen, Alma 32:16. NemÛÏete-li ãiniti
niãeho více, neÏli si pfiáti, abyste uvû-
fiili, nechte toto pfiání v sobû pÛsobiti,
Alma 32:27. JestliÏe uvûfiíte v Kristovo
jméno, budete ãiniti pokání, Hel.
14:13. Ti, ktefií vûfií v Krista, vûfií i
v Otce, 3. Nefi 11:35. Nikdy ãlovûk
nevûfiil v Pána tak, jako bratr JaredÛv,
Eter 3:15. KaÏdá vûc, která pfiesvûd-
ãuje vûfiiti v Krista, je poslána mocí
Krista, Moroni 7:16–17. Tûm, ktefií
uvûfií Pánov˘m slovÛm, bude dán
projev Ducha, NaS 5:16. Ti, ktefií vûfií
v Pánovo jméno, se stanou syny BoÏí-
mi, NaS 11:30 (Jan 1:12). Nûkter˘m je
dáno vûfiiti ve slova jin˘ch, NaS 46:14.
Znamení provázejí ty, ktefií vûfií, NaS
58:64 (NaS 63:7–12). Ti, ktefií uvûfií,
ãiní pokání a jsou pokfitûni, obdrÏí
Ducha Svatého, MojÏ. 6:52.
DÛvûra v nûco nebo v nûkoho: Víra, tak
jak je v písmech pouÏívána nejãastûji,
je dÛvûra v JeÏí‰e Krista a spoléhání se
na nûj, kteréÏto spoléhání vede osobu
k tomu, aby ho poslouchala. Víra musí
b˘ti soustfiedûna na JeÏí‰e Krista, aby
mohla vésti osobu ke spasení. Svatí
posledních dnÛ mají také víru v Boha
Otce, Ducha Svatého, moc knûÏství a
v dal‰í dÛleÏité aspekty znovuzfiíze-
ného evangelia.

Víra zahrnuje nadûji ve vûci, které
nejsou vidûti, které jsou v‰ak pravdivé
(ÎidÛm 11:1; Alma 32:21; Eter 12:6).
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Víra je roznícena nasloucháním evan-
geliu, kterému uãí zplnomocnûní
administrátofii seslaní Bohem (¤ím.
10:14–17). Zázraky nevytváfiejí víru, ale
silná víra se rozvíjí skrze poslu‰nost
evangelia JeÏí‰e Krista. Jin˘mi slovy,
víra pfiichází skrze spravedlivost (Alma
32:40–43; Eter 12:4, 6, 12; NaS 63:9–12).

Pravá víra pfiiná‰í zázraky, vidûní,
sny, uzdravování a v‰echny dary, které
BÛh dává sv˘m Svat˘m. Vírou ãlovûk
získává odpu‰tûní hfiíchÛ a nakonec je
schopen pfieb˘vati v BoÏí pfiítomnosti.
Nedostatek víry vede ãlovûka k zou-
falství, které pfiichází pro nepravost
(Moroni 10:22).
Spravedln˘ bude Ïíti skrze víru, Abak.
2:4. Víra tvá tû uzdravila, Mat. 9:22
(Marek 5:34; Luká‰ 7:50). Podle víry
va‰í staÀ se vám, Mat. 9:29. Budete-li
míti víru jako zrno hofiãiãného semene,
nic vám nebude nemoÏné, Mat. 17:20
(Luká‰ 17:6). Modlil jsem se za tebe,
aby tû víra neopustila, Luká‰ 22:32.
Víra v Kristovo jméno uãinila tohoto
muÏe siln˘m, Skut. 3:16. Víra pfiichází
skrze sly‰ení slova BoÏího, ¤ím. 10:17.
JestliÏe Kristus nevstal, víra va‰e
je také marná, 1. Kor. 15:14. Víra pÛ-
sobí skrze lásku, Gal. 5:6. Milostí
jste spaseni skrze víru, Efez. 2:8
(2. Nefi 25:23). Vezmûte ‰tít víry, Efez.
6:16 (NaS 27:17). Bûh svÛj jsem dokonãil,
víru jsem zachoval, 2. Tim. 4:7. Víra je
podstata vûcí, v nûÏ doufáme, ÎidÛm
11:1. Bez víry je nemoÏné zalíbiti se
jemu, ÎidÛm 11:6. Víra, nemá-li skut-
kÛ, je mrtvá, Jakub 2:17–18, 22. PÛjdu
a uãiním vûci, které pfiikázal Pán,
1. Nefi 3:7. Pán je schopen konati
v‰echny vûci pro dûti lidské, jestliÏe
v nûho prokazují víru, 1. Nefi 7:12.
Ukazatele v Liahonû pÛsobily podle
víry, 1. Nefi 16:28. âiÀte pokání a
buìte pokfitûni v jeho jménu, majíce
dokonalou víru ve Svatého, 2. Nefi
9:23. Kristus vykonává mocné zázraky
mezi dûtmi lidsk˘mi podle víry jejich,
2. Nefi 26:13 (Eter 12:12; Moroni 7:27–
29, 34–38). Enosovi byly hfiíchy odpu‰-
tûny pro jeho víru v Krista, Enos 1:3–8.
Spasení nepfiichází k Ïádnému tako-

vému, ledaÏe je to vírou v Pána JeÏí‰e
Krista, Mos. 3:12. Srdce je zmûnûno
vírou ve jméno jeho, Mos. 5:7. Modlit-
by BoÏích sluÏebníkÛ jsou zodpovû-
dûny podle víry jejich, Mos. 27:14. Dej
nám sílu podle víry na‰í v Krista,
Alma 14:26. Vz˘vej BoÏí jméno ve
vífie, Alma 22:16. Víra neznamená míti
dokonalou znalost vûcí, Alma 32:21
(Eter 12:6). Jak poãne bobtnati, pak
ho vyÏivujte vírou svou, Alma 33:23
(Alma 32:28). Jejich zachování bylo
pfiipisováno zázraãné moci BoÏí, pro
jejich nesmírnou víru, Alma 57:25–27.
V‰ichni, ktefií budou pohlíÏeti na Syna
BoÏího s vírou, mohou Ïíti, Hel. 8:15.
Vidím, Ïe víra va‰e postaãuje k tomu,
abych vás uzdravil, 3. Nefi 17:8. Víra
je to, v co doufáme a co není vidûti,
Eter 12:6. V‰ichni ti, ktefií konali
zázraky, je konali vírou, Eter 12:12–18.
Budou-li míti víru ve mne, pak uãiním,
Ïe slabé vûci se pro nû stanou siln˘mi,
Eter 12:27–28, 37. Mormon uãil o vífie,
nadûji a pravé lásce, Moroni 7. O coko-
li, co je dobré, budete prositi Otce ve
jménu mém ve vífie vûfiíce, Ïe obdrÏíte,
vizte, to se vám stane, Moroni 7:26.
Ti, ktefií mají víru v Krista, pfiilnou
ke kaÏdé dobré vûci, Moroni 7:28.
Budete-li se tázati, majíce víru v Krista,
on vám projeví pravdu, Moroni 10:4.
Bez víry nemÛÏe‰ uãiniti nic; tudíÏ
Ïádej ve vífie, NaS 8:10. Bude jim to
dáno podle jejich víry v jejich mod-
litbách, NaS 10:47, 52. V‰ichni lidé
musejí vytrvati ve vífie v jeho jméno do
konce, NaS 20:25, 29. Ospravedlnûní
skrze milost Krista je spravedlné a
pravdivé, NaS 20:30. Duch vám bude
dán skrze modlitbu víry, NaS 42:14.
Víra nepfiichází znameními, ale zna-
mení následují ty, ktefií vûfií, NaS 63:9–
12. Rodiãe mají uãiti dûti vífie v Krista,
NaS 68:25. Usilujte o vûdomosti, dokon-
ce studiem a také vírou, NaS 88:118.
Víra v Pána JeÏí‰e Krista je první zása-
dou evangelia, âl. v. 1:4.

VùZENÍ. Viz Îaláfi v Carthage (USA);
Îaláfi v Liberty, stát Missouri
(USA)
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VIDùNÍ. Viz také První vidûní; Sen;
Zjevení

Viditelné zjevení nûjaké události, osoby
nebo vûci skrze moc Ducha Svatého.

Mezi pfiíklady dÛleÏit˘ch vidûní patfií
tyto: Ezechielovo vidûní posledních dnÛ
(Ezech. 37–39), ·tûpánovo vidûní JeÏí‰e
stojícího na pravici BoÏí (Skut. 7:55–56),
Janovo zjevení ohlednû posledních dnÛ
(Zjev. 4–21), Lehiho a Nefiho vidûní o
stromu Ïivota (1. Nefi 8, 10–14), vidûní
Almy mlad‰ího, v nûmÏ vidûl andûla
Pánû (Mos. 27), vidûní bratra Jaredova,
v nûmÏ vidûl v‰echny obyvatele zemû
(Eter 3:25), vidûní sláv (NaS 76), vidû-
ní dané Josephu Smithovi a Oliveru
Cowderymu v chrámu Kirtland (NaS
110), vidûní Josepha F. Smitha o vykou-
pení mrtv˘ch (NaS 138), MojÏí‰ovo
vidûní Boha a jeho stvofiení (MojÏ. 1),
Enochovo vidûní Boha (MojÏ. 6–7),
první vidûní Josepha Smitha (JS–Î 1).

Kde není vidûní, hyne lid, Pfiísl. 29:18.
Mladí muÏi budou vidûti vidûní, Joel
2:28 (Skut. 2:17). Dával mi poznání
vidûními, 2. Nefi 4:23. Byl poslem po-
slan˘m z pfiítomnosti BoÏí, JS–Î 1:33.
Vûfiíme v proroctví, zjevení, vidûní,
âl. v. 1:7.

VIDOUCÍ. Viz také Prorok; Urim a
Thumim

Osoba zplnomocnûná Bohem vidûti
duchovníma oãima vûci, které BÛh
skryl pfied svûtem (MojÏ. 6:35–38). Je
zjevovatelem a prorokem (Mos. 8:13–
16). V Knize Mormonovû Ammon
uãil, Ïe pouze vidoucí mÛÏe pouÏívati
zvlá‰tní pfiekladatele neboli Urim a
Thumim (Mos. 8:13; 28:16). Vidoucí zná
minulost, pfiítomnost a budoucnost.
Za stara byl ãasto prorok naz˘ván
vidoucím (1. Sam. 9:9; 2. Sam. 24:11).

Joseph Smith je velik˘m vidoucím
posledních dnÛ (NaS 21:1; 135:3). Kro-
mû toho Prvnímu pfiedsednictvu a
Radû Dvanácti je vyjadfiována pod-
pora jako prorokÛm, vidoucím a
zjevovatelÛm.

Toto je vzpurn˘ lid, kter˘ fiíká vidou-
cím: Nemívejte vidûní; a prorokÛm:

Neprorokujte, Iz. 30:9–10. Vyvoleného
vidoucího vzbudím z plodu ledví tvého,
2. Nefi 3:6–15. Zde je moudrost; ano,
b˘ti vidoucím, zjevovatelem, pfiekla-
datelem a prorokem, NaS 107:92. Pán
urãil Hyruma Smitha, aby byl proro-
kem, vidoucím a zjevovatelem pro
Církev, NaS 124:91–94.

VINA. Viz také Pokání

Stav ãlovûka, kter˘ udûlal nûco nespráv-
ného, nebo pocity lítosti a zármutku,
které mají doprovázeti hfiích.

Zhfie‰il a je vinen, Lev. 6:1–6. Kdokoli
bude pfiijímati svátost nehodnû, je vi-
nen tûlem a krví JeÏí‰e, 1. Kor. 11:27.
Provinilí povaÏují pravdu za tvrdou,
1. Nefi 16:2. Budeme míti dokonalou
znalost ve‰keré viny své, 2. Nefi 9:14.
Moje vina byla zahlazena, Enos 1:6.
Byl pfiipojen trest, kter˘ pfiinesl v˘ãitky
svûdomí, Alma 42:18. Dovol hfiíchÛm
sv˘m, aby tû trápily oním trápením,
které tû sníÏí ku pokání, Alma 42:29.
Nûktefií z vás jsou vinni pfiede mnou,
ale budu milosrdn˘, NaS 38:14. Syn
BoÏí usmífiil pÛvodní vinu, MojÏ. 6:54.

VINICE PÁNù. Viz také Izrael; Pole

Symbol pro oblast duchovní práce.
V písmech se vinice Pánû obvykle t˘ká
domu Izraele nebo království BoÏího
na zemi. Nûkdy se t˘ká v‰eobecnû
národÛ svûta.

Vinice Pána zástupÛ je dÛm Izraele, Iz.
5:7 (2. Nefi 15:7). JeÏí‰ pronesl podoben-
ství o dûlnících na vinici, Mat. 20:1–16.
Izrael je jako u‰lechtil˘ olivovník, o kte-
r˘ je peãováno na Pánovû vinici, Jákob
5. SluÏebníci Pánû budou naposledy
profiezávati jeho vinici, Jákob 6. Pán
poÏehná v‰em, ktefií pracují na jeho
vinici, NaS 21:9 (Alma 28:14). Pracujte
na vinici mé naposledy, NaS 43:28.

VKLÁDÁNÍ RUKOU. Viz Ruce,
jejich vkládání

VLÁDA. Viz také Ústava

AÏ se JeÏí‰ Kristus vrátí, zfiídí vládu
spravedlivosti.
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Vláda bude na rameni jeho, Iz. 9:6
(2. Nefi 19:6). Dávejte císafiovi to, co je
císafiovo, Mat. 22:21 (NaS 63:26). Buìte
podfiízeni vy‰‰ím mocem, ¤ím. 13:1.
Modlete se za krále a za v‰echny s pra-
vomocí, 1. Tim. 2:1–2. Buìte podfiízeni
kníÏectvím a mocem a poslouchejte
vefiejné zástupce, Tit. 3:1. Poddejte se
kaÏdému nafiízení ãlovûka kvÛli Pánovi,
1. Petr. 2:13–14. JeÏí‰ Kristus bude ko-
neãn˘m vládcem zemû, Zjev. 11:15.
Mûjte spravedlné muÏe jako své krále,
Mos. 23:8. ¤iìte své záleÏitosti hlasem
lidu, Mos. 29:26. AÏ Kristus pfiijde, bude
na‰ím vládcem, NaS 41:4. Ten, kdo za-
chovává zákony BoÏí, nemá Ïádnou
potfiebu poru‰ovati zákony zemû, NaS
58:21. KdyÏ zlovolní panují, lid truchlí,
NaS 98:9–10. Vlády jsou ustanoveny
Bohem k prospûchu lidstva, NaS 134:1–
5. Lidé jsou povinni udrÏovati a podpo-
rovati vlády, NaS 134:5. Vûfiíme, Ïe
máme b˘ti podfiízeni králÛm, presiden-
tÛm, vládcÛm a vefiejn˘m zástupcÛm,
âl. v. 1:12.

VNUKNUTÍ. Viz Inspirace,
inspirovati, vnuknutí

VOLBA. Viz Svoboda jednání;
Vyvolení, vyvolen˘, vyvoliti

VRAÎDA, VRAÎDITI. Viz také
Kain; Trest smrti

Zabíti osobu nezákonnû a zámûrnû.
VraÏda je hfiích odsuzovan˘ od nejdáv-
nûj‰ích dob, (Gen. 4:1–12; MojÏ. 5:18–41).

Kdokoli prolije krev ãlovûka, toho krev
bude ãlovûkem prolita, Gen. 9:6 (PJS,
Gen. 9:12–13; Ex. 21:12; Alma 34:12).
Nezabije‰, Ex. 20:13 (Deut. 5:17; Mat.
5:21–22; Mos. 13:21; NaS 59:6). JeÏí‰
fiekl: Nedopustí‰ se Ïádné vraÏdy, Mat.
19:18. VraÏedníci budou míti podíl na
druhé smrti, Zjev. 21:8. Vy jste vraÏed-
níky ve svém srdci, 1. Nefi 17:44. Bûda
vraÏedníku, kter˘ úmyslnû zabíjí,
2. Nefi 9:35. BÛh pfiikázal, Ïe lidé ne-
mají vraÏditi, 2. Nefi 26:32. VraÏda je
pro Pána ohavností, Alma 39:5–6. Ten,
kdo zabije, nebude míti odpu‰tûní, NaS
42:18. Jakákoli osoba, jeÏ zabije, bude
vydána zákonÛm zemû, NaS 42:79.

V·EMOCN¯. Viz také BÛh, BoÏstvo

BoÏsk˘ rys oznaãující, Ïe BÛh má ve‰-
kerou moc (Gen. 18:14; Alma 26:35;
NaS 19:1–3).

V·EOBECN¯ SOUHLAS. Viz také
Církev JeÏí‰e Krista; Podpora
církevním vedoucím

Zásada, skrze niÏ ãlenové Církve vy-
jadfiují svou podporu tûm, ktefií jsou
povoláni, aby slouÏili v Církvi, stejnû
jako dal‰ím církevním rozhodnutím,
která to vyÏadují, coÏ obvykle proje-
vují zvednutím pravé ruky.

JeÏí‰ Kristus stojí v ãele své Církve.
Skrze inspiraci Ducha Svatého fiídí cír-
kevní vedoucí v dÛleÏit˘ch ãinech a
rozhodnutích. Av‰ak v‰ichni ãlenové
Církve mají právo a v˘sadu vyjádfiiti
nebo nevyjádfiiti podporu ãinÛm a
rozhodnutím sv˘ch vedoucích.

V‰ichni lidé odpovûdûli jedním hlasem,
Ex. 24:3 (Num. 27:18–19). Apo‰tolové
a star‰í shromáÏdûní v jednotû, Skut.
15:25. Îádná osoba nemá b˘ti vysvû-
cena bez hlasování Církve, NaS 20:65–
66. V‰echny vûci mají b˘ti ãinûny se
v‰eobecn˘m souhlasem, NaS 26:2 (NaS
28:13). NechÈ v‰echny vûci jsou ãinûny
podle jednotného souhlasu, NaS 104:21.

V·EVùDOUCÍ. Viz také BÛh, BoÏstvo

BoÏsk˘ rys oznaãující, Ïe BÛh má ve‰-
keré poznání (Mat. 6:8; 2. Nefi 2:24).

V·UDYP¤ÍTOMN¯. Viz také BÛh,
BoÏstvo

BoÏí schopnost b˘ti pfiítomen v‰ude
skrze svého ducha (Îalmy 139:7–12;
NaS 88:7–13, 41).

VYKOUPENÍ, JEHO PLÁN. Viz
Plán vykoupení

VYKOUPENÍ, VYKOUPEN¯,
VYKOUPITI. Viz také JeÏí‰
Kristus; Pád Adama a Evy; Smrt,
duchovní; Spasení; Usmífiení,
usmífiiti

Osvoboditi neboli zaplatiti v˘kup-
né, jako napfiíklad osvoboditi osobu
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z poroby skrze v˘kupné. Vykoupení se
t˘ká usmífiení JeÏí‰e Krista a osvobo-
zení od hfiíchu. JeÏí‰ovo usmífiení
vykupuje ve‰keré lidstvo od fyzické
smrti. Skrze jeho usmífiení ti, ktefií
mají v nûho víru a ktefií ãiní pokání,
jsou také vykoupeni z duchovní smrti.

Já jsem tû vykoupil, Iz. 44:22. Já tû vy-
koupím ze smrti, Ozeá‰ 13:14 (Îalmy
49:16). My máme vykoupení skrze
krev Kristovu, Efez. 1:7, 14 (ÎidÛm
9:11–15; 1. Petr. 1:18–19; Alma 5:21;
Hel. 5:9–12). Pán vykoupil du‰i mou
z pekla, 2. Nefi 1:15. Vykoupení pfii-
chází ve Svatém Mesiá‰i a skrze nûj,
2. Nefi 2:6–7, 26 (Mos. 15:26–27; 26:26).
Oni opûvovali vykupující lásku, Alma
5:9 (Alma 5:26; 26:13). Zlovolní zÛsta-
nou, jako kdyby nebylo uãinûno Ïádné-
ho vykoupení, Alma 11:40–41 (Alma
34:16, 42:13; Hel. 14:16–18). JeÏí‰ Kristus
uskuteãnil vykoupení svûta, Morm.
7:5–7. Moc vykoupení pfiichází ke v‰em
tûm, ktefií nemají Ïádn˘ zákon, Moroni
8:22 (NaS 45:54). Ti, ktefií nevûfií, nemo-
hou b˘ti vykoupeni z duchovního pádu
svého, NaS 29:44. Malé dûti jsou vykou-
peny od zaloÏení svûta, NaS 29:46. Pán
vykoupil lid svÛj, NaS 84:99. Joseph F.
Smith vidûl ve vidûní vykoupení mrt-
v˘ch, NaS 138. Adam a Eva se radova-
li ze svého vykoupení, MojÏ. 5:9–11.

VYKUPITEL. Viz také JeÏí‰ Kristus;
Spasitel

JeÏí‰ Kristus je velik˘ Vykupitel lidstva,
protoÏe skrze usmífiení zaplatil cenu
za hfiíchy lidstva a umoÏnil vzkfií‰ení
v‰ech lidí.

Já vím, Ïe vykupitel mÛj Ïije, Job 19:25.
Pomáhati budu tobû, praví vykupitel
tvÛj, Svat˘ Izraelsk˘, Iz. 41:14 (Iz. 43:14;
48:17; 54:5; 59:20). Já Pán jsem Spasitel
tvÛj a Vykupitel tvÛj, Iz. 49:26 (Iz.
60:16). Nazvi jméno jeho JeÏí‰; neboÈ
on spasí lid svÛj od hfiíchÛ jejich, Mat.
1:21. Syn muÏe pfii‰el, aby dal Ïivot
svÛj jako v˘kupné za mnohé, Mat. 20:28
(1. Tim. 2:5–6). Pán BÛh Izraelsk˘ na-
v‰tívil a vykoupil lid svÛj, Luká‰ 1:68.
Byli jsme smífieni s Bohem skrze smrt

Syna jeho, ¤ím. 5:10. JeÏí‰ Kristus dal
sebe samého za nás, aby nás mohl
vykoupiti od ve‰keré nepravosti, Tit.
2:13–14. JeÏí‰ Kristus nás omyl od hfií-
chÛ na‰ich ve své vlastní krvi, Zjev.
1:5. Vykoupení pfiichází ve Svatém
Mesiá‰i a skrze nûj, 2. Nefi 2:6–7, 26.
Syn vzal na sebe nepravost a pfiestupky
lidí, vykoupil je a uspokojil poÏadav-
ky spravedlnosti, Mos. 15:6–9, 18–27.
Kristus pfii‰el, aby vykoupil v‰echny
ty, ktefií budou pokfitûni ku pokání,
Alma 9:26–27. Pfiijde na svût, aby
vykoupil svÛj lid, Alma 11:40–41. Vy-
koupení pfiichází skrze pokání, Alma
42:13–26. JeÏí‰ Kristus pfii‰el, aby vy-
koupil svût, Hel. 5:9–12. Kristus vykou-
pil lidstvo z tûlesné a duchovní smrti,
Hel. 14:12–17. Vykoupení pfiichází
Kristem, 3. Nefi 9:17. Já jsem ten, kdo
byl pfiipraven od zaloÏení svûta, abych
vykoupil lid svÛj, Eter 3:14. Pán, vá‰
Vykupitel, vytrpûl smrt v tûle, NaS
18:11. Kristus trpûl pro v‰echny, jestli-
Ïe ãiní pokání, NaS 19:1, 16–20. Malé
dûti jsou vykoupeny skrze Jednorozené-
ho, NaS 29:46. Poslal jsem Jednorozené-
ho Syna svého na svût pro vykoupení
svûta, NaS 49:5. Kristus je svûtlo a
Vykupitel svûta, NaS 93:8–9. Joseph F.
Smith obdrÏel vidûní o vykoupení
mrtv˘ch, NaS 138. Vûfiíme, Ïe skrze
usmífiení Kristovo mÛÏe b˘ti spaseno
ve‰keré lidstvo, âl. v. 1:3.

VYLOUâENÍ. Viz také Odpadlictví;
Vzpoura

Proces vylouãení osoby z Církve a
zbavení v‰ech práv a v˘sad ãlenství.
Církevní autority vyluãují osobu
z Církve pouze tehdy, kdyÏ se rozhod-
la Ïíti v protikladu k Pánov˘m pfiiká-
záním, a tak se uãinila nezpÛsobilou
pro dal‰í ãlenství v Církvi.

Srdce mnoh˘ch bylo zatvrzelé a jejich
jména byla vymazána, Alma 1:24
(Alma 6:3). Nebude-li ãiniti pokání,
nebude poãítán mezi lid mÛj, 3. Nefi
18:31 (Mos. 26). CizoloÏníci, ktefií neãiní
pokání, budou vyvrÏeni, NaS 42:24.
Ten, kdo hfie‰í a neãiní pokání, bude
vyvrÏen, NaS 42:28. Jsou stanoveny
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postupy pro urovnávání v˘znamn˘ch
nesnází v Církvi, NaS 102 (NaS 42:80–
93). Biskup je urãen, aby byl soudcem
v Izraeli, NaS 107:72. NáboÏenské spo-
leãnosti mají právo projednávati ne-
správné chování ãlenÛ, NaS 134:10.

VYSOKÁ RADA
Rada dvanácti vysok˘ch knûÏí.

V prvních dnech znovuzfiízené Cír-
kve se pojem vysoká rada t˘kal dvou
rozdíln˘ch fiídicích skupin: 1) Kvora
dvanácti apo‰tolÛ Církve (NaS 107:33,
38) a 2) vysoké rady slouÏící v kaÏdém
kÛlu (NaS 102; 107:36).

VYSOKÉ KNùÎSTVÍ. Viz
Melchisedechovo knûÏství

VYSOK¯ KNùZ. Viz také Aronovo
knûÏství; Melchisedechovo
knûÏství

Úfiad v knûÏství. Písma mluví o „vyso-
kém knûzi“ ve dvou v˘znamech: 1) jako
o úfiadu Melchisedechova knûÏství a
2) pod zákonem MojÏí‰ov˘m jako o
pfiedsedajícím úfiedníkovi Aronova
knûÏství.

První v˘znam se t˘ká JeÏí‰e Krista
jako velikého vysokého knûze. Adam
a v‰ichni patriarchové byli také vysok˘-
mi knûÏími. Dnes tfii pfiedsedající vysocí
knûÏí tvofií pfiedsednictvo Církve a
pfiedsedají nad v‰emi ostatními nosi-
teli knûÏství a ãleny Církve. V dne‰ní
dobû jsou po celé Církvi vysvûcováni
dal‰í zpÛsobilí muÏi vysok˘mi knûÏí-
mi tak, jak je to vhodné. Vysocí knûÏí
mohou b˘ti povoláni, ustanoveni a
vysvûceni jako biskupové (NaS 68:19;
107:69–71).

Ve druhém v˘znamu, pod zákonem
MojÏí‰ov˘m, se pfiedsedající úfiedník
Aronova knûÏství naz˘val vysok˘
knûz. Tento úfiad byl dûdiãn˘ a pfie-
cházel skrze prvorozeného v rámci
rodiny Aronovy, Aron sám byl první
vysok˘ knûz Aronova fiádu (Ex. 28; 29;
Lev. 8; NaS 84:18).
Melchisedech byl knûzem Boha nejvy‰-
‰ího, Gen. 14:18 (Alma 13:14). Vysocí
knûÏí byli povoláni a pfiipravováni od
zaloÏení svûta, Alma 13:1–10. Vysocí

knûÏí fiídí duchovní vûci, NaS 107:10,
12, 17.

VYSVùCENÍ, VYSVùTITI. Viz také
KnûÏství; Povolání, povolan˘
Bohem, povolati; Pravomoc; Ruce,
jejich vkládání; Úfiad, úfiedník

Udûliti neboli pfiedati pravomoc nebo
úfiad. Aby osoba mohla pouÏívati pra-
vomoc v Pánovû Církvi, musí b˘ti po-
volána Bohem skrze proroctví a skrze
vkládání rukou tûch, ktefií mají pravo-
moc (âl. v. 1:5). I kdyÏ osoba mÛÏe
obdrÏeti pravomoc skrze vysvûcení,
pouÏívá ji pod vedením tûch, ktefií pro
tuto pravomoc drÏí pfiíslu‰né klíãe.

Vysvûtil jsem tû za proroka pro národy,
Jer. 1:5. Vy jste mne nevyvolili, ale já
jsem vás vyvolil a vysvûtil jsem vás, Jan
15:16. Alma, maje pravomoc od Boha,
vysvûtil knûze, Mos. 18:18. MuÏi jsou
vysvûcováni k vysokému knûÏství
svat˘m obfiadem, Alma 13:1–9. JeÏí‰
povolal a vysvûtil dvanáct uãedníkÛ,
3. Nefi 12:1. Star‰í vysvûcují knûze a
uãitele vkládáním rukou, Moroni 3:1–4.
Je‰tû malou chvíli poãkejte, neboÈ je‰tû
nejste vysvûceni, NaS 5:17. Joseph
Smith byl vysvûcen apo‰tolem JeÏí‰e
Krista, NaS 20:2 (NaS 27:12). Îádná
osoba nemá b˘ti vysvûcena bez hlaso-
vání oné Církve, NaS 20:65. Nikomu
nebude dáno, aby kázal evangelium
mé, ledaÏe je vysvûcen nûk˘m, kdo má
pravomoc, NaS 42:11. Star‰í jsou vy-
svûceni, aby kázali evangelium mé,
NaS 50:13–18. Povinností Dvanácti je
vysvûcovati a uspofiádávati v‰echny
dal‰í úfiedníky Církve, NaS 107:58.
Usiloval jsem o poÏehnání otcÛ a právo,
ke kterému mám b˘ti vysvûcen, Abr.
1:2. Joseph Smith a Oliver Cowdery
vysvûtili jeden druhého k Aronovu
knûÏství, JS–Î 1:68–72.

VYSVOBODITEL. Viz také JeÏí‰
Kristus

JeÏí‰ Kristus je Vysvoboditel lidstva,
protoÏe v‰echny zachraÀuje pfied po-
robou smrti a kajícné pfied potrestá-
ním za hfiích.
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Pán je skála má a vysvoboditel mÛj,
2. Sam. 22:2 (Îalmy 18:3; 144:2). Ty jsi
pomoc má a vysvoboditel mÛj, Îalmy
40:18 (Îalmy 70:6). Vysvoboditel pfii-
jde ze Sionu, ¤ím. 11:26. Svatí uznali
Syna BoÏího jako svého Vykupitele a
Vysvoboditele, NaS 138:23.

VYTRVATI. Viz také Pokou‰eti,
poku‰ení; Protivenství; Trpûlivost

ZÛstati pevn˘m v závazku b˘ti vûrn˘m
pfiikázáním BoÏím navzdory poku‰e-
ní, odporu a protivenství.

Ten, kdo vytrvá do konce, bude spa-
sen, Mat. 10:22 (Marek 13:13). Nemají
Ïádného kofiene, a tak vytrvají pouze
na nûjak˘ ãas, Marek 4:17. Pravá láska
vytrvá ve v‰ech vûcech, 1. Kor. 13:7.
Poté, co Abraham vytrval trpûlivû, zís-
kal zaslíbení, ÎidÛm 6:15. Vytrvají-li
do konce, budou posledního dne po-
zvednuti, 1. Nefi 13:37. Budete-li poslu‰-
ni pfiikázání a vytrváte-li do konce,
budete spaseni, 1. Nefi 22:31 (Alma
5:13). Budete-li se tlaãiti kupfiedu, ho-
dujíce na slovû Kristovû, a vytrváte-li
do konce, budete míti Ïivot vûãn˘,
2. Nefi 31:20 (3. Nefi 15:9; NaS 14:7).
KaÏd˘, kdo na sebe bere jméno mé a
vytrvá do konce, bude spasen, 3. Nefi
27:6. Kdokoli z mé církve vytrvá do
konce, toho utvrdím na skále své, NaS
10:69. Ten, kdo vytrvá ve vífie, pfiemÛ-
Ïe svût, NaS 63:20, 47. V‰echny trÛny a
panství budou udûleny v‰em, kdo vy-
trvali udatnû pro evangelium JeÏí‰e
Krista, NaS 121:29.

VYVOLENÍ, VYVOLEN¯,
VYVOLITI. Viz také Povolání,
povolan˘ Bohem, povolati;
Povolání a vyvolení; Svoboda
jednání; Svoboda, svobodn˘

Tato hesla se pouÏívají v písmech
v rÛzn˘ch v˘znamech. Následuje jejich
popis s odkazy na ver‰e z písma.

KdyÏ Pán vybírá neboli vyvoluje jed-
notlivce nebo skupinu, obvykle je také
povolává ke sluÏbû.

Vyvolte si tento den, komu budete
slouÏiti, Jozue 24:15 (Alma 30:8; MojÏ.

6:33). Já jsem tû vyvolil v peci strasti,
Iz. 48:10 (1. Nefi 20:10). Vy jste nevy-
volili mne, ale já jsem vyvolil vás, Jan
15:16. BÛh vyvolil bláznivé vûci svûta,
aby zahanbil moudré, 1. Kor. 1:27. Vy-
volil nás pfied zaloÏením svûta, Efez.
1:4. Jsme svobodni, abychom si zvolili
svobodu a vûãn˘ Ïivot, nebo zajetí a
smrt, 2. Nefi 2:27. U‰lechtilí a velicí
byli vyvoleni na poãátku, NaS 138:55–
56. Izrael byl vyvolen Bohem, MojÏ.
1:26. Abraham byl vyvolen dfiíve, neÏ-
li se narodil, Abr. 3:23.

Vyvolení jsou ti, ktefií jsou vybráni
Bohem pro zvlá‰tní zodpovûdnosti.

Uãinil jsem smlouvu s vyvolen˘m
sv˘m, Îalmy 89:4. Mnozí jsou povoláni,
ale málo je vyvolen˘ch, Mat. 22:14
(Mat. 20:16; NaS 95:5; 121:34, 40). Svatí
jsou vyvolené pokolení, královské knûÏ-
stvo, 1. Petr. 2:9. Kristus byl BoÏím
Milovan˘m a Vyvolen˘m od poãátku,
MojÏ. 4:2.

Vyvolení jsou ti, ktefií milují Boha cel˘m
srdcem sv˘m a Ïijí Ïivot, jímÏ je potû-
‰en. Ty, ktefií Ïijí takov˘m Ïivotem
uãednictví, Pán jednoho dne vybere,
aby byli mezi jeho vyvolen˘mi dûtmi.

Kdyby to bylo moÏné, oklamou dokon-
ce vyvolené, Mat. 24:24. Jan se radoval,
protoÏe dûti vyvolené paní byly prav-
divé a vûrné, 2. Jan. 1. Tvé hfiíchy jsou
ti odpu‰tûny a ty jsi vyvolenou paní,
NaS 25:3. Moji vyvolení sly‰í hlas mÛj
a nezatvrzují srdce své, NaS 29:7. Právû
tak shromáÏdím své vyvolené ze ãtyfi
stran zemû, NaS 33:6. Písma budou
dána pro spasení m˘ch vlastních vyvo-
len˘ch, NaS 35:20–21. Ti, kdo zvelebují
knûÏská povolání, stávají se vyvole-
n˘mi Boha, NaS 84:33–34. KvÛli vyvo-
len˘m budou dny souÏení ukráceny,
JS–M 1:20.

Na základû zpÛsobilosti v pfiedsmrtel-
nosti BÛh vyvolil ty, ktefií budou
semenem Abrahamov˘m a domem
Izraele a ktefií se stanou lidem smlou-
vy (Deut. 32:7–9; Abr. 2:9–11). Tûmto
lidem jsou dána zvlá‰tní poÏehnání a
povinnosti, takÏe oni mohou Ïehnati
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v‰em národÛm svûta (¤ím. 11:5–7;
1. Petr. 1:2; Alma 13:1–5; NaS 84:99).
Av‰ak dokonce i tito vyvolení musí
b˘ti v tomto Ïivotû povoláni a vyvole-
ni, aby získali spasení.

VYZNÁNÍ, VYZNATI. Viz také
Odpustiti; Pokání

Písma pouÏívají vyznání pfiinejmen-
‰ím dvûma zpÛsoby. V jednom smyslu
vyznati znamená vyjádfiiti víru v nûko-
ho nebo v nûco, jako napfiíklad vyzna-
ti, Ïe JeÏí‰ je Kristus (Mat. 10:32; ¤ím.
10:9; 1. Jan. 4:1–3; NaS 88:104).

V dal‰ím smyslu vyznati znamená
pfiiznati vlastní vinu jako napfiíklad ve
vyznání hfiíchÛ. Je to povinnost v‰ech
osob vyznati v‰echny své hfiíchy Pá-
novi a získati jeho odpu‰tûní (NaS
58:42–43). KdyÏ je to nutné, hfiíchy mají
b˘ti vyznány osobû nebo osobám, proti
nimÏ ãlovûk hfie‰il. VáÏné hfiíchy mají
b˘ti vyznány pfiedstaviteli Církve (ve
vût‰inû pfiípadÛ biskupovi).

Vyzná, Ïe hfie‰il, Lev. 5:5. Budou vy-
znávati nepravost svou, Lev. 26:40–42.
Vzdej slávu Pánu Bohu Izraelskému a
vyznej se mu, Jozue 7:19. Lidé byli od
nûho kfitûni v Jordánû, vyznávajíce
hfiíchy své, Mat. 3:5–6. Pfiestupníkovi,
jenÏ vyznává hfiíchy své, bude odpu‰-
tûno, Mos. 26:29. Vyznej své hfiíchy,
jinak bude‰ trpûti tresty, NaS 19:20.
Kajícn˘ vyzná své hfiíchy a zanechá
jich, NaS 58:43. Pán je milosrdn˘ k tûm,
ktefií vyznávají hfiíchy s pokorn˘m
srdcem, NaS 61:2. Pán odpou‰tí hfií-
chy tûm, ktefií je vyznávají a prosí o
odpu‰tûní, NaS 64:7.

VZK¤Í·ENÍ. Viz také Duch; JeÏí‰
Kristus; Nesmrtelnost,
nesmrteln˘; Smrt, tûlesná; Tûlo;
Usmífiení, usmífiiti

Opûtné spojení duchovního tûla s fy-
zick˘m tûlem z masa a kostí po smrti.
Po vzkfií‰ení nebude tûlo od ducha jiÏ
nikdy oddûleno a osoba se stane nesmr-
telnou. KaÏdá osoba zrozená na zem
bude vzkfií‰ena, protoÏe JeÏí‰ Kristus
pfiekonal smrt (1. Kor. 15:20–22).

JeÏí‰ Kristus byl první osobou, jeÏ
byla vzkfií‰ena na této zemi (Skut.
26:23; Kol. 1:18; Zjev. 1:5). Nov˘ zákon
podává hojnost dÛkazÛ o tom, Ïe JeÏí‰
vstal se sv˘m fyzick˘m tûlem: jeho
hrob byl prázdn˘, jedl rybu a med, mûl
tûlo z masa a kostí, lidé se ho dot˘kali
a andûlé fiekli, Ïe vstal (Marek 16:1–6;
Luká‰ 24:1–12, 36–43; Jan 20:1–18).
Zjevení posledních dnÛ potvrzuje
skuteãnost vzkfií‰ení Krista a ve‰keré-
ho lidstva (Alma 11:40–45; 40; 3. Nefi
11:1–17; NaS 76; MojÏ. 7:62).

V‰ichni lidé nebudou vzkfií‰eni do
téÏe slávy, (1. Kor. 15:39–42; NaS 76:89–
98) ani nebudou v‰ichni vzkfií‰eni v téÏe
dobû (1. Kor. 15:22–23; Alma 40:8; NaS
76:64–65, 85). Mnozí Svatí byli vzkfií‰eni
po Kristovû vzkfií‰ení (Mat. 27:52).
Spravedliví budou vzkfií‰eni pfied zlo-
voln˘mi a vyjdou v prvním vzkfií‰ení
(1. Tes. 4:16); nekajícní hfií‰níci vyjdou
v posledním vzkfií‰ení (Zjev. 20:5–13;
NaS 76:85).
Aã toto tûlo bude zniãeno, pfiesto v tûle
svém uzfiím Boha, Job 19:26 (MojÏ.
5:10). Já otevfiu hroby va‰e a zpÛsobím,
abyste vy‰li, Ezech. 37:12. Hroby se
otvíraly a mnohá tûla vstala, Mat. 27:52–
53 (3. Nefi 23:9). Pán vstal, Luká‰ 24:34.
Duch tûla a kostí nemá, jako mne vidí-
te míti, Luká‰ 24:39. Já jsem vzkfií‰ení i
Ïivot, Jan 11:25. Dvanáct apo‰tolÛ uãi-
lo, Ïe JeÏí‰ vstal, Skut. 1:21–22 (Skut.
2:32; 3:15; 4:33). V Kristu v‰ichni obÏi-
veni budou, 1. Kor. 15:1–22. Mrtví
v Kristu vstanou nejprve, 1. Tes. 4:16.
PoÏehnan˘ a svat˘ je ten, kdo má podíl
na prvním vzkfií‰ení, Zjev. 20:6. Kristus
pokládá Ïivot svÛj a opût jej bere, aby
mohl uskuteãniti vzkfií‰ení mrtv˘ch,
2. Nefi 2:8 (Mos. 13:35; 15:20; Alma
33:22; 40:3; Hel. 14:15). Bez vzkfií‰ení
bychom byli podrobeni Satanovi,
2. Nefi 9:6–9. Vzkfií‰ení pfiijde ke v‰em
lidem, 2. Nefi 9:22. Abinadi uãil o prv-
ním vzkfií‰ení, Mos. 15:21–26. Zlovolní
zÛstanou, jako kdyby nebylo Ïádného
vykoupení, kromû uvolnûní pout smrti,
Alma 11:41–45. Alma vysvûtloval stav
du‰í mezi smrtí a vzkfií‰ením, Alma
40:6, 11–24. Pfii Pánovû pfiíchodu vyjdou
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mrtví, ktefií zemfieli v Kristu, NaS
29:13 (NaS 45:45–46; 88:97–98; 133:56).
Plakejte zvlá‰tû pro ty, ktefií nemají
nadûji na slavné vzkfií‰ení, NaS 42:45.
Ti, ktefií neznali Ïádného zákona, budou
míti podíl na tomto prvním vzkfií‰ení,
NaS 45:54. Oni vstanou z mrtv˘ch a
poté nezemfiou, NaS 63:49. Vzkfií‰ení
z mrtv˘ch je vykoupením du‰e, NaS
88:14–16. Duch a prvek, neoddûlitelnû
spojeny, získávají plnost radosti, NaS
93:33. Andûlé, ktefií jsou vzkfií‰en˘mi
bytostmi, mají tûlo z masa a kostí, NaS
129:1. Jakékoli inteligence dosáhneme
v tomto Ïivotû, ta povstane s námi pfii
vzkfií‰ení, NaS 130:18–19.

VZOR

Pfiíklad, kter˘ mÛÏe osoba následovati,
aby získala urãité v˘sledky. V písmech
vzor obyãejnû znamená buì pfiíklad
urãitého zpÛsobu Ïivota, nebo pfiíklad
pro stavûní nûãeho.

Pán pfiikázal Izraeli, aby postavil stánek
podle vzoru ukázaného MojÏí‰ovi, Ex.
25. David dal ·alomounovi vzor pro
stavûní chrámu, 1. Par. 28:11–13. Na
mnû JeÏí‰ Kristus mohl ukázati pfií-
klad tûm, ktefií mají uvûfiiti v nûho,
1. Tim. 1:16. Dám vám vzor ve v‰ech
vûcech, abyste nemuseli b˘ti oklamá-
ni, NaS 52:14.

