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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.)
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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
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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.



1. Nefi 1:5–16 2

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.



3 1. Nefi 1:17–2:5

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.
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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.
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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.



23 1. Nefi 12:1–10

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.
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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.
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Eter 2:10; NaS 117:6.
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b Lev. 20:22.

39a Iz. 66:1; NaS 38:17;
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40a pp Abrahamova
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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;
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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.



49 1. Nefi 20:5–19

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.
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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.



71 2. Nefi 6:7–14
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.



2. Nefi 8:9–24 74

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.
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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.



2. Nefi 13:1–18 86

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“.
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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.
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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.



115 2. Nefi 28:30–29:4
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.



123 2. Nefi 33:10–Jákob 1:1

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.
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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.
47a 2. Nefi 28:32;

Jákob 6:4.

b pp Svût – Konec
svûta.

50a Jákob 5:27.

52a pp Izrael –
ShromáÏdûní Izraele.

54a 1. Nefi 15:12–16.
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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.
61a Jákob 6:2; NaS 24:19.

b NaS 39:11, 13, 17.
63a 1. Nefi 13:42;

Eter 13:10–12.
65a NaS 86:6–7.



Jákob 5:69–77 138

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.



Omni 1:8–19 148

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.
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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.
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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.
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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.



Mosiá‰ 19:29–20:14 194

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.
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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.
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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.
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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
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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.
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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;
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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.
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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.
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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.
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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.



291 Alma 27:2–15

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.



293 Alma 27:28–28:9

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.



Alma 32:24–34 306

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.



317 Alma 36:27–37:5

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.



325 Alma 39:18–40:10

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.



343 Alma 46:23–32

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.



353 Alma 50:8–21

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.
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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.
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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.
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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.



Alma 62:36–45 388

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.



395 Helaman 3:1–12

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.
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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 .̆
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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.



441 3. Nefi 4:27–5:5

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.
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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.
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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.
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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˘.



3. Nefi 13:2–22 460
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.
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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.
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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.



507 Mormon 6:12–7:1

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.



Mormon 7:2–8:1 508

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.



509 Mormon 8:2–15

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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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