VZPOURA. Viz také ëábel; Hfiích;
Odpadlictví; Reptati

Vzdorování nebo odporování Pánovi,
vãetnû odmítnutí následovati jeho
vyvolené vedoucí a vûdomé nepo-
slouchání jeho pfiikázání.

Nebufite se proti Pánovi, Num. 14:9.
Zl˘ ãlovûk usiluje pouze o vzpouru,
Pfiísl. 17:11. Bûda vzpurn˘m dûtem,
Iz. 30:1. Pán nevykoupí nikoho tako-
vého, kdo se proti nûmu boufií a umírá
v hfií‰ích sv˘ch, Mos. 15:26. Amlicité
vy‰li v otevfiené vzpoufie proti Bohu,
Alma 3:18–19. Vzpurní budou stíháni
velik˘m trápením, NaS 1:3. PánÛv
hnûv je roznícen proti vzpurn˘m, NaS
56:1 (NaS 63:1–6). Satan se vzboufiil
proti Bohu, MojÏ. 4:3.

WHITMER, DAVID

Jeden z prvních vedoucích ve znovu-
zfiízené Církvi a jeden ze tfií svûdkÛ o
boÏském pÛvodu a pravdivosti Knihy
Mormonovy (NaS 14, 17–18). Pán mu
dal osobní pokyny v Nauce a smlou-
vách 14 a 30:1–4.

WHITMER, JOHN

Jeden z prvních vedoucích ve znovu-
zfiízené Církvi a jeden z osmi svûdkÛ
o Knize Mormonovû. Viz „Svûdectví
osmi svûdkÛ“ na úvodních stranách
Knihy Mormonovy. Byl také povolán
kázati evangelium (NaS 30:9–11).

WHITMER, PETER, ML.

Jeden z prvních vedoucích ve znovu-
zfiízené Církvi a jeden z osmi svûdkÛ
o Knize Mormonovû. Viz „Svûdectví
osmi svûdkÛ“ na úvodních stranách
Knihy Mormonovy. V Nauce a smlou-
vách 16 a 30:5–8 mu Pán dal osobní
pokyny.

WHITNEY, NEWEL K.

Jeden z prvních vedoucích ve znovu-
zfiízené Církvi. Newel K. Whitney byl
biskupem v Kirtlandu ve státû Ohio
(Spojené státy americké) a pozdûji slou-
Ïil jako pfiedsedající biskup Církve
(NaS 72:1–8; 104; 117).

WILLIAMS, FREDERICK G.

Jeden z prvních vedoucích ve znovu-
zfiízené Církvi, jenÏ po urãitou dobu
slouÏil jako rádce v pfiedsednictvu
vysokého knûÏství (NaS 81; 90:6, 19;
102:3).

WOODRUFF, WILFORD. Viz také
Manifest; Oficiální prohlá‰ení–1

âtvrt˘ president Církve po znovuzfií-
zení evangelia skrze proroka Josepha
Smitha. Narodil se v roce 1807 a zemfiel
v roce 1898.

Byl povolán, aby zaplnil místo v Radû
Dvanácti, NaS 118:6. Byl mezi vyvole-
n˘mi uchovan˘mi duchy, aby vy‰li
v plnosti ãasÛ, NaS 138:53. ObdrÏel
zjevení, aby ukonãil plurální manÏel-
ství v Církvi, NaS OP–1.
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YOUNG, BRIGHAM

Jeden z prvních apo‰tolÛ v této dispen-
saci a druh˘ president Církve JeÏí‰e
Krista Svat˘ch posledních dnÛ. Vedl
Svaté z Nauvoo ve státû Illinois na
západ do údolí Solného jezera a byl
velik˘m kolonizátorem v západních
Spojen˘ch státech.

Brigham Young byl povolán presiden-
tem dvanácti apo‰tolÛ, NaS 124:127.
Brigham Young je chválen za svou
práci a uvolnûn z budoucích cest za
hranice, NaS 126. Pán pouãil Brighama
Younga, jak zorganizovati Svaté pro
jejich cestu na západ, NaS 136. Brigham
Young byl v duchovním svûtû mezi
vyvolen˘mi, NaS 138:53.

ZABÍTI. Viz Trest smrti; VraÏda

ZABULON. Viz také Izrael; Jákob,
syn IzákÛv

Ve Starém zákonû syn Jákoba a Líi
(Gen. 30:19–20).

Kmen ZabulonÛv: Jákob poÏehnal kmen
ZabulonÛv (Gen. 49:13). Kmen Zabulo-
nÛv se spojil s Deborou a Barákem v boji
proti nepfiátelÛm Izraele (Soud. 4:4–6,
10). Také se spojil s Gedeonem v boji
proti Madiansk˘m (Soud. 6:33–35).

ZAHRADA EDEN. Viz Eden

ZAHRADA GETSEMANY. Viz
Getsemany

ZACHARIÁ·, OTEC JANA
K¤TITELE. Viz také AlÏbûta;
Jan Kfititel

Zachariá‰ zastával úfiad knûze a pfii-
sluhoval v chrámu.

Andûl Gabriel slíbil Zachariá‰ovi a
jeho manÏelce AlÏbûtû syna, Luká‰ 1:5–
25 (NaS 27:7). Jazyk jeho byl uvolnûn,
Luká‰ 1:59–79. Zachariá‰ byl zabit
mezi chrámem a oltáfiem, Mat. 23:35
(Luká‰ 11:51).

ZACHARIÁ·, STAROZÁKONNÍ
PROROK

Zachariá‰ prorokoval kolem roku 520

pfi. Kr. Îil ve stejné dobû jako prorok
Aggeus (Ezdr. 5:1; 6:14).

Kniha Zachariá‰ova: Kniha je známa
pro svá proroctví o Kristovû sluÏbû ve
smrtelnosti a o jeho druhém pfiíchodu
(Zach. 9:9; 11:12–13; 12:10; 13:6). Kapi-
toly 1–8 obsahují fiadu vidûní o bu-
doucnosti BoÏího lidu. Kapitoly 9–14
obsahují vidûní o Mesiá‰ovi, posledních
dnech, shromáÏdûní Izraele, závûreã-
né veliké válce a druhém pfiíchodu.

ZAJETÍ. Viz také Svoboda, svobodn˘

B˘ti v tûlesné nebo duchovní porobû.

DÛm Izraele ode‰el do zajetí pro svou
nepravost, Ezech. 39:23. Ten, kdo vede
do zajetí, pÛjde do zajetí, Zjev. 13:10.
Zlovolní budou uvedeni do zajetí ìá-
blova, 1. Nefi 14:4, 7. Lidé jsou svo-
bodni, aby si zvolili svobodu a vûãn˘
Ïivot, nebo zajetí a smrt, 2. Nefi 2:27.
VÛle tûla dává duchu ìáblovu moc
uvádûti do zajetí, 2. Nefi 2:29. Ucho-
vali jste si dostateãnû v pamûti zajetí
otcÛ sv˘ch? Alma 5:5–6. Ti, ktefií za-
tvrzují srdce své, jsou zajati ìáblem,
Alma 12:11. Bdûte a modlete se vÏdy,
aby vás ìábel nepokou‰el a neuvedl
vás do zajetí, 3. Nefi 18:15.

ZAKÁZANÉ OVOCE. Viz Eden;
Pád Adama a Evy

ZÁKON. Viz také Nov˘ zákon;
Poslouchati, poslu‰nost,
poslu‰n˘; PoÏehnání, poÏehnan˘,
poÏehnati; Pfiikázání BoÏí; Star˘
zákon; Zákon MojÏí‰Ûv

Pfiikázání neboli nafiízení BoÏí, na
nichÏ jsou zaloÏena v‰echna poÏehná-
ní a tresty jak v nebi, tak na zemi. Ti,
jiÏ poslouchají zákony BoÏí, dostávají
slíbená poÏehnání. Prorok Joseph Smith
uãil, Ïe lidé také mají poslouchati, ctíti a
podporovati zákony zemû (âl. v. 1:12).

Zákon MojÏí‰Ûv byl pfiípravn˘m zá-
konem pro pfiivedení muÏÛ a Ïen ke
Kristu. Byl to zákon omezení, pfiedpisÛ
a obfiadÛ. Dnes je zákon KristÛv, kter˘
naplnil zákon MojÏí‰Ûv, plností evan-
gelia neboli „dokonal˘m zákonem
svobody“ (Jakub 1:25).
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BÛh dal Adamovi pfiikázání, Gen. 1:28;
2:16–17. BÛh dal Noémovi zákony, Gen.
9:1. Zákon Pánû je dokonal˘, obracející
du‰i, Îalmy 19:8. Pán je na‰ím záko-
nodárcem, Iz. 33:22. Je jeden zákono-
dárce, Jakub 4:12. Kde není zákon,
tam není trest, 2. Nefi 9:25. Zákon je
dán, Alma 42:17–22. Lidé budou souze-
ni podle zákona, Alma 42:23. Kristus
je zákon, 3. Nefi 15:9. V‰echny zákony
jsou duchovní, NaS 29:34. Joseph Smith
obdrÏel zákon Církve skrze zjevení,
NaS 42. Ten, kdo zachovává zákon BoÏí,
nemá Ïádnou potfiebu poru‰ovati zá-
kony zemû, NaS 58:21. Svûtlo Kristovo
je zákonem, kter˘m jsou v‰echny vûci
fiízeny, NaS 88:7–13. On dal pro v‰echny
vûci zákon, NaS 88:42–43. Lidé mají
dodrÏovati zákon zemû, NaS 98:4–5.
KdyÏ získáme poÏehnání od Boha, je to
skrze poslu‰nost zákona, NaS 130:20–
21. Církev oznámila svou víru ohlednû
civilních zákonÛ, NaS 134. Lidstvo je
spaseno skrze poslu‰nost zákonÛ a
obfiadÛ evangelia, âl. v. 1:3.

ZÁKON MOJÎÍ·ÒV. Viz také
Aronovo knûÏství; âistota, ãist˘,
neãist˘; MojÏí‰; Zákon

BÛh dal skrze MojÏí‰e domu Izraele
zákony, aby nahradil vy‰‰í zákon, kter˘
neposlouchali (Ex. 34; PJS, Ex. 34:1–2;
PJS, Deut. 10:2). Zákon MojÏí‰Ûv tvofiilo
mnoho zásad, pravidel, ceremonií, ritu-
álÛ a symbolÛ, aby lidem pfiipomínaly
jejich povinnosti a zodpovûdnosti. Za-
hrnoval zákon mravní, etick˘, náboÏen-
sk˘ a tûlesná pfiikázání a úkony – vãetnû
obûtí (Lev. 1–7) – jejichÏ zámûrem bylo
pfiipomínati jim Boha a jejich povinnosti
vÛãi nûmu (Mos. 13:30). Víra, pokání,
kfiest ve vodû a odpu‰tûní hfiíchÛ byly
souãástí zákona, tak jako desatero pfii-
kázání a mnoho dal‰ích pfiikázání vy-
soké etické a mravní hodnoty. Mnoho
ceremoniálních zákonÛ bylo naplnûno
pfii smrti a vzkfií‰ení JeÏí‰e Krista, coÏ
ukonãilo obûÈ proléváním krve (Alma
34:13–14). Zákon byl vykonáván pod
Aronov˘m knûÏstvím a byl pfiípravn˘m
evangeliem, aby pfiivedl jeho stoupen-
ce ke Kristu.

Dám jim zákon jako prvé, ale bude to
podle zákona tûlesn˘ch pfiikázání, PJS,
Ex. 34:1–2. Zákon byl na‰ím uãitelem,
aby nás pfiivedl ke Kristu, Gal. 3:19–24.
Zachováváme zákon MojÏí‰Ûv a oãeká-
váme vytrvale Krista, 2. Nefi 25:24–30.
Spasení nepfiichází samotn˘m zákonem
MojÏí‰ov˘m, Mos. 12:27–13:32. Ve mnû
je zákon MojÏí‰Ûv naplnûn, 3. Nefi 9:17.
Zákon, kter˘ byl dán MojÏí‰ovi, ve mnû
konãí, 3. Nefi 15:1–10. Pro neposlu‰-
nost vzal Pán dûtem Izraele MojÏí‰e a
Svaté knûÏství a ponechal jim zákon
tûlesn˘ch pfiikázání, NaS 84:23–27.

ZÁKON ZASVùCENÍ, ZASVùTITI.
Viz také Království BoÏí neboli
království nebe; Sjednocen˘ fiád

Uãiniti svat˘m nebo státi se spravedli-
v˘m. Zákon zasvûcení je boÏská zása-
da, skrze niÏ muÏi a Ïeny dobrovolnû
zasvûcují svÛj ãas, nadání a materiální
bohatství k zfiízení a vybudování
BoÏího království.

ZasvûÈte se dnes Pánovi, Ex. 32:29.
V‰ichni, ktefií uvûfiili, mûli v‰echny vû-
ci spoleãné, Skut. 2:44–45. Mûli v‰ech-
ny vûci mezi sebou spoleãné; tudíÏ ne-
bylo bohat˘ch a chud˘ch, 4. Nefi 1:3.
Pán vysvûtlil zásady zasvûcení, NaS
42:30–39 (NaS 51:2–19; 58:35–36). Jeden
ãlovûk nemá vlastniti více neÏ druh˘,
NaS 49:20. KaÏdému ãlovûku byl dán
stejn˘ podíl, podle jeho rodiny, NaS
51:3. Byl zfiízen fiád, aby si Svatí mohli
b˘ti rovni v poutech nebesk˘ch a po-
zemsk˘ch vûcí, NaS 78:4–5. KaÏd˘
ãlovûk mûl míti stejn˘ nárok podle
svého nedostatku a sv˘ch potfieb, NaS
82:17–19. Sion mÛÏe b˘ti zbudován
pouze podle zásad celestiálního záko-
na, NaS 105:5. Lid EnochÛv byl jedno-
ho srdce a jedné mysli a pfieb˘val ve
spravedlivosti a nebylo Ïádn˘ch chu-
d˘ch mezi nimi, MojÏ. 7:18.

ZÁKONÍK. Viz Písafi, zákoník

ZARAHEMLA. Viz také Ammon,
potomek ZarahemlÛv; Mulek

V Knize Mormonovû se Zarahemla
t˘ká 1) muÏe, kter˘ vedl Mulekovu
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kolonii, 2) mûsta pojmenovaného
podle nûj, 3) zemû Zarahemla, nebo
4) lidu, kter˘ ho následoval.

Zarahemla se radoval, Ïe Pán poslal
Nefity, Omni 1:14. Zarahemla podal
rodokmen otcÛ, Omni 1:18. Ammon
byl potomek ZarahemlÛv, Mos. 7:3,
13. Církev byla zfiízena ve mûstû Zara-
hemla, Alma 5:2. Díky spravedliv˘m
byli zlovolní chránûni v Zarahemle,
Hel. 13:12. Mûsto Zarahemla bylo spá-
leno pfii Kristovû smrti, 3. Nefi 8:8, 24.

ZÁSADA. Viz také Evangelium

Základní nauka, pravda nebo zákon.
Prvními zásadami evangelia jsou víra
v Pána JeÏí‰e Krista a pokání (âl. v. 1:4).

Neopou‰tûje zásady nauky Kristovy,
pokraãujme k dokonalosti, PJS, ÎidÛm
6:1, 3. Star‰í, knûÏí a uãitelé budou uãi-
ti zásadám evangelia mého, jeÏ jsou
v písmech, NaS 42:12. Buìte pouãeni
dokonaleji v zásadû, v nauce, ve v‰ech
vûcech, NaS 88:78 (NaS 97:14). KaÏd˘
ãlovûk mÛÏe jednati ohlednû nauky a
zásady podle mravní svobody jedná-
ní, kterou jsem mu dal, NaS 101:78.
Jak˘koli základ inteligence, kterého
dosáhneme v tomto Ïivotû, povstane
s námi pfii vzkfií‰ení, NaS 130:18–19.

ZASLÍBENÁ ZEMù

Zemû, které Pán slibuje jako dûdictví
sv˘m vûrn˘m následovníkÛm a ãasto
také jejich potomkÛm. Existuje mnoho
zaslíben˘ch zemí. KdyÏ se v Knize
Mormonovû mluví o zaslíbené zemi,
jsou to ãasto Ameriky.

Semeni tvému dám zemi tuto, Gen.
12:7 (Abr. 2:19). Tobû i semeni tvému
dám zemi kananejskou, Gen. 17:8 (Gen.
28:13). MojÏí‰ urãil v Kanánu hranice
zemû pro Izrael, Num. 34:1–12 (Num.
27:12). Budete vedeni do zemû zaslíbení,
1. Nefi 2:20 (1. Nefi 5:5). Pán vyvádí
spravedlivé do drahocenn˘ch zemí,
1. Nefi 17:38. Budou-li Lehiovi potomci
zachovávati BoÏí pfiikázání, bude se
jim v zemi zaslíbení dafiiti, 2. Nefi 1:5–9.
Izrael se navrátí do sv˘ch zemí zaslí-
bení, 2. Nefi 24:1–2 (Iz. 14:1–2). KaÏd˘

národ, kter˘ bude vlastniti tuto zalí-
benou zemi, bude slouÏiti Bohu, jinak
bude vyhlazen, Eter 2:9–12. Toto je
zemû zaslíbení a místo pro mûsto Sion,
NaS 57:2. Juda se mÛÏe zaãíti navrace-
ti do zemí Abrahamov˘ch, NaS 109:64.
Nov˘ Jeruzalém bude vybudován na
americkém kontinentu, âl. v. 1:10.

ZÁSOBÁRNA. Viz také Blaho a
sociální péãe

Místo, kde biskup pfiijímá, spravuje a
rozdûluje chud˘m zasvûcené obûti
Svat˘ch posledních dnÛ. Zásobárna
mÛÏe b˘ti velká nebo malá, podle to-
ho, jak vyÏadují okolnosti. Vûrní Svatí
vûnují nadání, dovednosti, hmotné
vûci a finanãní prostfiedky biskupovi,
aby v ãase potfieby peãoval o chudé.
Zásobárna tudíÏ mÛÏe obsahovati se-
znam sluÏeb, penûz, potravin nebo
dal‰ího zboÏí, které jsou k dispozici.
Biskup je zmocnûncem pro zásobárnu
a rozdûluje zboÏí a sluÏby podle po-
tfieby, a jak je veden Duchem Pánû
(NaS 42:29–36; 82:14–19).

NechÈ shromáÏdí potraviny do záso-
by k sedmi letÛm hladu, Gen. 41:34–
36, 46–57. Pfiineste v‰echny desátky do
zásobárny, Mal. 3:10 (3. Nefi 24:10).
NechÈ biskup zfiídí pro tuto Církev
zásobárnu, NaS 51:13. Pfiebyteãn˘
majetek bude dán do mé zásobárny,
NaS 70:7–8. Svatí mají zorganizovati a
zfiíditi zásobárnu, NaS 78:1–4. Dûti
mají nárok na Pánovu zásobárnu, jest-
liÏe jejich rodiãe nemají, NaS 83:5.

ZÁSTAVA SVOBODY. Viz také
Moroni, velitel

Korouhev vyzdviÏená Moronim,
hlavním vojevÛdcem nefitsk˘ch vojsk
v Knize Mormonovû. Moroni zhotovil
tuto korouhev, aby inspiroval nefitsk˘
lid k obranû jejich náboÏenství, svobo-
dy, míru a rodin.

Moroni zhotovil zástavu svobody ze
svého roztrÏeného plá‰tû, Alma 46:12–
13. Ti, kdo hájili tuto zástavu, vstoupi-
li do smlouvy, Alma 46:20–22. Moroni
dal vztyãiti zástavu na v‰echny vûÏe,
Alma 46:36 (Alma 51:20).
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ZÁSTUPN¯. Viz Obfiady – Zástupn˘
obfiad; Spasení pro mrtvé

ZATRACENÍ. Viz také ëábel; Peklo;
Smrt, duchovní; Synové zatracení

Stav ãlovûka, ve kterém je zastaven
jeho pokrok a v nûmÏ je mu odepfien
pfiístup do pfiítomnosti BoÏí a do jeho
slávy. Zatracení existuje v rÛzn˘ch
stupních. V‰ichni, ktefií neobdrÏí plnost
celestiálního oslavení, budou do urãi-
tého stupnû omezeni ve svém pokroku
a ve sv˘ch v˘sadách a budou do té
míry zatraceni.

Bûda vám, pokrytci! ObdrÏíte vût‰í
zatracení, Mat. 23:14. Ten, kdo se bude
rouhati proti Duchu Svatému, je v ne-
bezpeãí vûãného zatracení, Marek 3:29.
Ti, ktefií ãinili zlé, vyjdou ke vzkfií‰ení
zatracení, Jan 5:29 (3. Nefi 26:5). Ten,
kdo jí a pije nehodnû, jí a pije zatracení
sobû, 1. Kor. 11:29 (3. Nefi 18:28–29).
Ten, kdo nebude ãiniti pokání, nebude
pokfitûn a nevytrvá do konce, musí
b˘ti zatracen, 2. Nefi 9:24 (Marek 16:16;
Eter 4:18; NaS 68:9; 84:74). Zlovoln˘m
by bylo bídnûji, kdyby pfieb˘vali
s Bohem, neÏli se zatracen˘mi du‰emi
v pekle, Morm. 9:4. Ten, kdo neãiní
nic, dokud mu není pfiikázáno, ten je
zatracen, NaS 58:29. Ten, kdo obdrÏí
plnost nové a vûãné smlouvy, musí
se fiíditi tímto zákonem, nebo bude
zatracen, NaS 132:6.

ZÁVIDùTI, ZÁVIST. Viz také
Îádostiv b˘ti, Ïádostivost;
Îárlivost, Ïárliv˘

Podle písem touÏiti po nûãem, co patfií
jinému, je ‰patné.

Patriarchové, naplnûni závistí, prodali
Jozefa do Egypta, Skut. 7:9. Pravá lás-
ka nezávidí, 1. Kor. 13:4 (Moroni 7:45).
Závist pochází z p˘chy, 1. Tim. 6:4.
Kde je závist, tam je zmatek a v‰eliké
dílo zlé, Jakub 3:16. Pán pfiikázal li-
dem, Ïe nemají závidûti, 2. Nefi 26:32.
Mezi lidem Nefiov˘m nebylo Ïádné
závisti, 4. Nefi 1:15–18. Závist a hnûv
ãlovûka byly m˘m stál˘m údûlem po
v‰echny dny mého Ïivota, NaS 127:2.

ZÁVOJ

Slovo pouÏívané v písmech, které zna-
mená 1) závûs oddûlující prostory ve
stánku nebo v chrámu, 2) symbol pro
oddûlení Boha a ãlovûka, 3) tenká lát-
ka, kterou nosí lidé, aby si zakryli obli-
ãej nebo hlavu, nebo 4) Bohem dané
zapomnûní, které zastírá vzpomínky
lidí na pfiedsmrtelnou existenci.

Závoj oddûluje svatyni svat˘ch od
svatého místa, Ex. 26:33. Chrámov˘
závoj se pfii ukfiiÏování Krista roztrhl
vedví, Mat. 27:51 (Marek 15:38; Luká‰
23:45). Nyní vidíme v zrcadle, temnû;
ale pak tváfií v tváfi, 1. Kor. 13:12. Tem-
n˘ závoj nevíry byl sÀat z jeho mysli,
Alma 19:6. Bratr JaredÛv nemohl b˘ti
zadrÏen, aby neuvidûl za závoj, Eter
3:19 (Eter 12:19). Závoj bude roztrÏen
a vy mne uvidíte, NaS 67:10 (NaS 38:8).
Závoj pfiikrytí chrámu mého bude sÀat,
NaS 101:23. Závoj byl sÀat z mysli na‰í,
NaS 110:1. Závoj temnoty pokryje zemi,
MojÏ. 7:61.

ZÁZRAK. Viz také Vûfiiti, víra;
Znamení

Mimofiádná událost zpÛsobená mocí
BoÏí. Zázraky jsou dÛleÏit˘m prvkem
v díle JeÏí‰e Krista. Zahrnují uzdravo-
vání, navracení mrtv˘ch k Ïivotu a
vzkfií‰ení. Zázraky jsou souãástí evan-
gelia JeÏí‰e Krista. Aby se zázraky
projevily, je nutná víra (Marek 6:5–6;
Morm. 9:10–20; Eter 12:12).

AÏ Farao fiekne: UkaÏte zázrak, Ex. 7:9.
Îádn˘, kdo bude ãiniti zázrak ve jmé-
nu mém, nemÛÏe snadno zle mluviti o
mnû, Marek 9:39. Kána bylo místo, kde
JeÏí‰ vykonal svÛj první zázrak, Jan
2:11. Já jsem BÛh zázrakÛ, 2. Nefi
27:23. Moc BoÏí pÛsobí zázraky, Alma
23:6. Kristus mohl tûm na americkém
kontinentu ukázati vût‰í zázraky, pro-
toÏe mûli velikou víru, 3. Nefi 19:35.
BÛh nepfiestal b˘ti Bohem zázrakÛ,
Morm. 9:15. NepoÏadujte zázrakÛ,
ledaÏe vám to Pán pfiikáÏe, NaS 24:13–
14. Nûkter˘m je dán dar pÛsobení
zázrakÛ, NaS 46:21 (Moroni 10:12).
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ZDRAVÍ. Viz Slovo moudrosti

ZEFORA. Viz také MojÏí‰

Ve Starém zákonû manÏelka MojÏí‰ova
a dcera Jetrova (Ex. 2:20; 18:2).

ZEMù. Viz také Stvofiení, stvofiiti; Svût

Planeta, na které Ïijeme, stvofiená Bo-
hem skrze JeÏí‰e Krista, aby byla vyu-
Ïívána ãlovûkem bûhem jeho smrtelné
zkou‰ky. Jejím koneãn˘m osudem je,
aby se stala oslavenou a vyv˘‰enou
(NaS 77:1–2; 130:8–9). Zemû se stane
vûãn˘m dûdictvím tûch, ktefií Ïijí tak,
aby byli hodni celestiální slávy (NaS
88:14–26). Budou se tû‰iti z pfiítom-
nosti Otce a Syna (NaS 76:62).

Stvofiena pro ãlovûka: BÛh dal ãlovûku
panství nad zemí, Gen. 1:28 (MojÏ.
2:28). Zemû je Pánova, Ex. 9:29 (Îalmy
24:1). Pán dal zemi dûtem lidsk˘m,
Îalmy 115:16. Já jsem uãinil zemi a
stvofiil jsem na ní ãlovûka, Iz. 45:12.
âlovûk pfii‰el na zem mocí jeho slova,
Jákob 4:9. Zemû bude dána tûm, ktefií
si vzali Svatého Ducha za svého prÛ-
vodce, NaS 45:56–58 (NaS 103:7). Ti,
ktefií poslouchají evangelium, jsou
odmûnûni dobr˘mi vûcmi zemû, NaS
59:3. Chudí a mírní zemû ji zdûdí, NaS
88:17 (Mat. 5:5; 3. Nefi 12:5). Uãiní-
me zemi a budeme je zkou‰eti, Abr.
3:24–25.

Îijící entita: Zemû trvá na vûky, Kaz.
1:4. Mofie sklenûné je zemû ve svém
posvûceném, nesmrtelném a vûãném
stavu, NaS 77:1. Zemû musí b˘ti posvû-
cena a pfiipravena na celestiální slávu,
NaS 88:18–19. Zemû hlasitû truchlila,
MojÏ. 7:48.

Rozdûlení zemû: NechÈ vody jsou shro-
máÏdûny na jedno místo, Gen. 1:9. Za
dnÛ Pelegov˘ch byla zemû rozdûlena,
Gen. 10:25. Poté, co vody ustoupily,
stala se zemí vyvolenou, Eter 13:2.
Zemû bude jako byla pfiedtím, neÏ
byla rozdûlena, NaS 133:24.

Oãi‰tûní zemû: Po ãtyfiicet dnÛ dé‰È padal
na zem, Gen. 7:4. Zemû je ponechávána
k ohni pro den soudu, 2. Petr. 3:7. Po

dne‰ku pfiichází spálení, NaS 64:24.
Zemû si pfieje b˘ti oãi‰tûna od ‰pina-
vosti, MojÏ. 7:48.

Koneãn˘ stav zemû: Zemû se stoãí jako
svitek a pomine, 3. Nefi 26:3 (NaS
29:23). Bude nové nebe a nová zemû,
Eter 13:9 (NaS 29:23). Mofie sklenûné je
zemû ve svém posvûceném, nesmrtel-
ném a vûãném stavu, NaS 77:1. Zemû
musí b˘ti posvûcena a pfiipravena na
celestiální slávu, NaS 88:18–19. Tato
zemû bude uãinûna podobnou kfii‰Èá-
lu a bude Urimem a Thumimem, NaS
130:8–9. Tisíc let bude zemû odpoãíva-
ti, MojÏ. 7:64. Zemû bude obnovena,
âl. v. 1:10.

ZENIF

MuÏ v Knize Mormonovû, kter˘ vedl
skupinu, která se vrátila do zemû Nefi;
stal se jejich králem a vedl je spraved-
livû (Mos. 9–10).

ZENOK

Prorok Izraele ve starozákonních do-
bách, o nûmÏ je zmínka pouze v Knize
Mormonovû.

Prorokoval o Kristovû smrti, 1. Nefi
19:10. Mluvil o Synu BoÏím, Alma
33:15 (Alma 34:7). Byl muãedníkem
pro pravdu, Alma 33:17. Prorokoval o
pfiíchodu Mesiá‰e, Hel. 8:20.

ZENOS

Prorok Izraele ve starozákonních
dobách, jehoÏ proroctví o Kristovû
poslání se nacházejí pouze v Knize
Mormonovû.

Prorokoval o Kristovû pohfibu a tfiech
dnech temnoty, 1. Nefi 19:10, 12. Pfied-
povûdûl shromáÏdûní Izraele, 1. Nefi
19:16. Jákob citoval Zenosovo podo-
benství o u‰lechtilém a divokém oli-
vovníku, Jákob 5. Jákob vysvûtloval
Zenosovu alegorii, Jákob 6:1–10. Uãil
ohlednû modlitby a uctívání, Alma
33:3–11. Uãil, Ïe vykoupení pfiichází
skrze Syna, Alma 34:7. Byl zabit pro
své smûlé svûdectví, Hel. 8:19. Mluvil
o znovuzfiízení LamanitÛ k poznání
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pravdy, Hel. 15:11. Svûdãil o zniãení
pfii Kristovû smrti, 3. Nefi 10:15–16.

ZEVNÍ TEMNOTA. Viz Peklo

ZEZROM

V Knize Mormonovû právník ve mûstû
Ammonia. Alma a Amulek pocítili
skrze Ducha, Ïe Zezrom lÏe. Poté se
obrátil ke Kristovu evangeliu (Alma
11:21–46; 15:1–12).

ZJEVENÍ. Viz také Duch Svat˘;
Hlas; Inspirace, inspirovati,
vnuknutí; Proroctví, prorokovati;
Sen; Slovo BoÏí; Svûtlo, svûtlo
Kristovo; Vidûní

Sdûlení od Boha pro jeho dûti na zemi.
Zjevení mÛÏe pfiicházeti skrze Svûtlo
Kristovo a Ducha Svatého prostfiednic-
tvím inspirace, vidûní, snÛ nebo ná-
v‰tûv andûlÛ. Zjevení poskytuje vede-
ní, které mÛÏe vésti vûrné k vûãnému
spasení v celestiálním království.

Pán zjevuje své dílo sv˘m prorokÛm
a potvrzuje vûfiícím, Ïe zjevení proro-
kÛm jsou pravdivá (Amos 3:7). Pán
skrze zjevení poskytuje individuální
vedení kaÏdé osobû, jeÏ o nûj usiluje a
jeÏ má víru, ãiní pokání a je poslu‰na
evangelia JeÏí‰e Krista. „Duch Svat˘ je
zjevovatel,“ fiekl Joseph Smith, a „Ïád-
n˘ ãlovûk nemÛÏe pfiijmouti Ducha
Svatého, aniÏ by pfiijímal zjevení.“

V Pánovû Církvi jsou První pfiedsed-
nictvo a Kvorum dvanácti apo‰tolÛ pro-
roci, vidoucí a zjevovatelé pro Církev i
pro svût. President Církve je jedin˘m,
koho Pán zplnomocnil, aby pfiijímal
zjevení pro Církev (NaS 28:2–7). KaÏdá
osoba mÛÏe pfiijímati osobní zjevení
pro svÛj vlastní prospûch.

KaÏd˘m slovem, jeÏ vychází z úst
Pánû, ãlovûk Ïije, Deut. 8:3 (Mat. 4:4;
NaS 98:11). Pán promlouvá tich˘m,
jemn˘m hlasem, 1. Král. 19:12. Kde
není vidûní, hyne lid, Pfiísl. 29:18.
Zajisté Pán BÛh neuãiní nic, aniÏ by
zjevil tajemství své sluÏebníkÛm sv˘m
prorokÛm, Amos 3:7. PoÏehnan˘ jsi
·imone, synu Joná‰Ûv; neboÈ tûlo a
krev nezjevilo tobû, ale Otec mÛj, Mat.

16:15–19. Duch vás uvede do ve‰keré
pravdy a ukáÏe vám vûci, které pfii-
jdou, Jan 16:13. JestliÏe se komukoli
z vás nedostává moudrosti, nechÈ
Ïádá Boha, Jakub 1:5. V‰echny vûci
budou zjeveny, 2. Nefi 27:11. Dám
dûtem lidsk˘m fiádku za fiádkou,
2. Nefi 28:30. Není nic tajného, co
nebude zjeveno, 2. Nefi 30:17. Duch
Svat˘ vám ukáÏe v‰echny vûci, 2. Nefi
32:5. Nikdo nezná BoÏí cesty, ledaÏe
mu to bylo zjeveno, Jákob 4:8. Alma se
postil a modlil o zjevení, Alma 5:46.
Vûci nikdy nezjevené budou zjevová-
ny vûrn˘m, Alma 26:22. Ti, ktefií popí-
rají zjevení, neznají evangelium JeÏí‰e
Krista a nerozumûjí písmÛm, Morm.
9:7–8. NeobdrÏíte Ïádné svûdectví, te-
prve aÏ po zkou‰ce své víry, Eter 12:6.
V‰echna slova má budou splnûna,
NaS 1:38. Nevnesl jsem pokoj do mysli
tvé ohlednû této záleÏitosti? NaS 6:22–
23. Budu mluviti k tobû v mysli tvé a
v srdci tvém, NaS 8:2–3. JestliÏe je to
správné, já zpÛsobím, aby nitro tvé
hofielo, NaS 9:8. Nepopírej ducha zje-
vení, NaS 11:25. Ti, ktefií prosí, obdrÏí
zjevení za zjevením, NaS 42:61. Cokoli
budou mluviti, kdyÏ jsou pohnuti
Duchem Svat˘m, bude hlas Pánû, NaS
68:4. BÛh vám dá poznání, NaS 121:26.
Joseph Smith vidûl Otce a Syna, JS–Î
1:17. Vûfiíme v‰emu, co BÛh zjevil a
je‰tû zjeví, âl. v. 1:7, 9.

ZJEVENÍ JANOVO. Viz také
Apokalypsa; Jan, syn ZebedeÛv

Poslední kniha v Novém zákonû obsa-
hující zjevení dané Janovi, apo‰tolovi.
Bylo mu umoÏnûno vidûti dûjiny svû-
ta, zvlá‰tû poslední dny (Zjev. 1:1–2;
1. Nefi 14:18–27; NaS 77). Zjevení Jano-
vo je známé také jako Apokalypsa.

Jan obdrÏel toto zjevení na den Pánû
na ostrovû Patmos (Zjev. 1:9–10), kter˘
je u pobfieÏí Asie nedaleko od Efezu.
Pfiesné datum zjevení není známo.

Klíãe k porozumûní knize jsou obsa-
Ïeny v 1. Nefim 14:18–27 a v NaS 77
(Eter 4:15–16).

Kapitoly 1–3 jsou úvodem ke knize
a obsahují dopisy sedmi církvím v Asii.
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Jan napsal tyto dopisy, aby pomohl
Svat˘m vyfie‰iti urãité problémy. Kapi-
toly 4–5 zaznamenávají vidûní, která
Jan obdrÏel a která ukazují majestát-
nost a spravedlivou moc Boha a Krista.
V kapitolách 6–9, 11 Jan zaznamenal
vidûní knihy zapeãetûné sedmi peãe-
tûmi, pfiiãemÏ kaÏdá peãeÈ pfiedstavo-
vala jeden tisíc let ãasn˘ch dûjin zemû.
Tyto kapitoly pojednávají pfieváÏnû o
událostech obsaÏen˘ch v sedmé peãe-
ti (viz Zjev. 8–9, 11:1–15). Kapitola 10
popisuje knihu, kterou Jan snûdl. Kni-
ha pfiedstavuje budoucí poslání, které
bude plniti. Kapitola 12 zaznamenává
vidûní zla, jeÏ zaãalo v nebi, kdyÏ se
vzboufiil Satan a byl vyvrÏen. Válka,
která tam zaãala, pokraãuje a je vede-
na na zemi. V kapitolách 13, 17–19 Jan
popsal zlovolná pozemská království
fiízená Satanem a zaznamenal jejich
osud, vãetnû koneãného zniãení zla.
Kapitoly 14–16 popisují spravedlivost
Svat˘ch uprostfied zla krátce pfied dru-
h˘m pfiíchodem Krista. Kapitoly 20–
22 popisují milénium, krásné mûsto
Nov˘ Jeruzalém a závûreãné události
pozemsk˘ch dûjin.

ZKROU·ENÉ SRDCE. Viz
Zlomené srdce

ZLATÉ DESKY. Viz také Desky;
Kniha Mormonova

Záznam psan˘ na zlat˘ch deskách. Líãí
dûjiny dvou velik˘ch civilisací na
americk˘ch kontinentech. Joseph Smith
ãást tûchto desek pfieloÏil a vydal. Tento
pfieklad se naz˘vá Kniha Mormonova.
(Více informací najdete v „Úvodu“ a ve
„Svûdectví proroka Josepha Smitha“
na zaãátku Knihy Mormonovy.)

ZLÉ ¤EâI. Viz také Lhaní;
Pomlouvání; Povûst; Svár

¤íkání toho, co je ‰patné, ‰kodlivé
a zlovolné. V písmech jsou tyto fieãi
ãasto zamûfieny na nûjakou osobu se
zvlá‰tním zámûrem zpÛsobiti bolest.

ZdrÏuj jazyk svÛj od zlého, Îalmy 34:14
(1. Petr. 3:10). BezboÏn˘ muÏ vykopává

zlé, Pfiísl. 16:27. PoÏehnaní jste, kdyÏ
lidé budou proti vám lÏivû mluviti
v‰eliké druhy zla, Mat. 5:11 (3. Nefi
12:11). Ze srdce vycházejí zlé my‰len-
ky, Mat. 15:19 (Marek 7:21). O vládci
nebude‰ mluviti zlé, Skut. 23:5. NechÈ
ve‰keré zlé fieãi jsou od vás zapuzeny,
Efez. 4:31. Nemluvte zle jeden o dru-
hém, Jakub 4:11. Hleìte, aby nebylo
Ïádného pomlouvání ani zl˘ch fieãí,
NaS 20:54.

ZLÍ DUCHOVÉ. Viz Duch – Zlí
duchové

ZLOMENÉ SRDCE. Viz také Mírnost,
mírn˘; ObûÈ; Pokání; Pokora,
pokorn˘, pokofiiti se; Srdce

Míti zlomené srdce znamená b˘ti po-
korn˘m, zkrou‰en˘m, kajícn˘m a mír-
n˘m – to jest vnímav˘m k vÛli BoÏí.

Pfieb˘vám s tím, jenÏ je zkrou‰eného a
pokorného ducha, Iz. 57:15. Kristus
dal sebe pro ty, ktefií mají srdce zlome-
né a ducha zkrou‰eného, 2. Nefi 2:7.
Pfiineste Pánovi jako obûÈ srdce zlo-
mené a ducha zkrou‰eného, 3. Nefi
9:20 (NaS 59:8). Pouze ti, ktefií mají
srdce zlomené a ducha zkrou‰eného,
jsou pfiijati ke kfitu, Moroni 6:2. JeÏí‰
byl ukfiiÏován pro odpu‰tûní hfiíchÛ
zkrou‰eného srdce, NaS 21:9. Ten, jehoÏ
duch je zkrou‰en˘, je pfiijat, NaS 52:15.
Svat˘ Duch je pfiislíben tûm, ktefií jsou
zkrou‰ení, NaS 55:3. Duch mÛj je vy-
slán, aby osvítil pokorné a zkrou‰ené,
NaS 136:33.

ZLO¤EâITI. Viz také Znesvûcení

Zlofieãiti znamená pouÏívati jazyk,
kter˘ je znesvûcující, rouhav˘
nebo pohrdav˘.

Lidé nebudou zlofieãiti svému otci
nebo matce, Ex. 21:17 (Mat. 15:4). Ne-
zlofieã tûm, ktefií vládnou nad tebou,
Ex. 22:28 (Kaz. 10:20). MuÏi a Ïeny
nebudou zlofieãiti Bohu, Lev. 24:13–
16. Petr zlofieãil, kdyÏ zapíral, Ïe
zná Krista, Mat. 26:69–74. Zlovolní
Nefité zlofieãili Bohu a chtûli zemfiíti,
Morm. 2:14.
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ZLOVOLNOST, ZLOVOLN¯. Viz
také BezboÏn˘; Hfie‰iti, hfiích;
Nespravedlivost, nespravedliv˘;
·pína, ‰pinavost; Temnota,
duchovní

Zlo, nepravost; b˘ti neposlu‰n˘m
BoÏích pfiikázání.

Jak bych tedy mohl uãiniti tak velikou
zlovolnost a hfie‰iti proti Bohu? Gen.
39:7–9. Pán je daleko od zlovoln˘ch,
ale modlitbu spravedliv˘ch vysl˘chá,
Pfiísl. 15:29. KdyÏ zlovolní panují, lid
truchlí, Pfiísl. 29:2 (NaS 98:9). Vypuì-
te sami ze sebe onu zlovolnou osobu,
1. Kor. 5:13. Zápasíme proti duchovní
zlovolnosti na vysok˘ch místech, Efez.
6:12. Vyjdûte od zlovoln˘ch a nedot˘-
kejte se neãist˘ch vûcí jejich, Alma
5:56–57 (NaS 38:42). Toto je koneãn˘
stav zlovoln˘ch, Alma 34:35 (Alma
40:13–14). Zlovolnost nikdy nebyla
‰tûstím, Alma 41:10. Právû zlovoln˘mi
jsou zlovolní trestáni, Morm. 4:5 (NaS
63:33). V oné hodinû dojde k úplnému
oddûlení spravedliv˘ch a zlovoln˘ch,
NaS 63:54. Tak pfiichází konec zlovol-
n˘ch, JS–M 1:55.

ZNALOST. Viz Poznání, znalost

ZNAMENÍ. Viz také Církev, znamení
té pravé; Zázrak; Znamení ãasÛ

Událost nebo záÏitek, kter˘ lidé chápou
jako svûdectví, ãi dÛkaz nûãeho. Zname-
ní je obvykle zázraãn˘ projev od Boha.
Satan má také moc za urãit˘ch podmí-
nek ukazovati znamení. Svatí mají usi-
lovati o dary Ducha, ale nemají usilovati
o znamení, aby uspokojili zvûdavost
nebo posílili víru. Pán dává znamení
spí‰e tûm, ktefií vûfií, podle toho, jak to
uzná za vhodné (NaS 58:64).

Sám Pán dá vám znamení, Iz. 7:14
(2. Nefi 17:14). BÛh ãiní znamení a divy
na nebi i na zemi, Dan. 6:27. Pokolení zlé
a cizoloÏné znamení hledá, Mat. 12:39
(Mat. 16:4; Luká‰ 11:29). Tato znamení
budou následovati ty, ktefií vûfií, Marek
16:17 (Morm. 9:24; Eter 4:18; NaS 84:65).
·erem Ïádal znamení, Jákob 7:13–20.
Korihor Ïádal znamení, Alma 30:48–60.

UkaÏ nám znamení, pak uvûfiíme, Alma
32:17. Vût‰í ãást lidu uvûfiila znamením a
divÛm, 3. Nefi 1:22. Lidé zapomnûli
na znamení a divy, 3. Nefi 2:1. Neob-
drÏíte Ïádné svûdectví, teprve aÏ po
zkou‰ce své víry, Eter 12:6. NepoÏa-
dujte zázrakÛ, ledaÏe vám to pfiikáÏi,
NaS 24:13. Víra nepfiichází znamení-
mi, ale znamení následují ty, ktefií vûfií,
NaS 63:7–11. V onûch dnech povsta-
nou fale‰ní Kristové a fale‰ní proroci
a budou ukazovati veliká znamení a
divy, JS–M 1:22.

ZNAMENÍ âASÒ. Viz také Druh˘
pfiíchod JeÏí‰e Krista; Poslední
dny; Znamení

Události nebo záÏitky, které BÛh dává
lidem, aby ukázal, Ïe se nûco dÛleÏité-
ho v jeho díle stalo nebo brzy stane.
V posledních dnech bylo prorokováno
mnoho znamení t˘kajících se druhého
pfiíchodu Spasitele. Tato znamení
umoÏÀují vûrn˘m lidem poznávati BoÏí
plán, pfiijmouti varování a pfiipraviti se.

Hora domu Pánû bude utvrzena na vr-
cholku hor, Iz. 2:2–3. Pán vyzdvihne
korouhev a shromáÏdí Izrael, Iz. 5:26
(2. Nefi 15:26–30). Slunce bude zatem-
nûno a mûsíc nedá svûtlu svému záfiiti,
Iz. 13:10 (Joel 3:15; NaS 29:14). Lidé
budou pfiestupovati zákon a poru‰í
vûãnou smlouvu, Iz. 24:5. Nefité bu-
dou mluviti jako hlas z prachu, Iz. 29:4
(2. Nefi 27). Izrael bude shromáÏdûn
s mocí, Iz. 49:22–23 (1. Nefi 21:22–23;
3. Nefi 20–21). BÛh zfiídí království, jeÏ
nebude zniãeno, Dan. 2:44 (NaS 65:2).
Válka, sny a vidûní budou pfiedcházeti
druh˘ pfiíchod, Joel 2. V‰echny náro-
dy se shromáÏdí proti Jeruzalému do
bitvy, Zach. 14:2 (Ezech. 38–39). Pfiichází
den, kter˘ bude hofieti jako pec, Mal. 4:1
(3. Nefi 25:1; NaS 133:64; JS–Î 1:37).
Druh˘ pfiíchod budou pfiedcházeti ve-
liké pohromy, Mat. 24 (JS–M 1). Pavel
popsal odpadlictví a nebezpeãné ãasy
posledních dnÛ, 2. Tim. 3–4. V Jeruzalé-
mû budou zabiti a vzkfií‰eni dva proro-
ci, Zjev. 11 (NaS 77:15). V posledních
dnech bude skrze sluÏbu andûlÛ zno-
vuzfiízeno evangelium, Zjev. 14:6–7
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(NaS 13; 27; 110:11–16; 128:8–24). Bude
zfiízen Babylon a padne, Zjev. 17–18.
Izrael bude shromáÏdûn s mocí, 1. Nefi
21:13–26 (Iz. 49:13–26; 3. Nefi 20–21).
Toto je znamení, abyste mohli poznati
dobu, 3. Nefi 21:1. Kniha Mormonova
vyjde mocí BoÏí, Morm. 8. Lamanité
pokvetou, NaS 49:24–25. Zlovolní bu-
dou zabíjeti zlovolné, NaS 63:32–35
(Zjev. 9). Válka bude vylita na v‰echny
národy, NaS 87:2. Znamení, pozdviÏe-
ní ÏivlÛ a andûlé pfiipravují cestu pro
pfiíchod Pánû, NaS 88:86–94. Temnota
bude pokr˘vati zemi, NaS 112:23–24.
Pán pfiikázal Svat˘m, aby se pfiipravili
na druh˘ pfiíchod, NaS 133.

ZNAMENÍ NAROZENÍ A SMRTI
JEÎÍ·E KRISTA. Viz také JeÏí‰
Kristus

Události, které doprovázely narození
a smrt JeÏí‰e Krista.

Narození: Panna poãne a porodí syna,
Iz. 7:14. Z Betléma vyjde panovník
v Izraeli, Mich. 5:2. Samuel Lamanita
prorokoval den, noc a den svûtla;
novou hvûzdu a dal‰í znamení, Hel.
14:2–6. Znamení byla vyplnûna,
3. Nefi 1:15–21.

Smrt: Samuel Lamanita prorokoval
temnotu, hfimûní a bl˘skání a tfiesení
se zemû, Hel. 14:20–27. Znamení byla
vyplnûna, 3. Nefi 8:5–23.

ZNAMENÍ PRAVÉ CÍRKVE. Viz
Církev, znamení té pravé

ZNESVùCENÍ. Viz také Rouhání,
rouhati se

Neúcta k posvátn˘m vûcem nebo
pohrdání jimi; zvlá‰tû neúcta k BoÏí-
mu jménu.

Nevezme‰ jméno Pána Boha svého na-
darmo, Ex. 20:7 (2. Nefi 26:32; Mos.
13:15; NaS 136:21). Proã znesvûcujeme
smlouvu otcÛ sv˘ch? Mal. 2:10. Z kaÏ-
dého bezcenného slova, které budou
lidé mluviti, vydají poãet pfii soudu,
Mat. 12:34–37. Z t˘chÏ úst vychází po-
Ïehnání i zlofieãení, coÏ nemá tak b˘ti,
Jakub 3:10. Slova na‰e nás odsoudí,

Alma 12:14 (Mos. 4:30). NechÈ si v‰ichni
lidé dávají pozor na to, jak berou jmé-
no mé do úst sv˘ch, NaS 63:61–62.

ZNOVUZROZEN, ZROZEN Z
BOHA. Viz také Dûti Kristovy;
Kfiest, kfitíti; Obrácení, obrácen˘;
Pfiirozen˘ ãlovûk; Synové a dcery
BoÏí; Zplozen˘

Znamená to nechati Ducha Pánû, aby
zpÛsobil mocnou zmûnu v srdci osoby,
takÏe jiÏ nemá touhu ãiniti zlo, ale spí-
‰e si pfieje usilovati o vûci BoÏí.

VloÏím do vás nového ducha, Ezech.
11:19 (Ezech. 18:31; 36:26). Ti, ktefií
uvûfiili v Kristovo jméno, se zrodili, ne
z krve, ale z Boha, Jan 1:12–13. Pokud
se ãlovûk nenarodí z vody a z Ducha,
nemÛÏe vejíti do království BoÏího,
Jan 3:3–7. MÛÏeme b˘ti znovuzrozeni
skrze slovo BoÏí, 1. Petr. 1:3–23. Kdo-
koli je zrozen z Boha, nepokraãuje
v hfiíchu, PJS, 1. Jan. 3:9. NeboÈ cokoli se
zrodilo z Boha, pfiemáhá svût, 1. Jan.
5:4. Ti, ktefií jsou zrozeni z Krista, ãiní
smlouvu s Bohem, Mos. 3:19; 5:2–7.
V‰ichni lidé musejí b˘ti znovuzroze-
ni; ano, zrozeni z Boha, Mos. 27:25–26
(Alma 5:49). Jste duchovnû zrozeni
z Boha? Alma 5:12–19. Nejste-li znovu-
zrozeni, nemÛÏete zdûditi království
nebeské, Alma 7:14. Kdokoli uvûfií m˘m
slovÛm, bude zrozen ze mne, a to
z vody a z Ducha, NaS 5:16. Musíte
b˘ti znovuzrozeni do království ne-
beského, MojÏ. 6:59.

ZNOVUZ¤ÍZENÍ EVANGELIA.
Viz také Dispensace; Evangelium;
Odpadlictví; Smith, Joseph, ml.

Bohem fiízené opûtné uvedení pravd a
obfiadÛ jeho evangelia mezi lidi na
zemi. Evangelium JeÏí‰e Krista bylo
ztraceno ze zemû skrze odpadlictví,
které nastalo po pozemské sluÏbû
Kristov˘ch apo‰tolÛ. KvÛli tomuto od-
padlictví bylo nezbytné znovuzfiíditi
evangelium. BÛh znovuzfiídil evange-
lium skrze vidûní, sluÏbu andûlÛ a
zjevení lidem na zemi. Znovuzfiízení
bylo zapoãato prorokem Josephem
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Smithem (JS–Î 1:1–75; NaS 128:20–21)
a pokraãuje do souãasnosti skrze dílo
Pánov˘ch Ïijících prorokÛ.

DÛm Pánû bude utvrzen na vrcholku
hor, Iz. 2:2 (Mich. 4:2; 2. Nefi 12:2).
BÛh bude uskuteãÀovati podivuhod-
né dílo a div, Iz. 29:14 (2. Nefi 25:17–
18; NaS 4:1). BÛh zfiídí království, jeÏ
nikdy nebude zniãeno, Dan. 2:44. Eli-
as pfiijde a znovuzfiídí v‰echny vûci,
Mat. 17:11 (Marek 9:12; NaS 77:14).
Pfiijde ãas obnovení v‰ech vûcí, Skut.
3:21 (NaS 27:6). V dispensaci plnosti
ãasÛ BÛh shromáÏdí v jedno v‰echny
vûci, Efez. 1:10. Vidûl jsem jiného an-
dûla, majícího evangelium vûãné, aby
je kázal, Zjev. 14:6. Plnost evangelia
pfiijde k pohanÛm, 1. Nefi 15:13–18.
Îidé se navrátí do pravé církve, 2. Nefi
9:2. V poslední den pfiijde pravda,
3. Nefi 16:7. Vám pfiedávám knûÏství
Aronovo, NaS 13:1 (JS–Î 1:69). Já jsem
svûfiil klíãe království pro poslední
ãasy, NaS 27:6, 13–14 (NaS 128:19–21).
Kmeny Izraele budou shromáÏdûny a
v‰echny vûci budou znovuzfiízeny,
NaS 77:9. Klíãe této dispensace jsou
pfiedány, NaS 110:16 (NaS 65:2). V dis-
pensaci plnosti ãasÛ je dáno knûÏství,
NaS 112:30. Uvidûl jsem dvû Bytosti,
JS–Î 1:17. Zjevím vám knûÏství rukou
Eliá‰e, JS–Î 1:38 (Mal. 4:5–6).

ZODPOVùDNOST,
ZODPOVùDN¯. Viz Poãet
vydati, zodpovûdnost,
zodpovûdn˘; Vûk zodpovûdnosti

ZORAM, ZORAMITÉ

V Knize Mormonovû sluÏebník Laba-
nÛv, jenÏ se pfiipojil k Nefimu a Lehi-
mu a ‰el s nimi do zaslíbené zemû
(1. Nefi 4:31–38). KdyÏ Lehi Ïehnal
sv˘m vlastním synÛm, poÏehnal i
Zoramovi, protoÏe byl vûrn˘m (2. Nefi
1:30–32). Jeho potomci byli známi jako
Zoramité (Jákob 1:13).

ZOROBÁBEL

KdyÏ C˘rus ve Starém zákonû svolil,
aby se Îidé navrátili do Palestiny,
Zorobábel byl urãen jako správce neboli

pfiedstavitel Ïidovského královského
domu. Jeho perské jméno bylo Sesba-
zar (Ezdr. 1:8). Byl zapojen do znovu-
vybudování chrámu v Jeruzalémû
(Ezdr. 3:2, 8; 5:2).

ZPÍVATI. Viz také Hudba;
NáboÏenská píseÀ

Uctívati a chváliti Boha písní a zhu-
debnûnou poezií.

Zpívejte Pánu, 1. Par. 16:23–36 (Îalmy
96). Zpívejte Pánu a vzdávejte díky,
Îalmy 30:5. UãiÀte Pánu radostn˘ zvuk,
Îalmy 100:1. KdyÏ zazpívali náboÏen-
skou píseÀ, vy‰li na horu Olivovou,
Mat. 26:30. Duch Svat˘ je vedl ke zpûvu,
Moroni 6:9. PíseÀ spravedliv˘ch je pro
mne modlitbou, NaS 25:12. Jsi-li vese-
l˘, chval Pána zpûvem, NaS 136:28.

ZPLOZEN¯. Viz také Dûti Kristovy;
Jednorozen˘; Synové a dcery BoÏí;
Znovuzrozen, Zrozen z Boha

B˘ti zrozen. Zploditi znamená dáti zro-
zení, rozmnoÏiti neboli vyvolati v bytí.
V písmech se tato slova ãasto pouÏívají
ve v˘znamu b˘ti zrozen z Boha. I kdyÏ
JeÏí‰ Kristus je jedin˘m dítûtem zplo-
zen˘m Otcem do smrtelnosti, v‰ichni
lidé mohou b˘ti duchovnû zplozeni
Kristem tím, Ïe ho pfiijmou, poslouchají
jeho pfiikázání a stanou se nov˘mi
osobami skrze moc Ducha Svatého.

Já dnes zplodil jsem tebe, Îalmy 2:7
(Skut. 13:33; ÎidÛm 1:5–6; 5:5). Jeho
sláva byla tou jednorozeného Otcova,
Jan 1:14 (2. Nefi 25:12; Alma 12:33–34;
NaS 76:23). BÛh tak miloval svût, Ïe
dal Syna svého jednorozeného, Jan 3:16
(NaS 20:21). Kristus duchovnû zplodil
svÛj lid, Mos. 5:7. Ti, ktefií jsou zploze-
ni skrze Pána, jsou Církví Prvorozené-
ho, NaS 93:22.

ZPÒSOBILOST, ZPÒSOBIL¯. Viz
Hoden nûãeho, zpÛsobilost,
zpÛsobil˘.

ZTRACENÉ KMENY. Viz Izrael –
Deset ztracen˘ch kmenÛ Izraele

ZTRACENÉ KNIHY PÍSMA. Viz
Písma – Ztracená písma
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ÎÁDATI. Viz Prositi, tázati se, Ïádati

ÎÁDOSTIV B¯TI, ÎÁDOSTIVOST.
Viz také Smyslnost, smysln˘;
Závidûti, závist

V písmech se spojení b˘ti Ïádostiv po-
uÏívá ve v˘znamu závidûti nûkomu
nebo míti pfiíli‰nou a nepfiimûfienou
touhu po nûãem.

Nebude‰ Ïádostiv, Ex. 20:17 (Deut. 5:21;
Mos. 13:24; NaS 19:25). Nelaãni po kráse
její v srdci svém, Pfiísl. 6:25. Ten, kdo
nenávidí Ïádostivost, prodlouÏí dny
své, Pfiísl. 28:16. Byli Ïádostivi polí a
brali je, Mich. 2:2. KaÏd˘, kdo hledí na
Ïenu, aby jí byl Ïádostiv, zcizoloÏil,
Mat. 5:28 (3. Nefi 12:28). Varujte se Ïá-
dostivosti, Luká‰ 12:15. MuÏi hofieli
v Ïádosti své jeden k druhému, ¤ím.
1:27. Zákon fiekl: Nebude‰ Ïádostiv,
¤ím. 7:7. V posledních dnech budou
lidé Ïádostiví, 2. Tim. 3:1–2. Podle
sv˘ch vlastních Ïádostí shromaÏìují
sami sobû uãitele, 2. Tim. 4:3–4. Laban
vidûl ná‰ majetek a byl ho Ïádostiv,
1. Nefi 3:25. Nechoì jiÏ za Ïádostmi
oãí sv˘ch, Alma 39:3–4, 9. Nebude‰
Ïádostiv svého vlastního majetku, NaS
19:26. Ten, kdo hledí na Ïenu, aby jí byl
Ïádostiv, zapfie víru, NaS 42:23. UpusÈte
od ve‰ker˘ch sv˘ch Ïádostiv˘ch pfiání,
NaS 88:121. UstaÀte b˘ti Ïádostiv˘mi,
NaS 88:123. Nebuìte Ïádostivi toho,
co je va‰eho bratra, NaS 136:20.

ÎALÁ¤ V CARTHAGE (USA). Viz
také Smith, Hyrum; Smith,
Joseph, ml.

Joseph a Hyrum Smithovi byli zavraÏ-
dûni lÛzou 27. ãervna 1844 v Ïaláfii
v Carthage ve státû Illinois ve Spoje-
n˘ch státech americk˘ch (NaS 135).

ÎALÁ¤ V LIBERTY, STÁT
MISSOURI (USA). Viz také
Smith, Joseph, ml.

Mal˘ Ïaláfi, ve kterém byl prorok
Joseph Smith a dal‰í nespravedlnû
uvûznûni od listopadu 1838 do dubna
1839. Joseph v tûchto obtíÏn˘ch pod-
mínkách obdrÏel urãitá zjevení, dal

proroctví a byl inspirován napsati
dÛleÏit˘ dopis Svat˘m, jehoÏ ãásti
jsou obsaÏeny v Nauce a smlouvách
121–123.

ÎALM. Viz také David; Hudba

Inspirovaná báseÀ nebo náboÏenská
píseÀ.

Kniha ÎalmÛ: Starozákonní kniha, která
obsahuje sbírku ÏalmÛ, z nichÏ mnohé
jsou o Kristu. Kniha ÎalmÛ je ãasto
citována v Novém zákonû.

Mnohé Ïalmy napsal David. Îalmy
byly napsány jako chvály Bohu. Mno-
hé byly zhudebnûny.

ÎÁRLIVOST, ÎÁRLIV¯. Viz také
Závidûti, závist

B˘ti závistiv˘m vÛãi nûkomu nebo obá-
vati se, Ïe jin˘ získá nûjakou v˘hodu.

Îárlivost je zufiivost muÏe, Pfiísl. 6:32–
35. Aki‰ poãal b˘ti Ïárliv˘ na svého
syna, Eter 9:7. Zbavte se Ïárlivosti a
strachu, NaS 67:10.

ÎE≈

Písma nûkdy pouÏívají slovo ÏeÀ obraz-
nû, aby poukázala na pfiivádûní lidí
do Církve, coÏ je království BoÏí na
zemi, nebo na ãas soudu, jako napfií-
klad na druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista.

ÎeÀ pominula, léto je skonãeno a my
nejsme spaseni, Jer. 8:20 (NaS 56:16).
ÎeÀ je veliká, ale dûlníkÛ je málo, Mat.
9:37. ÎeÀ je konec svûta, Mat. 13:39.
Cokoli ãlovûk rozsévá, to bude také
Ïnouti, Gal. 6:7–9 (NaS 6:33). Pole je
jiÏ bílé ke Ïni, NaS 4:4. ÎeÀ je skonãena
a va‰e du‰e není spasena, NaS 45:2.
âas Ïnû pfii‰el, a mé slovo musí b˘ti
naplnûno, NaS 101:64.

ÎENA, ÎENY. Viz také âlovûk, lidé

Dospûlá osoba Ïenského pohlaví, dcera
BoÏí. V˘razu Ïena je v písmech nûkdy
pouÏito jako oslovení pro vyjádfiení
úcty (Jan 19:26; Alma 19:10).

BÛh stvofiil muÏe a Ïenu, Gen. 1:27
(MojÏ. 2:27; 6:9; Abr. 4:27). Ctnostná
Ïena jest cenûna nad rubíny, Pfiísl.
31:10–31. Îena jest sláva muÏova,
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1. Kor. 11:7. Ani není muÏ bez Ïeny, ani
Ïena bez muÏe v Pánu, 1. Kor. 11:11.
Îeny se mají zdobiti odûvem skrom-
n˘m, 1. Tim. 2:9–10. Já, Pán BÛh, se
tû‰ím z cudnosti Ïen, Jákob 2:28. Hfiíchy
tvé jsou ti odpu‰tûny a ty jsi vyvole-
nou paní, NaS 25. Îeny mají nárok na
podporu od svého manÏela, NaS 83:2.

ÎENICH. Viz také JeÏí‰ Kristus

JeÏí‰ Kristus je v písmech symbolizován
jako Îenich. Církev je jeho symbolic-
kou nevûstou.

Deset panen vy‰lo, aby se setkaly
s Ïenichem, Mat. 25:1–13. Ten, kdo má
nevûstu, je Îenich, Jan 3:27–30. PoÏeh-
naní jsou ti, ktefií jsou povoláni na sva-
tební veãefii Beránkovu, Zjev. 19:5–10.
Buìte pfiipraveni pfii pfiíchodu Îenicha,
NaS 33:17. Pfiipravujte se na Îenicha,
NaS 65:3.

ÎENITI SE. Viz ManÏelství, vdávati
se, Ïeniti se

ÎIDÉ. Viz také Izrael; Juda

Îidé mohou b˘ti buì 1) potomci Judy,
jednoho z dvanácti synÛ Jákobov˘ch,
2) lidé dávného jiÏního království
judského, nebo 3) lidé, ktefií praktikují
náboÏenství, Ïivotní styl a tradice
judaismu a mohou, ale nemusejí b˘ti
rodem Îidé. Stalo se zvykem pouÏíva-
ti slovo Îidé , kdyÏ poukazujeme na
v‰echny potomky Jákobovy, ale to je
chyba. Má b˘ti omezeno jen na ty
z království judského, nebo, obzvlá‰tû
dnes, na ty z kmene Judova a na jeho
spoleãníky.

Îezlo neodstoupí od Judy, dokud ne-
pfiijde Sílo, Gen. 49:10. Evangelium
Kristovo je moc BoÏí ke spasení, Îidu
nejprve, ¤ím. 1:16. Proroka Pán vzbudí
mezi Îidy – vpravdû Mesiá‰e, 1. Nefi
10:4. KdyÏ tato kniha vy‰la z úst Îida,
byly tyto vûci jasné a ãisté, 1. Nefi
14:23. Îidé budou rozptylováni mezi
v‰echny národy, 2. Nefi 25:15. Îidé
jsou mÛj dávn˘ lid smlouvy, 2. Nefi
29:4. Îidé, ktefií jsou rozpt˘leni, za-
ãnou vûfiiti v Krista, 2. Nefi 30:7. Îidé

odmítnou kámen, na nûmÏ by mohli
stavûti, Jákob 4:14–16. Îidé budou
míti dal‰ího svûdka, Ïe JeÏí‰ byl prav˘
Kristus, Morm. 3:20–21. Dva proroci
budou vzbuzeni pro Ïidovsk˘ národ
v posledních dnech, NaS 77:15. Volejte
ke v‰em národÛm, nejprve k pohanÛm
a potom k ÎidÛm, NaS 133:8. V onûch
dnech bude veliké souÏení na Îidech,
JS–M 1:18.

ÎIDÒM, EPI·TOLA. Viz také Pavel;
Pavlovy epi‰toly

Kniha v Novém zákonû. Pavel napsal
tento dopis Ïidovsk˘m ãlenÛm Církve,
aby je pfiesvûdãil, Ïe dÛleÏité stránky
zákona MojÏí‰ova byly naplnûny
v Kristu a Ïe vy‰‰í KristÛv zákon
evangelia ho nahradil. KdyÏ se Pavel
na konci své tfietí misie vrátil do Jeru-
zaléma (asi v roce 60 po Kr.), shledal,
Ïe mnoho Ïidovsk˘ch ãlenÛ Církve je
stále upnuto k zákonu MojÏí‰ovu
(Skut. 21:20). Bylo to nejménû deset let
poté, co konference Církve v Jeruzalé-
mû rozhodla, Ïe urãité obfiady zákona
MojÏí‰ova nejsou nutné pro spasení
pohansk˘ch kfiesÈanÛ. Pavel zfiejmû
brzy poté napsal ÎidÛm, aby jim uká-
zal skrze jejich vlastní písmo a skrze
zdrav˘ rozum, proã jiÏ nemají prakti-
kovati zákon MojÏí‰Ûv.

Kapitoly 1 a 2 vysvûtlují, Ïe JeÏí‰ je
vût‰í neÏ andûlé. Kapitoly 3–7 pfiirov-
návají JeÏí‰e k MojÏí‰ovi a k zákonu
MojÏí‰ovu a svûdãí, Ïe on je vût‰í neÏ
oba. Také uãí, Ïe Melchisedechovo
knûÏství je vût‰í neÏ Aronovo. Kapito-
ly 8–9 popisují, jak mojÏí‰ské obfiady
pfiipravují lidi na Kristovu sluÏbu a
jak je Kristus prostfiedníkem nové
smlouvy (Alma 37:38–45; NaS 84:21–
24). Kapitola 10 je nabáním k píli a
vûrnosti. Kapitola 11 je kázáním o vífie.
Kapitola 12 pfiiná‰í napomenutí a po-
zdravy. Kapitola 13 mluví o úctyhod-
né podstatû manÏelství a o dÛleÏitosti
poslu‰nosti.

ÎIVÁ VODA. Viz také JeÏí‰ Kristus

Symbol Pána JeÏí‰e Krista a jeho uãení.
Tak jako je voda nezbytná k zachování
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fyzického Ïivota, Spasitel a jeho uãení
(Ïivá voda) jsou nezbytné pro Ïivot
vûãn˘.

S radostí budete ãerpati vodu ze studní
spasení, Iz. 12:3. Mne opustili, pramen
vod Ïiv˘ch, Jer. 2:13. Kdokoli pije
vodu, kterou mu já dám, nebude ni-
kdy Ïízniti, Jan 4:6–15. Îízní-li nûkdo,
nechÈ pfiijde ke mnû a pije, Jan 7:37.
Tyã ze Ïeleza vedla k prameni Ïiv˘ch
vod, 1. Nefi 11:25. PoÏívejte z vod Ïi-
vota volnû, NaS 10:66. Má pfiikázání
budou studnicí Ïivé vody, NaS 63:23.

ÎIVOT. Viz také Svûtlo, svûtlo
Kristovo; Vûãn˘ Ïivot

âasná a duchovní existence umoÏnû-
ná mocí BoÏí.

PfiedloÏil jsem ti tohoto dne Ïivot a dob-
ré, Deut. 30:15–20. UkáÏe‰ mi cestu
Ïivota, Îalmy 16:11. Ten, kdo násle-
duje spravedlivost, nalézá Ïivot, Pfiísl.
21:21. Ten, kdo nalézá Ïivot svÛj, ztra-
tí ho; a ten, kdo ztrácí Ïivot svÛj pro

mne, nalezne ho, Mat. 10:39 (Mat.
16:25; Marek 8:35; Luká‰ 9:24; 17:33).
Syn MuÏe nepfii‰el, aby zniãil Ïivot li-
dí, ale aby je spasil, Luká‰ 9:56. V nûm
byl Ïivot a Ïivot byl svûtlo lidí, Jan 1:4.
Ten, kter˘ vûfií v toho, jenÏ mne poslal,
pfie‰el ze smrti do Ïivota, Jan 5:24. Já
jsem ta cesta, pravda a Ïivot, Jan 14:6.
JestliÏe pouze v tomto Ïivotû máme
nadûji v Kristu, jsme nejbídnûj‰í, 1. Kor.
15:19–22. ZboÏnost má zaslíbení Ïivo-
ta, kter˘ je nyní, i toho, kter˘ pfiijde,
1. Tim. 4:8. Na‰e dûti mohou oãekáva-
ti ten Ïivot, kter˘ je v Kristu, 2. Nefi
25:23–27. Tento Ïivot je dobou na to, aby
se lidé pfiipravili na setkání s Bohem,
Alma 34:32 (Alma 12:24). Já jsem svût-
lo a Ïivot svûta, 3. Nefi 9:18 (Mos. 16:9;
3. Nefi 11:11; Eter 4:12). PoÏehnaní jsou
ti, kdoÏ jsou vûrni, aÈ v Ïivotû, nebo ve
smrti, NaS 50:5. Toto jsou vûãné Ïivo-
ty – poznati Boha a JeÏí‰e Krista, NaS
132:24. Toto je dílo mé a sláva má –
uskuteãniti nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot
ãlovûka, MojÏ. 1:39.



V¯BùR Z P¤EKLADU BIBLE
OD JOSEPHA SMITHA

Následují vybrané ãásti z Bible, verze krále Jakuba, pfieloÏené Josephem
Smithem (PJS). Pán inspiroval proroka Josepha Smitha, aby navrátil do biblické-
ho textu pravdy, jeÏ se ztratily nebo byly zmûnûny od doby, kdy byla zapsána
pÛvodní slova. Tyto navrácené pravdy objasnily nauku a zlep‰ily porozumûní
písmÛm. Úryvky vybrané pro PrÛvodce mají zlep‰it va‰e porozumûní písmÛm
bez ohledu na jazyk, do kterého jsou pfieloÏeny.

ProtoÏe Pán zjevil Josephovi urãité pravdy, které pÛvodní autofii kdysi zazna-
menali, pfieklad Josepha Smitha se nepodobá Ïádnému jinému pfiekladu Bible na
svûtû. V tomto smyslu je slovo pfieklad pouÏito ‰ir‰ím a odli‰n˘m zpÛsobem neÏ
obvykle, neboÈ JosephÛv pfieklad byl více zjevením neÏ doslovn˘m pfiekladem
z jednoho jazyka do druhého. Dal‰í informace o PJS viz „Pfieklad Josepha Smitha
(PJS)“ v abecedním seznamu hesel v PrÛvodci.

Následující pfiíklad ukazuje vybranou ukázku z PJS:

PJS, Matou‰ 4:1, 5–6, 8–9 (porovnej
s Matou‰em 4:1, 5–6, 8–9;
podobné zmûny byly provedeny
v Luká‰ovi 4:2, 5–11)

(JeÏí‰ byl veden Duchem, ne Satanem.)
1 Tehdy byl JeÏí‰ veden Duchem do

pustiny, aby byl s Bohem.
5 Potom byl JeÏí‰ vzat do svatého

mûsta a Duch ho postavil na vrcholek
chrámu.

6 Potom k nûmu pfii‰el ìábel a fiekl:
Jsi-li Syn BoÏí, vrhni se dolÛ, neboÈ je
psáno: On dá andûlÛm sv˘m pfiíkaz
ohlednû tebe, a na rukou sv˘ch tû
budou podpírati, aby sis v Ïádném
ãase neroztfií‰til nohu svou o kámen.

8 A opût, JeÏí‰ byl v Duchu a on ho
vyzdvihuje na nesmírnû vysokou horu
a ukazuje mu v‰echna království svûta
a slávu jejich.

9 A ìábel k nûmu pfii‰el opût a fiekl:
V‰echny tyto vûci ti dám, jestliÏe
padne‰ a bude‰ mne uctívati.

V závorkách je odkaz
na va‰i Bibli, se kter˘m
máte porovnat pfieklad
Josepha Smitha.

Tento tuãnû vyti‰tûn˘
odkaz je úryvek
z Bible krále Jakuba
v pfiekladu Josepha
Smitha. ProtoÏe jeho
pfieklad obnovil slova
v biblickém textu,
ãísla ver‰Û se mohou
li‰it od vydání, které
pouÏíváte.

Tento nadpis
vysvûtluje, jakou
nauku Joseph Smith
objasnil sv˘m
pfiekladem.

Toto je text, jak byl
pfieloÏen Josephem
Smithem.
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PJS, Genesis 9:10–15 (porovnej
s knihou Genesis 9:3–9)

(âlovûk bude volán k zodpovûdnosti za
vraÏdu a také za mrhání Ïivotem zvífiat.)

10 Ale krev ve‰kerého tûla, které jsem
vám dal za pokrm, bude prolita na
zem, která si z ní bere Ïivot, a krev
nebudete jísti.

11 A zajisté, krev nebude prolévána,
pouze pro pokrm, aby vám zachránil
Ïivot; a krev kaÏdého zvífiete budu
poÏadovati z rukou va‰ich.

12 A kdo prolije krev ãlovûka, skrze
ãlovûka bude krev jeho prolita; neboÈ
ãlovûk nebude prolévati krev ãlovûka.

13 NeboÈ pfiikázání dávám, Ïe kaÏd˘
bratr ãlovûka bude zachovávati Ïivot
ãlovûka, neboÈ ke svému vlastnímu
obrazu ãlovûka uãinil jsem.

14 A pfiikázání vám dávám: Buìte
plodní a mnoÏte se; roìte hojnû na
zemi a mnoÏte se na ní.

15 A BÛh mluvil k Noémovi a také
k synÛm jeho fika: A já, vizte, já utvr-
dím smlouvu svou s vámi, kterou jsem
uãinil s otcem va‰ím Enochem ohled-
nû semene va‰eho po vás.

PJS, Genesis 9:21–25 (porovnej
s knihou Genesis 9:16–17)

(Na nebi byla umístûna duha jako pfiipo-
mínka BoÏí smlouvy s Enochem a Noémem.
V posledních dnech se v‰eobecné shromáÏ-
dûní církve Prvorozeného [Sion Pánû
v Enochovû dobû; viz MojÏí‰ 7] pfiipojí ke
spravedliv˘m na zemi.)

21 A v oblaku bude duha; a já na ni
budu hledûti, abych si mohl pfiipomí-
nati vûãnou smlouvu, kterou jsem uãi-
nil s otcem tv˘m Enochem; aby Sion,
aÏ lidé budou zachovávati v‰echna
pfiikázání má, opût pfii‰el na zem,
mûsto Enochovo, které jsem uchopil a
vyzdvihl k sobû.

22 A toto je vûãná smlouva má, Ïe
kdyÏ potomstvo tvé pfiijme pravdu a
bude hledûti vzhÛru, tehdy bude Sion
shlíÏeti dolÛ a ve‰kerá nebesa se bu-
dou tfiásti veselím a zemû se bude
chvûti radostí;

23 A v‰eobecné shromáÏdûní církve

prvorozeného sestoupí dolÛ s nebe a
bude vlastniti zemi a bude míti místo,
dokud nepfiijde konec. A toto je vûãná
smlouva má, kterou jsem uãinil s otcem
tv˘m Enochem.

24 A duha bude v oblaku a já utvrdím
smlouvu svou s tebou, kterou jsem
uãinil mezi sebou a tebou, pro kaÏdé
Ïivé stvofiení v‰elikého tûla, jeÏ bude
na zemi.

25 A BÛh fiekl Noémovi: Toto je zna-
mení smlouvy, kterou jsem utvrdil
mezi sebou a tebou; pro v‰eliké tûlo,
jeÏ bude na zemi.

PJS, Genesis 14:25–40 (porovnej
s knihou Genesis 14)

(Je zmínûna Melchisedechova veliká sluÏba;
jsou popsány moci a poÏehnání Melchise-
dechova knûÏství.)

25 A Melchisedech pozdvihl hlas
svÛj a poÏehnal Abramovi.

26 Nyní, Melchisedech byl muÏem
víry, jenÏ ãinil spravedlivost; a kdyÏ
byl dítûtem, bál se Boha a zastavil ústa
lvÛ a uhasil prudkost ohnû.

27 A tedy, byv schválen Bohem, byl
vysvûcen vysok˘m knûzem podle fiádu
smlouvy, kterou BÛh uãinil s Enochem,

28 A to bylo podle fiádu Syna BoÏího;
kter˘Ïto fiád pfii‰el, ne skrze ãlovûka
nebo skrze vÛli ãlovûka; ani skrze otce
ani matku; ani skrze poãátek dnÛ ani
konec rokÛ; ale prostfiednictvím BoÏím;

29 A bylo pfiedáváno muÏÛm skrze
povolání jeho vlastním hlasem, podle
jeho vlastní vÛle, v‰em, ktefií uvûfiili
ve jméno jeho.

30 NeboÈ BÛh, pfiisáhnuv Enochovi a
semeni jeho pfiísahou skrze sebe; Ïe
kaÏd˘, jsa vysvûcen podle tohoto fiádu
a povolání, bude míti moc, skrze víru,
rozlomiti hory, rozdûliti mofie, vysu‰i-
ti vodstva, obrátiti je v toku jejich;

31 Postaviti se na odpor vojskÛm ná-
rodÛ, rozdûliti zemi, zlomiti kaÏdé
pouto, státi v pfiítomnosti BoÏí; ãiniti
v‰echny vûci podle vÛle jeho, podle
pfiíkazu jeho, podrobiti kníÏectví a
moci; a toto skrze vÛli Syna BoÏího,
kter˘ byl pfied zaloÏením svûta.
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32 A muÏi mající tuto víru, ktefií
dosáhli tohoto fiádu BoÏího, byli pfie-
neseni a vzati do nebe.

33 A nyní, Melchisedech byl knûzem
tohoto fiádu; tudíÏ on dosáhl míru
v Sálemu a byl naz˘ván KníÏetem
pokoje.

34 A jeho lid ãinil spravedlivost a
dosáhl nebe a usiloval o mûsto Eno-
chovo, které BÛh dfiíve vzal, oddûliv
ho od zemû, uschovav ho pro poslední
dny neboli konec svûta;

35 A fiekl, a pfiisáhl pfiísahou, Ïe nebe-
sa a zemû pfiijdou spoleãnû; a synové
BoÏí budou zkou‰eni jakoby ohnûm.

36 A tento Melchisedech, utvrdiv
takto spravedlivost, byl lidem sv˘m
naz˘ván králem nebe, neboli jin˘mi
slovy Králem pokoje.

37 A pozdvihl hlas svÛj a poÏehnal
Abramovi, jsa vysok˘m knûzem a
stráÏcem zásobárny BoÏí;

38 Tím, jehoÏ BÛh urãil, aby pfiijímal
desátky pro chudé.

39 ProãeÏ, Abram mu platil desátky
ze v‰eho, co mûl, z ve‰kerého bohat-
ství, které vlastnil, kterého mu BÛh
dal více, neÏ mûl zapotfiebí.

40 A stalo se, Ïe BÛh poÏehnal Abra-
movi a dal mu bohatství a ãest a zemû
pro vûãné vlastnictví; podle smlouvy,
kterou on uãinil, a podle poÏehnání,
kter˘m ho Melchisedech poÏehnal.

PJS, Genesis 15:9–12 (porovnej
s knihou Genesis 15:1–6)

(Abraham vidûl ve vidûní Syna BoÏího a
vûdûl o vzkfií‰ení.)

9 A Abram fiekl: Pane BoÏe, jak mi dá‰
tuto zemi za vûãné dûdictví?

10 A Pán fiekl: I kdybys byl mrtev,
nejsem pfiesto schopen ti ji dáti?

11 A jestliÏe zemfie‰, bude‰ ji pfiesto
vlastniti, neboÈ pfiichází den, kdy Syn
MuÏe bude Ïíti; ale jak mÛÏe Ïíti,
jestliÏe by nebyl mrtev? Nejprve musí
b˘ti obÏiven.

12 A stalo se, Ïe Abram vyhlíÏel a vidûl
dny Syna MuÏe a radoval se a du‰e jeho
nalezla odpoãinutí a on vûfiil v Pána; a
Pán mu to poãítal k spravedlivosti.

PJS, Genesis 17:3–7, 11–12 (porovnej
s knihou Genesis 17:3–12)

(BÛh utvrdil s Abrahamem smlouvu obfiíz-
ky. Abrahamovi byl zjeven obfiad kfitu a vûk,
v nûmÏ se dûti stávají zodpovûdn˘mi.)

3 A stalo se, Ïe Abram padl na tváfi
svou a vz˘val jméno Pánû.

4 A BÛh s ním mluvil fika: Lid mÛj
se‰el z cesty, od pfiedpisÛ m˘ch, a ne-
zachovává obfiady mé, které jsem dal
otcÛm jejich;

5 A nedodrÏují pomazání má a pohfibe-
ní neboli kfiest, kter˘ jsem jim pfiikázal;

6 Ale odvrátili se od pfiikázání a vzali
na sebe om˘vání dûtí a krev pokropení;

7 A fiíkají, Ïe krev spravedlivého
Abela byla prolita za hfiíchy; a nevûdí,
v ãem jsou zodpovûdni pfiede mnou.

11 A utvrdím s tebou smlouvu obfiíz-
ky a bude to smlouva má mezi mnou a
tebou a semenem tv˘m po tobû, v poko-
leních jejich; abys mohl vûdûti na vûky,
Ïe dûti nejsou zodpovûdny pfiede mnou,
dokud nedosáhnou vûku osmi let.

12 A bude‰ hledûti zachovávati
v‰echny smlouvy mé, které jsem uãi-
nil s otci tv˘mi; a bude‰ zachovávati
pfiikázání, která jsem ti dal sv˘mi
vlastními ústy, a já budu Bohem tobû a
semeni tvému po tobû.

PJS, Genesis 17:23 (porovnej
s knihou Genesis 17:17)

(Abraham se zaradoval, kdyÏ bylo pfiedpo-
vûdûno narození Izáka.)

23 Tehdy Abraham padl na tváfi svou
a zaradoval se a fiekl si v srdci svém:
Dítû se narodí tomu, kdo je stár sto let,
a Sára, která je ve stáfií devadesáti let,
porodí.

PJS, Genesis 19:9–15 (porovnej
s knihou Genesis 19:5–10)

(Lot odporoval zlovolnosti Sodomy.)

9 A fiekli mu: Ustup. A rozhnûvali se
na nûj.

10 A fiekli si mezi sebou: Tento jeden
muÏ pfii‰el, aby pob˘val mezi námi, a
nyní chce uãiniti sebe, aby byl soud-
cem; nyní, naloÏíme s ním hÛfie neÏ
s nimi.
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11 ProãeÏ fiekli tomu muÏi: Budeme
míti ty muÏe a dcery tvé také; a uãiní-
me jim, jak se nám zdá dobré.

12 Nyní, toto bylo podle zlovolnosti
Sodomy.

13 A Lot fiekl: Vizte nyní, mám dvû
dcery, které nepoznaly muÏe; dovolte
mi, prosím vás, naléhati na bratfií své,
abych je nemusel vyvésti k vám; a vy
jim nebudete ãiniti, jak se zdá dobré
v oãích va‰ich;

14 NeboÈ BÛh neospravedlní sluÏeb-
níka svého v této vûci; proãeÏ, dovolte
mi naléhati na bratfií mé, pouze tento-
krát, abyste muÏÛm tûmto nic neãinili,
aby mohli míti pokoj v domû mém;
neboÈ proto pfii‰li pod stín stfiechy mé.

15 A rozhnûvali se na Lota a pfiistou-
pili, aby vylomili dvefie, ale andûlé
BoÏí, coÏ byli svatí muÏi, vztáhli ruku
svou a vtáhli Lota do domu k sobû a
dvefie zavfieli.

PJS, Genesis 48:5–11 (porovnej
s knihou Genesis 48:5–6)

(Jozefovo símû budou vedoucí pfii shromaÏ-
ìování Izraele v posledních dnech.)

5 A nyní, ohlednû dvou synÛ tv˘ch,
Efraima a Manassese, ktefií se ti naro-
dili v zemi egyptské, dfiíve neÏ jsem
pfii‰el k tobû do Egypta; viz, oni jsou
moji a BÛh otcÛ m˘ch jim bude Ïehna-
ti; oni budou poÏehnáni, stejnû jako
Ruben a Simeon, neboÈ jsou moji; pro-
ãeÏ, budou nazváni podle jména mého.
(ProãeÏ byli nazváni Izrael.)

6 A potomstvo tvé, které zplodí‰ po
nich, bude tvé a bude nazváno podle
jména bratfií jejich v dûdictví svém,
v kmenech; tudíÏ byli nazváni kmeny
ManassesÛv a EfraimÛv.

7 A Jákob fiekl Jozefovi: KdyÏ se mi
BÛh otcÛ m˘ch ukázal v LÛza v zemi
Kananejské; pfiisáhl mi, Ïe dá mnû a se-
meni mému zemi jako vûãné vlastnictví.

8 TudíÏ, ó synu mÛj, poÏehnal mi tím,
Ïe vzbudil tebe, abys byl sluÏebníkem
pro mne, v zachránûní domu mého
pfied smrtí;

9 V osvobození lidu mého, bratfií
tv˘ch, od hladu, kter˘ byl velik˘
v zemi; proãeÏ BÛh otcÛ tv˘ch ti bude

Ïehnati, a plodu ledví tvého, takÏe
budou poÏehnáni nad bratfií tvé a nad
dÛm otce tvého;

10 NeboÈ ty jsi zvítûzil a dÛm otce
tvého se sklonil pfied tebou, tak jak ti
to bylo ukázáno pfiedtím, neÏ jsi byl
prodán do Egypta rukama bratfií sv˘ch;
proãeÏ bratfií tvoji se budou sklánûti
pfied tebou, z pokolení na pokolení,
pfied plodem ledví tvého na vûky;

11 NeboÈ ty bude‰ svûtlem pro lid
mÛj, abys je vysvobodil ve dnech zaje-
tí jejich, z poroby; a abys jim pfiinesl
spasení, aÏ budou zcela sklonûni pod
hfiíchem.

PJS, Genesis 50:24–38 (porovnej
s knihou Genesis 50:24–26; viz
také 2. Nefi 3)

(MojÏí‰, Aron a Joseph Smith byli v‰ichni
jmenováni v tomto proroctví Jozefa
v Egyptû. Jozef také prorokoval, Ïe Kniha
Mormonova se stane spoleãníkem zázna-
mu Judova.)

24 A Jozef fiekl bratfiím sv˘m: Umí-
rám a pÛjdu k otcÛm sv˘m; a sestou-
pím do hrobu svého s radostí. KéÏ by
BÛh otce mého Jákoba byl s vámi, aby
vás vysvobodil ve dnech poroby va‰í
ze strasti; neboÈ Pán mne nav‰tívil a
obdrÏel jsem zaslíbení od Pána, Ïe
z plodu ledví mého Pán BÛh vzbudí
spravedlivou vûtev z ledví mého; a
tobû, jehoÏ otec mÛj Jákob pojmenoval
Izrael, proroka; (ne Mesiá‰e, jenÏ se
naz˘vá Sílo;) a tento prorok osvobodí
lid mÛj z Egypta ve dnech poroby tvé.

25 A stane se, Ïe budou opût rozpt˘le-
ni; a bude odlomena vûtev a bude odve-
dena do daleké zemû; nicménû, bude na
nû pamatováno ve smlouvách Pánû, aÏ
pfiijde Mesiá‰; neboÈ on se jim projeví
v posledních dnech, v Duchu moci; a
vyvede je z temnoty na svûtlo; ze skry-
té temnoty a ze zajetí na svobodu.

26 Vidoucího vzbudí Pán, BÛh mÛj,
kter˘ bude vyvolen˘m vidoucím pro
plod ledví mého.

27 Tak mi praví Pán, BÛh otcÛ m˘ch:
Vyvoleného vidoucího vzbudím z plo-
du ledví tvého a bude vysoce cenûn
mezi plodem ledví tvého; a jemu dám
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pfiikázání, aby vykonal dílo pro plod
ledví tvého, bratfií své.

28 A pfiivede je k poznání smluv, jeÏ
jsem uãinil s otci tv˘mi; a bude ãiniti
jakékoli dílo, které mu pfiikáÏi.

29 A uãiním ho velik˘m v oãích sv˘ch,
neboÈ bude vykonávati dílo mé; a
bude velik˘ jako ten, jehoÏ, jak jsem
pravil, vzbudím pro vás, aby lid mÛj
vysvobodil, ó dome Izraele, ze zemû
egyptské; neboÈ vidoucího vzbudím,
aby vysvobodil lid mÛj ze zemû egypt-
ské; a bude nazván MojÏí‰. A podle
tohoto jména bude vûdûti, Ïe je z domu
tvého; neboÈ bude vychováván krá-
lovskou dcerou a bude naz˘ván jejím
synem.

30 A opût, vidoucího vzbudím z plo-
du ledví tvého a jemu dám moc pfii-
nésti slovo mé semeni ledví tvého; a
nejen pfiinésti slovo mé, praví Pán, ale
také pfiesvûdãiti je o slovû mém, které
jiÏ mezi nû vy‰lo v posledních dnech;

31 ProãeÏ, plod ledví tvého bude psá-
ti a plod ledví Judova bude psáti; a to,
co bude napsáno plodem ledví tvého,
a také to, co bude napsáno plodem
ledví Judova, sroste k zahanbení fale‰-
né nauky a ukonãení svárÛ a utvrzení
míru mezi plodem ledví tvého a pfiive-
dení jejich v posledních dnech k pozná-
ní otcÛ jejich; a také k poznání smluv
m˘ch, praví Pán.

32 A ze slabosti bude uãinûn siln˘m
v onen den, kdy vyjde mezi ve‰ker˘
lid mÛj dílo mé, které v posledních
dnech znovuzfiídí ty, ktefií jsou z domu
Izraele.

33 A onoho vidoucího poÏehnám a ti,
jiÏ budou usilovati o zniãení jeho, bu-
dou poraÏeni; neboÈ tento slib dávám
tobû; neboÈ budu pamatovati na tebe
z pokolení na pokolení; a on se bude
jmenovati Jozef a bude se jmenovati
po otci svém; a bude jako ty; neboÈ to,
co Pán pfiinese rukou jeho, pfiivede lid
mÛj ke spasení.

34 A Pán pfiisáhl Jozefovi, Ïe zachová
símû jeho na vûky, fika: Vzbudím Moj-
Ïí‰e a hÛl bude v ruce jeho a on shro-
máÏdí lid mÛj a povede je jako stádo a
holí svou udefií vody Rudého mofie.

35 A bude míti soud a bude psáti slovo
Pánû. A nebude mluviti mnohá slova,
neboÈ já mu napí‰i zákon svÛj prstem
své vlastní ruky. A uãiním mu mluvãí-
ho a bude se jmenovati Aron.

36 A to také bude uãinûno pro tebe
v posledních dnech, tak jak jsem pfii-
sáhl. TudíÏ, Jozef fiekl bratfiím sv˘m:
BÛh zajisté vás nav‰tíví a vyvede vás
ze zemû této do zemû, kterou pfiisáhl
Abrahamovi a Izákovi a Jákobovi.

37 A Jozef potvrdil mnohé dal‰í vûci
bratfiím sv˘m a zavázal dûti Izraele
pfiísahou, fika jim: BÛh zajisté vás
nav‰tíví a vy vynesete kosti mé odsud.

38 Tak Jozef zemfiel, kdyÏ byl stár
sto a deset let; a oni ho v Egyptû nabal-
zamovali a vloÏili ho do rakve; a
byl dûtmi Izraele ochránûn pfied po-
hfibením, aby mohl b˘ti vynesen a
uloÏen do hrobu s otcem sv˘m. A tak
ony pamatovaly na pfiísahu, kterou
mu pfiisáhly.

PJS, Exodus 4:21 (porovnej s knihou
Exodus 4:21; 7:3, 13; 9:12; 10:1, 20,
27; 11:10; 14:4, 8, 17;
Deuteronomium 2:30)

(Pán nebyl zodpovûdn˘ za Faraonovu
tvrdost srdce. KaÏd˘ v˘‰e uveden˘ odkaz
v pfiekladu Josepha Smitha ukazuje, Ïe
tvrdost srdce si Farao zpÛsobil sám.)

21 A Pán fiekl MojÏí‰ovi: AÏ pÛjde‰,
aby ses navrátil do Egypta, hleì, abys
pfied Faraonem ãinil v‰echny ty divy,
které jsem vloÏil v ruku tvou, a já dám,
aby se ti dafiilo; ale Farao zatvrdí srdce
své a nedovolí lidu jíti.

PJS, Exodus 18:1 (porovnej s knihou
Exodus 18:1)

(Jetro byl vysok˘m knûzem.)

1 KdyÏ Jetro, vysok˘ knûz z Madia-
nu, MojÏí‰Ûv tchán, usly‰el o v‰em, co
BÛh uãinil pro MojÏí‰e a pro Izrael, lid
svÛj, a Ïe Pán vyvedl Izrael z Egypta;

PJS, Exodus 22:18 (porovnej
s knihou Exodus 22:18)

(VraÏedníci nebudou Ïíti.)

18 Nestrpí‰, aby vraÏedník Ïil.
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PJS, Exodus 33:20, 23 (porovnej
s knihou Exodus 33:20, 23)

(Îádn˘ hfií‰n˘ ãlovûk nemÛÏe vidûti BoÏí
tváfi a Ïíti.)

20 A fiekl MojÏí‰ovi: Ty nemÛÏe‰
vidûti tváfi mou v této dobû, aby
hnûv mÛj nebyl roznícen také proti
tobû a abych já nezniãil tebe a lid
tvÛj; neboÈ Ïádn˘ ãlovûk mezi nimi
mne nebude vidûti v této dobû a Ïíti,
neboÈ jsou nesmírnû hfií‰ní. A v Ïádné
dobû nevidûl Ïádn˘ hfií‰n˘ ãlovûk,
ani v Ïádné dobû nebude Ïádn˘
hfií‰n˘ ãlovûk, kter˘ bude vidûti tváfi
mou a Ïíti.

23 A odejmu ruku svou a ty uvidí‰
zadní ãásti mé, ale tváfi má nebude
spatfiena, jako v jin˘ch dobách; neboÈ
jsem rozhnûván na lid svÛj Izrael.

PJS, Exodus 34:1–2, 14 (porovnej
s knihou Exodus 34:1–2, 14;
Naukou a smlouvami 84:21–26)

(Druhá sada desek daná MojÏí‰ovi obsa-
hovala men‰í zákon neÏ sada první.)

1 A Pán fiekl MojÏí‰ovi: Vytesej si dvû
jiné desky z kamene, podobné prvním,
a já na nû také budu psáti, slova záko-
na, podle toho, jak byla napsána prvé
na deskách, které jsi rozrazil; ale ne-
bude to podle prvních, neboÈ odejmu
knûÏství ze stfiedu jejich; tudíÏ mÛj
svat˘ fiád a obfiady jeho nepÛjdou pfied
nimi; neboÈ pfiítomnost má nepÛjde ve
stfiedu jejich, abych je nezniãil.

2 Ale dám jim zákon jako prvé, ale
bude to podle zákona tûlesn˘ch pfiiká-
zání; neboÈ jsem pfiisáhl v hnûvu svém,
Ïe nevejdou do pfiítomnosti mé, v od-
poãinutí mé, ve dnech putování svého.
TudíÏ uãiÀ, jak jsem ti pfiikázal, a buì
ráno pfiipraven a vystup ráno na horu
Sinai a dostav se tam ke mnû, na vr-
cholek hory.

(Jehova bylo jedno ze jmen, pod kter˘m sta-
rozákonní lidé znali Pána JeÏí‰e Krista.)

14 NeboÈ ty nebude‰ uctívati Ïádného
jiného boha; neboÈ Pán, jehoÏ jméno je
Jehova, je horliv˘ BÛh.

PJS, Deuteronomium 10:2 (porovnej
s knihou Deuteronomium 10:2)

(Na první sadû desek BÛh zjevil vûãnou
smlouvu svatého knûÏství.)

2 A já napí‰i na desky slova, jeÏ byla
na prvních deskách, které jsi rozrazil,
kromû slov vûãné smlouvy svatého
knûÏství, a ty je vloÏí‰ do truhly.

PJS, 1. Samuelova 16:14–16, 23
(porovnej s 1. Samuelovou
16:14–16, 23; podobné zmûny
byly provedeny v 1. Samuelovû
18:10 a 19:9)

(Zl˘ duch, jenÏ pfii‰el na Saula, nebyl od
Pána. )

14 Ale Duch Pánû ode‰el od Saula a
duch zl˘, kter˘ nebyl od Pána, ho zne-
pokojoval.

15 A Saulovi sluÏebníci mu fiekli: Viz
nyní, duch zl˘, kter˘ není od Boha, tû
znepokojuje.

16 NechÈ pán ná‰ nyní pfiikáÏe slu-
ÏebníkÛm sv˘m, jiÏ jsou pfied tebou,
aby vyhledali muÏe, kter˘ je obratn˘m
hráãem na harfu; a stane se, kdyÏ duch
zl˘, jenÏ není od Boha, bude na tobû,
Ïe on bude hráti rukou svou a tobû
bude dobfie.

23 A stalo se, kdyÏ duch zl˘, jenÏ ne-
byl od Boha, byl na Saulovi, Ïe David
vzal harfu a hrál rukou svou; tak Saul
byl obãerstven a bylo mu dobfie a duch
zl˘ od nûj ode‰el.

PJS, 2. Samuelova 12:13 (porovnej
s 2. Samuelovou 12:13)

(DavidÛv ohavn˘ hfiích nebyl Bohem
odÀat.)

13 A David fiekl Nátanovi: Zhfie‰il
jsem proti Pánu. A Nátan fiekl Davido-
vi: Pán také neodÀal hfiích tvÛj, abys
nezemfiel.

PJS, 2. Paralipomenon 18:22
(porovnej s 2. Paralipomenon 18:22)

(Pán nevkládá lÏivého ducha do úst
prorokÛ.)

22 Nyní tudíÏ, viz, Pán nalezl ducha
lÏivého v ústech tûchto prorokÛ tv˘ch
a Pán mluvil zlé proti tobû.
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PJS, Îalmy 14:1–7 (porovnej
s Îalmy 14:1–7)

(Îalmista se raduje ze dne znovuzfiízení.)

1 ¤íká blázen v srdci svém: Není Ïád-
ného ãlovûka, kter˘ vidûl Boha. ProtoÏe
se nám neukazuje, tudíÏ není Ïádného
Boha. Vizte, oni jsou zkaÏení; konají
ohavná díla a nikdo z nich neãiní dobro.

2 NeboÈ Pán shlédl s nebe na dûti lid-
ské a hlasem sv˘m fiekl sluÏebníkovi
svému: Hledej mezi dûtmi lidsk˘mi,
aby se vidûlo, jsou-li nûjaké, jeÏ chápa-
jí Boha. A on otevfiel ústa svá k Pánovi
a fiekl: Viz v‰echny tyto, které fiíkají, Ïe
jsou tv˘mi.

3 Pán odpovûdûl a fiekl: Oni v‰ichni
se odvrátili, spoleãnû se stali ‰pinav˘-
mi, nemÛÏe‰ spatfiiti nikoho z nich,
jenÏ ãiní dobro, ne, ani jednoho.

4 V‰ichni, které mají za uãitele své,
jsou ãinitelé nepravosti a není v nich
Ïádného poznání. Jsou tûmi, jiÏ vyjídají
lid mÛj. Jedí chléb a nevz˘vají Pána.

5 Jsou ve strachu velikém, neboÈ BÛh
pfieb˘vá v pokolení spravedliv˘ch. Je
radou chud˘ch, protoÏe oni jsou zahan-
bováni zlovoln˘mi a prchají k Pánu
pro útoãi‰tû své.

6 Jsou zahanbováni radou chudého,
protoÏe Pán je útoãi‰tûm jeho.

7 Ó, kéÏ by byl z nebe zfiízen Sion,
spasení Izraele. Ó Pane, kdy chce‰
zfiíditi Sion? AÏ Pán pfiivede zpût zaje-
tí lidu svého, radovati se bude Jákob,
veseliti se bude Izrael.

PJS, Îalmy 24:7–10 (porovnej
s Îalmy 24)

(Tento Ïalm oslavuje KristÛv druh˘
pfiíchod.)

7 Pozvednûte hlavu svou, ó vy pokole-
ní Jákobova; a buìte pozvednuti; a Pán
siln˘ a mocn˘; Pán mocn˘ v bitvû, jenÏ
je králem slávy, utvrdí vás na vûky.

8 A on odvine nebesa; a sejde dolÛ,
aby vykoupil lid svÛj; aby vás uãinil
jménem vûãn˘m; aby vás utvrdil na
vûãné skále své.

9 Pozvednûte hlavu svou, ó vy poko-
lení Jákobova; pozvednûte hlavu svou,

vy vûãná pokolení, a Pán zástupÛ, král
králÛ;

10 Vpravdû král slávy pfiijde k vám; a
vykoupí lid svÛj a utvrdí je ve spra-
vedlivosti. Sélah.

PJS, Îalmy 109:4 (porovnej s Îalmy
109:4)

(Máme se modliti za své protivníky.)

4 A i pfies lásku mou jsou protivníky
m˘mi; pfiesto budu pokraãovati v mod-
litbû za nû.

PJS, Izaiá‰ 42:19–23 (porovnej
s Izaiá‰em 42:19–22)

(Pán po‰le sluÏebníka svého k tûm, ktefií
jsou slepí.)

19 NeboÈ po‰lu sluÏebníka svého
k vám, ktefií jste slepí; ano, posla, aby
otevfiel oãi slep˘ch a otevfiel u‰i
hluch˘ch;

20 A oni budou uãinûni dokonal˘mi
i pfies slepotu svou, budou-li poslou-
chati posla, Pánova sluÏebníka.

21 Ty jsi lid vidící mnohé vûci, ale
ty nedodrÏuje‰; otevírající u‰i, abys
sly‰el, ale ty nesly‰í‰.

22 Pán není velmi potû‰en takov˘m
lidem, ale pro spravedlivost svou zve-
lebí zákon a uãiní ho úctyhodn˘m.

23 Ty jsi lid oloupen˘ a ukofiistûn˘;
nepfiátelé tvoji, kaÏd˘ z nich, tû lapili
do dûr a skryli tû v budovách vûzení;
vzali tû jako kofiist, a nikdo neosvobo-
zuje; jako lup, a nikdo nefiíká: NavraÈ.

PJS, Jeremiá‰ 26:13 (porovnej
s Jeremiá‰em 26:13)

(Pán neãiní pokání; lidé ãiní pokání.)

13 TudíÏ nyní, polep‰ete cesty své
a konání svá a buìte poslu‰ni hlasu
Pána Boha svého a ãiÀte pokání a Pán
odvrátí zlo, jeÏ proti vám vyfikl.

PJS, Amos 7:3 (porovnej s Amosem
7:3)

(Pán neãiní pokání; lidé ãiní pokání.)

3 A Pán pravil ohlednû Jákoba: Jákob
bude pro toto ãiniti pokání, tudíÏ já ho
zcela nezniãím, praví Pán.
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PJS, Matou‰ 3:24–26 (porovnej
s Matou‰em 2:23)

(Je popsáno JeÏí‰ovo mládí a dûtství.)

24 A stalo se, Ïe JeÏí‰ vyrÛstal s bra-
tfiími sv˘mi a zesílil a ãekal na Pána,
na ãas pfiíchodu sluÏby své.

25 A slouÏil pod otcem sv˘m a ne-
mluvil tak, jako jiní lidé, ani nemohl
b˘ti uãen; neboÈ nepotfieboval, aby ho
nûkdo uãil.

26 A po mnoh˘ch letech se hodina
sluÏby jeho pfiiblíÏila.

PJS, Matou‰ 3:43–46 (porovnej
s Matou‰em 3:15–17)

(Jan pokfitil JeÏí‰e ponofiením.)

43 A JeÏí‰ odpovídaje mu fiekl: Dovol,
abych byl pokfitûn tebou, neboÈ tak se
slu‰í na nás, abychom naplnili ve‰kerou
spravedlivost. Potom on mu to dovolil.

44 A Jan sestoupil do vody a pokfitil ho.
45 A kdyÏ byl JeÏí‰ pokfitûn, vy‰el

ihned z vody; a Jan vidûl, a hle, nebesa
byla pro nûj otevfiena a on vidûl Ducha
BoÏího sestupujícího jako holubici a
usedajícího na JeÏí‰ovi.

46 A hle, usly‰el hlas s nebe fikoucí:
Toto je mÛj milovan˘ Syn, v nûmÏ se
mi dobfie zalíbilo. Sly‰ jej.

PJS, Matou‰ 4:1, 5–6, 8–9 (porovnej
s Matou‰em 4:1, 5–6, 8–9;
podobné zmûny byly provedeny
v Luká‰ovi 4:2, 5–11)

(JeÏí‰ byl veden Duchem, ne Satanem.)

1 Tehdy byl JeÏí‰ veden Duchem do
pustiny, aby byl s Bohem.

5 Potom byl JeÏí‰ vzat do svatého
mûsta a Duch ho postavil na vrcholek
chrámu.

6 Potom k nûmu pfii‰el ìábel a fiekl:
Jsi-li Syn BoÏí, vrhni se dolÛ, neboÈ je
psáno: On dá andûlÛm sv˘m pfiíkaz
ohlednû tebe, a na rukách sv˘ch tû
budou podpírati, aby sis v Ïádném
ãase neroztfií‰til nohu svou o kámen.

8 A opût, JeÏí‰ byl v Duchu a on ho
vyzdvihuje na nesmírnû vysokou horu a
ukazuje mu v‰echna království svûta
a slávu jejich.
9 A ìábel k nûmu pfii‰el opût a fiekl:

V‰echny tyto vûci ti dám, jestliÏe padne‰
a bude‰ mne uctívati.

PJS, Matou‰ 4:11 (porovnej
s Matou‰em 4:11)

(JeÏí‰ poslal andûly, aby slouÏili Janu
Kfititeli.)

11 A nyní, JeÏí‰ vûdûl, Ïe Jan byl
uvrÏen do vûzení, a poslal andûly, a
vizte, oni pfii‰li a slouÏili mu.

PJS, Matou‰ 4:18 (porovnej
s Matou‰em 4:19)

(Starozákonní proroci mluvili o JeÏí‰ovi.)

18 A fiekl jim: Já jsem ten, o kom je
psáno proroky; následujte mne a uãiním
vás rybáfii lidí.

PJS, Matou‰ 4:22 (porovnej
s Matou‰em 4:23)

(JeÏí‰ uzdravoval lidi mezi tûmi, ktefií
uvûfiili ve jméno jeho.)

22 A JeÏí‰ procházel celou Galileu
uãe v synagogách jejich a káÏe evange-
lium království; a uzdravuje v‰elik˘
druh nemoci a v‰elik˘ druh neduhÛ
mezi lidmi, ktefií uvûfiili ve jméno jeho.

PJS, Matou‰ 6:14 (porovnej
s Matou‰em 6:13; podobné
zmûny byly provedeny
v Luká‰ovi 11:4)

(Pán nás neuvádí v poku‰ení.)

14 A nestrp, abychom byli uvedeni
v poku‰ení, ale vysvoboì nás od zlého.

PJS, Matou‰ 6:22 (porovnej
s Matou‰em 6:22)

(Budou-li na‰e oãi upfieny na slávu BoÏí,
celé na‰e tûlo bude naplnûno svûtlem.)

22 Svûtlo tûla je oko; jestliÏe tudíÏ oko
tvé bude upfieno na slávu BoÏí, celé
tûlo tvé bude plné svûtla.

PJS, Matou‰ 6:38 (porovnej
s Matou‰em 6:33)

(Máme nejprve usilovati o to, abychom
budovali království BoÏí.)

38 ProãeÏ, neusilujte o vûci tohoto
svûta, ale usilujte nejprve o to, abyste
budovali království BoÏí a utvrzovali
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spravedlivosti jeho, a v‰echny tyto
vûci vám budou pfiidány.

PJS, Matou‰ 7:1–2 (porovnej
s Matou‰em 7:1–2)

(Nesuìte nespravedlivû.)

1 Nyní, toto jsou slova, kter˘m JeÏí‰
uãil uãedníky své, jeÏ mají fiíkati lidem.

2 Nesuìte nespravedlivû, abyste neby-
li souzeni; ale suìte spravedliv˘ soud.

PJS, Matou‰ 7:9–11 (porovnej
s Matou‰em 7:6)

(Nesdílejte se svûtem tajemství království.)

9 Jdûte do svûta a fiíkejte v‰em: âiÀte
pokání, neboÈ pfiiblíÏilo se k vám krá-
lovství nebeské.

10 A tajemství království budete
uchovávati mezi sebou; neboÈ není
vhodné dávati to, co je svaté, psÛm,
ani neházejte perly své sviním, aby je
nepo‰lapaly nohama sv˘ma.

11 NeboÈ svût nemÛÏe pfiijmouti to,
co vy sami nejste schopni snésti; pro-
ãeÏ nebudete jim dávati perly své, aby
se neobrátili a neroztrhali vás.

PJS, Matou‰ 9:18–21 (Toto je text
obnoven˘ prorokem Josephem
Smithem, vloÏen˘ mezi Matou‰e
9:15 a Matou‰e 9:16)

(JeÏí‰ odmítl kfiest farizeÛ; on dal zákon
MojÏí‰Ûv.)

18 Tehdy mu farizeové fiekli: Proã nás
nechce‰ pfiijmouti s kfitem na‰ím vida,
Ïe zachováváme cel˘ zákon?

19 Ale JeÏí‰ jim fiekl: Vy nezachováváte
zákon. Kdybyste zachovávali zákon,
pfiijali byste mne, neboÈ já jsem ten,
kdo dal zákon.

20 Nepfiijímám vás s kfitem va‰ím,
protoÏe vám to nijak neprospívá.

21 NeboÈ kdyÏ to, co je nové, pfii‰lo,
staré je pfiipraveno, aby bylo odloÏeno.

PJS, Matou‰ 16:25–26 (porovnej
s Matou‰em 16:24)

(V˘znam slovního spojení „vzíti kfiíÏ
JeÏí‰Ûv“ je popfiíti bezboÏnost.)

25 Tehdy JeÏí‰ fiekl uãedníkÛm sv˘m:
Chce-li kter˘koli ãlovûk pfiijíti za

mnou, nechÈ zapfie sebe a vezme kfiíÏ
svÛj a následuje mne.

26 A nyní, pro ãlovûka vzíti kfiíÏ svÛj
je popfiíti v sobû ve‰kerou bezboÏnost
a kaÏdou svûtskou Ïádost a zachová-
vati pfiikázání má.

PJS, Matou‰ 17:10–14 (porovnej
s Matou‰em 17:11–13)

(Dva Eliasové pfiijdou – jeden pfiipraviti a
jeden znovuzfiíditi.)

10 A JeÏí‰ odpovûdûl a fiekl jim: Elias
vpravdû nejprve pfiijde a znovuzfiídí
v‰echny vûci, jak psali proroci.

11 A opût pravím vám, Ïe Elias jiÏ
pfii‰el, ohlednû nûhoÏ je psáno: Vizte,
po‰lu posla svého a on pfiipraví cestu
pfiede mnou; a oni ho nepoznali a uãi-
nili mu, cokoli se jim zachtûlo.

12 Podobnû bude také Syn MuÏe
trpûti od nich.

13 Ale já vám fiíkám: Kdo je Elias?
Vizte, toto je Elias, jehoÏ posílám, aby
pfiipravil cestu pfiede mnou.

14 Potom uãedníci porozumûli, Ïe
k nim mluvil o Janu Kfititeli a také o
dal‰ím, kter˘ pfiijde a znovuzfiídí
v‰echny vûci, jak je psáno proroky.

PJS, Matou‰ 18:11 (viz Matou‰
18:11; viz také Moroni 8)

(Malé dûti nemají zapotfiebí pokání.)

11 NeboÈ Syn MuÏe pfii‰el, aby spasil
to, co bylo ztraceno, a aby volal hfií‰ní-
ky ku pokání; ale tyto maliãké nemají
zapotfiebí pokání, a já je spasím.

PJS, Matou‰ 19:13 (porovnej
s Matou‰em 19:13)

(Malé dûti budou spaseny.)

13 Tehdy byly k nûmu pfiineseny
malé dûti, aby na nû vkládal ruce své a
modlil se. A uãedníci je kárali fikouce:
To není zapotfiebí, neboÈ JeÏí‰ fiekl:
Takové budou spaseny.

PJS, Matou‰ 21:33 (porovnej
s Matou‰em 21:32–33)

(âlovûk musí ãiniti pokání dfiíve, neÏ
mÛÏe vûfiiti v Krista.)

33 NeboÈ ten, jenÏ nevûfiil ohlednû
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mne Janovi, nemÛÏe vûfiiti mnû, ledaÏe
nejprve ãiní pokání.

PJS, Matou‰ 21:47–56 (porovnej
s Matou‰em 21:45–46)

(JeÏí‰ prohlásil, Ïe je hlavním úheln˘m
kamenem. Evangelium je nabídnuto ÎidÛm
a potom pohanÛm. AÏ se JeÏí‰ vrátí, zlovolní
budou zniãeni.)

47 A kdyÏ hlavní knûÏí a farizeové
usly‰eli jeho podobenství, pochopili,
Ïe mluvil o nich.

48 A fiíkali si mezi sebou: Bude si
tento muÏ mysleti, Ïe on sám mÛÏe
zniãiti toto veliké království? A hnûvali
se na nûj.

49 Ale kdyÏ se snaÏili vztáhnouti na
nûj ruce, báli se zástupu, protoÏe pozna-
li, Ïe zástup ho pokládá za proroka.

50 A nyní, uãedníci jeho pfii‰li k nûmu
a JeÏí‰ jim fiekl: Podivujete se slovÛm
podobenství, která jsem k nim pro-
mlouval?

51 Vpravdû, pravím vám, já jsem ten
kámen a oni zlovolní mne zavrhují.

52 Já jsem ta hlava úhlová. Tito Îidé
padnou na mne a rozrazí se.

53 A království BoÏí bude od nich
vzato a bude dáno národu pfiiná‰ející-
mu plody jeho; (mínûni pohané).

54 ProãeÏ, na kohokoli tento kámen
padne, rozdrtí ho na prach.

55 A tudíÏ kdyÏ Pán vinice pfiijde,
zniãí ony bídné zlovolné muÏe a pro-
najme vinici svou jin˘m vinafiÛm, a to
v posledních dnech, ktefií mu budou
dávati ovoce v jeho obdobích.

56 A tehdy porozumûli podobenství,
které k nim promlouval, Ïe pohané
budou také zniãeni, aÏ Pán sestoupí
s nebe, aby vládl na vinici své, coÏ je
zemû a obyvatelé její.

PJS, Matou‰ 23:6 (porovnej
s Matou‰em 23:9)

(Ten, kter˘ je v nebi, je na‰ím stvofiitelem.)

6 A nenaz˘vejte nikoho na zemi stvo-
fiitelem sv˘m, ani nebesk˘m Otcem
sv˘m; neboÈ jedin˘ je vá‰ stvofiitel a
nebesk˘ Otec, vpravdû ten, kter˘Ï je
v nebi.

PJS, Matou‰ 26:22, 24–25 (porovnej
s Matou‰em 26:26–29; PJS, Marek
14:20–25)

(JeÏí‰ ustanovil svátost.)

22 A kdyÏ jedli, JeÏí‰ vzal chléb a lá-
mal ho a poÏehnal ho a dal uãedníkÛm
sv˘m a fiekl: Vezmûte, jezte; toto je na
památku tûla mého, které dávám jako
v˘kupné za vás.

24 NeboÈ toto je na památku mé krve
nové smlouvy, která je prolévána pro
v‰echny, ktefií budou vûfiiti ve jméno
mé, na odpu‰tûní hfiíchÛ jejich.

25 A dávám vám pfiikázání, abyste
hledûli ãiniti vûci, které jste vidûli mne
ãiniti, a vydávali svûdectví o mnû aÏ
do konce.

PJS, Matou‰ 27:3–6 (porovnej
s Matou‰em 27:3–5; se Skutky
1:18)

(Je popsána Jidá‰ova smrt.)

3 Tehdy Jidá‰, jenÏ ho zradil, kdyÏ
vidûl, Ïe byl odsouzen, ãinil pokání a
pfiinesl zpût hlavním knûÏím a star‰ím
tfiicet stfiíbrn˘ch penûz,

4 ¤ka: Zhfie‰il jsem v tom, Ïe jsem
zradil nevinnou krev.

5 A oni mu fiekli: Co je nám do toho?
Ty si toho hleì; hfiíchy tvé jsou na tobû.

6 A on odvrhl stfiíbrné peníze v chrá-
mu a ode‰el a ‰el a obûsil se na stromû.
A okamÏitû padl dolÛ a stfieva jeho se
vykydla a on zemfiel.

PJS, Marek 9:3 (porovnej s Markem
9:4)

(Jan Kfititel byl na hofie Promûnûní.)

3 A ukázal se jim Elias s MojÏí‰em,
neboli jin˘mi slovy Jan Kfititel a MojÏí‰;
a oni mluvili s JeÏí‰em.

PJS, Marek 9:40–48 (porovnej
s Markem 9:43–48)

(Utnutí pohor‰livé ruky nebo nohy je pfii-
rovnáno k vylouãení vztahÛ, které mohou
ãlovûka svádûti z cesty.)

40 TudíÏ, pohor‰uje-li tû ruka tvá,
utni ji; neboli pohor‰uje-li tû bratr tvÛj
a nevyznává to a nezanechává toho,
bude uÈat. Je lépe tobû vstoupiti do
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Ïivota zmrzaãenému, neÏ abys obû
ruce maje ‰el do pekla.

41 NeboÈ je lépe tobû vstoupiti do Ïivo-
ta bez bratra svého, neÏ abyste ty a bratr
tvÛj byli uvrÏeni do pekla; do ohnû,
jenÏ nikdy nebude uha‰en, kde ãerv
jejich neumírá a oheÀ není uha‰en.

42 A opût, pohor‰uje-li tû noha tvá,
utni ji; neboÈ ten, kdo je vzorem tv˘m,
podle nûhoÏ kráãí‰, stane-li se pfie-
stupníkem, bude uÈat.

43 Je lépe tobû vstoupiti do Ïivota
kulhajícímu, neÏ abys obû nohy maje
byl uvrÏen do pekla; do ohnû, jenÏ
nikdy nebude uha‰en.

44 TudíÏ, nechÈ kaÏd˘ ãlovûk stojí
nebo padá skrze sebe, a ne pro druhé-
ho; neboli nespoléhaje na druhého.

45 Vyhledávejte Otce mého, a stane
se v onu pravou chvíli, o co budete
prositi, budete-li prositi ve vífie vûfiíce,
Ïe obdrÏíte.

46 A jestliÏe oko tvé, které hledí
pro tebe, ten, kter˘ je urãen, aby bdûl
nad tebou, aby ti ukazoval svûtlo, se
stane pfiestupníkem a pohor‰uje tû,
vytrhni ho.

47 Je lépe tobû vstoupiti do království
BoÏího s jedním okem, neÏ abys obû oãi
maje byl uvrÏen do ohnû pekelného.

48 NeboÈ je lépe, abys sám byl spasen,
neÏ abys byl uvrÏen do pekla s bratrem
sv˘m, kde ãerv jejich neumírá a kde
oheÀ neuhasíná.

PJS, Marek 12:32 (porovnej
s Markem 12:27)

(BÛh není Bohem mrtv˘ch, protoÏe pozve-
dá mrtvé z jejich hrobÛ.)

32 On není tudíÏ Bohem mrtv˘ch, ale
Bohem Ïiv˘ch; neboÈ je pozvedá z hro-
bÛ jejich. Vy tudíÏ velice chybujete.

PJS, Marek 14:20–25 (porovnej
s Markem 14:22–25; PJS, Matou‰
26:22, 24–25)

(JeÏí‰ ustanovil svátost.)

20 A kdyÏ jedli, JeÏí‰ vzal chléb a
poÏehnal ho a lámal a dával jim a fiekl:
Vezmûte ho a jezte.

21 Vizte, toto je proto, abyste to ãinili

na památku tûla mého; neboÈ tak ãasto,
jak toto budete ãiniti, budete pamatova-
ti na tuto hodinu, Ïe jsem byl s vámi.

22 A vzal kalich, a kdyÏ vzdal díky,
dal jim ho; a oni v‰ichni z nûho pili.

23 A fiekl jim: Toto je na památku
krve mé, která je prolévána pro mno-
hé, a nové smlouvy, kterou vám dá-
vám; neboÈ o mne budete vydávati
svûdectví celému svûtu.

24 A tak ãasto, jak tento obfiad budete
vykonávati, budete pamatovati na
mne v této hodinû, Ïe jsem byl s vámi a
pil s vámi z tohoto kalichu, vpravdû
v posledním ãase ve sluÏbû své.

25 Vpravdû pravím vám: O tomto
budete vydávati svûdectví; neboÈ ne-
budu jiÏ s vámi píti z plodu vinného
kmene, aÏ onoho dne, kdy jej budu píti
nov˘ v království BoÏím.

PJS, Marek 14:36–38 (porovnej
s Markem 14:32–34)

(V Getsemanech dokonce ani nûktefií
z Dvanácti nepochopili plnû JeÏí‰ovu úlo-
hu jako Mesiá‰e.)

36 A pfii‰li na místo, které se naz˘va-
lo Getsemany, coÏ byla zahrada; a
uãedníci poãali b˘ti pfievelice ohrome-
ni a velmi sklíãení a reptati v srdci
svém pfiem˘‰lejíce, zda to je Mesiá‰.

37 A JeÏí‰, znaje srdce jejich, fiekl uãed-
níkÛm sv˘m: Posaìte se zde, zatímco
se já budu modliti.

38 A vzal s sebou Petra a Jakuba a
Jana a pokáral je a fiekl jim: Du‰e má
je nesmírnû zarmoucena, aÏ k smrti;
zÛstaÀte zde a bdûte.

PJS, Marek 16:3–6 (porovnej
s Markem 16:4–7; podobné
zmûny byly provedeny
v Matou‰ovi 28:2–8; porovnej
s Luká‰em 24:2–4)

(Dva andûlé pfiivítali Ïeny u hrobu
Spasitele.)

3 Ale kdyÏ pohlédly, vidûly, Ïe kámen
je odvalen (neboÈ byl velmi velik˘), a
dva andûle sedící na nûm, odûné
v dlouhém bílém ‰atu; a vydûsily se.

4 Ale andûlé jim fiekli: Nedûste se;
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hledáte JeÏí‰e Nazaretského, jenÏ byl
ukfiiÏován; on vstal; není zde; vizte
místo, kam ho poloÏili;

5 A jdûte cestou svou, fieknûte uãední-
kÛm jeho a Petrovi, Ïe jde pfied vámi do
Galileje; tam jej uvidíte, jak vám pravil.

6 A ony, vstoupiv‰e do hrobu, uvidûly
místo, kam poloÏili JeÏí‰e.

PJS, Luká‰ 1:8 (porovnej s Luká‰em
1:8)

(Zachariá‰, otec Jana Kfititele, vykonával
knûÏské povinnosti.)

8 A zatímco konal úfiad knûÏsk˘ pfied
Bohem, v fiádu knûÏství svého,

PJS, Luká‰ 2:46 (porovnej
s Luká‰em 2:46)

(Doktofii v chrámu naslouchali JeÏí‰ovi a
kladli mu otázky.)

46 A stalo se po tfiech dnech, Ïe ho
nalezli v chrámu, sedícího uprostfied
doktorÛ, a oni mu naslouchali a kladli
mu otázky.

PJS, Luká‰ 3:4–11 (porovnej
s Luká‰em 3:4–6)

(Kristus pfiijde, aby naplnil proroctví,
sÀal hfiíchy, pfiinesl spasení a byl svûtlem,
a pfiijde v den moci a plnosti ãasÛ.)

4 Jak je psáno v knize proroka Izaiá‰e;
a toto jsou ta slova fikoucí: Hlas jedno-
ho volajícího v pustinû: Pfiipravujte
cestu Pánû a pfiímé ãiÀte stezky jeho.

5 NeboÈ vizte a hleìte, on pfiijde, jak
je to psáno v knize prorokÛ, aby sÀal
hfiíchy svûta a pfiinesl spasení pohan-
sk˘m národÛm, aby shromáÏdil ty,
ktefií jsou ztraceni, ktefií jsou z ovãince
Izraele;

6 Ano, vpravdû rozpt˘lené a suÏova-
né; a také aby pfiipravil cestu a umoÏ-
nil kázání evangelia pohanÛm;

7 A aby byl svûtlem pro v‰echny,
jiÏ sedí v temnotû, do nejzaz‰ích ãástí
zemû; aby uskuteãnil vzkfií‰ení z mrt-
v˘ch a vystoupil na v˘sost, aby pfieb˘-
val na pravici Otcovû,

8 AÏ plnost ãasÛ a zákon a svûdectví
budou zapeãetûny a klíãe království
budou pfiedány opût Otci;

9 Aby udûlil spravedlnost v‰em; aby
sestoupil dolÛ v soudu na v‰echny a
aby pfiesvûdãil v‰echny bezboÏné o
bezboÏn˘ch skutcích jejich, kter˘ch se
dopustili; a to v‰e v den, kdy pfiijde;

10 NeboÈ to je den moci; ano, kaÏdé
údolí bude vyplnûno a kaÏdá hora a
pahorek bude sníÏen; kfiivé bude uãi-
nûno pfiím˘m a nerovné cesty budou
uãinûny hladk˘mi;

11 A ve‰keré tûlo uvidí spasení BoÏí.

PJS, Luká‰ 11:53 (porovnej
s Luká‰em 11:52)

(Plnost písem je klíãem poznání.)

53 Bûda vám, zákoníci! NeboÈ jste
odÀali klíã poznání, plnost písem; vy
sami nevstupujete do království; a
tûm, ktefií vstupovali, jste bránili.

PJS, Luká‰ 12:9–12 (porovnej
s Luká‰em 12:9–10)

(Rouhání proti Duchu Svatému nebude
odpu‰tûno.)

9 Ale ten, kdo mne zapírá pfied lidmi,
bude zapfien pfied andûly BoÏími.

10 Nyní, uãedníci jeho vûdûli, Ïe toto
pravil, protoÏe oni mluvili zlé proti
nûmu pfied lidmi; neboÈ se báli vyzna-
ti ho pfied lidmi.

11 A rozmlouvali mezi sebou fikouce:
On zná srdce na‰e a mluví k odsouzení
na‰emu a nebude nám odpu‰tûno. Ale
on jim odpovûdûl a fiekl jim:

12 Kdokoli bude mluviti slovo proti
Synu MuÏe a bude ãiniti pokání, bude
mu odpu‰tûno; ale tomu, kdo se rouhá
proti Duchu Svatému, tomu odpu‰tû-
no nebude.

PJS, Luká‰ 12:41–57 (porovnej
s Luká‰em 12:38–48)

(Musíme b˘ti vÏdy pfiipraveni na pfiíchod
Pánû.)

41 NeboÈ vizte, on pfiichází v prvním
bdûní noci a pfiijde také ve druhém
bdûní a opût pfiijde ve tfietím bdûní.

42 A vpravdû pravím vám: On jiÏ
pfii‰el, jak je o nûm psáno; a aÏ pfiijde
opût ve druhém bdûní nebo aÏ pfiijde
ve tfietím bdûní, poÏehnaní jsou ti
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sluÏebníci, kdyÏ pfiichází, které na-
lezne tak ãinící;

43 NeboÈ Pán onûch sluÏebníkÛ se
pfiepá‰e a nechá je usaditi k pokrmu a
vyjde a bude jim slouÏiti.

44 A nyní, vpravdû pravím tyto vûci
vám, abyste mohli vûdûti toto, Ïe pfií-
chod Pánû je jako zlodûj v noci.

45 A je to jako s ãlovûkem, kter˘ je
hospodáfiem, kter˘, nebdí-li nad zbo-
Ïím sv˘m, zlodûj pfiichází v hodinu,
jíÏ si není vûdom, a bere zboÏí jeho a
rozdûluje ho mezi spoleãníky své.

46 A oni si fiekli mezi sebou: Kdyby
pán domu byl vûdûl, v kterou hodinu
zlodûj pfiijde, bdûl by a nestrpûl by,
aby do domu jeho bylo vniknuto, a
ztrátu zboÏí svého.

47 A on jim fiekl: Vpravdû pravím
vám, buìte tudíÏ také pfiipraveni; ne-
boÈ Syn MuÏe pfiichází v hodinu, kdy
si to nepomyslíte.

48 Poté mu Petr fiekl: Pane, praví‰
toto podobenství nám nebo v‰em?

49 A Pán fiekl: Mluvím k tûm, které
Pán uãiní vládci nad ãeledí svou, aby
dávali dûtem jeho porci pokrmu jejich
v patfiiãn˘ ãas.

50 A oni fiekli: Kdo je potom onen
vûrn˘ a moudr˘ sluÏebník?

51 A Pán jim fiekl: To je onen sluÏeb-
ník, kter˘ bdí, aby udûlil svou porci
pokrmu v patfiiãn˘ ãas.

52 PoÏehnan˘ buì onen sluÏebník,
kterého Pán jeho nalezne, aÏ pfiijde,
tak ãinícího.

53 Vpravdû pravím vám, Ïe ho uãiní
vládcem nade v‰ím, co má.

54 Ale zl˘ sluÏebník je ten, kter˘ není
nalezen bdící. A není-li onen sluÏebník
nalezen bdící, fiekne si v srdci svém:
Pán mÛj oddaluje pfiíchod svÛj; a za-
ãne bíti sluÏebníky a sluÏebnice a jísti
a píti a b˘ti opil˘m.
55 Pán onoho sluÏebníka pfiijde

v den, kter˘ nevyhlíÏí, a v hodinu, kdy
si to neuvûdomuje, a srazí ho a urãí mu
díl jeho s nevûfiícími.

56 A onen sluÏebník, kter˘ znal vÛli
Pána svého, a nepfiipravoval se na
pfiíchod Pána svého, ani neãinil podle
vÛle jeho, bude bit mnoha ranami.

57 Ale ten, kter˘ neznal vÛli Pána
svého a dopustil se vûcí hodn˘ch ran,
bude bit ménû. NeboÈ komukoli je
mnoho dáno, mnoho bude od nûho po-
Ïadováno; a komu Pán svûfiil mnoho,
od toho budou lidé Ïádati více.

PJS, Luká‰ 16:16–23 (porovnej
s Luká‰em 16:16–18)

(JeÏí‰ poskytl kontext pro podobenství o
bohatém ãlovûku a Lazarovi.)

16 A oni mu pravili: My máme zákon
a proroky; ale co se t˘ká muÏe tohoto,
nepfiijmeme ho, aby byl vládcem
na‰ím; neboÈ on ãiní ze sebe soudce
nad námi.

17 Poté jim JeÏí‰ pravil: Zákon a pro-
roci svûdãí o mnû; ano, a v‰ichni pro-
roci, ktefií psali, dokonce aÏ do Jana,
pfiedpovídali o tûchto dnech.

18 Od onoho ãasu je kázáno králov-
ství BoÏí a kaÏd˘ ãlovûk, kter˘ hledá
pravdu, se do nûho tlaãí.

19 A je snaz‰í nebi a zemi pominouti,
neÏ jedné ãárce zákona selhati.

20 A proã uãíte zákonu a popíráte to,
co je psáno; a odsuzujete toho, koho
Otec poslal, aby zákon naplnil, abyste
vy v‰ichni mohli vykoupeni b˘ti?

21 Ó blázni! NeboÈ vy si fiíkáte v srdci
svém: Îádného Boha není. A pfievrací-
te pravou cestu; a království nebeské
trpí násilí od vás; a vy pronásledujete
mírné; a v násilí svém se snaÏíte zniãiti
království; a jímáte dûti království
silou. Bûda vám, vy cizoloÏníci!

22 A opût mu spílali jsouce rozhnûvá-
ni, protoÏe fiekl, Ïe jsou cizoloÏníci.

23 Ale on pokraãoval fika: Kdokoli
zapudí manÏelku svou a oÏení se s ji-
nou, cizoloÏí; a kdokoli se oÏení s tou,
která je zapuzena od manÏela svého,
cizoloÏí. Vpravdû pravím vám, pfiirov-
nám vás k bohatému muÏi.

PJS, Luká‰ 17:21 (porovnej
s Luká‰em 17:20–21)

(Království BoÏí jiÏ pfii‰lo.)

21 Ani nefieknou: Hleìte, zde! Nebo:
Hleìte, tam! NeboÈ vizte, království
BoÏí jiÏ pfii‰lo k vám.
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PJS, Luká‰ 17:36–40 (porovnej
s Luká‰em 17:37)

(JeÏí‰ vysvûtlil podobenství ohlednû shro-
máÏdûní spravedliv˘ch.)

36 A odpovûdûli a fiekli jemu: Kde,
Pane, budou vzati?

37 A on jim fiekl: Kdekoli je tûlo shro-
máÏdûno; neboli, jin˘mi slovy, kamkoli
jsou svatí shromáÏdûni, tam budou
shromáÏdûni orlové; neboli, tam bude
shromáÏdûn zbytek.

38 Toto on pravil, oznaãuje shromáÏ-
dûní svat˘ch sv˘ch; a o andûlích sestu-
pujících a shromaÏìujících k nim
zbytek; jeden z loÏe, dal‰í od mletí a
dal‰í z pole, odkudkoli se mu zachce.

39 NeboÈ vpravdû budou nová nebe-
sa a nová zemû, na kter˘ch pfieb˘vá
spravedlivost.

40 A nebude Ïádná neãistá vûc; neboÈ
zemû zestárne, stejnû jako ‰at, protoÏe
narostla ve zkaÏenosti, proãeÏ pomíjí,
a podnoÏí zÛstává posvûceno, oãi‰tû-
no od ve‰kerého hfiíchu.

PJS, Luká‰ 18:27 (porovnej
s Luká‰em 18:27)

(DÛvûfiování v bohatství brání ãlovûku
vstoupiti do království BoÏího.)

27 A on jim pravil: Je nemoÏné pro ty,
jiÏ dÛvûfiují v bohatství, aby vstoupili
do království BoÏího; ale ten, kter˘
opou‰tí vûci, jeÏ jsou z tohoto svûta, je
moÏné u Boha, aby vstoupil.

PJS, Luká‰ 21:24–26 (porovnej
s Luká‰em 21:24–26)

(JeÏí‰ vysvûtlil znamení svého pfiíchodu.)

24 Nyní, tyto vûci k nim promlouval
ohlednû zniãení Jeruzaléma. A poté se
ho uãedníci jeho ptali fikouce: Mistfie,
poví‰ nám ohlednû pfiíchodu svého?

25 A on jim odpovûdûl a pravil:
V pokolení, v nûmÏ ãasy pohanÛ bu-
dou naplnûny, budou znamení na
slunci a na mûsíci a na hvûzdách; a na
zemi úzkost národÛ se zmatkem, jako
mofie a vlny fivoucí. Zemû také bude
rozboufiena, i vody veliké hloubky;

26 Srdce lidská selhávající jim pro
strach a pro oãekávání onûch vûcí, které

pfiijdou na zemi. NeboÈ moci nebeské
se budou tfiásti.

PJS, Luká‰ 21:32 (porovnej
s Luká‰em 21:32)

(V‰e bude naplnûno, aÏ ãasy pohanÛ
budou naplnûny.)

32 Vpravdû pravím vám, toto pokole-
ní, pokolení, kdy ãasy pohanÛ budou
naplnûny, nepomine, dokud v‰e nebu-
de naplnûno.

PJS, Luká‰ 23:35 (porovnej
s Luká‰em 23:34)

(JeÏí‰ prosil o odpu‰tûní pro fiímské vojá-
ky, ktefií ho ukfiiÏovali.)

35 Tehdy JeÏí‰ fiekl: Otãe, odpusÈ jim;
neboÈ nevûdí, co ãiní. (Mínûni vojáci,
ktefií ho ukfiiÏovali) a rozdûlili odûv
jeho a metali los.

PJS, Jan 1:1–34 (porovnej s Janem
1:1–34)

(Evangelium JeÏí‰e Krista bylo kázáno od
poãátku. Jeden Elias [Jan Kfititel] pfiipra-
vil cestu pro Krista a dal‰í Elias [Kristus]
znovuzfiídí v‰echny vûci.)

1 Na poãátku bylo evangelium kázá-
no skrze Syna. A evangelium bylo
slovo, a to slovo bylo se Synem, a Syn
byl s Bohem, a Syn byl od Boha.

2 Tent˘Ï byl na poãátku s Bohem.
3 V‰echny vûci byly uãinûny skrze

nûj; a bez nûho nebylo uãinûno nic, co
uãinûno bylo.

4 V nûm bylo evangelium, a evangeli-
um bylo Ïivot, a Ïivot byl svûtlo lidí;

5 A to svûtlo svítí ve svûtû, a svût ho
nechápe.

6 Byl muÏ poslan˘ od Boha, jehoÏ
jméno bylo Jan.

7 Tent˘Ï pfii‰el do svûta na svûdectví,
aby vydával svûdectví o tom svûtle,
aby vydával svûdectví o evangeliu
skrze Syna, v‰em, aby skrze nûj lidé
mohli uvûfiiti.

8 On nebyl ono svûtlo, ale pfii‰el, aby
vydával svûdectví o onom svûtle,

9 Které bylo to pravé svûtlo, které
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osvûcuje kaÏdého ãlovûka, jenÏ pfiichází
na svût;

10 Vpravdû Syn BoÏí. Ten, kter˘ byl
na svûtû, a svût byl uãinûn skrze nûj, a
svût ho nepoznal.

11 Do svého vlastního pfii‰el, a jeho
vlastní ho nepfiijali.

12 Ale v‰em, ktefií ho pfiijali, tûm dal
moc státi se syny BoÏími; pouze tûm,
jiÏ vûfií ve jméno jeho.

13 Narodil se, ne z krve, ani z vÛle
tûla, ani z vÛle muÏe, ale z Boha.

14 A totéÏ slovo bylo uãinûno tûlem, a
pfieb˘valo mezi námi, a my jsme vidûli
slávu jeho, slávu jakoÏto Jednorozeného
Otcova, plného milosti a pravdy.

15 Jan vydával svûdectví o nûm a
volal fika: Toto je ten, o nûmÏ jsem
mluvil; tomu, kter˘ pfiichází po mnû,
je dávána pfiednost pfiede mnou; neboÈ
on byl pfiede mnou.

16 NeboÈ na poãátku bylo Slovo,
vpravdû Syn, kter˘ je uãinûn tûlem, a
poslán k nám vÛlí Otcovou. A v‰ichni,
jiÏ uvûfií ve jméno jeho, obdrÏí z plnos-
ti jeho. A z plnosti jeho jsme my v‰ich-
ni obdrÏeli, vpravdû nesmrtelnost a
vûãn˘ Ïivot, skrze milost jeho.

17 NeboÈ zákon byl dán skrze MojÏí-
‰e, ale Ïivot a pravda pfii‰ly skrze
JeÏí‰e Krista.

18 NeboÈ zákon byl podle tûlesného
pfiikázání, které pfiiná‰í smrt; ale
evangelium bylo podle moci neko-
neãného Ïivota, skrze JeÏí‰e Krista,
Jednorozeného Syna, jenÏ je v lÛnû
Otcovû.

19 A Ïádn˘ ãlovûk nevidûl nikdy
Boha, ledaÏe on vydal svûdectví o
Synu; neboÈ pokud to není skrze nûj,
Ïádn˘ ãlovûk nemÛÏe b˘ti spasen.

20 A toto je svûdectví Janovo, kdyÏ
Îidé poslali knûÏí a Levíty z Jeruzalé-
ma, aby se ho otázali; Ty kdo jsi?

21 A on vyznal, a nepopfiel, Ïe je Elias;
ale vyznal fika; Já nejsem Kristus.

22 A otázali se ho fikouce; Jak tedy jsi
Elias? A on fiekl: Já nejsem onen Elias,
kter˘ znovuzfiídí v‰echny vûci. A
otázali se ho fikouce: Jsi onen prorok?
A on odpovûdûl: Ne.

23 Poté mu fiekli: Ty kdo jsi? Abychom

mohli dáti odpovûì tûm, jiÏ nás posla-
li. Co praví‰ sám o sobû?

24 On fiekl: Já jsem hlas volajícího
v pustinû: UãiÀte pfiímou stezku Pánû,
jak praví prorok Izaiá‰.

25 A ti, ktefií byli posláni, byli z farizeÛ.
26 A otázali se ho a fiekli mu; Proã

tedy kfití‰, jestliÏe nejsi ten Kristus ani
Elias, kter˘ znovuzfiídí v‰echny vûci,
ani onen prorok?

27 Jan jim odpovûdûl fika; Já kfitím
vodou, ale stojí jeden mezi vámi, jehoÏ
vy neznáte;

28 On je ten, o nûmÏ vydávám svû-
dectví. On je oním prorokem, vpravdû
Eliasem, kter˘ pfiichází po mnû a
jemuÏ je dávána pfiednost pfiede
mnou, fiemínek jehoÏ obuvi nejsem
hoden rozvázati, neboli jehoÏ místo
nejsem schopen zastávati; neboÈ on
bude kfitíti nejen vodou, ale i ohnûm a
Duchem Svat˘m.

29 Pfií‰tího dne Jan vidí JeÏí‰e pfiichá-
zejícího k nûmu, a pravil; Vizte Beránka
BoÏího, kter˘ snímá hfiích svûta!

30 A Jan vydal lidem o nûm svûdectví
fika: Toto je ten, o nûmÏ jsem fiekl; Po
mnû pfiichází muÏ, jemuÏ je dávána
pfiednost pfiede mnou; neboÈ on byl
pfiede mnou, a já jsem ho znal, a vûdûl
jsem, Ïe se projeví Izraeli; tudíÏ já pfii-
cházím kfitû vodou.

31 A Jan vydal svûdectví fika: KdyÏ
byl mnou pokfitûn, uvidûl jsem Ducha
sestupujícího s nebe jako holubici, a
spoãinul na nûm.

32 A poznal jsem ho; neboÈ ten, kter˘
mne poslal, abych kfitil vodou, ten mi
pravil; Na koho uvidí‰ Ducha sestu-
pujícího a na nûm zÛstávajícího, to je
ten, kter˘ kfití Duchem Svat˘m.

33 A já jsem vidûl, a vydal jsem svû-
dectví, Ïe toto je Syn BoÏí.

34 Tyto vûci byly uãinûny v Betabafie
za Jordánem, kde Jan kfitil.

PJS, Jan 1:42 (porovnej s Janem 1:43)

(Céfas znamená „vidoucí“ nebo „kámen“.)

42 A pfiivedl jej k JeÏí‰ovi. A kdyÏ ho
JeÏí‰ spatfiil, fiekl: Ty jsi ·imon, syn
Joná‰Ûv, ty se bude‰ jmenovati Céfas,
coÏ vyloÏeno je vidoucí nebo kámen.
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A oni byli rybáfii. A okamÏitû opustili
v‰e a následovali JeÏí‰e.

PJS, Jan 4:1–4 (porovnej s Janem
4:1–2)

(JeÏí‰ vykonával kfity.)
1 KdyÏ tudíÏ farizeové usly‰eli, Ïe

JeÏí‰ uãinil a pokfitil více uãedníkÛ neÏ
Jan,

2 Hledali pilnûji nûjaké zpÛsoby, aby
ho mohli usmrtiti; neboÈ mnozí pfiijali
Jana jako proroka, ale nevûfiili v JeÏí‰e.

3 Nyní, Pán to vûdûl, aãkoli on sám
nepokfitil tak mnohé, jako uãedníci
jeho;

4 NeboÈ on jim to dovolil kvÛli pfiíkla-
du toho, jak mají projevovati pfiízeÀ
jeden druhému.

PJS, Jan 4:26 (porovnej s Janem 4:24)

(BÛh zaslíbil svého Ducha prav˘m vûfiícím.)
26 NeboÈ tûm BÛh zaslíbil Ducha

svého. A ti, jiÏ ho uctívají, musejí uctí-
vati v duchu a v pravdû.

PJS, Jan 13:8–10 (porovnej s Janem
13:8–10)

(JeÏí‰ myl nohy apo‰tolÛm.)
8 Petr mu fiíká: Nemusí‰ m˘ti nohy

mé. JeÏí‰ mu odpovûdûl: Neumyji-li tû,
nebude‰ míti Ïádného podílu se mnou.

9 ·imon Petr mu fiíká: Pane, nejen nohy
mé, ale také ruce mé a hlavu mou.

10 JeÏí‰ mu fiíká: Ten, kter˘ si umyl
ruce své a hlavu svou, nepotfiebuje
um˘ti kromû nohou sv˘ch, ale je v‰ec-
ken ãist; a vy jste ãisti, ale ne zcela.
Nyní, toto byl zvyk ÎidÛ podle záko-
na jejich; proãeÏ, JeÏí‰ toto uãinil, aby
mohl b˘ti zákon naplnûn.

PJS, Jan 14:30 (porovnej s Janem 14:30)

(KníÏe temnoty, neboli Satan, je z tohoto
svûta.)

30 Po tomto nebudu s vámi mnoho
mluviti; neboÈ kníÏe temnoty, kter˘ je
z tohoto svûta, pfiichází, ale nemá Ïádné
moci nade mnou, ale má moc nad vámi.

PJS, Skutkové 9:7 (porovnej se
Skutky 9:7; 22:9)

(Ti, ktefií byli s Pavlem pfii jeho obrácení,

vidûli svûtlo, ale nesly‰eli hlas ani nevidûli
Pána.)

7 A ti, jiÏ putovali s ním, vidûli vskut-
ku svûtlo a báli se; ale nesly‰eli hlas
toho, kter˘ k nûmu promlouval.

PJS, ¤ímanÛm 4:16 (porovnej
s ¤ímanÛm 4:16)

(Jak víra, tak skutky, skrze milost, jsou
nutné pro spasení.)

16 TudíÏ vy jste ospravedlnûni vírou
a skutky, skrze milost, aby zaslíbení
mohlo b˘ti jist˘m pro ve‰keré símû;
nejen pro ty, jiÏ jsou ze zákona, ale také
pro ty, jiÏ jsou víry Abrahamovy; kter˘
je otcem nás v‰ech,

PJS, ¤ímanÛm 7:5–27 (porovnej
s ¤ímanÛm 7:5–25)

(Kristus má moc zmûniti du‰i lidí.)

5 NeboÈ kdyÏ jsme byli v tûle, pohnut-
ky hfiíchu, které nebyly podle zákona,
pÛsobily v oudech na‰ich, aby pfiinesly
ovoce ke smrti.

6 Ale nyní jsme vysvobozeni ze záko-
na, v nûmÏ jsme byli drÏeni, jsouce
mrtvi vÛãi zákonu, abychom mohli
slouÏiti v novosti ducha, a ne v zastara-
losti litery.

7 Co tedy fiekneme? Je zákon hfiíchem?
BÛh chraÀ. Nikoli, hfiíchu jsem nepo-
znal, neÏ skrze zákon; neboÈ Ïádosti
bych nepoznal, kdyby byl zákon nefiekl:
Nebude‰ Ïádostiv.

8 Ale hfiích, vzav pfiíleÏitost skrze
pfiikázání, zpÛsobil ve mnû v‰eliké
druhy Ïádosti. NeboÈ bez zákona
hfiích byl mrtev.

9 NeboÈ kdysi jsem byl Ïiv bez pfie-
stupku proti zákonu, ale kdyÏ pfii‰lo
pfiikázání Kristovo, hfiích oÏil a já jsem
zemfiel.

10 A kdyÏ jsem nevûfiil pfiikázání
Kristovu, které pfii‰lo, které bylo usta-
noveno k Ïivotu, shledal jsem, Ïe mne
odsuzuje k smrti.

11 NeboÈ hfiích, vzav pfiíleÏitost,
popíral pfiikázání a klamal mne; a jím
jsem byl zabit.

12 Nicménû, shledal jsem, Ïe zákon je
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svat˘ a Ïe pfiikázání je svaté a sprave-
dlné a dobré.

13 Bylo tedy to, co je dobré, uãinûno
pro mne smrtí? BÛh chraÀ. Ale hfiích,
aby se mohl jeviti hfiíchem, skrze to, co
je dobré, zpÛsobuje smrt ve mne; aby
se hfiích, skrze pfiikázání, mohl státi
nesmírnû hfií‰n˘m.

14 NeboÈ my víme, Ïe pfiikázání je
duchovní; ale kdyÏ jsem byl pod záko-
nem, byl jsem je‰tû tûlesn˘m, proda-
n˘m hfiíchu.

15 Ale nyní jsem duchovním; neboÈ
to, co je mi pfiikázáno ãiniti, ãiním; a
to, co je mi pfiikázáno nedovolovati,
nedovoluji.

16 NeboÈ to, co vím, Ïe není správné,
nebudu ãiniti; neboÈ to, co je hfiích,
nenávidím.

17 JestliÏe tedy neãiním to, co nechci
dovoliti, souhlasím se zákonem, Ïe je
dobr˘; a nejsem odsouzen.

18 Nyní tedy nejsem to jiÏ já, kdo ãiní
hfiích; ale snaÏím se podmaniti onen
hfiích, kter˘ pfieb˘vá ve mnû.

19 NeboÈ vím, Ïe ve mnû, to jest v tûle
mém, nepfieb˘vá Ïádná dobrá vûc;
neboÈ chtûní je pfiítomné ve mnû, ale
abych vykonal to, co je dobré, nenalé-
zám, jedinû v Kristu.

20 NeboÈ to dobré, co bych ãinil,
kdyÏ jsem byl pod zákonem, neshle-
dávám b˘ti dobr˘m; tudíÏ neãiním ho.

21 Ale to zlé, které bych neãinil pod
zákonem, shledávám b˘ti dobr˘m; to
ãiním.

22 Nyní, ãiním-li, skrze pomoc
Kristovu, to, co bych neãinil pod záko-
nem, nejsem pod zákonem; a jiÏ se
nesnaÏím ãiniti nesprávné, ale snaÏím
se podmaniti hfiích, kter˘ pfieb˘vá
ve mnû.

23 Shledávám tedy, Ïe pod zákonem,
Ïe kdyÏ jsem chtûl ãiniti dobré, zlé bylo
pfiítomné se mnou; pfiesto se tû‰ím ze
zákona BoÏího podle vnitfiního ãlovûka.

24 A nyní vidím jin˘ zákon, a to pfii-
kázání Kristovo, a to je vtisknuto do
mysli mé.

25 Ale oudy mé válãí proti zákonu
mysli mé a uvádûjí mne do zajetí záko-
na hfiíchu, kter˘ je v oudech m˘ch.

26 A nepodmaÀuji-li hfiích, kter˘ je ve
mnû, ale s tûlem slouÏím zákonu hfií-
chu; Ó, jak bídn˘ jsem ãlovûk! Kdo
mne vysvobodí z tûla této smrti?

27 Dûkuji, tedy, Bohu skrze JeÏí‰e
Krista, Pána na‰eho, Ïe tak s myslí já
sám slouÏím zákonu BoÏímu.

PJS, ¤ímanÛm 8:8 (porovnej
s ¤ímanÛm 8:8)

(Ti, ktefií následují zpÛsoby tûla, Bohu se
líbiti nemohou.)

8 Tak tedy ti, jiÏ jsou podle tûla, Bohu
se líbiti nemohou.

PJS, 1. Korintsk˘m 7:1–2, 5, 26,
29–33 (porovnej s 1. Korintsk˘m
7:1–2, 5, 26, 29–33)

(Pavel zodpovídá otázky ohlednû manÏelství
mezi tûmi, ktefií jsou povoláni na misii.)

1 Nyní ohlednû vûcí, o nichÏ jste mi
psali fikouce: Je dobré pro muÏe nedo-
t˘kati se Ïeny.

2 Nicménû, já pravím, kvÛli vyhnutí
se smilstvu, nechÈ kaÏd˘ muÏ má svou
vlastní manÏelku a nechÈ kaÏdá Ïena
má svého vlastního manÏela.

5 Neodcházejte jeden od druhého, le-
daÏe to je se souhlasem na ãas, abyste
se mohli vûnovati pÛstu a modlitbû; a
opût se spolu sejdûte, aby vás Satan
nepokou‰el pro va‰i nezdrÏenlivost.

26 Domnívám se tudíÏ, Ïe toto je dobré
kvÛli souãasn˘m tûÏkostem, pro muÏe
tak zÛstati, aby mohl konati vût‰í dobro.

29 Ale pravím vám, ktefií jste povolá-
ni ke sluÏbû. NeboÈ toto fiíkám, bratfií,
ãas, kter˘ zb˘vá, je jen krátk˘, v nûmÏ
budete vysláni ke sluÏbû. Dokonce ti,
jiÏ mají manÏelky, budou, jako by
nemûli Ïádnou; neboÈ jste povoláni a
vyvoleni konati Pánovo dílo.

30 A bude to s tûmi, ktefií pláãou, jako
by neplakali; a s tûmi, ktefií se radují,
jako by se neradovali, a s tûmi, ktefií
kupují, jako by nevlastnili;

31 A s tûmi, ktefií uÏívají tohoto svûta,
jako by ho neuÏívali; neboÈ podoba
tohoto svûta pomíjí.

32 Ale chtûl bych, bratfií, abyste zve-
lebovali povolání své. Chtûl bych vás
míti bez peãování. NeboÈ ten, kdo
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není Ïenat˘, se stará o vûci, jeÏ náleÏejí
Pánu, jak se mÛÏe zalíbiti Pánu; tudíÏ
on vítûzí.

33 Ale ten, kdo je Ïenat˘, peãuje o
vûci, které jsou ze svûta, jak se mÛÏe
zalíbiti manÏelce své; tudíÏ, je zde roz-
díl, neboÈ je zdrÏován.

PJS, 1. Korintsk˘m 15:40 (porovnej
s 1. Korintsk˘m 15:40)

(Ve vzkfií‰ení jsou tfii stupnû slávy.)

40 Také celestiální tûla, a tûla terestri-
ální a tûla telestiální; ale sláva celesti-
álních, jedna; a terestriálních, jiná; a
telestiálních, jiná.

PJS, 2. Korintsk˘m 5:16 (porovnej
s 2. Korintsk˘m 5:16)

(Pavel radil Svat˘m, aby neÏili podle zpÛ-
sobu tûla.)

16 ProãeÏ, od nynûj‰ka jiÏ neÏijeme
podle tûla; ano, aãkoli jsme kdysi Ïili
podle tûla, pfiesto, ponûvadÏ jsme
poznali Krista, nyní, od nynûj‰ka, jiÏ
neÏijeme podle tûla.

PJS, Galatsk˘m 3:19–20 (porovnej
s Galatsk˘m 3:19–20)

(Kristus je prostfiedníkem nové smlouvy. Je
porovnáván zákon MojÏí‰Ûv [stará smlou-
va] a vûãné evangelium [nová smlouva].)

19 ProãeÏ tedy, zákon byl pfiidán kvÛli
pfiestupkÛm, dokud nepfiijde símû,
kterému zaslíbení bylo uãinûno v záko-
nu daném MojÏí‰ovi, jenÏ byl vysvûcen
rukou andûlÛ, aby byl prostfiedníkem
této první smlouvy (zákona).

20 Nyní, tento prostfiedník nebyl pro-
stfiedníkem nové smlouvy; ale je jeden
prostfiedník nové smlouvy, kter˘m je
Kristus, jak je psáno v zákonû ohlednû
zaslíbení uãinûn˘ch Abrahamovi a
semeni jeho. Nyní, Kristus je prostfied-
níkem Ïivota; neboÈ toto je zaslíbení,
jeÏ BÛh uãinil Abrahamovi.

PJS, Efezsk˘m 4:26 (porovnej
s Efezsk˘m 4:26)

(Nespravedliv˘ hnûv je hfiíchem.)

26 MÛÏete b˘ti rozhnûváni a nehfie‰iti?
NechÈ slunce nezapadá na hnûv vá‰;

PJS, 1. Tessalonicensk˘m 4:15
(porovnej s 1. Tessalonicensk˘m
4:15)

(Ti spravedliví lidé, ktefií jsou naÏivu pfii
pfiíchodu Pánû, nebudou míti Ïádnou
v˘hodu pfied spravedliv˘mi mrtv˘mi.)

15 NeboÈ toto vám pravíme skrze
slovo Pánû, Ïe ti, ktefií jsou naÏivu pfii
pfiíchodu Pánû, nepfiedejdou ty, ktefií
zÛstávají do pfiíchodu Pánû, ktefií spí.

PJS, 2. Tessalonicensk˘m 2:2–3, 7–9
(porovnej s 2. Tessalonicensk˘m
2:2–9)

(Pavel prorokoval odpadlictví pfied Páno-
v˘m návratem.)

2 Abyste nebyli brzy otfieseni v mysli
nebo znepokojeni dopisem, ledaÏe ho
obdrÏíte od nás; ani skrze ducha, ani
skrze slovo, jakoÏe den KristÛv je na
dosah.

3 NechÈ vás Ïádn˘ ãlovûk Ïádn˘m
zpÛsobem neoklame; neboÈ nejprve
pfiijde odpadnutí a bude zjeven onen
ãlovûk hfiíchu, syn zatracení;

7 NeboÈ tajemství nepravosti jiÏ pÛso-
bí, a on to je, kdo nyní pÛsobí, a Kristus
mu trpí, aby pÛsobil, dokud nebude
naplnûn ãas, aby byl odstranûn z cesty.

8 A poté bude zjeven onen zlovoln˘,
kterého Pán stráví duchem úst sv˘ch a
zniãí jasem pfiíchodu svého.

9 Ano, Pán, vpravdû JeÏí‰, jehoÏ pfií-
chod nebude, dokud nepfiijde odpad-
nutí skrze pÛsobení Satana se v‰í mocí
a znameními a divy lÏiv˘mi,

PJS, 1. Timoteovi 2:4 (porovnej
s 1. Timoteovi 2:4)

(Kristus je Jednorozen˘m Synem a
Prostfiedníkem.)

4 Kter˘ je ochoten míti v‰echny lidi
tak, aby byli spaseni a do‰li k poznání
pravdy, jeÏ je v Kristu JeÏí‰i, kter˘ je
Jednorozen˘m Synem BoÏím a vysvû-
cen˘m, aby byl Prostfiedníkem mezi
Bohem a ãlovûkem; coÏ je jeden BÛh, a
má moc nade v‰emi lidmi.
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PJS, 1. Timoteovi 6:15–16 (porovnej
s 1. Timoteovi 6:15–16)

(Ti, ktefií mají svûtlo nesmrtelnosti pfieb˘-
vající v nich, mohou vidûti JeÏí‰e.)

15 Které v ãasech sv˘ch ukáÏe on,
jenÏ je ten poÏehnan˘ a jedin˘ Panov-
ník, Král králÛ a Pán pánÛ, kterémuÏ
buì ãest a moc vûãná;

16 JehoÏ Ïádn˘ ãlovûk nevidûl ani
nemÛÏe vidûti, k nûmuÏ se Ïádn˘
ãlovûk nemÛÏe pfiiblíÏiti, pouze ten,
jenÏ má svûtlo a nadûji nesmrtelnosti
pfieb˘vající v nûm.

PJS, ÎidÛm 1:6–7 (porovnej
s ÎidÛm 1:6–7)

(Andûlé jsou slouÏící duchové.)

6 A opût, kdyÏ uvádí prvního zploze-
ného do svûta, praví: A nechÈ v‰ichni
andûlé BoÏí uctívají toho, kdo ãiní
sluÏebníky své jako plamen ohnû.

7 A o andûlích praví: Andûlé jsou
slouÏící duchové.

PJS, ÎidÛm 4:3 (porovnej s ÎidÛm 4:3)

(Díla BoÏí byla pfiipravena od zaloÏení
svûta.)

3 NeboÈ my, ktefií jsme uvûfiili, vchá-
zíme do odpoãinutí, jak fiekl: Jak
jsem pfiísahal v hnûvu svém: Budou-li
zatvrzovati srdce své, nevejdou do
odpoãinutí mého; také jsem pfiísahal:
Nebudou-li zatvrzovati srdce své,
vejdou do odpoãinutí mého; aãkoli
díla BoÏí byla pfiipravena (neboli do-
konãena) od zaloÏení svûta.

PJS, ÎidÛm 5:7–8

(Poznámka v rukopise PJS uvádí, Ïe se
ver‰e 7 a 8 t˘kají Melchisedecha, a ne
Krista. Jinak jsou texty v Bibli krále Jaku-
ba a v PJS totoÏné.)

PJS, ÎidÛm 6:1, 3 (porovnej
s ÎidÛm 6:1, 3)

(Zásady Kristovy vedou k dokonalosti.)

1 TudíÏ neopou‰tûjíce zásady nauky
Kristovy, jdûme dál k dokonalosti;
nepokládajíce znovu základ pokání
z mrtv˘ch skutkÛ a víry k Bohu.

3 A pÛjdeme dál k dokonalosti,
dovolí-li BÛh.

PJS, ÎidÛm 7:3 (porovnej s ÎidÛm 7:3)

(Svaté knûÏství podle fiádu Syna BoÏího je
bez otce nebo matky a nemá ani poãátek,
ani konec dnÛ.)

3 NeboÈ tento Melchisedech byl vy-
svûcen knûzem podle fiádu Syna BoÏího,
kter˘Ïto fiád byl bez otce, bez matky,
bez rodu, nemaje ani poãátek dnÛ, ani
konec Ïivota. A v‰ichni ti, jiÏ jsou vysvû-
ceni k tomuto knûÏství, jsou uãinûni
podobn˘mi Synu BoÏímu, zÛstávajíce
knûzem neustále.

PJS, ÎidÛm 7:25–26 (porovnej
s ÎidÛm 7:26–27)

(Je vysvûtlena Kristova role jako prostfied-
níka.)

25 NeboÈ takov˘ vysok˘ knûz byl
vhodn˘ pro nás, kter˘ je svat˘, nevinn˘,
neposkvrnûn˘, oddûlen˘ od hfií‰níkÛ
a uãinûn vládcem nad nebesy;

26 A ne jako oni vysocí knûÏí, ktefií
pfiiná‰eli obûti dennû, nejprve za své
vlastní hfiíchy a potom za hfiíchy lidí;
neboÈ on nemusí pfiiná‰eti obûti za své
vlastní hfiíchy, neboÈ on neznal Ïádné
hfiíchy; ale za hfiíchy lidí. A toto uãinil
jednou, kdyÏ obûtoval sebe.

PJS, ÎidÛm 11:1 (porovnej s ÎidÛm
11:1)

(Víra je jistota o vûcech, ve které lidé
doufají.)

1 Nyní, víra je jistota o vûcech, ve
které lidé doufají, dÛkaz vûcí, které
nejsou vidûti.

PJS, ÎidÛm 11:35 (porovnej
s ÎidÛm 11:35)

(Vûrní, ktefií jsou muãeni pro Krista,
získávají první vzkfií‰ení.)

35 Îeny pfiijímaly mrtvé své k Ïivotu
opût pozdviÏené; a jiní byli muãeni,
nepfiijímajíce vysvobození; aby mohli
obdrÏeti první vzkfií‰ení;
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PJS, Jakub 1:2 (porovnej s Jakubem
1:2)

(Strasti, ne poku‰ení, nás pomáhají
posvûtiti.)

2 Bratfií moji, za nejvût‰í radost pova-
Ïujte, kdyÏ v mnohé strasti upadáte;

PJS, Jakub 2:1 (porovnej s Jakubem
2:1)

(âlenové si nemají váÏiti jedné osoby více
neÏ druhé.)

1 Bratfií moji, nemÛÏete míti víru
Pána na‰eho JeÏí‰e Krista, Pána slávy,
a pfiesto projevovati stranûní osobám.

PJS, 1. Petrova 3:20 (porovnej
s 1. Petrovou 3:20)

(Nûktefií duchové ve vûzení byli ve dnech
Noémov˘ch nespravedliví.)

20 Nûktefií z nich byli za dnÛ Noémo-
v˘ch neposlu‰ní, zatímco shovívavost
BoÏí vyãkávala, zatímco byl pfiipravo-
ván koráb, v nûmÏ málo, to jest osm
du‰í, bylo zachránûno skrze vodu.

PJS, 1. Petrova 4:6 (porovnej
s 1. Petrovou 4:6)

(Evangelium je kázáno tûm, ktefií jsou
mrtví.)

6 KvÛli tomu je evangelium kázáno
tûm, ktefií jsou mrtví, aby mohli b˘ti
souzeni podle lidí v tûle, ale Ïíti
v duchu podle vÛle BoÏí.

PJS, 1. Petrova 4:8 (porovnej
s 1. Petrovou 4:8)

(Pravá láska nám brání hfie‰iti.)

8 A nade v‰echny vûci mûjte mezi
sebou vroucí pravou lásku; neboÈ pra-
vá láska zbraÀuje mnoÏství hfiíchÛ.

PJS, 1. Janova 2:1 (porovnej
s 1. Janovou 2:1)

(Kristus bude na‰ím pfiímluvcem u Otce,
budeme-li ãiniti pokání.)

1 Dûti moje malé, tyto vûci vám
pí‰i, abyste nehfie‰ily. Ale hfie‰í-li kte-
r˘koli ãlovûk a ãiní-li pokání, máme

pfiímluvce u Otce, JeÏí‰e Krista toho
spravedlivého;

PJS, 1. Janova 3:9 (porovnej
s 1. Janovou 3:9)

(Kdokoli je zrozen z Boha, nepokraãuje
v hfiíchu.)

9 Kdokoli je zrozen z Boha, nepokra-
ãuje v hfiíchu; neboÈ v nûm zÛstává
Duch BoÏí; a on nemÛÏe pokraãovati
v hfiíchu, protoÏe je zrozen z Boha,
obdrÏev svatého Ducha zaslíbení.

PJS, 1. Janova 4:12 (porovnej
s 1. Janovou 4:12)

(Pouze lidé, ktefií vûfií v Boha, ho mohou
vidûti.)

12 Îádn˘ ãlovûk nikdy nevidûl Boha,
kromû tûch, jiÏ vûfií. Milujeme-li jeden
druhého, BÛh v nás pfieb˘vá a láska
jeho je v nás zdokonalována.

PJS, Zjevení 1:1–4 (porovnej se
Zjevením 1:1–4)

(Jan obdrÏel zjevení od JeÏí‰e Krista a pfiedal
ho vedoucím nad sedmi církvemi v Asii.)

1 Zjevení Jana, sluÏebníka BoÏího,
které mu bylo dáno JeÏí‰em Kristem,
aby ukázal sluÏebníkÛm sv˘m vûci,
jeÏ se musejí brzy státi, jeÏ poslal a
projevil skrze andûla svého sluÏební-
ku svému Janovi,

2 Kter˘ vydal svûdectví o slovu BoÏím
a o svûdectví o JeÏí‰i Kristu a o v‰ech
vûcech, jeÏ vidûl.

3 PoÏehnaní jsou ti, kdoÏ ãtou, i ti,
kdoÏ sly‰í a rozumûjí slovÛm tohoto
proroctví a zachovávají ony vûci, které
jsou v nûm napsány, neboÈ ãas pfiícho-
du Pánû se blíÏí.

4 Nyní, toto je svûdectví Janovo sed-
mi sluÏebníkÛm, jiÏ jsou nad sedmi
církvemi v Asii. Milost vám a pokoj od
toho, kter˘ je a kter˘ byl a kter˘ pfiijde;
kter˘ vyslal andûla svého od trÛnu
svého, aby svûdãil tûm, jiÏ jsou sedmi
sluÏebníky nad sedmi církvemi.

PJS, Zjevení 2:22 (porovnej se
Zjevením 2:22)

(Zlovolní budou uvrÏeni do pekla.)
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22 Viz, uvrhnu ji do pekla a ty, ktefií
se s ní cizoloÏí, do velikého souÏení,
pokud nebudou ãiniti pokání ze skut-
kÛ sv˘ch.

PJS, Zjevení 5:6 (porovnej se
Zjevením 5:6)

(Dvanáct sluÏebníkÛ BoÏích je posláno po
celé zemi.)

6 A pohlédl jsem a hle, mezi trÛnem a
tûmi ãtyfimi zvífiaty a mezi star‰ími stál
Beránek, jak byl zabit, maje dvanáct
rohÛ a dvanáct oãí, coÏ je dvanáct slu-
ÏebníkÛ BoÏích, vyslan˘ch po celé zemi.

PJS, Zjevení 12:1–17 (porovnej se
Zjevením 12:1–17; s Naukou a
smlouvami 77)

(Je vysvûtlena Ïena [Církev], dítû [králov-
ství BoÏí], tyã ze Ïeleza [slovo BoÏí], drak
[Satan] a Michal. Válka v nebi pokraãuje
na zemi.)

1 A ukázalo se veliké znamení na
nebi v podobnosti vûcí na zemi; Ïena
odûná sluncem a mûsíc pod jejíma no-
hama a na hlavû její koruna dvanácti
hvûzd.

2 A Ïena, jsouc tûhotná, kfiiãela,
mofiíc se pfii porodu, a v bolestech, aby
porodila.

3 A porodila pacholíka, kter˘ bude
panovati v‰em národÛm tyãí ze Ïele-
za; a dítû její bylo uchopeno a vyzdvi-
Ïeno k Bohu a trÛnu jeho.

4 A na nebi se objevilo jiné znamení; a
vizte, velik˘ rud˘ drak, mající sedm
hlav a deset rohÛ a sedm korun na
hlavách sv˘ch. A ocas jeho odtáhl tfie-
tinu hvûzd nebe a uvrhl je na zem. A
drak stál pfied Ïenou, která porodila,
pfiipraven seÏrati dítû její poté, co se
narodilo.

5 A Ïena uprchla do pustiny, kde
mûla místo pfiipravené Bohem, aby ji
tam Ïivili tisíc dvû stû a ‰edesát let.

6 A na nebi byla válka; Michal a
andûlé jeho bojovali proti drakovi;
a drak a andûlé jeho bojovali proti
Michalovi;

7 A drak nezvítûzil nad Michalem,
ani dítûtem, ani Ïenou, která byla církví

BoÏí, jeÏ byla vysvobozena z bolestí
sv˘ch a zrodila království na‰eho
Boha a jeho Krista.

8 Ani nebylo v nebi nalezeno místo
pro toho velikého draka, kter˘ byl svr-
Ïen; onen had star˘ zvan˘ ìábel a také
zvan˘ Satan, jenÏ klame cel˘ svût; byl
svrÏen na zem; a andûlé jeho byli svr-
Ïeni s ním.

9 A sly‰el jsem hlas siln˘ v nebi fikoucí:
Nyní pfii‰lo spasení a síla a království
na‰eho Boha a moc jeho Krista;

10 NeboÈ je svrÏen Ïalobník bratfií
na‰ich, kter˘ Ïaloval na nû pfied Bohem
na‰ím dnem i nocí.

11 NeboÈ oni ho pfiemohli skrze krev
Beránkovu a slovem svûdectví svého;
neboÈ nemilovali svÛj vlastní Ïivot,
ale zachovali svûdectví aÏ do smrti.
TudíÏ radujte se, ó nebesa, a vy, ktefií
pfieb˘váte v nich.

12 A po tûchto vûcech jsem usly‰el
hlas jin˘ fikoucí: Bûda obyvatelÛm
zemû, ano, a tûm, jiÏ pfieb˘vají na
ostrovech mofisk˘ch! NeboÈ ìábel se-
stoupil k vám, maje hnûv velik˘, pro-
toÏe ví, Ïe má jen krátk˘ ãas.

13 NeboÈ kdyÏ drak vidûl, Ïe byl svr-
Ïen na zem, pronásledoval Ïenu, která
porodila pacholíka.

14 TudíÏ, Ïenû byla dána dvû kfiídla
velikého orla, aby mohla uprchnouti
do pustiny, na místo své, kde je Ïivena
do ãasu a ãasÛ a pÛl ãasu, od tváfie
hada.

15 A had vypou‰tí z úst sv˘ch po
Ïenû vodu jako povodeÀ, aby mohl
zpÛsobiti, Ïe bude povodní unesena.

16 A zemû pomáhá Ïenû a zemû ote-
vírá ústa svá a pohlcuje povodeÀ, kte-
rou drak vypou‰tí z úst sv˘ch.

17 TudíÏ, drak byl na Ïenu rozhnûván
a ‰el, aby vedl válku se zbytkem ze se-
mene jejího, ktefií zachovávají pfiikázání
BoÏí a mají svûdectví o JeÏí‰i Kristu.

PJS, Zjevení 19:15, 21 (porovnej se
Zjevením 19:15, 21)

(BÛh pouÏívá slovo Kristovo, aby bil
národy.)

15 A z úst jeho vychází slovo BoÏí a
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jím bude bíti národy; a bude nad nimi
panovati slovem úst sv˘ch; a ‰lape
vinn˘ lis v prudkosti a hnûvu V‰emo-
houcího Boha.

21 A zbytek byl zabit slovem toho,
kter˘ sedûl na koni, kteréÏto slovo
vycházelo z úst jeho; a v‰ichni ptáci
byli nasyceni tûly jejich.
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1. Topsfield Rodi‰tû Josepha Smitha st. naroze-
ného 12. ãervence 1771.

2. Gilsum Zde se 8. ãervence 1775 narodila Lucy
Macková.

3. Tunbridge Zde byli 24. ledna 1796 oddáni
Joseph Smith st. a Lucy Macková.

4. Whitingham Rodi‰tû Brighama Younga,
narozeného 1. ãervna 1801.

5. Harmony V okrese Harmony se 10. ãervence
1804 narodila Emma Haleová.

6. Sharon Zde se 23. prosince 1805 narodil
Joseph Smith ml. (viz JS–Î 1:3).

7. Lebanon Smithova rodina Ïila v okrese Leba-
non v letech 1811 aÏ 1813 a bûhem této doby
Joseph Smith ml. prodûlal fiadu operací nohy.

8. Norwich Smithova rodina zde Ïila v letech
1814 aÏ 1816, neÏ se odstûhovala do Palmyry.

9. Palmyra Smithova rodina se sem pfiistûhovala
v roce 1816 (viz JS–Î 1:3).
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1. Rouben˘ domek Josepha Smitha st. 21.–22.
záfií 1823 se v horní místnosti tohoto domu Jose-
phu Smithovi ukázal andûl Moroni (viz JS–Î
1:29–47).

2. Farma Josepha Smitha st. Na této farmû o roz-
loze 4,7 hektaru hospodafiila Smithova rodina
od roku 1820 do roku 1829.

3. Posvátn˘ háj V tomto lesíku se poãátkem jara
1820 odehrálo první vidûní Josepha Smitha ml.
(viz JS–Î 1:11–20).

4. Dfievûné stavení Josepha Smitha st. Toto sta-
vení zaãal v roce 1822 stavût Alvin Smith a Smi-
thova rodina ho ob˘vala v letech 1825 aÏ 1829.

5. Pahorek Kumora Zde 22. záfií 1827 andûl
Moroni pfiedal proroku Josephu Smithovi zlaté
desky (viz JS–Î 1:50–54, 59).

6. Farma Martina Harrise Tato farma byla zasta-
vena a ãást jejího území prodána, aby se zapla-
tilo za vyti‰tûní Knihy Mormonovy.

7. Tiskárna E. B. Grandina Zde bylo v letech
1829–1830 vyti‰tûno 5000 v˘tiskÛ Knihy 
Mormonovy.

8. Hathaway Brook (potok) V tomto potoce bylo
vykonáno nûkolik prvních církevních kfitÛ.
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1. DÛm Newela K. Whitneyho Joseph a Emma
zde Ïili nûkolik t˘dnÛ po svém prvním pfiistû-
hování do Kirtlandu v roce 1831.

2. Farma Isaaca Morleyho Joseph a Emma 
Smithovi zde Ïili od bfiezna do záfií 1831. Byli
zde vysvûceni první vysocí knûÏí. Joseph zde
pracoval na Pfiekladu Josepha Smitha (PJS).

3. Obchod Newela K. Whitneyho Zde byly Prv-
nímu pfiedsednictvu Církve pfiedány klíãe krá-
lovství. Poprvé se zde se‰la ·kola prorokÛ. 
V roce 1833 se zde dokonãoval PJS. Joseph a
Emma zde Ïili v letech 1832 aÏ 1833. Joseph zde
obdrÏel mnoho zjevení.

4. Hostinec Johna Johnsona Zde byl v roce 1833
povolán Joseph Smith st. jako první patriarcha
Církve. V hostinci se nacházela první tiskárna
v Kirtlandu. Po zniãení tiskafiského lisu v kraji
Jackson ve státû Missouri se zde tiskl The Eve-
ning and the Morning Star. Odtud 4. kvûtna 1835
ode‰lo dvanáct apo‰tolÛ na svou první misii.

5. Domek Josepha Smitha ml. Joseph a Emma
zde Ïili od roku 1834 do roku 1837. Byl zde
zapoãat pfieklad knihy Abrahamovy.

6. Tiskárna V této budovû byly proneseny 
Lectures on Faith (Pfiedná‰ky o vífie). Bylo zde
povoláno a vysvûceno dvanáct apo‰tolÛ a
První kvorum Sedmdesáti. Byly zde vyti‰tûny
Nauka a smlouvy (1. vydání) a Kniha Mormo-
nova (2. vydání), dále zde byly ti‰tûny The 
Evening and the Morning Star, Latter Day Saints’
Messenger and Advocate a první ãísla Elders’
Journal.

7. Chrám Kirtland Tento chrám byl prvním 
v této dispensaci. Ukázal se zde JeÏí‰ Kristus a
chrám pfiijal. Ukázali se zde MojÏí‰, Elias a
Eliá‰ a znovuzfiídili urãité klíãe knûÏství (viz
NaS 110). Také se zde scházela ·kola prorokÛ.
Zjevení, která zde byla pfiijata: NaS 109, 110,
137.

Kirtland (nespecifikovaná místa) 17. srpna
1835 zde byla Nauka a smlouvy pfiijata jako
písmo. Zjevení pfiijatá v Kirtlandu zahrnují
NaS 41–50, 52–56, 63–64, 102–104, 106–110, 134
a 137. Oddíl 104 stanovuje urãit˘ majetek, kter˘
má b˘t dán jako správcovství ãlenÛm Církve
podílejícím se na sjednoceném fiádu (viz ver‰e
19–46).
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1. POSVÁTN¯ HÁJ V tomto lesíku poblíÏ svého domova obdrÏel prorok Joseph Smith první
vidûní.

2. PAHOREK KUMORA A OBLAST MANCHESTER-PALMYRA Andûl Moroni pfiikázal Josephu
Smithovi, aby nalezl zlaté desky, které ukryl v tomto pahorku. (Pahorek je uprostfied vpravo.)

FOTOGRAFIE 1, 2



3. ROUBEN¯ DOMEK JOSEPHA SMITHA ST.  Toto je replika domku, kde kdysi Ïila Smithova 
rodina.

4. GRANDINÒV LIS A TISKÁRNA Zde byla poprvé vyti‰tûna Kniha Mormonova.

FOTOGRAFIE 3, 4



5. ¤EKA SUSQUEHANNA Na bfiezích této fieky bylo znovuzfiízeno Aronovo a Melchisedechovo
knûÏství (viz NaS 13; 128:20).

6. ROUBEN¯ DOMEK PETERA WHITMERA ST.  Tato replika byla postavena na místû, kde byla
6. dubna 1830 zorganizována Církev.

FOTOGRAFIE 5, 6



7. OBCHOD NEWELA K. WHITNEYHO A SPOLEâNÍKÒ Zde bylo spolu s dal‰ími zjeveními pfiijato
zjevení, které se stalo znám˘m jako Slovo moudrosti (viz NaS 89).

8. DÒM JOHNA JOHNSONA KdyÏ v tomto domû prorok Joseph Smith a Sidney Rigdon pracovali
na pfiekladu Bible, obdrÏeli spolu s dal‰ími zjeveními zjevení, které je nyní zaznamenáno v
Nauce a smlouvách 76.

FOTOGRAFIE 7, 8



9. CHRÁM KIRTLAND První chrám postaven˘ v této dispensaci v roce 1836. V tomto chrámu se
ukázali JeÏí‰ Kristus, MojÏí‰, Elias a Eliá‰ a znovuzfiídili klíãe knûÏství (viz NaS 110).

10. ÚDOLÍ ADAM-ONDI-AHMAN Zde se setkal Adam se sv˘m spravedliv˘m potomstvem (viz NaS
107:53–57). Adam, dal‰í proroci a vûrní Svatí ze v‰ech dob se zde setkají se Spasitelem pfied Jeho
druh˘m pfiíchodem.

FOTOGRAFIE 9, 10



11. CHRÁMOV¯ POZEMEK VE FAR WEST V roce 1838 Pán pfiikázal Svat˘m, aby zde postavili
chrám (viz NaS 115:7–8). Pronásledování lÛzy jim v tom zabránilo.

12. ÎALÁ¤ V LIBERTY KdyÏ zde byl prorok Joseph Smith nespravedlivû vûznûn (1838–1839),
obdrÏel zjevení, které je nyní zaznamenáno v Nauce a smlouvách 121–123.
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13. DÒM MANSION HOUSE V NAUVOO Domov rodiny proroka Josepha Smitha poãínaje rokem
1843. V prvních dnech Církve byl tento dÛm stfiediskem spoleãenského Ïivota Svat˘ch.

14. âERVEN¯ CIHLOV¯ OBCHOD PROROKA JOSEPHA SMITHA V této budovû bylo 17. bfiezna 1842
zorganizováno Pomocné sdruÏení.
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15. CHRÁM NAUVOO Tento model zachycuje pÛvodní krásu budovy pfiedtím, neÏ byla v roce
1848 vypálena.

16. ÎALÁ¤ V CARTHAGE Zde 27. ãervna 1844 zemfieli prorok Joseph Smith a jeho bratr Hyrum
muãednickou smrtí (viz NaS 135).
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17. EXODUS NA ZÁPAD 4. února 1846 pfiekroãily první vozy fieku Mississippi a zahájily
historické putování na západ.

18. CHRÁM SALT LAKE Stavba této v˘znamné budovy v údolí Solného jezera si vyÏádala 40 let.
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B I B L I C K É  M A P Y
A

F O T O G R A F I E





1. ¤eka Nil a Egypt
Vegetace rostoucí na bfiezích Nilu. Za ní jsou
pou‰tní oblasti, které pokr˘vají vût‰inu
Egypta.

V˘znamné události: Zemû byla objevena
Egyptou (Abr. 1:23–25). Abraham ode‰el do
Egypta (Gen. 12:10–20; Abr. 2:21–25). Jozef byl
prodán do Egypta, stal se vládcem a zachránil
svou rodinu pfied hladem (Gen. 37; 39–46).
Jákobovi potomci Ïili v Egyptû (Gen. 47; Ex. 1;
12:40). Dcera Faraonova nalezla malého
MojÏí‰e v fiece a vychovala ho (Ex. 2:1–10).
MojÏí‰ vyvedl Izraelity z Egypta (Ex. 3–14).
Maria, Jozef a JeÏí‰ ode‰li na nûjak˘ ãas do
Egypta, aby unikli pfied Heródesem (Mat.
2:13–15, 19–21). V posledních dnech EgypÈané
poznají Pána a Pán Egyptu poÏehná (Iz.
19:20–25). (Viz PrÛvodce k písmÛm, „Egypt“.)

2. Hora Sinai (Oréb) a pou‰È Sinai
Nejv˘‰e vyãnívajícími horami jsou vrcholky
DÏebel Musa (hora MojÏí‰ova). Existuje nûko-
lik moÏn˘ch míst pro horu Sinai. Jedním 
z nejuznávanûj‰ích je DÏebel Musa.

V˘znamné události: BÛh se ukázal MojÏí‰ovi a
dal mu desatero pfiikázání (Ex. 19–20). MojÏí‰,
Aron, dva Aronovi synové a 70 star‰ích vidû-
lo Boha a bylo s ním ve styku (Ex. 24:9–12).
BÛh dal MojÏí‰ovi pokyny pro stavbu stánku
(Ex. 25–28; 30–31). Izraelité uctívali zlaté tele,
k jehoÏ zhotovení pfiemluvili Arona (Ex.
32:1–8). Eliá‰ do této zemû uprchl z údolí
Jezreel, kde Ïila královna Jezábel (1. Král.
19:1–18). Tady také Eliá‰ hovofiil s Bohem 
(1. Král. 19:8–19).

3. Judská pou‰È a Mrtvé mofie
Pohled jihov˘chodním smûrem na Judskou
pou‰È. V pozadí je vidût Mrtvé mofie.

V˘znamné události: Judská pou‰È byla dÛleÏi-
t˘m útoãi‰tûm v mnoha obdobích ran˘ch
dûjin. David se skr˘val pfied králem Saulem
(1. Sam. 26:1–3). JeÏí‰ se postil 40 dnÛ a 40 nocí

(Mat. 4:1–11; Marek 1:12–13). JeÏí‰ pouÏil
cestu z Jeruzaléma do Jericha pfies Judskou
pou‰È jako prostfiedí pro podobenství o milo-
srdném Samaritánovi, protoÏe osamûlí pout-
níci byli v této oblasti snadnou kofiistí (Luká‰
10:25–37). (Viz PrÛvodce k písmÛm, „Mrtvé
mofie“.)

4. Kádesbarne
Toto je pohled severov˘chodním smûrem na
velké pou‰tní údolí (naz˘vané také vádí), kde
se nachází Kádesbarne. ¤íãka, která zde teãe 
v období de‰ÈÛ, z ní ãiní dobfie zavlaÏované a
plodné místo v pou‰ti Tsin.

V˘znamné události: Toto je pravdûpodobnû
místo, ze kterého MojÏí‰ vyslal 12 muÏÛ, aby
prozkoumali zemi Kananejskou (Num.
13:17–30). Toto místo slouÏilo jako základní
tábor pro Izraelity po dobu 38 let z jejich
témûfi 40 letého putování po pou‰ti (Deut.
2:14). Zemfiela zde Maria a byla zde pohfibena
(Num. 20:1). Bylo dûji‰tûm vzpoury Chóre,
reptání lidu a vyra‰ení Aronova prutu (Num.
16–17). Nedaleko odtud udefiil MojÏí‰ do
skály a z ní vytryskla voda (Num. 20:7–11).

5. Hroby patriarchÛ
Jedna z nejznámûj‰ích budov v celé Svaté
zemi. Byla postavena v Hebronu králem
Heródesem nad místem, kde je podle tradice
jeskynû Machpelah, která byla zakoupena
Abrahamem jako rodinné pohfiební místo
(Gen. 23).

V˘znamné události: Pohfiební místo Sáry (Gen.
23) a Abrahama (Gen. 25:9). RovnûÏ zde byli
pohfibeni Izák, Rebeka a Lía (Gen. 49:30–31).
Jákobovo tûlo bylo pfieneseno z Egypta do
Kanánu a pohfibeno v jeskyni (Gen. 50).

6. Judská pahorkatina
Pahorkatina Judeje je asi 56 kilometrÛ dlouhá
a 27 kilometrÛ ‰iroká. Vût‰ina této zemû je
kamenitá a obtíÏnû obdûlávatelná. Pahorky
jsou zbrázdûny údolími, ve kter˘ch je dosti

Tyto fotografie v˘znamn˘ch míst pfiedsta-
vují zemû, kudy kráãel JeÏí‰, kde Ïili a

uãili bibliãtí proroci a kde se odehrálo mnoho
událostí z písem. Pro lep‰í vyuÏití fotografií
pfii va‰em studiu doprovází kaÏdou fotografii
struãn˘ popis. âíslo a název popisu jsou stej-
né jako ãíslo a název fotografie. První odsta-
vec za názvem popisuje lokalitu zobrazenou

na fotografii, vãetnû dÛleÏit˘ch vûcí, kter˘ch
si máme v‰imnout, a ãasto i smûr, kter˘m se
fotograf díval. Potom jsou uvedeny v˘znam-
né události z písem, které se t˘kají oné oblas-
ti, spolu s odkazy na ver‰e z písem, abyste se
tak mohli dozvûdût, kde si o tûchto událostech
mÛÏete pfieãíst více.
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úrodná pÛda. První Izraelité Ïili na tûchto
pahorcích a pouÏívali je jako ochranu proti
útoãníkÛm. V této oblasti se nachází
Jeruzalém.

V˘znamné události: Pán zaslíbil tuto zemi
Abrahamovi a jeho semeni (Gen. 13:14–18;
17:8). Sára a Abraham byli pohfibeni v jeskyni
Machpelah v Hebronu (Gen. 23:19; 25:9).
David dobyl Jeruzalém, kter˘ ovládali
Jebuzej‰tí (2. Sam. 5:4–9). Podle záznamÛ se
na tûchto pahorcích pfiihodilo více událostí ze
Starého zákona neÏ v kterékoli jiné oblasti.

7. Betlém
Na této fotografii jsou v popfiedí vidût kame-
nité pahorky a pastviny, v pozadí souãasné
mûsto Betlém.

V˘znamné události: Nedaleko odtud byla
pohfibena Ráchel (Gen. 35:16–20). Îili zde Rut
a Bóz (Rut 1:19–2:4). Narodil se zde král
David a byl zde pomazán za krále (1. Sam.
16:1–13). Narodil se zde Spasitel a past˘fii a
mudrci ho uctívali (Mat. 2:1–11; Luká‰
2:4–16). (Viz PrÛvodce k písmÛm, „Betlém“.)

8. Jeruzalém
Pohled severním smûrem. Uprostfied obrázku
je muslimská svatynû s kupolí pokrytou zla-
tem, naz˘vaná Skalní dóm. Îidé v dávn˘ch
dobách uctívali v chrámech, které se zde
nacházely. Zdi poblíÏ Skalního dómu obklo-
pují staré mûsto Jeruzalém. Napravo ode zdi
je údolí Cedron. V dálce vpravo je hora
Olivová. Na sever za Skalním dómem je prav-
dûpodobné místo Golgoty neboli Kalvárie.

V˘znamné události: Jeruzalém se v dávn˘ch
dobách naz˘val Sálem (Îalmy 76:3). Abraham
platil desátky Melchisedechovi (Gen. 14:18–
20). Abraham pfii‰el, aby obûtoval Izáka (Gen.
22:2–14). Král David dobyl Jeruzalém, kter˘
ovládali Jebuzej‰tí (2. Sam. 5:4–9). Král
·alomoun postavil chrám (1. Král. 6–7). Lehi
ho opustil, aby ode‰el do zaslíbené zemû 
(1. Nefi 1:4; 2). Spasitel zde slouÏil, usmífiil
na‰e hfiíchy a byl vzkfií‰en (Mat. 21–28). Jak
Spasitel prorokoval, byl Jeruzalém krátce po
jeho smrti zniãen (JS–M 1:3–20). V posledních
dnech bude Jeruzalém napaden (Ezech. 38–39;
Joel 2–3; Zjev. 11; 16). Spasitel se zde ukáÏe
krátce pfied druh˘m pfiíchodem (Zach. 12–14;
NaS 45:48–53). (Viz PrÛvodce k písmÛm,
„Jeruzalém“, „Sálem“.)

9. HeródesÛv chrám
Tato fotografie zachycuje model Heródesova
chrámu, jak asi vypadal v roce 67 po Kr. Zeì
obepínající chrámov˘ komplex obklopuje sva-
tyni obsahující svatyni svat˘ch, svaté místo a
tfii velká nádvofií.

V˘znamné události: Jozef a Maria pfiedstavili
narozeného JeÏí‰e v chrámu (Luká‰ 2:22–38).
Spasitel uãil v chrámu ve 12 letech (Luká‰
2:41–46). Spasitel vyhnal z chrámu penûzo-
mûnce (Mat. 21:12–13) a prorokoval jeho zni-
ãení (Mat. 24:1–2). Budoucí chrám bude posta-
ven v Jeruzalémû. (Ezech. 40–48; Zach. 8:7–9).
(Viz PrÛvodce k písmÛm, „Chrám, dÛm
Pánû“.)

10. Schody k chrámu
Chrámové území bylo rozdûleno na nádvofií,
pfiiãemÏ vnûj‰í nádvofií se nacházela na nej-
niÏ‰í úrovni. Uctívající vstupovali rÛzn˘mi
branami, vãetnû tûch, které vedly vzhÛru od
tûchto schodÛ do vnûj‰ích a potom do vnitfi-
ních nádvofií. V prÛbûhu ãasu po tûchto scho-
dech vystoupaly tisíce lidí, vãetnû Syna
BoÏího. KdyÏ vojsko Titovo v roce 70 po Kr.
zniãilo chrám, byly schody pokryty sutinami.
Odkryty byly bûhem vykopávek ãásti starého
mûsta Jeruzaléma.

V˘znamná událost: Ezechiel ve vidûní spatfiil
velikost a podobu budoucího chrámu (Ezech.
40). (Viz PrÛvodce k písmÛm, „Chrám, dÛm
Pánû“.)

11. Hora Olivová, Park Orsona Hydea
Tento pohled smûfiuje jihozápadnû z Parku
Orsona Hydea na hofie Olivové k Jeruzalému.
Na západních svazích hory Olivové je zahra-
da Getsemany. 24. fiíjna 1841 vystoupil na
horu Olivovou star‰í Orson Hyde a pronesl
prorockou zasvûcovací modlitbu za návrat
dûtí Abrahamov˘ch a zbudování chrámu.

V˘znamné události: ¤ím zniãil Jeruzalém v roce
70 po Kr., jak bylo pfiedpovûdûno Spasitelem
(viz JS–M 1:23). Spasitel bude pfiesto stát na
hofie Olivové pfiedtím, neÏ se ukáÏe celému
svûtu. (Viz Zach. 14:3–5; NaS 45:48–53;
133:19–20; PrÛvodce k písmÛm, „Olivová
hora“.)

12. Zahrada Getsemany
Tato fotografie starého olivovníku byla pofií-
zena na místû, kde se podle tradice nacházela
zahrada Getsemany. Nedaleko odtud se mod-

FOTOGRAFIE MÍST Z PÍSEM



lil Spasitel poté, co v noci, kdy byl zrazen,
opustil horní místnost (veãefiadlo veliké) (viz
Marek 14:15).

V˘znamné události: Zde zapoãal JeÏí‰ Kristus
trpût za hfiíchy lidstva (Mat. 26:36–44; Marek
14:32–41; NaS 19:16–19). Po své modlitbû byl
zrazen Jidá‰em I‰kariotsk˘m a poté, co byl 
v zahradû zatãen, ho jeho uãedníci doãasnû
opustili (Marek 14:50). (Viz PrÛvodce k pís-
mÛm, „Getsemany“.)

13. Golgota
Tato skála se podobá lebce a nachází se pfiímo
u vnûj‰í strany jeruzalémské Dama‰ské brány.
Toto je pravdûpodobné místo, kde byl ukfiiÏo-
ván JeÏí‰ Kristus.

V˘znamná událost: Poté, co JeÏí‰e zbiãovali a
co se mu posmívali, byl pfiiveden na „místo
zvané Golgota... popravné místo“, kde byl
ukfiiÏován (Mat. 27:26–35; Jan 19:17–18). (Viz
PrÛvodce k písmÛm, „Golgota“.)

14. Zahradní hrob
Toto je místo, kde byl podle tradice pohfiben
Spasitel. Nûkolik novodob˘ch prorokÛ pocíti-
lo, Ïe Spasitelovo tûlo bylo uloÏeno v tomto
zahradním hrobû.

V˘znamné události: Poté, co Spasitel zemfiel na
kfiíÏi, bylo jeho tûlo uloÏeno do nového hrobu
vytesaného ve skále (Mat. 27:57–60). Tfietího
dne pfii‰lo k hrobu nûkolik Ïen a zjistilo, Ïe
Spasitelovo tûlo tam není (Mat. 28:1; Jan
20:1–2). Apo‰tolové Petr a Jan pfii‰li také 
k hrobu a spatfiili, Ïe tam Spasitelovo tûlo není
(Jan 20:2–9).Vzkfií‰en˘ Spasitel se ukázal
Marii Magdalénû (Jan 20:11–18).

15. Jericho
Tato fotografie zachycuje vegetaci v souãas-
ném Jerichu. V dávn˘ch dobách to bylo opev-
nûné mûsto v údolí fieky Jordán, 252 metry
pod hladinou mofie. Je to bohatá zemûdûlská
oblast, kde kvetou háje datlovníkÛ a citronov-
níkÛ. V pozadí je podle tradice hora Poku‰ení
(Mat. 4:1–11).

V˘znamné události: PoblíÏ tohoto místa Jozue a
dûti Izraele poprvé pfiekroãili fieku Jordán a
vstoupili do zaslíbené zemû (Jozue 2:1–3;
3:14–16). Pán zázraãnû zpÛsobil pád zdí pfied
izraelsk˘mi silami (Jozue 6; viz také ÎidÛm
11:30). Jozue vyfikl nad mûstem prokletí
(Jozue 6:26), které se vyplnilo (1. Král. 16:34).

Elizeus uzdravil vody Jericha (2. Král.
2:18–22). Spasitel tudy procházel pfii své
poslední cestû do Jeruzaléma, uzdravil zde
slepého Bartimea a pobyl u publikána Zachea
(Marek 10:46–52; Luká‰ 18:35–43; 19:1–10).
Cesta do Jericha z Jeruzaléma se objevuje 
v podobenství o milosrdném Samaritánovi
(Luká‰ 10:30–37).

16. Sílo
Na tomto pohledu západním smûrem jsou
pfiímo vlevo od stfiedu trosky dávného mûsta.
Nacházejí se na malém okrouhlém pahorku,
kter˘ je obklopen vy‰‰ími pahorky.

V˘znamné události: Zde se shromáÏdily kmeny
Izraele a obdrÏely svÛj pfiídûl území (Jozue
18– 22). Byly zde postaveny stánek a truhla
smlouvy a zÛstaly zde po staletí (Jozue 18:1).
Anna se zde modlila a zasvûtila svého syna
Samuela Pánovû sluÏbû (1. Sam. 1). Izraelité
vzali truhlu ze Síla a byli poraÏeni
Filistinsk˘mi, ktefií se poté truhly zmocnili 
(1. Sam. 4:1–11).

17. Hora Garizim a hora Hébal
Pohled západním smûrem. Vlevo je hora
Garizim a vpravo hora Hébal. Je zde zachycen
souãasn˘ Nábulus. V údolí mezi tûmito
dvûma horami se nacházelo dávné mûsto
Sichem (pfiímo v pravé ãásti fotografie).

V˘znamné události: Abraham tábofiil v Sichem
(Gen. 12:6–7). Jákob zde tábofiil a zakoupil díl
pole (Gen. 33:18–20). Hora Garizim byla
horou poÏehnání, zatímco hora Hébal byla
horou zlofieãení (Deut. 27–28). Na hofie Hébal
Jozue vztyãil pomník nesoucí MojÏí‰Ûv zákon
a potom zákon ãetl IzraelitÛm (Jozue 8:30–35).
V Sichem jsou pohfibeny kosti Jozefovy (Jozue
24:32).

18. Dotain v Samafií
Tato oblast Svaté zemû je charakteristická hfie-
beny a údolími. Jsou zde dobré pastviny.
KdyÏ se Izraelité usídlovali v této zemi, byla
tato oblast dána Manassesovi.

V˘znamné události: V údolí Dotain byl Jozef
prodán do Egypta (Gen. 37:12–28). KdyÏ se
Jezábel snaÏila vyhubit proroky Izraele,
Abdiá‰ zde zachránil stovku prorokÛ tím, Ïe
je ukryl v jeskyních (1. Král. 18:13). Syrské voj-
sko zde obklíãilo Elizea a jeho sluÏebníka,
které Pán zázraãnû zachránil (2. Král. 6:13–23).
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19. Cesarea a pláÀ Sáron táhnoucí se ke
Karmelu
Pohled severním smûrem pfies dávn˘ námofi-
ní pfiístav Cesareu. V horní ãásti obrázku je
také vidût horsk˘ hfieben Karmelu.

V˘znamné události: Na hofie Karmel ãelil Eliá‰
Bálov˘m fale‰n˘m prorokÛm (1. Král. 18).
V˘chodnû od Cesaree se nacházela Via Maris
(Mofiská cesta), v dávn˘ch dobách dÛleÏitá
cesta. Petr, po pozoruhodném vidûní, které
mûl, kdyÏ pob˘val v Joppe, zapoãal sluÏbu
mezi pohany tím, Ïe v Cesarei uãil fiímského
setníka jménem Kornelius (Skut. 10). Filip zde
Ïil a kázal a mûl ãtyfii dcery, které prorokova-
ly (Skut. 8:40; 21:8–9). Pavel byl vûznûm toho-
to mûsta dva roky (Skut. 23–26). Kázal Felixi
Festovi a Heródesu Agrippovi II., kter˘ fiekl:
„Témûfi bys mne k tomu naklonil, abych byl
kfiesÈanem.“ (Skut. 26:28).

20. Joppe
Pohled severozápadním smûrem pfies pfiístav-
ní mûsto Joppe.

V˘znamné události: Joná‰ ‰el do Joppe, aby
nastoupil na loì do Tarsisu (Joná‰ 1:1–3).
Joppe byl námofiní pfiístav, kter˘ vyuÏíval
·alomoun a pozdûji i Zorobábel, kdyÏ pfiivá-
Ïeli stavební dfiíví z cedrov˘ch lesÛ 
v Libanonu na stavbu sv˘ch chrámÛ (2. Par.
2:16; Ezdr. 3:7). Petr zde vzkfiísil k Ïivotu
Tabitu, známou také jako Dorkas (Skut.
9:36–43). Petr mûl také vidûní o ãist˘ch a
neãist˘ch zvífiatech, které mu zjevilo, Ïe musí
zaãít sluÏbu mezi pohany (Skut. 10). V roce
1841 sem pfiijel Orson Hyde, aby zasvûtil
Svatou zemi.

21. Údolí Jezreel
Pohled smûrem k západu z vrcholku hory
Tábor k ãásti údolí Jezreel. Aãkoli je údolí
Jezreel ãasto povaÏováno za jedno velké
údolí, ve skuteãnosti jde o fiadu údolí, která
spojují planinu Akko s údolím Jordánu a 
s oblastí mofie Galilejského. V západní ãásti
tohoto údolí se nachází napfiíklad údolí
Mageddo. Údolí Jezreel bylo hlavní cestou
pfies Svatou zemi mezi Stfiedozemním mofiem
na západû a údolím Jordánu na v˘chodû.

V˘znamné události: Tímto údolím procházela
hlavní silnice spojující Egypt a Mezopotamii 
a bylo zde svedeno mnoho bitev (Soud.
1:22–27; 5:19; 2. Král. 23:29–30). Poslední veli-
k˘ konflikt v této zemi zaãne bitvou u

Armageddonu, která bude svedena krátce
pfied druh˘m pfiíchodem Spasitele; její jméno
pochází z Har Megiddon neboli hora
Mageddo (Ezech. 38; Joel 3:9–14; Zach. 14:2–5;
Zjev. 16:14–16).

22. Hora Tábor
Pohled severozápadním smûrem. NíÏina
obklopující horu Tábor je údolí Jezreel, známé
také jako pláÀ Esdraelon. V pahorcích za
horou Tábor leÏí Nazarét.

V˘znamné události: Debora a Barák zde shro-
máÏdili síly Pánû proti Jabínovi, králi Azoru
(Soud. 4:4–14). Hora Tábor je podle tradice
jedním z míst promûnûní Spasitele (Mat.
17:1–9); druh˘m je hora Hermon (Viz
PrÛvodce k písmÛm, „Promûnûní“.)

23. Mofie Galilejské a hora
Blahoslavenství
Pohled jihozápadním smûrem pfies severozá-
padní cíp mofie Galilejského, sladkovodního
jezera. Na vzdálené stranû pobfieÏí a vlevo 
v dálce na fotografii se nachází Tiberias.
Pahorek v popfiedí uprostfied je podle tradice
horou Blahoslavenství. Vlevo mimo fotografii
se nachází Kafarnaum.

V˘znamné události: V této oblasti Spasitel strá-
vil vût‰inu své sluÏby ve smrtelnosti. Zde
povolal a vysvûtil dvanáct apo‰tolÛ (Mat.
4:18–22; 10:1–4; Marek 1:16–20; 2:13–14; 3:7;
13–19; Luká‰ 5:1–11), uãil Kázání na hofie
(Mat. 5–7) a uãil v podobenstvích (Mat.
13:1–52; Marek 4:1–34). Zázraky, které zde
vykonal, zahrnují následující: uzdravil malo-
mocného (Mat. 8:1–4); uti‰il boufii (Mat.
8:23–27); z mladého muÏe vyhnal mnoÏství
ìáblÛ, ktefií poté vstoupili do vepfiÛ, ktefií
vbûhli do mofie (Marek 5:1–15); vzkfiísil
Jairovu dceru z mrtv˘ch (Mat. 9:18–19, 23–26;
Marek 5:22–24, 35–43); nasytil 5000 a 4000 lidí
(Mat. 14:14–21; 15:32–38); pfiikázal sv˘m
uãedníkÛm, aby vrhli sítû, ãímÏ ulovili mnoho
ryb (Luká‰ 5:1–6); uzdravil mnoho lidí (Mat.
15:29–31; Marek 3:7–12); a po svém vzkfií‰ení
se ukázal, aby uãil své uãedníky (Marek
14:27–28; 16:7; Jan 21:1–23).

24. Kafarnaum
Kafarnaum, nalézající se na severním pobfieÏí
mofie Galilejského, bylo stfiediskem JeÏí‰ovy
sluÏby v Galileji (Mat. 9:1–2; Marek 2:1–5).
DÛleÏité a úspû‰né rybáfiské a obchodní stfie-
disko bylo domovem pohanÛ i ÎidÛ. Poãet
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obyvatel v prvním století pravdûpodobnû
nikdy nepfiesáhl 1000 lidí. Kafarnaum se
nacházelo na kfiiÏovatkách dÛleÏit˘ch
obchodních cest a obklopovala ho úrodná
pÛda. ¤ím‰tí vojáci zde postavili láznû a skla-
di‰tû, ãímÏ pfiispûli k organizovanému spole-
ãenskému uspofiádání s v˘stavn˘mi vefiejn˘-
mi budovami. Nehledû na to, kolik zde
Spasitel vykonal zázrakÛ, lidé jeho sluÏbu
v‰eobecnû vzato odmítli. JeÏí‰ tudíÏ mûsto
proklel (Mat. 11:20, 23–24). Kafarnaum se
ãasem zmûnilo v ruiny a zÛstává neobydleno.

V˘znamné události: Kafarnaum bylo známo
jako Spasitelovo mûsto (Viz Mat. 9:1–2; Marek
2:1- -5). Na tomto místû vykonal mnoho
zázrakÛ. Napfiíklad uzdravil mnoho lidí
(Marek 1:32–34), vãetnû setníkova sluÏebníka
(Luká‰ 7:1–10), Petrovy tchynû (Marek 1:21,
29–31), ochrnutého, jehoÏ loÏe bylo spu‰tûno
stfiechou (Marek 2:1–12), a muÏe s ochrnutou
rukou (Mat. 12:9–13). JeÏí‰ zde také vyhnal
mnoho zl˘ch duchÛ (Marek 1:21–28, 32–34),
vzkfiísil Jairovu dceru z mrtv˘ch (Marek
5:22–24, 35–43) a v synagoze v Kafarnaum
pronesl kázání o chlebu Ïivota (Jan 6:24–59).
Spasitel pfiikázal Petrovi, aby v mofii
Galilejském ulovil rybu, otevfiel jí ústa a nalezl
minci na zaplacení danû (Mat. 17:24–27).

25. ¤eka Jordán
¤eka Jordán zaãíná na sever od mofie
Galilejského, vtéká do nûho a potom pokraãu-
je na jih k mofii Mrtvému.

V˘znamné události: Lot si vybral roviny
Jordánské pro sebe (Gen. 13:10–11). Jozue roz-
dûlil vody a umoÏnil IzraelitÛm pfiejít do
zaslíbené zemû (Jozue 3:13–17; 4:1–9, 20–24).
Eliá‰ a Elizeus rozdûlili vody (2. Král. 2:5–8,
12–14). Náman byl uzdraven z malomocen-
ství (2. Král. 5:1–15). Jan Kfititel pokfitil mnoho
lidí, vãetnû Spasitele (Mat. 3:1–6, 13–16). (Viz
PrÛvodce k písmÛm, „Jordán, fieka“.)

26. Cesarea Filipova
Tento pramen se nachází na úpatí hory
Hermon. Je to jeden z pramenÛ fieky Jordán.
Heródes Filip, kter˘ vládl této oblasti, zde
postavil mûsto na poãest Caesara (svého císa-
fie) a sebe, mûsto se dfiíve naz˘valo Panias a
dnes se naz˘vá Banias nebo Cesarea Filipova.

V˘znamná událost: Spasitel se u Cesaree
Filipovy setkal se sv˘mi uãedníky. Petr zde
prohlásil, Ïe Spasitel je „Kristus, ten Syn Boha

Ïivého“. Spasitel potom Petrovi slíbil „klíãe
království nebeského“ (Mat. 16:13–20).

27. Nazarét
Toto je pohled jiÏním smûrem na souãasné
mûsto Nazarét. V biblick˘ch dobách byl
Nazarét malou vesnicí.

V˘znamné události: Nefi ve vidûní spatfiil 
v Nazarétu matku Spasitelovu (1. Nefi
11:13–22). Andûl Gabriel fiekl Marii, Ïe porodí
Spasitele (Luká‰ 1:26–35). Gabriel fiekl
Jozefovi, aby si vzal Marii za manÏelku a aby
jejího syna pojmenoval JeÏí‰ (Mat. 1:18–25).
JeÏí‰ vyrÛstal v Nazarétu (Mat. 2:19–23; Luká‰
2:4–40; 4:16). Kázal zde v synagoze a oznámil,
Ïe je Mesiá‰ (Luká‰ 4:16–21), ale lidé 
z Nazaréta ho zavrhli (Mat. 13:54–58; Luká‰
4:22–30).

28. Dan
Pfiedtím, neÏ Izraelité dobyli zemi, se toto
dávné mûsto naz˘valo Lesen (Jozue 19:47)
nebo Lais (Soud. 18:7, 14). Prameny, které se
na tomto místû nacházejí, spolu s pramenem 
v Cesarii Filipovû, jsou hlavními zdroji fieky
Jordán.

V˘znamné události: Abraham zachránil Lota
(Gen. 14:13–16). Kmen DanÛv se zmocnil této
oblasti a pojmenoval ji Dan (Jozue 19:47–48).
Jeroboám zhotovil zlaté tele, které pfiispûlo 
k pádu 10 severních kmenÛ (1. Král. 12:26–33).
Dan bylo nejsevernûj‰í izraelské mûsto –
odtud se písma zmiÀují o zemi Izrael „od
Bersabé aÏ do Dan“ (2. Par. 30:5; Bersabé bylo
nejjiÏnûj‰í mûsto). (Viz PrÛvodce k písmÛm,
„Dan“.)

29. Atény
Na této fotografii jsou vidût rozvaliny
Parthenónu v Aténách. Atény byly dávn˘m
fieck˘m hlavním mûstem Atiky a v novozá-
konní dobû se nacházely v fiímské provincii
Achaia. Byly pojmenovány na poãest fiecké
pohanské bohynû Athény. V novozákonní
dobû Atény ztratily mnoho ze své b˘valé veli-
kosti a slávy, ale pfiesto zde stály sochy a
pomníky mnoha bohÛ a bohyÀ, vãetnû
„neznámého boha“ (Skut. 17:23).

V˘znamné události: Apo‰tol Pavel nav‰tívil
mûsto a kázal na Martovû pahorku nedaleko
Parthenónu (Skut. 17:15–34). Z Atén byli
vysláni misionáfii do dal‰ích ãástí ¤ecka (1Tes.
3:1–2).
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30. Korint
Hlavní mûsto fiímské provincie Achaia.
Nacházelo se na ‰íji spojující Peloponés s pev-
ninsk˘m ¤eckem a mûlo pfiístav na v˘chodní
i západní stranû. Bylo to bohaté a vlivné pfií-
stavní mûsto.

V˘znamné události: Pavel Ïil v Korintu rok a
pÛl a zaloÏil tam Církev (Skut. 18:1–18). Pavel
napsal ãlenÛm Církve v oblasti Korintu nûko-
lik listÛ, z nichÏ dva jsou nyní v Novém záko-
nû (1. a 2. Korintsk˘m).

31. Efezus
Rozvaliny fieckého divadla v Efezu, kde kázal
apo‰tol Pavel. V novozákonní dobû byl Efezus
proslul˘ po celém známém svûtû pro svÛj vel-
kolep˘ chrám postaven˘ na poãest pohanské
fiímské bohynû Diány. Efezus, kter˘ je nyní v
troskách, byl kdysi hlavním mûstem fiímské
provincie Asia a velk˘m obchodním stfiedis-
kem. Mûst‰tí stfiíbrotepci dali vzniknout kve-
toucímu trhu prodejem vyobrazení Diány.

V˘znamné události: Apo‰tol Pavel nav‰tívil
Efezus na konci své druhé misionáfiské cesty

(Skut. 18:18–19). Na své tfietí cestû zÛstal ve
mûstû dva roky. Byl donucen odejít kvÛli roz-
ruchu vyvolanému stfiíbrotepci, ktefií, kdyÏ
Pavel kázal proti uctívaní fale‰né bohynû
Diány, pfiicházeli o Ïivnost (Skut. 19:1, 10,
23–41; 20:1). Divadlo v Efezu bylo nejvût‰í,
jaké kdy ¤ekové postavili, a bylo místem, kde
Pavlovi spoleãníci ãelili davu (Skut. 19:29–31).
Bûhem svého zajetí v ¤ímû napsal Pavel ãle-
nÛm Církve v Efezu list. Jedna ze sedmi
odboãek Církve v Asii, kter˘m je adresována
kniha Zjevení, se nacházela v Efezu (Zjev.
1:10–11; 2:1).

32. Ostrov Patmos
Ostrov v Egejském mofii, na kter˘ byl Jan
poslán do vyhnanství (Zjev. 1:9). Podle tradi-
ce tam pracoval v mramorov˘ch lomech.

V˘znamná událost: Jan spatfiil veliké vidûní
známé jako Apokalypsa (kniha Zjevení). Pán
mu fiekl, aby ho zaslal sedmi církvím v Asii
(Zjev. 1:11).
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Abecední rejstfiík místopisn˘ch názvÛ vám
mÛÏe pomoci najít pfiíslu‰né místo na

mapách. KaÏdé heslo obsahuje ãíslo mapy, za
nímÏ následuje soufiadnicov˘ odkaz tvofien˘
kombinací písmena a ãísla. Napfiíklad heslo
pro Rabba (Ammán) na první mapû je uvede-
no jako 1:D5; to jest mapa 1, ãtverec D5.
Uveden˘ ãtverec na dané mapû naleznete za
pomoci soufiadnic na horní a boãní stranû této
mapy. V závorkách jsou uvedeny alternativní
názvy míst; napfiíklad Rabba (Ammán).
Otazník za jménem oznaãuje, Ïe místo objevu-
jící se na mapû je moÏné nebo pravdûpodob-
né, nikoli v‰ak jisté.

NíÏe je uvedena legenda pro pochopení rÛz-
n˘ch symbolÛ a typÛ písma pouÏit˘ch na
mapách. Jednotlivé mapy mohou kromû toho
obsahovat legendu s vysvûtlivkami dal‰ích
symbolÛ t˘kajících se pfiíslu‰né mapy.

âervené koleãko pfiedstavuje mûsto.
Od koleãka ke jménu mûsta nebo 
k poloze nûjakého místa mÛÏe v nûkte-
r˘ch pfiípadech smûfiovat ãára.

Mal˘ ãern˘ trojúhelník
pfiedstavuje horu.

Mrtvé mofie Tento typ písma je pouÏit
pro zemûpisná místa, jako
jsou napfiíklad oceány,
mofie, jezera, fieky, hory,
pustiny, údolí, pou‰tû a
ostrovy.

Jeruzalém Tento typ písma je pouÏit
pro v‰echna mûsta (a pro
podrobn˘ popis míst na
mapû mûsta Jeruzaléma).

MOÁB Tento typ písma je pouÏit
pro men‰í politická ãlenû-
ní, napfiíklad oblasti, oby-
vatelstvo a kmeny.

J U D E A Tento typ písma je pouÏit
pro vût‰í politická ãlenûní,
napfiíklad národy, zemû a
kontinenty.

A                    B   C D         

VZOR MAPY

1

2

1. FYZICKÁ MAPA SVATÉ ZEMù

2. EXODUS IZRAELE Z EGYPTA A 
VSTUP DO KANÁNU

3. ROZDùLENÍ 12 KMENÒ

4. ¤Í·E DAVIDOVA A ·ALOMOUNOVA

5. ASSYRSKÁ ¤Í·E

6. NOVOBABYLONSKÁ ¤Í·E
(Nabuchodonozorova) A KRÁLOVSTVÍ
EGYPTSKÉ

7. PERSKÁ ¤Í·E

8. ¤ÍMSKÁ ¤Í·E

9. STAROZÁKONNÍ SVùT

10. KANÁN V DOBù STAROZÁKONNÍ

11. SVATÁ ZEMù V DOBù 
NOVOZÁKONNÍ

12. JERUZALÉM V DOBù JEÎÍ·OVù

13. MISIONÁ¤SKÉ CESTY APO·TOLA
PAVLA

14. NADMO¤SKÉ V¯·KY SVATÉ ZEMù 
V BIBLICK¯CH DOBÁCH

MAPY A REJST¤ÍK MÍSTOPISN¯CH NÁZVÒ

Tyto mapy vám mohou pomoci lépe porozu-
mût písmÛm. Se znalostí zemûpisné polohy

zemí, o kter˘ch se hovofií v písmech, mÛÏete udá-
lostem v písmech lépe porozumût.
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Abana, fieka, 1:D1
Abilene, oblast, 11:D1
Adriatické (Jaderské) mofie,

8:B2
Achad (Akkad), oblast,

9:G2
Achaia, fiímská provincie,

8:C2, 13:D2
Acho (Akko, Ptolemais)

1:B3, 3:A3, 4:C3, 10:B2,
11:B3

Aialon, 1:B5, 10:B5, 11:B5
Akabsk˘ záliv, 2:D4
Akaron, 1:B6, 10:A6
Akkad (Achad), oblast,

9:G2
Alexandrie, 8:C3, 13:F4
Amalech, oblast, 4:C6
Ammán (Rabba), 1:D5,

10:D5, 14:D2
Ammon, oblast, 1:D5, 3:B5,

4:D4, 10:D6
Antiochie, v Pisidii, 13:F2
Antiochie, v S˘rii, 8:C3,

13:H2
Antonia, pevnost v

Jeruzalémû, 12:C3
AppiÛv rynk, 13:B1
Araba (Rift Valley, pfiíko-

pová propadlina), 1:B8,
2:D2, 4:C7, 10:C8

Arábie, 5:C3, 8:D4
Arabská pou‰È, 9:F3
Arabské mofie, 6:D4
Arad, 2:D1, 3:A5, 4:C5
Aralské jezero, 5:D1, 6:D1,

7:C2
Aram-Dama‰ek, oblast,

4:D2
Ararat, hora, 9:F1
Argob, oblast, 4:D3
Arimatie, 11:B5
Arnon, fieka, 1:C7, 2:D1,

3:B5, 4:D5, 10:C7, 11:C7
Asie, fiímská provincie,

8:C2, 13:F2
Askalon (A‰kalon), 11:A6
A‰kalon (Askalon), 1:A6,

3:A5, 4:C5, 10:A6, 11:A6
Asser, kmen, 3:A3

Assur, 5:C3, 9:F2
Assyrie, 9:F2
Assyrská fií‰e, 5:C3
Atény, 6:A2, 7:A2, 8:C2,

13:D2
Aziongaber, 2:D3, 3:A8,

4:C8, 9:D4
Azor, 3:B3, 4:D3, 10:C2
Azot (Azotus), 1:A6, 3:A5,

4:C5, 10:A6
Azotus, 11:A6

Bábel (Sinear), 9:G3
Babylon, 5:C3, 6:C3, 7:B3,

9:F3
Babylonie, oblast, 9:F3
Bázan, oblast, 1:C3, 10:C2
Beniamin, kmen, 3:A5
Beria, 13:D1
Bersabé, 1:B7, 2:C1, 3:A5,

4:C6, 9:D4, 10:B7, 11:B8
Betabara, 11:C6
Betany, 11:B6
Betany, cesta do Betany,

12:D5
Betfage, 11:B6
Bethel (LÛza), 3:A5, 4:C5,

10:B5, 11:B6
Bethesda, rybník v

Jeruzalémû, 12:C3
Betlém 1:B6, 3:A5, 4:C5,

10:B6, 11:B6
Betlém, cesta do Betléma,

12:A7
Betsaida, 11:C3
Betsan, 3:B4, 4:D4, 10:C4
Bezeta, 12:B2
Bezor, fieka, 1:A7, 10:A7,

11:A8
Bitynie, oblast, 13:F1
Bozra, 3:B6, 4:D6
Bravná brána, v

Jeruzalémû, 12:C4
Británie, oblast, 8:A1

Cedron, údolí v
Jeruzalémû, 12:D6

Ceneretské mofie, 1:C3,
3:B3, 4:D3, 9:D3, 10:C3,
11:C3

Cesarea, 11:B4, 13:H3

Cesarea Filipova, 11:C2
Cetim (Cyprus, Kypr),

ostrov, 9:C3
Cilicie, oblast, 13:G2
Císon, potok, 1:B3, 10:B3,

11:B3
Cyprus (Cetim, Kypr),

ostrov, 8:C3, 9:C3, 13:G3
Cyrén, 13:D3
âerné mofie, 5:B1, 6:B1,

7:A2, 8:C2, 9:B1, 13:F1

Dafka, 2:C4
Dákie, oblast, 8:C2
Dama‰ek, 1:D1, 3:B2, 4:D2,

9:D3, 10:D1, 11:D1,
13:H3

Dan (Lais), 1:C2, 3:B3, 4:D3,
10:C2

Dan, kmen, 3:B3, 3:A5
Derbe, 13:G2
Deset mûst, oblast, 11:C4
Dibon, 2:D1
Dolní mofie (Persk˘ záliv,

V˘chodní mofie), 5:C4,
6:C4, 7:B4, 8:D3, 9:H3

Dor, 3:A4, 4:C4
Dotain, 10:B4
Dura, pláÀ, 9:F2

Edom, oblast, 1:C8, 2:D2,
3:B6, 4:D7, 10:C8

Efezus, 8:C2, 13:E2
Efraim, kmen, 3:A4
Egypt, království, 6:A3
Egypt, oblast, 2:A3, 5:B4,

7:A4, 8:C4, 9:C4, 13:F4
Egyptská fieka, 2:C2
Elah, 1:A6, 10:B6, 11:B6
Elam, oblast, 5:C3, 6:C3,

7:C3, 9:H3
Elim, 2:C3
Emaus, 11:B6
Emaus, cesta do Emaus,

12:A4
Endor, 10:C3
Engadi, 4:D5, 10:C7
Enon, 11:C4
Esdraelon, údolí, 1:B3,

10:B3
Etam, pou‰È, 2:B3
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Eufrates (Eufrat), fieka,
5:B3, 6:C3, 8:D3, 9:E2

Ezebon, 4:D5
Ezechiá‰ova ‰tola, v

Jeruzalémû, 12:C6

Fanuel, 10:C4
Fáran, pou‰È, 2:C3
Farfar, fieka, 1:D1, 10:D1,

11:D2
Fénicie (Foinikie), oblast,

1:C1, 4:D2, 9:D3, 10:B1,
11:B2, 13:H3

Fiarot, 2:B3
Filadelfie, 11:D6
Filippis 13:D1
Filistin‰tí, národ, 2:C2
Fiton, 2:B2
Frygie, oblast, 13:F2

Gabaa, 4:C5
Gabaon, 10:B5
Gád, kmen, 3:B4
Gadara, 11:C4
Galacie, oblast, 13:G1
Galád, oblast, 1:C4, 10:C4
Galgala, 1:C5, 2:D1, 4:D5
Galie, oblast, 8:A1
Galilea, Dolní, oblast, 1:C3
Galilea, Horní, oblast, 1:C2
Galilea, oblast, 11:C2
Galilejské (Ceneretské)

mofie, 1:C3, 3:B3, 4:D3,
9:D3, 10:C3, 11:C3, 14:B7

Garizim, hora, 1:B5, 3:A4,
4:C4, 10:B5, 11:B5, 14:B6

Gát, 3:A5, 4:C5, 10:A6
Gáza, 1:A6, 2:C1, 3:A5,

4:C5, 10:A7, 11:A7,
13:H4 

Gázer, 4:C5
Gelboe, hora, 1:C4, 3:B4,

10:C4, 11:C4, 14:C6
Gerar, 10:A7
Gerar, fieka, 1:A7, 10:A7,

11:A7
Germánie, oblast, 8:B1
Gesen, oblast, 2:A2, 9:C4
Gessur, oblast, 4:D3
Gethefer, 10:B3

Getsemany, zahrada v
Jeruzalémû, 12:D4

Gihon, pramen v
Jeruzalémû, 12:D6

Gnidus, 13:E2
Golgota, v Jeruzalémû,

12:B3
Gomora, území Sodomy a

Gomory, 10:C8

Hadí rybník, v Jeruzalémû,
12:A6

Hai, 2:D1, 10:B5
Hébal, hora, 1:B4, 3:A4,

4:C4, 10:B4, 11:B5, 14:B6
Hebron, 1:B6, 2:D1, 3:A5,

4:C5, 10:B7, 11:B7
Hebron, cesta do Hebronu,

12:A7
Héliopolis (On), 2:A3
Hermon, hora, 1:C1, 3:B2,

4:D2, 10:C1, 11:D1, 14:D5
HeródesÛv palác, v

Jeruzalémû, 12:B5
Hetej‰tí, národ, 9:D2
Hevej‰tí, národ, 3:B2
Hinnom, údolí, v

Jeruzalémû, 12:B7
Hispánie, oblast, 8:A2
Hor, hora, 2:D2
Horej‰tí, národ, 9:E2
Horma, 2:D1, 4:C6
horní místnost (veãefiadlo

veliké), v Jeruzalémû,
12:B6

Horní (Stfiedozemní,
Veliké) mofie, 7:A3, 9:B3

Huleh (vody Merom), jeze-
ro, 10:C2, 14:C6

Huleh, údolí, 1:C2, 11:C2

Cháran (Pádan Syrská),
9:E2

Charkemis, 5:B2, 6:B2, 9:D2
Chios, ostrov, 13:E2
chrám v Jeruzalémû, 12:C4
chrám v Jeruzalémû, jeho

vrchol, 12:D5
chrám v Jeruzalémû, scho-

di‰tû do chrámu, 12:D5

Idumea, oblast 1:B7, 10:B7,
11:B7

Ikonie, 13:G2
Indus, fieka, 7:D4
Izachar, kmen, 3:B4
Izrael, oblast, 4:C4
Izrael, rybník v Jeruzalémû,

12:C4

Jábes Galád, 3:B4
Jabok, potok, 1:C5, 3:B4,

4:D4, 10:C5, 11:C5
Jaderské (Adriatické) mofie,

8:B2
Jarmuk, fieka, 1:C3, 10:C3,

11:C3
Jericho, 1:C5, 2:D1, 3:B5,

4:D5, 10:C5, 11:C6,
14:A7, 14:C3

Jericho, cesta do Jericha,
12:D5

Jeruzalém (Sálem), 1:B6,
2:D1, 3:A5, 4:C5, 5:B3,
6:B3, 7:A3, 8:C3, 9:D3,
10:B6, 11:B6, 13:H3,
14:B2, 14:B6

Jeruzalém, dolní mûsto,
12:C6

Jeruzalém, horní mûsto,
12:B6

Jezreel, 4:D4, 10:B4
Jezreel (Esdraelon), údolí,

1:B3, 10:B3
Joppe, 1:A5, 3:A4, 4:C4,

10:A5, 11:A5, 13:H3
Joppe, cesta do Joppen,

12:A4
Jordán, fieka, 1:C5, 2:D1,

3:B4, 4:D4, 10:C5, 11:C5
Juda, kmen, 3:A5
Juda, oblast, 5:B3, 10:B7
Judea, oblast, 1:B6, 11:B7
Judská pahorkatina, 14:B2
Judská pou‰È, 1:B7, 11:B7

Kádesbarne, 2:C2, 3:A6,
4:C6

Kafarnaum, 11:C3
Kaftor (Kréta), ostrov, 9:A3
Kaifá‰Ûv dÛm v

Jeruzalémû, 12:B6
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Kána, 11:C3
Kanán, oblast, 2:C1, 9:D3
Kappadocie, oblast, 13:H2
Karmel, hora, 1:B3, 3:A3,

4:C3, 10:B3, 11:B3
Kartágo, 8:B3
Kaspické mofie, 5:C1, 6:C1,

7:B2, 8:D2, 9:G1
Kavkaz, pohofií, 5:C1, 8:D2,

9:F1
Kirchareset, 10:C7
Korint, 13:D2
Korozaim, 11:C3
Královská síÀ, v

Jeruzalémû, 12:C5
Krásné dvefie (Krásná

brána), 12:C4
Kréta (Kaftor), ostrov, 8:C3,

9:A3, 13:D3

Lachis, 1:A6, 3:A5, 4:C5,
10:A6

Lais (Dan), 10:C2
Laodicie, 13:F2
Libánské (Libanonské)

pohofií, 1:C1, 10:C1,
11:C1

Libye, 8:B3, 13:C4
Libyjská pou‰È, 9:B4
Litani, fieka, 1:C1, 10:C1,

11:C2
LÛza (Bethel), 10:B5
Lycie, oblast, 13:F2
Lydie, oblast, 13:E2
Lystra, 13:G2

Macedonie (Makedonie),
oblast, 7:A2, 8:C2, 13:D1

Machaerus, 11:C7
Madian, oblast, 2:D4, 9:D4
Magdala, 11:C3
Mageddo, 1:B3, 3:A4, 4:C4,

6:B3, 9:D3, 10:B3
Mahanaim, 10:C4
Malta, ostrov 13:B3
Manasses, kmen, 3:A4, 3:B3
Marah, 2:B3
Mare Internum (Horní,

Stfiedozemní, Veliké
mofie), 8:B3

Medaba, 4:D5

Médská fií‰e, 6:D3
Melita (Malta), ostrov,

13:B3
Memfis (Nof), 2:A3, 5:B3,

6:B3, 7:A3, 8:C3
Mezopotámie, 8:D3, 9:E2
Milétus, 13:E2
Moáb, oblast,1:C7, 2:D1,

3:B6, 4:D6, 10:C7
Moábské roviny, 1:C6,

11:C6
More, vrch, 1:C3, 10:B3
Moria, hora, 14:B6
Mrtvé (Slané, Solné) mofie,

1:C6, 2:D1, 3:B5, 4:D5,
9:D4, 10:C6, 11:C7,
14:A7, 14:C3

Mrtvé mofie, cesta k
Mrtvému mofii, 12:C8

Mrtvé mofie, dno, 14:C3
Mrtvé mofie, hladina,

14:A7, 14:C3
Mykény, 5:A2
Myra, 13:F2
Myzie, oblast, 13:E2

Nabatea, oblast, 11:C8
Naim, 11:C4
Nazarét, 1:B3, 11:B3
Nébo, vrch, 1:C6, 2:D1,

3:B5, 4:D5, 10:C6, 11:C6
Neftalím, kmen, 3:B3
Negev, oblast, 1:A8, 10:A8
Nil, delta, 2:A2, 9:C4
Nil, fieka, 2:A3, 5:B4, 6:B4,

7:A4, 8:C4, 9:C4
Ninive, 5:C2, 9:F2
Nof (Memfis), 2:A3
Novobabylonská fií‰e, 6:C3

Olivová hora, 1:B6, 10:B6,
11:B6, 12:D4, 14:B6

On (Héliopolis), 2:A3, 9:C4
Oréb (hora Sinai), 2:C4,

9:D4

Pádan Syrská (Cháran),
9:E2

Páfos, 13:G3
palác HasmoneovcÛ, v

Jeruzalémû, 12:C5

Palestina, oblast, 4:C5
Palestina, pláÀ, 1:A6, 10:A6
Pamfylie, oblast, 13:F2
Parthská fií‰e, 8:D3
Patmos, ostrov, 13:E2
Pûkn˘ bfieh, pfiístav, 13:E3
Perea, 11:C5
Pergamon, 13:E2
Perge, 13:F2
Persie, 5:D4, 6:D4
Persk˘ záliv (Dolní mofie),

9:H3
Pisidie, oblast, 13:F2
Pontus, oblast, 13:G1
Ptolemais (Acho, Akko),

1:B3, 11:B3, 13:H3
Puteoli, 13:B1

Rabba (Ammán), 1:D5,
3:B5, 10:D5, 14:D2

Rafidim, 2:C4
Ramesses (Tanis), 2:B2
Rámot Galád, 3:B4, 4:D4
Regium, 13:B2
Rodos, ostrov, 9:B3, 13:E3
Rogel, studnice, 12:C7
Ruben, kmen, 3:B5
Rudé mofie, 2:D4, 5:B4,

6:B4, 7:B4, 8:C4, 9:D4
Rybná brána, v Jeruzalémû,

12:B3
rybník U VûÏe, v

Jeruzalémû, 12:B5
¤ím, 8:B2, 13:A1
¤ecko, 7:A2

Salamis, 13:G3
Sálem (Jeruzalém), 9:D3
Sálim, 11:C4
Samafií, 1:B4, 5:B3, 10:B4,

11:B5, 13:H3
Samafií, cesta do Samafií,

12:B1
Samafií, oblast, 1:B4, 10:B4,

11:B4
Samotracie, ostrov, 13:E1
Sarepta, 11:B1
Sarmatia, oblast, 8:C1
Sáron, pláÀ, 1:B4, 10:B4,

11:B5
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Sicelech, 4:C5
Sichar, 11:B5
Sichem, 3:A4, 4:C4, 10:B4
Sidon, 1:C1, 3:A2, 4:D2,

9:D3, 10:C1, 11:C1, 13:H3
Sílo, 3:A4, 4:D4, 10:B5
Siloe, rybník v Jeruzalémû,

12:C7
Simeon, kmen, 3:A6
Sin, pou‰È, 2:C4
Sinai, hora, (Oréb), 2:C4,

9:D4
Sinai, poloostrov, 2:C3
Sinai, pou‰È, 2:C3
Sinear (Bábel), 9:G3
Sion, hora, 14:B6
Slané (Mrtvé, Solné) mofie,

1:C6, 2:D1, 3:B5, 4:D5,
9:D4

Smyrna, 13:E2
Sochot, v Egyptû, 2:B2
Sochot, v Izraeli, 3:B4, 4:D4
Sodoma a Gomora, území

tûchto mûst, 10:C8
Sorek, fieka, 1:B6, 10:B6,

11:B6
Sparta, 6:A2, 7:A2
Stfiedozemní mofie, hladina,

14:A2, 14:A6
Stfiedozemní (Horní,

Veliké) mofie, 1:A5, 2:B1,
3:A4, 4:C4, 5:A3, 6:A3,
7:A3, 8:B3, 9:B3, 10:A5,
11:A6, 13:D3, 14:A2,
14:A6

Suezsk˘ záliv, 2:B3
Sur, pou‰È, 2:B2
Susa, (StráÏní) brána v

Jeruzalémû, 12:D4
Susan (Suzy), 6:C3, 7:B3,

9:G3
Suzy (Susan), 6:C3, 7:B3,

9:G3
Syrakusis (Syrakusy), 13:B2
S˘rie, oblast, 6:B3, 8:C3,

9:D3, 11:C2, 13:H3 
·alomounova síÀ, v

Jeruzalémû, 12:D4
·efela, 1:B6, 10:B6, 14:B2

Tábor, hora, 1:C3, 3:B4,
4:D4, 10:C3, 11:C3, 14:C6

tábory v pou‰ti, 2:C4
Tanis (Ramesses), 2:B2
Tarsus, 13:G2
Tekoe, 10:B6
Tessalonika, 8:C2, 13:D1
Théby, 5:B4, 6:B4, 7:A4,

8:C4
Tiberias, 11:C3
Tigris, fieka, 5:C2, 6:C2,

8:D3, 9:G3
Tfii krãmy, 13:B1
Troas (Troada), 6:A2, 7:A2,

13:E2
Trója, 9:B2
Tsin, pou‰È, 2:C2
T˘rus (T˘r), 1:B2, 3:A3,

4:C3, 9:D3, 10:B1, 11:B2,
13:H3

Ur, 5:C3, 9:E2, 9:G3
Urartu, oblast, 9:E1

Veliké (Horní,
Stfiedozemní) mofie,
1:A4, 2:B1, 3:A4, 4:C4,
5:A3, 6:A3, 7:A3, 9:B3,
10:A5, 11:A6, 13:D3,
14:A2, 14:A6

Vlachy (Itálie), fiímská pro-
vincie, 8:B2, 13:A1

Vodná brána, v Jeruzalémû,
12:C7

vody Merom (jezero
Huleh), 10:C2

V˘chodní (Dolní) mofie,
5:C4, 6:C4

V˘chodní pou‰È, 2:D3

Zabulon, kmen, 3:A3
Zahradní hrob, v

Jeruzalémû, 12:B3
Zajordání, v˘chodní náhor-

ní planiny, 14:D2
Záred, fieka, 1:C8, 2:D2,

3:B6, 4:D6, 10:C8, 11:C8
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PRÒVODCE MAPAMI

MAPY T¯KAJÍCÍ SE BIBLE

Tyto mapy mají pomoci pfii studiu
písem a jsou urãeny pro obohacení

v˘uky obsaÏené v církevních uãebních
osnovách.

Obrysy na v˘‰e uvedené mapû oznaãují
zamûfiení kaÏdé z následujících oãíslova-
n˘ch map. Tyto mapy pokr˘vají velké
oblasti stejnû jako velmi omezená geo-
grafická území.

MAPA 1 FYZICKÁ MAPA SVATÉ
ZEMù

MAPA 2 EXODUS IZRAELE Z EGYPTA
A VSTUP DO KANÁNU

MAPA 3 ROZDùLENÍ 12 KMENÒ

MAPA 4 ¤Í·E DAVIDOVA A 
·ALOMOUNOVA

MAPA 5 ASSYRSKÁ ¤Í·E

MAPA 6 NOVOBABYLÓNSKÁ ¤Í·E
(Nabuchodonozorova) A
KRÁLOVSTVÍ EGYPTSKÉ

MAPA 7 PERSKÁ ¤Í·E

MAPA 8 ¤ÍMSKÁ ¤Í·E

MAPA 9 STAROZÁKONNÍ SVùT

MAPA 10 KANÁN V DOBù 
STAROZÁKONNÍ

MAPA 11 SVATÁ ZEMù V DOBù
NOVOZÁKONNÍ

MAPA 12 JERUZALÉM V DOBù 
JEÎÍ·OVù

MAPA 13 MISIONÁ¤SKÉ CESTY 
APO·TOLA PAVLA

MAPA 14 NADMO¤SKÉ V¯·KY SVATÉ
ZEMù V BIBLICK¯CH
DOBÁCH

MAPA 1
MAPA 10
MAPA 11

MAPA 2

MAPA 8

MAPA 3
MAPA 4

MAPA 5
MAPA 6

MAPA 7

MAPA 9

MAPA 13

P¤EHLED A OBSAH: BIBLICKÉ MAPY

MAPA 12



D ù J I N Y  C Í R K V E
C H R O N O L O G I E ,

M A P Y
A

F O T O G R A F I E





1805, 23. prosince
Josephu Smithovi st. a
Lucy Mack Smithové se 
v Sharonu ve státû Ver-
mont narodil Joseph Smith
(1805–1844) (viz JS–Î 1:3).

1820, brzy na jafie
Prorok Joseph Smith obdr-
Ïel v háji v okresech Pal-
myra a Manchester ve
státû New York nedaleko
od svého domova první
vidûní (viz JS–Î 1:15–17).

1823, 21.–22. záfií
Andûl Moroni nav‰tívil
Josepha Smitha a fiekl mu
o záznamu Knihy Mormo-
novy. Joseph spatfiil zlaté
desky ukryté v nedalekém
pahorku (Kumora) (viz
JS–Î 1:27–54).

1827, 22. záfií
Joseph Smith získal od
Moroniho zlaté desky na
pahorku Kumora (viz JS–Î
1:59).

1829, 15. kvûtna
Jan Kfititel udûlil Josephu
Smithovi a Oliveru Cow-
derymu Aronovo knûÏství
v Harmony ve státû Pen-
sylvánie (viz NaS 13; JS–Î
1:71–72).

1829, kvûten
Joseph Smith a Oliver
Cowdery obdrÏeli Melchi-
sedechovo knûÏství od
Petra, Jakuba a Jana poblíÏ
fieky Susquehanna mezi
Harmony ve státû Pensyl-
vánie a Colesville ve státû
New York (viz NaS
128:20).

1829, ãerven
Dokonãen pfieklad Knihy
Mormonovy. Tfiem svûd-
kÛm a osmi svûdkÛm 
ukázány zlaté desky (viz 
2. Nefi 11:3; 27:12–13; 
NaS 17).

1830, 26. bfiezna
V Palmyfie ve státû New
York jsou k dispozici první
v˘tisky Knihy Mormo-
novy.

1830, 6. dubna
V okrese Fayette ve státû
New York zorganizována
Církev.

1830, záfií–fiíjen
Povoláni první misionáfii,
aby kázali LamanitÛm
(IndiánÛm) (viz NaS 28;
30; 32).

1830, prosinec–leden 1831
Svat˘m bylo pfiikázáno,
aby se shromáÏdili v Ohiu
(viz NaS 37; 38:31–32).

1831, 20. ãervence
Proroku Josephu Smithovi
zjeveno místo pro mûsto
Sion (Nov˘ Jeruzalém) 
v Independence ve státû
Missouri (viz NaS 57; 
âl. v. 1:10).

1833, 18. bfiezna
Sidney Rigdon a Frederick
G. Williams ustanoveni
jako rádci v pfiedsednictvu
Církve (viz záhlaví NaS
81) a byly jim pfiedány
klíãe tohoto posledního
království (viz záhlaví a
ver‰ 6 v NaS 90).

1833, 7. listopadu
Svatí zaãali prchat pfied
lÛzou v kraji Jackson ve
státû Missouri pfies fieku
Missouri a do kraje Clay.

1834, 5. kvûtna
President Joseph Smith
opustil Kirtland ve státû
Ohio a ode‰el do státu
Missouri jako vedoucí
Sionské v˘pravy, aby pfii-
nesl úlevu Svat˘m vyhna-
n˘m z kraje Jackson.

1835, 14. února
V Kirtlandu ve státû Ohio
zorganizováno Kvorum
dvanácti apo‰tolÛ (viz NaS
107:23–24).

1835, 28. února
V Kirtlandu ve státû Ohio
zapoãalo organizování
Prvního kvora Sedmdesáti.

1835, 17. srpna
Nauka a smlouvy pfiijata 
v Kirtlandu ve státû 
Ohio jako standardní dílo
Církve.

1836, 27. bfiezna
Zasvûcen chrám Kirtland
(viz NaS 109).

1836, 3. dubna
JeÏí‰ Kristus se ukázal Jose-
phu Smithovi a Oliveru
Cowderymu v chrámu
Kirtland. Ukázali se Moj-
Ïí‰, Elias a Eliá‰ a pfiedali
klíãe knûÏství (viz NaS
110).

1837, 19. ãervence
Heber C. Kimball a ‰est
dal‰ích dorazili do Liver-
poolu v Anglii na první
zámofiskou misii Církve.

1838, 26. dubna
Zjevením dáno jméno 
Církve (viz NaS 115:4).

1838, 1. prosince
Prorok Joseph Smith spolu
s dal‰ími uvûznûn v Ïaláfii
v Liberty v kraji Clay ve
státû Missouri (viz NaS
121–123).

1840, 15. srpna
Prorok Joseph Smith
vefiejnû oznámil kfiest  za
mrtvé.

1841, 24. fiíjna
Star‰í Orson Hyde zasvûtil
Svatou zemi pro návrat
dûtí Abrahamov˘ch (viz
NaS 68:1–3; 124:128–129).
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1842, 17. bfiezna
V Nauvoo ve státû Illi-
nois bylo zorganizováno
Pomocné sdruÏení Ïen.

1842, 4. kvûtna
Udûlena první úplná chrá-
mová obdarování.

1844, 27. ãervna
Joseph Smith a Hyrum
Smith zemfieli muãednic-
kou smrtí v Ïaláfii v Car-
thage (viz NaS 135).

1846, 4. února
Svatí z Nauvoo zaãali 
pfiekraãovat fieku Missis-
sippi, aby se pfiestûhovali
na západ. Nûktefií Svatí 
z v˘chodu se plavili z New
York City do Kalifornie na
lodi Brooklyn.

1846, 16. ãervence
Ve státû Iowa nastoupil do
sluÏeb Spojen˘ch státÛ
Mormonsk˘ batalion.

1847, duben
Pion˘rská v˘prava presi-
denta Brighama Younga
opustila Winter Quarters
pfii cestû na západ (viz 
NaS 136).

1847, 24. ãervence
President Brigham Young
vstoupil do údolí Solného
jezera.

1847, 27. prosince
Církevní konference vyjád-
fiila podporu presidentovi
Brighamu Youngovi, star-
‰ímu Heberu C. Kimbal-
lovi a star‰ímu Willardu
Richardsovi jako Prvnímu
pfiedsednictvu.

1848, kvûten–ãerven
Cvrãci v údolí Solného
jezera niãili úrodu. Pole
byla pfied úpln˘m zniãe-
ním zachránûna hejny

rackÛ, ktefií cvrãky poÏí-
rali.

1849, 9. prosince
Richard Ballantyn zorga-
nizoval Nedûlní ‰kolu.

1850, 15. ãervna
V Salt Lake City zaãaly
vycházet noviny Deseret
News.

1856, fiíjen
V˘pravy Willieho a Mar-
tina s ruãními vozíky byly
zdrÏeny pfiedãasn˘mi snû-
hov˘mi boufiemi. Byly
nalezeny záchrannou
v˘pravou z údolí Solného
jezera.

1867, 8. prosince
Pod vedením presidenta
Brighama Younga bylo
reorganizováno Pomocné
sdruÏení.

1869, 28. listopadu
Zorganizováno Stfiídmé
sdruÏení mlad˘ch dam,
pfiedchÛdce programu
Mladé Ïeny.

1875, 10. ãervna
Zorganizováno Vzájemné
osvûtové sdruÏení mlad˘ch
muÏÛ, pfiedchÛdce pro-
gramu Mladí muÏi.

1877, 6. dubna
Zasvûcen chrám St.
George. President Brigham
Young obdrÏel zjevení, aby
uvedl do pofiádku organi-
zaci knûÏství a kÛly Sionu.

1878, 25. srpna
Aurelia Spencer Rogersová
ve Farmingtonu ve státû
Utah uspofiádala první
shromáÏdûní Primárek. 

1880, 10. fiíjna
Johnu Taylorovi vyjádfiena
podpora jako presidentovi
Církve. Drahocenná perla

pfiijata jako standardní
dílo.

1883, 14. dubna
Zjevení presidentu Johnu
Taylorovi o organizaci
Sedmdesáti.

1889, 7. dubna
Wilfordu Woodruffovi
vyjádfiena podpora jako
presidentovi Církve.

1890, 6. fiíjna
Na generální konferenci
byla vyjádfiena podpora
„Manifestu“ oznámujícímu
ukonãení praktikování 
plurálního manÏelství (viz
OP–1).

1893, 6. dubna
President Wilford Wood-
ruff zasvûtil chrám Salt
Lake, kter˘ se stavûl 40 let.

1898, 13. záfií
Lorenzo Snow se stal pre-
sidentem Církve.

1899, 17. kvûtna
President Lorenzo Snow
obdrÏel v St. George zje-
vení nabádající ho, aby
kladl dÛraz na desátek
(viz NaS 119).

1901, 17. fiíjna
Joseph F. Smith se stal pre-
sidentem Církve.

1918, 3. fiíjna
President Joseph F. Smith
obdrÏel vidûní o vykou-
pení mrtv˘ch (viz NaS
138).

1918, 23. listopadu
Heber J. Grant se stal pre-
sidentem Církve.

1936, duben
ZaloÏen Církevní zabez-
peãovací program, aby
pomohl chud˘m bûhem
Velké hospodáfiské krize;
stal se Církevním progra-
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mem sociální péãe a blaha.
Tento program vycházel
ze zjevení, které pfiedtím
obdrÏel president Heber J.
Grant.

1941, 6. dubna
Poprvé povoláni asistenti
Dvanácti.

1945, 21. kvûtna
George Albert Smith se
stal presidentem Církve.

1951, 9. dubna
Davidu O. McKayovi
vyjádfiena podpora jako
presidentovi Církve.

1961, 30. záfií
Star‰í Harold B. Lee pod
vedením Prvního pfiedsed-
nictva oznámil, Ïe v‰echny
církevní programy budou
koordinovány prostfiednic-
tvím knûÏství, aby posilo-
valy rodinu a jednotlivce.

1964, fiíjen
Opûtovnû zdÛraznûno
zachovávání rodinného
domácího veãera.

1970, 23. ledna
Joseph Fielding Smith se
stal presidentem Církve.

1971, leden
Zaãaly vycházet nové cír-
kevní ãasopisy – Ensign
(Korouhev), New Era
(Nová epocha) a Friend
(Pfiítel).

1972, 7. ãervence
Harold B. Lee se stal presi-
dentem Církve.

1973, 30. prosince
Spencer W. Kimball se stal
presidentem Církve.

1975, 3. fiíjna
President Spencer W. 
Kimball oznámil reorgani-
zaci Prvního kvora Sedm-
desáti.

1976, 3. dubna
K Drahocenné perle pfii-
dána dvû zjevení. Ta byla
v roce 1981 pfiefiazena 
a stala se 137. a 138. oddí-
lem NaS.

1978, 30. záfií
Církev vyjádfiila podporu
zjevení udílejícímu knûÏ-
ství kaÏdému zpÛsobi-
lému muÏskému ãlenovi
bez ohledu na rasu nebo
barvu pleti (viz OP–2).

1979, srpen
Publikováno vydání SPD
Bible krále Jakuba se stu-
dijními pomÛckami.

1981, záfií
Publikováno nové anglické
vydání Knihy Mormonovy,
Nauky a smluv a Draho-
cenné perly.

1984, ãerven
Zavedena územní pfied-
sednictva, jejichÏ ãlenové
jsou povoláváni ze Sedm-
desáti.

1985, 10. listopadu
Ezra Taft Benson se stal
presidentem Církve.

1989, 1. dubna
Reorganizováno Druhé
kvorum Sedmdesáti.

1994, 5. ãervna
Howard W. Hunter se stal
presidentem Církve.

1995, 12. bfiezna
Gordon B. Hinckley se stal
presidentem Církve.

1995, 1. dubna
Zru‰eno povolání oblast-
ního reprezentanta. Ozná-
mení o novém vedoucím
povolání s názvem územní
autorita.

1995, 23. záfií
První pfiedsednictvo spolu 
s Radou dvanácti apo-
‰tolÛ vydalo prohlá‰ení
„Rodina – Prohlá‰ení
svûtu“.

1997, 5. dubna
Územní autority budou
vysvûcovány sedmdesát-
níky. Oznámeno Tfietí,
âtvrté a Páté kvorum
Sedmdesáti.

1997, 4. fiíjna
President Hinckley ozná-
mil budování men‰ích
chrámÛ.

1997, listopad
Poãet ãlenÛ Církve dosáhl
10 milionÛ.

1998, duben
President Hinckley ozná-
mil cíl, aby do roku 2000
bylo v provozu 100
chrámÛ.
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1. Posvátn˘ háj
Posvátn˘ háj se nachází v okresech Palmyra a
Manchester ve státû New York. Tento háj se
nachází pfiímo na západ od místa, kde se 
v roce 1820 nacházel mal˘ rouben˘ domek
rodiny Smithov˘ch.

V˘znamná událost: V tomto háji se ukázal BÛh
Otec a Jeho Syn, JeÏí‰ Kristus, proroku
Josephu Smithovi (JS–Î 1:14–20).

2. Pahorek Kumora a oblast Manchester-
-Palmyra
Tato fotografie v pohledu severním smûrem
ukazuje pahorek Kumora v Manchesteru ve
státû New York. Pahorek se nachází v pravém
dolním rohu fotografie a zasahuje lehce pfies
polovinu smûrem k její horní ãásti. Bíl˘
pomník, kter˘ je vidût na severním konci
pahorku, vzdává ãest andûlu Moronimu a pfií-
chodu Knihy Mormonovy. Pahorek Kumora
se nachází asi pût kilometrÛ jihov˘chodnû od
Posvátného háje. PoblíÏ horního okraje foto-
grafie je Palmyra, vzdálená ‰est a pÛl kilome-
tru. Farma Smithov˘ch a Posvátn˘ háj se
nacházejí v horní levé ãásti fotografie.

V˘znamné události: V této oblasti Ïila rodina
proroka Josepha Smitha v dobû prvního vidû-
ní (JS–Î 1:3). Roku 421 po Kr. Moroni na
pahorku Kumora zakopal zlaté desky obsahu-
jící posvátné dûjiny jeho lidu (Sl. Morm.
1:1–11; Morm. 6:6; Moroni 10:1–2). T˘Ï
Moroni Josephu Smithovi fiekl, kde desky
najde – smûrem k severnímu konci pahorku,
na západní stranû, poblíÏ vrcholku. Moroni
mu je pfiedal v roce 1827 (NaS 27:5; 128:20;
JS–Î 1:33–35, 51–54, 59).

3. Rouben˘ domek Josepha Smitha st.
Replika domku Josepha Smitha st. postavená
na místû pÛvodního roubeného domku
poblíÏ Palmyry ve státû New York. Smithova
rodina postavila pÛvodní pfiízemní rouben˘

domek z otesan˘ch trámÛ s podkrovím
nedlouho poté, co pfii‰la do Palmyry.

V˘znamné události: V tomto domû prorok
Joseph Smith studoval Bibli, kdyÏ se snaÏil
poznat, která církev je pravá (JS–Î 1:11–13).
Josephovi se ukázal Moroni a fiekl mu o des-
kách Knihy Mormonovy (JS–Î 1:30–47).

4. GrandinÛv lis a tiskárna
Obnovená tiskárna v historické budovû
Egberta B. Grandina, kde byly v roce 1830
vydány první v˘tisky Knihy Mormonovy.
Martin Harris zastavil svou farmu a ãást jí
prodal, aby zaplatil náklady na vyti‰tûní 5000
v˘tiskÛ Knihy Mormonovy. Sazba zaãala
v srpnu 1829 a hotové v˘tisky byly k dispozi-
ci 26. bfiezna 1830.

V˘znamná událost: Martinu Harrisovi bylo pfii-
kázáno, aby vûnoval ‰tûdfie ze svého majetku
na zaplacení dluhu za vyti‰tûní Knihy
Mormonovy (NaS 19:26–35).

5. ¤eka Susquehanna
Tato fotografie zachycuje fieku Susquehanna
v okrese Harmony ve státû Pensylvánie.

V˘znamné události: Joseph Smith ml. pfii‰el
do Harmony prvnû v roce 1825, aby na‰el
zamûstnání. Spolu se sv˘m otcem získal uby-
tování a stravu nedaleko odtud v domû Isaaca
Halea, kde Joseph poprvé potkal Emmu
Haleovou, svou budoucí manÏelku (JS–Î
1:56–57). Joseph a Emma byli oddáni 18. ledna
1827. 22. záfií 1827 Prorok v Manchesteru ve
státû New York obdrÏel zlaté desky a brzy
nato se s Emmou pfiestûhovali do Harmony,
kde v jejich malém domku poblíÏ fieky zaãal
desky pfiekládat. Bûhem pfiekládání Knihy
Mormonovy se Joseph a Oliver Cowdery
chtûli dozvûdût více o kfitu a ode‰li k fiece, aby
se ohlednû této záleÏitosti modlili k Pánu.
V odpovûì na tuto modlitbu se 15. kvûtna
1829 ukázal Jan Kfititel (JS–Î 1:66–74; NaS 13).

Tyto fotografie v˘znamn˘ch míst z dûjin
Církve ilustrují zemû, kudy kráãeli první

Svatí posledních dnÛ, kde Ïili a uãili novodo-
bí proroci a kde se odehrálo mnoho událostí 
z písem. Pro lep‰í vyuÏití fotografií pfii va‰em
studiu doprovází kaÏdou fotografii struãn˘
popis. âíslo a název popisu odpovídá ãíslu a
názvu fotografie. První odstavec za názvem

popisuje lokalitu zobrazenou na fotografii,
vãetnû dÛleÏit˘ch vûcí, kter˘ch si máme v‰im-
nout, a ãasto i smûr, kter˘m se fotograf díval.
Potom jsou uvedeny v˘znamné události 
z písem, které se t˘kají oné oblasti, spolu 
s odkazy na ver‰e z písma, abyste se tak mohli
dozvûdût, kde si o tûchto událostech mÛÏete
pfieãíst více.
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Pfiedal Josephovi a Oliverovi Aronovo knûÏ-
ství. Ti potom vstoupili do této fieky a navzá-
jem se pokfitili na odpu‰tûní hfiíchÛ. Josephovi
a Oliverovi bylo potom Janem Kfititelem
pfiikázáno, aby jeden druhého vysvûtil
k Aronovu knûÏství. Brzy poté se na bfiehu
této fieky ukázali Petr, Jakub a Jan a Josephovi
a Oliverovi pfiedali Melchisedechovo knûÏství
(NaS 27:12–13; 128:20).

6. Rouben˘ domek Petera Whitmera st.
Rekonstruovan˘ rouben˘ domek Petera
Whitmera st. ve Fayette ve státû New York
postaven˘ na základech pÛvodního domku.

V˘znamné události: Joseph Smith zde koncem
ãervna 1829 dokonãil pfieklad Knihy
Mormonovy. V lesích poblíÏ tohoto domu
spatfiili tfii svûdkové andûla Moroniho a zlaté
desky. Jejich svûdectví je nyní vyti‰tûno ve
v‰ech v˘tiscích Knihy Mormonovy. 6. dubna
1830 se asi 60 lidí shromáÏdilo v domû Petera
Whitmera, aby bylo svûdky oficiálního zorga-
nizování Církve JeÏí‰e Krista. Zde se konala
první shromáÏdûní a konference mladé
Církve. V domû Petera Whitmera bylo pfiijato
dvacet zjevení obsaÏen˘ch v Nauce a smlou-
vách.

7. Obchod Newela K. Whitneyho a spo-
leãníkÛ
Tento obchod hrál velkou roli v dûjinách
Církve v Kirtlandu. Krátce zde Ïili Joseph a
Emma Smithovi. V roce 1832 se stal ústfiedím
Církve. Bylo zde pfiijato nûkolik v˘znamn˘ch
zjevení. Od 24. ledna 1833 aÏ do urãité doby 
v dubnu 1833 se v obchodû konala ·kola pro-
rokÛ.

V˘znamné události: Prorok Joseph Smith zde
obdrÏel zjevení známé jako Slovo moudrosti
(NaS 89). Vykonal zde vût‰inu práce na pfie-
kladu Bible.

8. DÛm Johna Johnsona
DÛm Johna a Alice Johnsonov˘ch se nacházel
v Hiramu ve státû Ohio. Tato místnost se
nachází v prvním poschodí.

V˘znamné události: V tomto domû bydleli pro-
rok Joseph Smith a jeho manÏelka Emma.
16. února 1832 zde Joseph a Sidney Rigdon 
v pfiítomnosti nûkolika dal‰ích obdrÏeli podi-
vuhodné vidûní o stupních slávy (NaS 76). 
V tomto domû prorok Joseph také pracoval na
Pfiekladu Bible od Josepha Smitha (PJS). 24.

bfiezna 1832, kdyÏ zde Joseph a Emma bydle-
li, lÛza odpadlíkÛ a antimormonÛ Josepha a
Sidneyho krutû zbila a pomazala dehtem a
obalila pefiím.

9. Chrám Kirtland
Chrám Kirtland se nachází v Kirtlandu ve
státû Ohio.

V˘znamné události: Chrám Kirtland byl prv-
ním chrámem postaven˘m v této dispensaci
(NaS 88:119; 95). V tomto chrámu Joseph
Smith spatfiil vidûní o celestiálním království
(NaS 137). Chrám byl zasvûcen 27. bfiezna
1836 (NaS 109). 3. dubna 1836 se zde ukázal
Spasitel a pfiijal chrám jako místo, kde bude
svému lidu zjevovat své slovo (NaS 110:1–10).
Po tomto zjevení nav‰tívili Josepha Smitha a
Olivera Cowderyho MojÏí‰, Elias a Eliá‰,
kaÏd˘ z nich jim pfiedal urãité klíãe knûÏství a
dÛleÏité informace (NaS 110:11–16). Tento
chrám slouÏil Svat˘m asi dva roky pfiedtím,
neÏ museli z Kirtlandu uprchnout kvÛli pro-
následování.

10. Údolí Adam-ondi-Ahman
Pohled v˘chodním smûrem pfies údolí Adam-
ondi-Ahman, klidné, krásné údolí nacházející
se v severozápadní ãásti státu Missouri poblíÏ
obce Gallatin.

V˘znamné události: Tfii roky pfied svou smrtí
svolal Adam do tohoto údolí své spraved-
livé potomstvo a udûlil mu své poslední
poÏehnání (NaS 107:53–56). V roce 1838 bylo
Adam-ondi-Ahman místem osídlení asi 500
aÏ 1000 Svat˘ch posledních dnÛ. Svatí opusti-
li toto osídlení, kdyÏ byli vyhánûni ze státu
Missouri. Pfied Kristov˘m druh˘m pfiíchodem
v slávû se Adam a jeho spravedlivé potom-
stvo, coÏ zahrnuje Svaté ze v‰ech dispensací,
znovu shromáÏdí v tomto údolí, aby se setka-
li se Spasitelem (Dan. 7:9–10, 13–14; NaS 27;
107:53–57; 116:1).

11. Chrámov˘ pozemek ve Far West
Osada Far West ve státû Missouri se stala
domovem pro 3000 aÏ 5000 Svat˘ch, ktefií hle-
dali útoãi‰tû pfied pronásledováním v krajích
Jackson a Clay. 31. fiíjna 1838 byl prorok
Joseph Smith spolu s dal‰ími církevními
vedoucími zatãen a poté, co byli v Richmondu
podrobeni soudu, byli uvûznûni v Ïaláfii
v Liberty. Bûhem zimy 1838–1839 byli Svatí
posledních dnÛ vyhnáni z Far West i z jin˘ch
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míst ve státû Missouri a pfiesídlili do státu
Illinois.

V˘znamné události: Chrámov˘ pozemek byl
zasvûcen a byly poloÏeny úhelné kameny.
Bylo pfiijato sedm zjevení vydan˘ch v Nauce a
smlouvách (oddíly 113–115; 117–120). 13. lis-
topadu 1838 se ve Far West narodil Joseph F.
Smith, ‰est˘ president Církve. Za proroka
Josepha Smitha Far West krátce slouÏil jako
ústfiedí Církve. 

12. Îaláfi v Liberty
Mal˘ Ïaláfi nacházející se v Liberty ve státû
Missouri. Joseph Smith a pût dal‰ích bratfií
bylo uvûznûno ve zdech Ïaláfie siln˘ch 1,2
metru (ãtyfii stopy) od 1. prosince 1838 do 6.
dubna 1839. (Sidney Rigdon byl propu‰tûn
koncem února.) Natûsnáni v niÏ‰ím podlaÏí
neboli vûzeÀské ãásti budovy spali na studené
kamenité podlaze posypané slámou, mûli
málo svûtla a skrovnou ochranu pfied stude-
nou zimou.

V˘znamná událost: KdyÏ prorok Joseph Smith
prosil za tisíce Svat˘ch posledních dnÛ vyhá-
nûn˘ch ze státu Missouri, obdrÏel na svou
modlitbu odpovûì, kterou napsal v dopise
vyhnan˘m Svat˘m (NaS 121–123).

13. DÛm Mansion House v Nauvoo
Joseph Smith ml. a jeho rodina se nastûhovali
do domu Mansion House v Nauvoo v srpnu
1843. Pozdûji bylo k v˘chodní stranû hlavní
ãásti budovy pfiistavûno kfiídlo, coÏ zv˘‰ilo
poãet místností na 22. Poãínaje lednem 1844
provozoval Ebenezer Robinson tento dÛm
jako hotel a Prorok si udrÏoval 6 místností pro
svou rodinu. DÛm slouÏil jako jakési spole-
ãenské stfiedisko pro obyvatele Nauvoo.
Prorok zde pfiijímal v˘znamné hodnostáfie.

V˘znamné události: 27. ãervna 1844 byli prorok
Joseph a jeho bratr Hyrum zastfieleni 
v Carthage ve státû Illinois, jejich tûla byla pfie-
vezena do tohoto domu a zde byla pfied
pohfibem vystavena. Jsou pohfibeni na malém
rodinném pohfiebi‰ti pfiímo na protûj‰í stranû
ulice Main Street, západnû od starého roube-
ného stavení, kde Joseph bydlel, kdyÏ poprvé
pfii‰el do Nauvoo. Emma Smithová Ïila 
v domû Mansion House aÏ do roku 1871.
Potom se pfiestûhovala do domu Nauvoo
House, kde v roce 1879 zemfiela.

14. âerven˘ cihlov˘ obchod proroka
Josepha Smitha
Tato rekonstrukce obchodu a kanceláfie
Josepha Smitha se nachází v Nauvoo ve státû
Illinois. Byla to jedna z nejdÛleÏitûj‰ích budov
Církve bûhem období v Nauvoo. SlouÏila
nejenom jako obchod se smí‰en˘m zboÏím,
ale stala se i stfiediskem spoleãensk˘ch, 
ekonomick˘ch, politick˘ch a náboÏensk˘ch
aktivit. Ve druhém podlaÏí mûl Joseph Smith
kanceláfi.

V˘znamné události: Pfied dokonãením chrámu
se horní místnost obchodu pouÏívala jako
obfiadní místnost, kde byla udûlena první
úplná obdarování. 17. bfiezna 1842 zde pro-
rok Joseph zorganizoval Ïeny Církve do
Pomocného sdruÏení.

15. Chrám Nauvoo
Tento zmen‰en˘ model chrámu Nauvoo je
umístûn na místû pÛvodního chrámu. Chrám
byl postaven z místního ‰edobílého vápence.
Budova mûfiila 39 metrÛ na délku a 27 metrÛ
na ‰ífiku. Vrcholek vûÏe se tyãil do v˘‰e 48
metrÛ nad úrovní terénu. âlenové Církve pfii-
nesli velké obûti, aby tento krásn˘ chrám
vybudovali. Práce na nûm zaãaly v roce 1841.
Nûktefií na budovû pracovali dlouhé mûsíce,
jiní obûtovali peníze. I kdyÏ chrám nebyl
úplnû dokonãen, ãlenové, ktefií si bûhem mûsí-
cÛ pfied sv˘m odchodem na západ pfiicházeli
pro obfiady, ho zcela zaplÀovali. Zatímco
mnozí Svatí opou‰tûli Nauvoo na poãátku jara
1846, protoÏe byli ohroÏováni násilím ze stra-
ny lÛzy, speciální skupina zde zÛstala, aby
chrám dokonãila. 30. dubna 1846 star‰í Orson
Hyde a Wilford Woodruff a pfiibliÏnû 20 dal-
‰ích zasvûtili tento dÛm Pánû. Chrám byl
opu‰tûn v záfií, kdy byli z Nauvoo vyhnáni
zb˘vající ãlenové Církve; síly lÛzy poté
posvátnou budovu znesvûtily a poskvrnily. 
V fiíjnu 1848 byl zniãen ohnûm.

V˘znamné události: Ve shromaÏìovací míst-
nosti chrámu se 5. fiíjna 1845 konala generální
konference. Práce na obdarováních zapoãala
10. prosince 1845 a pokraãovala aÏ do 7. února
1846. Své obdarování obdrÏelo více neÏ 5500
Svat˘ch a bylo vykonáno mnoho kfitÛ za
mrtvé a peãetûní.
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16. Îaláfi v Carthage
Îaláfi ve mûstû Carthage ve státû Illinois.
V˘znamné události: Joseph Smith a jeho bratr
Hyrum pfiijeli do Carthage 24. ãervna 1844. 25.
ãervna byli na základû fale‰ného obvinûní 
z vlastizrady uvrÏeni do tohoto Ïaláfie. 27.
ãervna na Ïaláfi zaútoãila lÛza se zaãernûn˘mi
tváfiemi. Joseph i Hyrum byli zastfieleni a John
Taylor utrpûl nûkolik stfieln˘ch zranûní. Je
neuvûfiitelné, Ïe Willard Richards vyvázl bez
zranûní. John Taylor pozdûji napsal inspirova-
nou vzpomínku, která se nyní nachází 
v Nauce a smlouvách 135.

17. Exodus na západ
Poãátek evakuace Nauvoo ve státû Illinois byl
naplánován na bfiezen - duben, ale kvÛli hroz-
bám ze strany lÛzy president Brigham Young
nafiídil, aby exodus Svat˘ch pfies fieku
Mississippi zaãal 4. února 1846. President
Young zÛstal, aby vykonával obdarování pro
Svaté, a Nauvoo opustil aÏ v polovinû února.

V˘znamné události: Prorok Joseph Smith pfied
svou smrtí prorokoval: „Nûktefií z vás se doÏi-
jí toho, Ïe pÛjdou a budou pomáhat osídlovat
a stavût mûsta a budou svûdkem toho, jak se
Svatí stanou mocn˘m lidem uprostfied
Skalist˘ch hor.“ Od února do záfií 1846 ode‰lo
z Nauvoo témûfi 12 000 Svat˘ch. Poté, co Svatí
opustili Winter Quarters a pozdûj‰í místa, byli
zorganizováni do skupin po deseti, padesáti a
stu pod vedením velitele skupiny (NaS 136:3).

V záfií 1846 oblehla Nauvoo lÛza tvofiená pfii-
bliÏnû 800 muÏi a vyzbrojená ‰esti dûly. Po
nûkolika dnech bojÛ byli zb˘vající Svatí donu-
ceni se vzdát, aby si zachránili Ïivot a získali
‰anci pfiekroãit fieku. ¤eku pfiekroãilo pût aÏ
‰est set muÏÛ, Ïen a dûtí a utábofiili se na jejím
bfiehu. President Brigham Young vyslal
záchranné vozy se zásobami, aby tyto „ubohé
Svaté“ evakuovaly.

18. Chrám Salt Lake
Nûkolik dnÛ poté, co první skupina pion˘rÛ
Svat˘ch posledních dnÛ vstoupila do údolí
Solného jezera, president Brigham Young
udefiil do zemû svou vycházkovou holí a pro-
hlásil: „Zde postavíme chrám na‰eho Boha.“
První v˘kop byl proveden 14. února 1853. 6.
dubna 1853 byly poloÏeny úhelné kameny.
Chrám byl dokonãen a zasvûcen o 40 let poz-
dûji, 6. dubna 1893. První pfiedsednictvo a
Kvorum dvanácti apo‰tolÛ se zde kaÏd˘
t˘den scházejí, aby se radili a usilovali o vede-
ní Pánû pfii správû a budování království
BoÏího.

V˘znamné události: Pán zde na presidenty
Církve a dal‰í generální autority vyléval
ducha zjevení, vãetnû Oficiálního prohlá‰ení –
2. Nedávno První pfiedsednictvo a Rada dva-
nácti apo‰tolÛ jednomyslnû schválily a vyda-
ly prohlá‰ení „Rodina – Prohlá‰ení svûtu“.
Chrámové obfiady vykonávané pro Ïijící i pro
mrtvé Ïehnají ÏivotÛm milionÛ.
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MAPY A REJST¤ÍK MÍSTOPISN¯CH NÁZVÒ

Abecední rejstfiík místopisn˘ch názvÛ vám
mÛÏe pomoci najít pfiíslu‰né místo na

mapách. KaÏdé heslo obsahuje ãíslo mapy
následované soufiadnicov˘m odkazem, kter˘
tvofií kombinace písmena a ãísla. Napfiíklad
poloha Fort Hall je uvedena jako 6:B1; to jest
mapa 6, ãtverec B1. Konkrétní ãtverec na
kaÏdé mapû mÛÏete nalézt za pomoci soufiad-
nic na horní a boãní stranû této mapy. 
V závorce jsou uvedena alternativní místní
jména – napfiíklad Council Bluffs (Kanesville).

Následuje vysvûtlení rÛzn˘ch symbolÛ a typÛ
písma, které jsou pouÏity na mapách. Kromû
toho mohou jednotlivé mapy obsahovat
legendu vysvûtlující dodateãné symboly,
které pfiíslu‰í pouze oné konkrétní mapû.

âervené koleãko pfiedstavuje mûsto. Od
bodu ke jménu mûsta nebo k poloze nûja-
kého místa mÛÏe v nûkter˘ch pfiípadech
smûfiovat ãára.

Atlantsk˘ oceán Tento typ písma je pouÏit
pro zemûpisná místa, jako
jsou napfiíklad oceány,
mofie, jezera, fieky, hory,
pustiny, údolí, pou‰tû a
ostrovy.

Palmyra Tento typ písma je pouÏit
pro v‰echna mûsta.

NEW YORK Tento typ písma je
pouÏit pro men‰í poli-
tická ãlenûní, napfiíklad
pro oblasti a pro státy a
teritoria USA.

K A N A D A Tento typ písma je pouÏit
pro vût‰í politická ãlenû-
ní, napfiíklad národy,
zemû a kontinenty.

1. SEVEROV¯CHODNÍ SPOJENÉ
STÁTY

2. PALMYRA-MANCHESTER,
1820–1831

3. OBLAST STÁTÒ NEW YORK,
PENSYLVÁNIE A OHIO, USA

4. KIRTLAND, STÁT OHIO,
1830–1838

5. OBLAST STÁTÒ MISSOURI, ILLI-
NOIS A IOWA, USA

6. STùHOVÁNÍ CÍRKVE NA ZÁPAD

7. MAPA SVùTA

Tyto mapy vám mohou pomoci lépe
porozumût ran˘m dûjinám Církve JeÏí‰e

Krista Svat˘ch posledních dnÛ a písmÛm
zjeven˘m skrze proroka Josepha Smitha a

jeho následovníky. Se znalostí zemûpisné
polohy území, o kter˘ch se hovofií v písmech,
mÛÏete událostem v písmech lépe porozumût.
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EXODUS IZRAELE Z EGYPTA A VSTUP DO KANÁNU
A                                                          B                                                          C                                                         D
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1. Ramesses Izrael byl vyhnán z Egypta (Ex. 12;
Num. 33:5).

2. Sochot Poté, co Îidé opustili své první tábofii-
‰tû, Pán je doprovázel ve dne v oblaku a v noci 
v ohnivém sloupu (Ex. 13:20–22).

3. Fiarot Izrael pro‰el Rud˘m mofiem (Ex. 14;
Num. 33:8).

4. Marah Pán uzdravil vody z Marah (Ex.
15:23–26).

5. Elim Izrael tábofiil u 12 studnic (Ex. 15:27).

6. Pou‰È Sin Pán seslal mannu a kfiepelky, aby
nasytil Izrael (Ex. 16).

7. Rafidim Izrael bojoval s Amalechem (Ex.
17:8–16).

8. Hora Sinai (hora Oréb nebo DÏebel Musa)
Pán zjevil desatero pfiikázání (Ex. 19–20).

9. Pou‰È Sinai Izrael postavil stánek (Ex. 25–30).

10. Tábory v pou‰ti Sedmdesát star‰ích bylo
povoláno, aby pomohli MojÏí‰ovi spravovat
lid (Num. 11:16–17).

11. Aziongaber Izrael pro‰el v míru zemûmi Ezau
a Ammon (Deut. 2).

12. Kádesbarne MojÏí‰ vyslal zvûdy do zaslíbené
zemû; Izrael se vzboufiil a do oné zemû neve-
‰el; Kádes po mnoho let slouÏil jako hlavní
tábor Izraele (Num. 13:1–3, 17–33; 14; 32:8;
Deut. 2:14).

13. V˘chodní pou‰È Izrael se vyhnul konfliktu 
s Edomem a Moábem (Num. 20:14–21; 22–
24).

14. Potok Arnon Izrael zniãil Amorejské, ktefií
proti nûmu bojovali (Deut. 2:24–37).

15. Vrch Nébo MojÏí‰ spatfiil zaslíbenou zemi
(Deut. 34:1–4). MojÏí‰ pronesl svá poslední tfii
kázání (Deut. 1–32).

16. Roviny Moábské Pán fiekl Izraeli, aby si roz-
dûlili zemi a vyhnali její obyvatele (Num.
33:50–56).

17. ¤eka Jordán Izrael pfie‰el fieku Jordán po
suché zemi. PoblíÏ Galgaly byly umístûny
kameny ze dna fieky Jordán jako památka na
rozdûlení vod Jordánu (Jozue 3–5:1).

18. Jericho Dûti Izraele mûsto dobyly a zniãily
(Jozue 6).
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ROZDùLENÍ 12 KMENÒ; 
¤Í·E DAVIDOVA A ·ALOMOUNOVA
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MAPA 10KANÁN V DOBù STAROZÁKONNÍ

1. Dan (Lais) Jeroboám zde zhotovil zlaté tele,
aby ho severní království uctívalo (1. Král.
12:26–33). Dan pfiedstavoval severní hranici
dávného Izraele.

2. Hora Karmel Eliá‰ vyz˘val Bálovy knûze a
otevfiel nebesa pro dé‰È (1. Král. 18:17–40).

3. Mageddo Místo mnoha bitev (Soud.
4:13–16; 5:19; 2. Par. 35:20–23; 2. Král. 23:29).
·alomoun, aby postavil Mageddo, vybral
odvedence (1. Král. 9:15). Král Joziá‰ Judsk˘
byl smrtelnû zranûn v bitvû proti egypt-
skému faraonovi Nécho (2. Král. 23:29–30).
Pfii druhém pfiíchodu Pánû se v údolí
Jezreel bude odehrávat velik˘ a závûreãn˘
konflikt jako souãást bitvy u Armageddonu
(Joel 3:14; Zjev. 16:16; 19:11–21). Název
Armageddon je fieck˘ pfiepis z hebrejského
Har Megiddon neboli hora Mageddo.

4. Jezreel Název mûsta ve stejnojmenném nej-
vût‰ím a nejúrodnûj‰ím údolí Izraele.
Králové severního království zde vybudo-
vali palác (2. Sam. 2:8–9; 1. Král. 21:1–2).
Zde Ïila a zemfiela zlovolná královna
Jezábel (1. Král. 21; 2. Král. 9:30).

5. Betsan Izrael zde ãelil Kananejsk˘m (Jozue
17:12–16). Na zdi této pevnosti bylo pfiipev-
nûno Saulovo tûlo (1. Sam. 31:10–13).

6. Dotain Jozef zde byl sv˘mi bratry prodán
do otroctví (Gen. 37:17, 28; 45:4). Elizeus
zde mûl vidûní o hofie plné koní a vozÛ 
(2. Král. 6:12–17).

7. Samafií Hlavní mûsto severního království 
(1. Král. 16:24–29). Král Achab zde postavil
chrám Bálovi (1. Král. 16:32–33). SlouÏili
zde Eliá‰ a Elizeus (1. Král. 18:2; 2. Král.
6:19–20). V roce 721 pfi. Kr. ho dobyli
Assyfiané a dokonãili tak zajetí 10 kmenÛ 
(2. Král. 18:9–10).

8. Sichem Abraham zde postavil oltáfi (Gen.
12:6–7). Nedaleko odtud Ïil Jákob. Simeon a
Léví povraÏdili v‰echny muÏe tohoto mûsta
(Gen. 34:25). Jozuovo vybídnutí „vyvolte
sobû . . . dnes“ slouÏit Bohu, se uskuteãnilo
v Sichemu (Jozue 24:15). Jeroboám zde zalo-
Ïil první hlavní mûsto severního království 
(1. Král. 12).

9. Hora Hébal a hora Garizim Jozue tûmito
dvûma horami rozdûlil Izrael–poÏehnání
zákona byla prohlá‰ena z hory Garizim,
zatímco prokletí pfii‰la z hory Hébal (Jozue
8:33). Samaritáni pozdûji na hofie Garizim
postavili chrám (2. Král. 17:32–33).

10. Fanuel Jákob zde celou noc zápasil  
s poslem Pánû (Gen. 32:24–32). Gedeon zni-
ãil madianskou pevnost (Soud. 8:5, 8–9).

11. Joppe Joná‰ se odtud plavil doTarsisu, aby
se vyhnul své misii v Ninive (Joná‰ 1:1–3).

12. Sílo Bûhem období soudcÛ se zde nachá-
zelo hlavní mûsto a stánek Izraele (1. Sam.
4:3– 4).

13. Bethel (LÛza) Zde se Abraham oddûlil od
Lota (Gen. 13:1–11) a mûl vidûní (Gen. 13;
Abr. 2:19–20). Jákob mûl vidûní o Ïebfiíku
dosahujícím do nebe (Gen. 28:10–22). Po
nûjakou dobu se zde nacházel stánek (Soud.
20:26–28). Jeroboám zde zhotovil zlaté tele,
aby ho severní království uctívalo (1. Král.
12:26–33).

14. Gabaon Zdej‰í Hevej‰tí úskokem pfiimûli
Jozua ke smlouvû (Jozue 9). Slunce stálo
nepohnutû, zatímco zde Jozue vítûzil 
v bitvû (Jozue 10:2–13). Bylo to také doãasné
místo stánku (1. Par. 16:39).

15. Gáza, Azot, A‰kalon, Akaron, Gát (pût
filistinsk˘ch mûst) Z tûchto pûti mûst vedli
Filistin‰tí ãasto válku proti Izraeli.

16. Betlém PoblíÏ byla pohfibena Ráchel (Gen.
35:19). Îili zde Rut a Bóz (Rut 1:1–2; 2:1, 4).
Byl naz˘ván mûstem Davidov˘m (Luká‰
2:4).

17. Hebron Îil zde Abraham (Gen. 13:18), Izák,
Jákob (Gen. 35:27), David (2. Sam. 2:1–4) a
Absolon (2. Sam. 15:10). Za krále Davida to
bylo první hlavní mûsto Judy (2. Sam. 2:11).
Má se za to, Ïe zde v jeskyni Machpelah byli
pohfibeni Abraham, Sára, Izák, Rebeka,
Jákob a Lía (Gen. 23:17–20; 49:31, 33).

18. Engadi David se zde ukryl pfied Saulem a
u‰etfiil SaulÛv Ïivot (1. Sam. 24:1–23).

19. Gerar Po nûjakou dobu zde Ïili Abraham a
Izák (Gen. 20–22; 26).

20. Bersabé Abraham zde vykopal studnici a
uzavfiel smlouvu s Abimelechem (Gen.
21:31). Izák zde spatfiil Pána (Gen. 26:17,
23–24) a Jákob zde Ïil (Gen. 35:10; 46:1).

21. Sodoma a Gomora Lot se rozhodl Ïít 
v Sodomû (Gen. 13:11–12; 14:12). BÛh
Sodomu a Gomoru zniãil kvÛli zlovolnosti
(Gen. 19:24–26). JeÏí‰ pozdûji pouÏil tûchto
mûst jako symbolÛ zlovolnosti (Mat. 10:15).
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MAPA 11SVATÁ ZEMù V DOBù NOVOZÁKONNÍ

1. T˘rus a Sidon JeÏí‰ pfiirovnal Korozaim a
Betsaidu k T˘ru a Sidonu (Mat. 11:20–22).
Uzdravil zde dceru pohanské Ïeny (Mat.
15:21–28).

2. Hora Promûnûní JeÏí‰ byl promûnûn pfied
Petrem, Jakubem a Janem a oni obdrÏeli
klíãe království (Mat. 17:1–13). (Nûktefií se
domnívají, Ïe horou Promûnûní je hora
Hermon, jiní vûfií, Ïe je to hora Tábor.)

3. Cesarea Filipova Petr svûdãil o tom, 
Ïe JeÏí‰ je Kristus, a byly mu slíbeny klíãe
království (Mat. 16:13–20). JeÏí‰ pfiedpovû-
dûl svou vlastní smrt a vzkfií‰ení (Mat.
16:21– 28). 

4. Oblast Galilee JeÏí‰ strávil vût‰inu svého
Ïivota a sluÏby v Galilei (Mat. 4:23–25).
Pronesl zde Kázání na hofie (Mat. 5–7);
uzdravil malomocného (Mat. 8:1–4) a vyvo-
lil, vysvûtil a vyslal dvanáct apo‰tolÛ, 
z nichÏ pouze Jidá‰ I‰kariotsk˘ podle v‰eho
nebyl Galilejec (Marek 3:13–19).  
V Galilei se vzkfií‰en˘ Kristus ukázal apo-
‰tolÛm (Mat. 28:16–20). 

5. Mofie Galilejské, pozdûji naz˘vané
mofiem Tiberiadsk˘m JeÏí‰ uãil z Petrovy
lodû (Luká‰ 5:1–3) a povolal Petra, Ondfieje,
Jakuba a Jana, aby byli rybáfii lidí (Mat.
4:18– 22; Luká‰ 5:1–11). Také uti‰il boufii
(Luká‰ 8:22–25), z lodû uãil podobenstvím
(Mat. 13), kráãel po mofii (Mat. 14:22–32) a
po svém vzkfií‰ení se ukázal sv˘m uãední-
kÛm (Jan 21).

6. Betsaida V Betsaidû se narodili Petr, Ondfiej
a Filip (Jan 1:45). JeÏí‰ poblíÏ Betsaidy ode-
‰el s apo‰toly do soukromí. Následovaly ho
zástupy a on nasytil 5000 lidí (Luká‰
9:10–17; Jan 6:1–14). Zde JeÏí‰ uzdravil sle-
pého muÏe (Marek 8:22–26).

7. Kafarnaum Zde se nacházel PetrÛv domov
(Mat. 8:5, 14). V Kafarnaum, které Matou‰
naz˘vá JeÏí‰ov˘m mûstem, JeÏí‰ vyléãil
ochrnutého (Mat. 9:1–7; Marek 2:1–12),
uzdravil setníkova sluÏebníka, uzdravil
matku Petrovy manÏelky (Mat. 8:5–15),
povolal Matou‰e za jednoho ze sv˘ch apo-
‰tolÛ (Mat. 9:9), otevfiel oãi slepému, vyvrhl
ìábla (Mat. 9:27–33), o sabatu uzdravil
ochrnutou ruku muÏe (Mat. 12:9–13), pro-
nesl kázání o chlebu Ïivota (Jan 6:22–65),
souhlasil se zaplacením danû a Petrovi fiekl,
aby získal peníze z úst ryby (Mat. 17:24–27).

8. Magdala Zde se nacházel domov Marie
Magdalény (Marek 16:9). JeÏí‰ sem pfii‰el
poté, co nasytil 4000 lidí (Mat. 15:32–39) a
farizeové a saduceové poÏadovali, aby jim
ukázal znamení z nebe (Mat. 16:1–4). 

9. Kána JeÏí‰ zde promûnil vodu ve víno (Jan
2:1–11) a uzdravil syna královského sluÏeb-
níka, kter˘ byl v Kafarnaum (Jan 4:46–54).
Kána byla také domovem Natanaela (Jan
21:2). 

10. Nazarét V Nazarétu se uskuteãnilo zvûsto-
vání Marii a Jozefovi (Mat. 1:18–25; Luká‰
1:26–38; 2:4–5). Zde JeÏí‰ po návratu 
z Egypta strávil dûtství a mládí (Mat.
2:19–23; Luká‰ 2:51–52), oznámil, Ïe je
Mesiá‰em, a byl zavrÏen sv˘mi vlastními
(Luká‰ 4:14– 32). 

11. Jericho JeÏí‰ dal zrak slepému muÏi (Luká‰
18:35–43). Také obûdval se Zacheem, kter˘
byl „hejtman nad celn˘mi“ (Luká‰ 19:1–10). 

12. Betabara Jan Kfititel svûdãil, Ïe je „hlas
volajícího na pou‰ti“ (Jan 1:19–28). Jan
pokfitil JeÏí‰e v fiece Jordán a svûdãil, Ïe
JeÏí‰ je Beránek BoÏí (Jan 1:28–34).

13. Judská pou‰È Jan Kfititel kázal v této pus-
tinû (Mat. 3:1–4), kde se JeÏí‰ 40 dní postil a
byl pokou‰en (Mat. 4:1–11).

14. Emaus (Emauzy) Po cestû do Emaus vzkfií-
‰en˘ Kristus kráãel se dvûma sv˘mi uãed-
níky (Luká‰ 24:13–32).

15. Betfage Dva uãedníci pfiivedli JeÏí‰ovi 
z Betfage oslátko, na kterém zahájil svÛj tri-
umfální vstup do Jeruzaléma (Mat.
21:1–11).

16. Betany Zde se nacházel domov Marie,
Marty a Lazara (Jan 11:1). Maria poslou-
chala JeÏí‰ova slova a JeÏí‰ fiekl Martû o
vyvolení „dobré stránky“ (Luká‰ 10:38–
42); JeÏí‰ zde vzkfiísil z mrtv˘ch Lazara (Jan
11:1–44) a Maria JeÏí‰ovi pomazala nohy
(Mat. 26:6–13; Jan 12:1–8).

17. Betlém Narodil se zde JeÏí‰ a byl poloÏen
do jeslí (Luká‰ 2:1–7); andûlé oznámili pas-
t˘fiÛm JeÏí‰ovo narození (Luká‰ 2:8–20);
mudrcové byli vedeni hvûzdou k JeÏí‰ovi
(Mat. 2:1–12) a Heródes zde pobíjel dûti
(Mat. 2:16–18).
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MAPA 12JERUZALÉM V DOBù JEÎÍ·OVù

1. Golgotha MoÏné místo JeÏí‰ova ukfiiÏování
(Mat. 27:33–37).

2. Zahradní hrob Zde byl JeÏí‰ pohfiben (Jan
19:38–42). Vzkfií‰en˘ Kristus se v zahradû uká-
zal Marii Magdalénû (Jan 20:1–17).

3. Pevnost Antonia Je moÏné, Ïe JeÏí‰e obvinili,
odsoudili, posmívali se mu a biãovali ho na
tomto místû (Jan 18:28–19:16). Pavel zde byl
uvûznûn a vyprávûl o svém obrácení (Skut.
21:31–22:21).

4. Rybník Bethesda JeÏí‰ zde o sabatu uzdravil
nemocného (Jan 5:2–9).

5. Chrám Gabriel zde slíbil Zachariá‰ovi, Ïe
AlÏbûta porodí syna (Luká‰ 1:5–25). Chrámová
opona se pfii Spasitelovû smrti roztrhla (Mat.
27:51).

6. SíÀ ·alomounova JeÏí‰ zde prohlásil, Ïe je Syn
BoÏí. Îidé se ho pokou‰eli kamenovat (Jan
10:22–39). Petr poté, co zde uzdravil chromého
muÏe, kázal pokání (Skut. 3:11– 26).

7. Krásné dvefie (Krásná brána) Petr a Jan u nich
uzdravili chromého muÏe (Skut. 3:1– 10).

8. Vrchol chrámu JeÏí‰ byl na vrcholu chrámu
pokou‰em Satanem (Mat. 4:5–7). (Podle tradice
pro tuto událost existují dvû místa.)

9. Hora svatá (místa nejsou specifikována)

a. Podle tradice zde Abraham postavil oltáfi,
aby obûtoval Izáka (Gen. 22:9–14). 

b. ·alomoun zde postavil chrám (1. Král.
6:1–10; 2. Par. 3:1).

c. BabyloÀané okolo roku 587 pfi. Kr. chrám 
zniãili (2. Král. 25:8–9).

d. Zorobábel okolo roku 515 pfi. Kr. chrám
postavil znovu (Ezdr. 3:8–10; 5:2; 6:14–16).

e. Heródes roz‰ífiil chrámové prostranství a
poãínaje rokem 17 pfi. Kr. chrám pfiestavo-
val. JeÏí‰ sem byl pfiinesen jako dítû (Luká‰
2:22–39).

f. JeÏí‰ ve vûku 12 let uãil v chrámu (Luká‰
2:41–50).

g. JeÏí‰ vyãistil chrám (Mat. 21:12–16; Jan
2:13–17).

h. JeÏí‰ pfii nûkolika pfiíleÏitostech uãil  
v chrámu (Mat. 21:23–23:39; Jan 7:14–8:59).

i. ¤ímané pod vedením Tita v roce 70 po Kr.
chrám zniãili.

10. Zahrada Getsemany Zde JeÏí‰ trpûl, byl zrazen
a zatãen (Mat. 26:36–46; Luká‰ 22:39– 54).

11. Hora Olivová

a. JeÏí‰ zde pfiedpovûdûl zniãení Jeruzaléma a
chrámu. Také hovofiil o druhém pfiíchodu
(Mat. 24:3–25:46; viz také JS–M).

b. Odtud JeÏí‰ vystoupil na nebesa (Skut.
1:9–12).

c. 24. fiíjna 1841 star‰í Orson Hyde zasvûtil
Svatou zemi pro návrat dûtí Abrahamov˘ch.

12. Pramen Gihon ·alomoun byl u nûj pomazán za
krále (1. Král. 1:38–39). Ezechiá‰ nechal vykopat
‰tolu, aby vodu z pramene pfiivedl do mûsta 
(2. Par. 32:30).

13. Vodná brána Ezdrá‰ lidem ãetl a vykládal
zákon MojÏí‰Ûv (Neh. 8:1–8).

14. Údolí Hinnom Byl zde uctíván fale‰n˘ bÛh
Moloch, coÏ zahrnovalo dûtské obûti (2. Král.
23:10; 2. Par. 28:3).

15. DÛm Kaifá‰Ûv JeÏí‰ sem byl pfiiveden pfied
Kaifá‰e (Mat. 26:57–68). Petr zapfiel, Ïe zná
JeÏí‰e (Mat. 26:69–75).

16. Horní místnost (veãefiadlo veliké) Místo, kde
bûhem pfiesnic podle tradice JeÏí‰ jedl pokrm a
zavedl svátost (Mat. 26:20–30). Um˘val zde
nohy Dvanácti (Jan 13:4–17) a uãil je (Jan
13:18–17:26).

17. HeródesÛv palác Pravdûpodobnû na toto místo
byl Kristus pfiedveden pfied Heródesa (Luká‰
23:7–11).

18. Jeruzalém (místa nejsou specifikována)

a. Melchisedech zde vládl jako král Sálemu
(Gen. 14:18).

b. Král David dobyl mûsto, které ovládali
Jebuzej‰tí (2. Sam. 5:7; 1. Par. 11:4–7).

c. Mûsto bylo okolo roku 587 pfi. Kr. zniãeno
BabyloÀany (2. Král. 25:1–11).

d. V den padesát˘ zde naplnil Duch Svat˘
mnohé (Skut. 2:1–4).

e. Petr a Jan zde byli zatãeni a pfiivedeni pfied
radu (Skut. 4:1–23).

f. Ananiá‰ a Zafira zde lhali Pánu a zemfieli
(Skut. 5:1–10).

g. Petr a Jan zde byli zatãeni, ale andûl je
vysvobodil z vûzení (Skut. 5:17–20).

h. Apo‰tolové zde vyvolili sedm muÏÛ, aby jim
pomáhali (Skut. 6:1–6).

i. ·tûpánovo svûdectví ÎidÛm bylo zavrÏeno a
on zde byl ukamenován (Skut. 6:8–7:60).

j. Jakub zde zemfiel muãednickou smrtí (Skut.
12:1–2).

k. Andûl zde osvobodil Petra z vûzení (Skut.
12:5–11).

l. Apo‰tolové zde rozhodli otázku obfiízky
(Skut. 15:5–29).

m. ¤ímané pod vedením Tita v roce 70 po Kr.
mûsto zniãili.
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*Topografick˘ reliéf byl zvût‰en, aby byly zfietelnûji ukázány rozdíly v nadmofiské v˘‰ce.
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1. ¤EKA NIL A EGYPT Na podobném místû ukryla MojÏí‰ova matka svého malého synka.
Faraonova dcera ho nalezla a vychovala na egyptském královském dvofie.

2. HORA SINAI (ORÉB) A POU·Ë SINAI MojÏí‰ovi bylo pfiikázáno, aby pfiivedl Izraelity k této
hofie, aby obdrÏeli BoÏí zákon. Tato fotografie zachycuje místo, které je podle tradice horou
Sinai.

FOTOGRAFIE 1, 2



3. JUDSKÁ POU·Ë A MRTVÉ MO¤E Spasitel ode‰el do pustiny, aby byl ve styku se sv˘m Otcem. 

4. KÁDESBARNE Tato oblast, známá jako Kádesbarne, je pravdûpodobnû místem, kde Izraelité
tábofiili bûhem vût‰í ãásti svého 40letého putování na pou‰ti.

FOTOGRAFIE 3, 4



5. HROBY PATRIARCHÒ ¤íká se, Ïe tato budova v Hebronu byla postavena nad hroby
Abrahama, Izáka a Jákoba.

6. JUDSKÁ PAHORKATINA Zbrázdûná krajina podobná této pokr˘vá vût‰inu Svaté zemû na jih
a v˘chod od Jeruzaléma.

FOTOGRAFIE 5, 6



7. BETLÉM V tomto mûstû se narodil Pán JeÏí‰ Kristus.

8. JERUZALÉM Toto mûsto povaÏují za posvátné tfii náboÏenství – kfiesÈanství, judaismus a
islám.

FOTOGRAFIE 7, 8



9. HERÓDESÒV CHRÁM ¤íká se, Ïe tento model je pfiesnou replikou dávného chrámu.

10. SCHODY K CHRÁMU Tyto schody stoupající k Heródesovu chrámu byly objeveny
archeology.

FOTOGRAFIE 9, 10



11. HORA OLIVOVÁ, PARK ORSONA HYDEA PoblíÏ tohoto místa v roce 1841 star‰í Orson Hyde
zasvûtil Svatou zemi pro návrat dûtí Abrahamov˘ch.

12. ZAHRADA GETSEMANY Dávné olivovníky mohou b˘t potomky tûch, které rostly v zahradû,
kde se Spasitel modlil a potil krÛpûje krve, kdyÏ zapoãal usmífiení.

FOTOGRAFIE 11, 12



13. GOLGOTA Podle v˘znaãné tradice byl nedaleko odtud ukfiiÏován Pán JeÏí‰ Kristus.

14. ZAHRADNÍ HROB Nûkolik novodob˘ch prorokÛ vyjádfiilo pfiesvûdãení, Ïe toto je místo,
kde bylo do hrobu Jozefa z Arimatie po ukfiiÏování uloÏeno Spasitelovo tûlo.

FOTOGRAFIE 13, 14



15. JERICHO Toto bylo první mûsto dobyté Jozuem (viz Jozue 6:2–20); Jericho je jedním 
z nejstar‰ích mûst na zemi.

16. SÍLO V této oblasti byl postaven stánek obsahující truhlu smlouvy a zÛstal zde po staletí.

FOTOGRAFIE 15, 16



17. HORA GARIZIM A HORA HÉBAL Tyto dvû hory se tyãí nad dávn˘m mûstem Sichem, kde
byly pohfibeny Jozefovy kosti (viz Jozue 24:32).

18. DOTAIN V SAMA¤Í Do tohoto úrodného údolí pfii‰li Jozefovi bratfii pást stáda, kdyÏ
prodali svého bratra madiansk˘m a izmaelitsk˘m kupcÛm.

FOTOGRAFIE 17, 18



19. CESAREA A PLÁ≈ SÁRON TÁHNOUCÍ SE KE KARMELU V tomto mûstû kázal Pavel králi
Agrippovi (viz Skut. 26).

20. JOPPE Zde Petr obdrÏel vidûní pouãující jej, aby pfiinesl evangelium pohanÛm (viz Skut. 10).

FOTOGRAFIE 19, 20



21. ÚDOLÍ JEZREEL Zde se shromáÏdí v‰echny národy v bitvû u Armagedonu (viz Zach. 11–14;
Zjev. 16:14–21).

22. HORA TÁBOR Vrchol tohoto v˘znaãného orientaãního bodu je podle tradice místem, kde
se Kristus promûnil pfied sv˘mi apo‰toly Petrem, Jakubem a Janem (viz Mat. 17:1–9).

FOTOGRAFIE 21, 22



23. MO¤E GALILEJSKÉ A HORA BLAHOSLAVENSTVÍ Toto úboãí je podle tradice místem Spasitelova
Kázání na hofie (viz Mat. 5–7).

24. KAFARNAUM Pouze nûkolik trosek oznaãuje polohu mûsta, kde Spasitel vykonal mnohé
ze sv˘ch zázrakÛ.

FOTOGRAFIE 23, 24



25. ¤EKA JORDÁN Tato fotografie byla pofiízena nedaleko místa, kde fieka vytéká z mofie
Galilejského.

26. CESAREA FILIPOVA Pravdûpodobnû poblíÏ tohoto místa slíbil JeÏí‰ Kristus Petrovi klíãe
království (viz Mat. 16:19).

FOTOGRAFIE 25, 26



27. NAZARÉT V tomto mûstû JeÏí‰ dorÛstal do dospûlosti.

28. DAN Starozákonní mûsto, které se zde kdysi nacházelo, oznaãovalo nejsevernûj‰í hranici
Izraele.

FOTOGRAFIE 27, 28



29. ATÉNY Zde zobrazen˘ Parthenón se nachází poblíÏ Martova pahorku, kde Pavel pronesl
svou fieã o „neznámém bohu“ (viz Skut. 17:15–34).

30. KORINT V tomto mûstû napsal Pavel svÛj list ¤ímanÛm.

FOTOGRAFIE 29, 30



31. EFEZUS Zde Pavel kázal proti modlosluÏbû a rozhnûval stfiíbrotepce, ktefií si vydûlávali
na Ïivobytí prodejem vyobrazení bohynû Diány (viz Skut. 19:24–41).

32. OSTROV PATMOS Celá tato oblast je souãástí stfiedomofiského ostrova, na kter˘ byl
vypovûzen Jan Zjevovatel (viz Zjev. 1:9).

FOTOGRAFIE 31, 32
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